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Staramy się poprawić
naturalny wygląd, a nie
wyprodukować lalkę
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Czy wiesz, że…
zował na stokach Chełmca
wiec robotniczy, na którym
uchwalono żądania wałbrzyskich górników. Domagali się podwyżek płac
i skrócenia czasu pracy. 14
maja żądania przedstawiono dyrekcji kopalni „Glückhilf” w Sobięcinie. Postulaty górników odrzucono,
dlatego 14 maja rozpoczął
się wielki strajk w okręgu
wałbrzyskim. Dzień później

ściągnięto do miasta wojsko. Doszło do krwawych
starć. Strajk zakończył się 21
maja 1889 roku i nie przyniósł oczekiwanych korzyści
strajkującym. Wprawdzie
podwyższono płace średnio
o około 10%, ale poza tym
nie spełniono żadnego z
pozostałych postulatów.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone (Ohle K. „Der Kreis Waldenburg im Niederschlesien”, 1927)

W maju 1889 roku u podnóża góry Chełmiec odbył się wiec wałbrzyskich
górników? Wiosną tego
roku dotarły do Wałbrzycha
wieści o strajku górników
w zachodnich Niemczech.
Do protestu przyłączyli się
również pracownicy wałbrzyskich kopalń. 12 maja
1889 roku mistrz krawiecki
z Bielawy, będący posłem do
Parlamentu Rzeszy, zorgani-
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Tylko u nas 32 strony!

Dumni ze wsparcia

Być może nie wszyscy wiecie, że jako WieszCo jesteśmy partnerem
medialnym koszykarzy Górnika. Klubu, który ze wszystkich wałbrzyskich zespołów występuje obecnie na najwyższym szczeblu rozgrywek
w Polsce. Wspieramy biało-niebieskich, jak możemy. Robimy wszystko,
by na mecze przychodziło jak najwięcej kibiców. I mocno ściskamy
kciuki za awans do ekstraklasy.

To byłoby dopiero coś, gdyby w
maju drużyna prowadzona przez Łukasza Grudniewskiego zameldowała
się wśród najlepszych koszykarskich
ekip w Polsce. To byłoby ponadto także
ukoronowanie pracy zarządu klubu.
Ludzi z wielką pasją, dążących uparcie
do realizacji celu, jakim byłby awans
do ekstraklasy. Dlatego jeśli jesteście

kibicami Górnika, lubicie basket, a los
wałbrzyskich koszykarzy nie jest wam
obcy, przychodźcie na ich mecze. Po
pierwsze, każde gardło przyda się, by
zrobić jeszcze większy tumult w hali. Po
drugie, wesprzecie w ten sposób klub.
Po trzecie, staniecie się częścią jednej,
wielkiej, biało-niebieskiej rodziny. To w
tej chwili sportowa wizytówka miasta.

Tymczasem jak co tydzień zapraszamy wszystkich do lektury najnowszego
wydania naszej gazety. Na końcu
tygodnika szukajcie relacji z ostatniego
meczu koszykarzy Górnika. Ale nie
tylko sportem człowiek żyje. U nas jest
tyle różnorodnych tematów, że każdy
znajdzie coś dla siebie. Zresztą na 32
stronach musi być dużo oraz ciekawie.

Nie ma siły, żeby było inaczej. Co innego, gdybyśmy drukowali 12 lub 16
stron gazety, to wiadomo, wtedy nie
byłoby na czym oka zawiesić, ale u nas
od dawna jest inaczej. Co zresztą doceniacie w licznych mailach i podczas
rozmów telefonicznych.
Możecie nas czytać w wersji papierowej (czyli tradycyjnej), którą
znajdziecie w jednym z wielu punktów
kolportażu. A jest ich blisko 500 na
terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Możecie też ściągać każdy najnowszy
numer waszego ulubionego tygodnika
wchodząc na stronę www.wieszco.pl.
Jedno kliknięcie i na urządzeniu mobilnym wyświetla się 32 strony w pliku
PDF. Dla komfortowego oglądania i
czytania. W internecie znajdziecie też
wszystkie numery archiwalne WieszCo.
Redakcja
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Czytaj str. 13

POGODA
Wtorek 7.12
Temp. -1/-4
zachmurzenie duże
Środa 8.12
Temp. 0/-3
zachmurzenie
małe
Czwartek 9.12
Temp. 2/-1
opady śniegu
Piątek 10.12
Temp. 3/-1
pochmurno
Sobota 11.12
Temp. 4/2
pochmurno
Niedziela 12.12
Temp. 4/0
przelotne opady
Poniedziałek 13.12
Temp. 4/-1
zachmurzenie
małe

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Basia ma zawojować Polskę

najlepiej poprzez dzielenie się
nim z innymi. Szczegóły na
facebookowym profilu Lokalnej Organizacji Turystycznej

Aglomeracji Wałbrzyskiej –
wyjaśnia prezes LOT, Anna
Żabska.
że już w czasach współczesnych było to dodatkowe
wyjście awaryjne ze schronu.
Dzisiaj niedrożne. W całej
historii ratusza schodów było
więcej, ale o tym może innym
razem.
Chociaż o liście w butelce
(ze świebodzickiego browaru) znalezionym w więźbie
dachowej podczas termomodernizacji ratusza w 2013 r.
trąbiły wszystkie media, warto
o tym choć krótko przypomnieć. List na pamiątkę napisali 3 lipca 1903 r. robotnicy
stawiający ratuszową wieżę.
Obecnie list znajduje się w
Muzeum Porcelany.

Tajemnice ratusza

oszczędności z bankiem miejskim). Po wojnie, tam gdzie
dzisiaj jest korytarz przed
zewnętrzną windą, była miejska kasa. Ponadto (prawdopodobnie do końca lat 80.)
na parterze koło kasy działała
knajpka serwująca śniadania
i obiady dla pracowników
ratusza (chociaż bywały tu
też osoby z zewnątrz). Dawni
bywalcy pamiętają pierogi,
gołąbki, flaczki, zupy czy śledzika. Mniam. Reprezentacyjna klatka schodowa robi wrażenie, ale łączy tylko parter z
pierwszym i drugim piętrem.
Niewiele osób wie, że obok
znajduje się zdecydowanie
skromniejsza w swoim wyglądzie klatka schodowa łącząca
wszystkie kondygnacje, od
piwnic aż po strych. Ale to
nie koniec. Między parterem a
piwnicą (poziom -1) znajdują
się kręte schody! Jest teoria,

Jej sekretem jest delikatny, kakaowy biszkopt przełożony świeżą
bitą śmietaną. Już od czterech pokoleń towarzyszy mieszkańcom
Aglomeracji Wałbrzyskiej na co dzień i od święta.

Czas, aby wyborne ciastko
Basia, jeden z najpopularniejszych produktów regionalnych, poznali także inni
mieszkańcy naszego kraju.
Misji tej podjęła się Lokal-

na Organizacja Turystyczna
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Historia Basi zaczyna się
w 1979 roku w Wałbrzychu,
kiedy to swoją cukiernię otworzyli Krystyna i Mieczysław

Świerczyńscy. Cukiernia, przygotowała wówczas ciastko
dedykowane specjalnie górnikom. Ich patronką jest św.
Barbara. Dlatego też ulubione
ciastko wałbrzyszan z bitej

» Parter wałbrzyskiego ratusza po rozbudowie
(Fot. Muzeum Porcelany, 1903-1904)

Fot. użyczone (LOT AW)

śmietany i biszkoptu zostało
nazwane właśnie Basią.
- Ciastko Basia to jedno z
najpopularniejszych smaków
w naszym regionie, jednak
poza nim zupełnie nieznane.
Wykorzystując hucznie obchodzoną u nas „Barbórkę”
chcielibyśmy wypromować w
kraju nasz lokalny przysmak.
Zapraszamy do włączenia
się w promocję ciastka Basia,

SCB

Piotr Frąszczak

* Serdecznie dziękuję obecnym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu za
oprowadzenie po zakątkach
ratusza i opowiedzenie ciekawych historii.

Zacznijmy od najniższego
poziomu ratuszowych piwnic
(-2), które prawdopodobnie
powstały w czasie rozbudowy
gmachu w 1903 r. Znajdujemy
tu kotłownię, w której dawniej
istniało wejście do schronu
przeciwlotniczego z czasów
ostatniej wojny (obecnie zamurowane). Inne wejścia do
schronu (dzisiaj nieczynne)
były w murze oporowym
dziedzińca obecnej podstawówki nr 28 oraz przy ul.
Kopernika, przy kamiennych
schodach. Jak widać na planie
z sierpnia 1944 r. schron miał
być rozbudowany o korytarz
biegnący pod ul. Kopernika
i pod płytą pl. Magistrackiego. Prawdopodobnie planów
tych nie zrealizowano. Druga
ciekawostka to dawne cele
aresztu (obecnie pomieszczenia gospodarcze). Drzwi od
strony wewnętrznej obite są
arkuszem blachy. Od strony

korytarza mają drewnianą
okładzinę wzmocnioną pasami blachy. W drzwiach są
wizjery, zamki, uchwyty do
otwierania/zamykania oraz
zewnętrzne zasuwy. Wyglądają na oryginalne. Przed
rozbudową ratusza cele dla
aresztantów mieściły się na
wyższej kondygnacji piwnic
(urząd policji znajdował się
na parterze).
Przenieśmy się zatem na
poziom -1. W przyziemiu ratusza przed 1945 r. działał lokal
gastronomiczny Piwnica Ratuszowa (Ratskeller, Rathauskeller). Obecnie pomieszczenia
te służą jako biura. Ze spisu
abonentów na 1946 r. wynika, że w tamtym czasie
w ratuszu działała stołówka
starostwa grodzkiego. Czy w
miejscu Piwnicy Ratuszowej?
Nie wiadomo.
W czasach tzw. zimnej
wojny część tej kondygna-

cji przeznaczono na schron
OC oddzielając go od reszty
pomieszczeń ciężkimi, szczelnymi i betonowymi drzwiami. Drzwi istnieją do dzisiaj,
fragmenty instalacji nawiewnej i wywiewnej również.
Niektórzy pracownicy urzędu
pamiętają, w którym pomieszczeniu stały filtry wyposażone
w awaryjny napęd ręczny
(kręcenie korbą powodowało,
że w innych pomieszczeniach
schronu czuć było nawiew
świeżego powietrza). Świadectwo o dawnym przeznaczeniu tej części ratusza długo
dawały też skrzynki elektryczne na jednej ze ścian, m.in.
z takimi opisami jak: „zab.
schronu 8x20A” czy „rozdzielnia bunkra 8x20A”.
Idziemy na parter. Przed
1945 r. część kondygnacji
(po lewej od wejścia) zajmowała Städtische Sparkasse
mit Stadtbank (miejska kasa
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Pamiętacie, jak pisaliśmy o herbach zdobiących fasadę budynku wałbrzyskiego urzędu
miejskiego? Ciekawe, prawda? Tych nietypowych, powiedzielibyśmy nawet tajemniczych
rzeczy, związanych z gmachem, jest znacznie
więcej. Postanowiliśmy się im bliżej przyjrzeć.
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Terytorialsi już po przysiędze
W zimowej aurze żołnierze 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony
Terytorialnej złożyli w Wałbrzychu przysięgę wojskową.

Rys. Katarzyna Zalepa

Uroczystość odbyła się w Rynku, a
uczestniczyli w niej kombatanci, Powstańcy
Warszawscy, parlamentarzyści Dolnego
Śląska. Uroczystą przysięgę wojskową
złożyło 50 żołnierzy, którzy 16 dni spędzili
na szkoleniu poligonowym, przeprowa-

dzonym na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu.
W Wałbrzychu planowane jest wkrótce
formowanie 163 batalionu lekkiej piechoty.
- Nałożenie munduru żołnierza Wojska
Polskiego to odpowiedzialna i ważna decy-
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zja w życiu każdego człowieka. Szczególnie
w dzisiejszej sytuacji udowadniacie, że
zależy wam na bezpieczeństwie ojczyzny
oraz swoich bliskich w lokalnych społecznościach – mówił płk Artur Barański,
dowódca dolnośląskich Wojsk Obrony
Terytorialnej, które zrzeszają już ponad 32
tys. ochotników. WOT reaguje w przypadku
sytuacji kryzysowych i wystąpienia klęsk
żywiołowych. Podczas wojny celem terytorialsów jest wsparcie wojsk operacyjnych.
SCB

„Lewy” sam w domu
Są tematy, które określamy „samograjami”. Jak Robert Lewandowski, o którym słyszeli chyba wszyscy. A o tym, że nie dostał od France Football Złotej
Piłki, wie prawie każdy. Z tym plebiscytem jest jak z filmami o Kevinie w
święta Bożego Narodzenia. Lata lecą, a my oglądamy wciąż to samo. Nawet
terminy są zbliżone. Nie to jest najgorsze, że „Lewy” nie dostał nagrody dla
najlepszego piłkarza świata. Tylko, że jest sam w swoim domu. I jak Kevin
musi bronić się przed ancymonami.
Co do dwóch ostatnich zdań ze
wstępu, nie zostawimy wam zbyt
dużego pola do interpretacji jak polonistka w liceum, pytając „co autor
miał na myśli”. Przywalimy z grubej
rury, ale za chwilę. O tym, kim jest
Robert Lewandowski, wie każdy. I
dziecko z podstawówki, które jest
obecnie na zdalnym nauczaniu, bo
woźny dwa razy kichnął, i lewicowa
aktywistka szukająca maszynki do
depilacji okolic bikini na prezent pod
choinkę dla swojej drugiej połówki,
i pracownik stacji paliw, który kilka
razy w tygodniu musi zmieniać
cyferki na świetlnej tablicy z cenami
benzyny.

Czy ich wszystkich obeszło to, że
„Lewy” nie dostał Złotej Piłki przyznawanej co roku najlepszemu piłkarzowi
świata? Raczej nie. Pardon, jednak nie
co roku, bo w 2020 France Football
z nie do końca jasnych powodów,
odwołał swój konkurs, zasłaniając się
pandemią koronawirusa. A właśnie
wtedy Robert miał największe szanse
na zdobycie tego prestiżowego tytułu.
Dobra, konkurs nie odbył się, trudno,
nie czas na rozpamiętywanie. Może
„Francuziki” uczyli się wtedy od nas
jak używać widelca? Nie wiemy, nie
znamy się, jesteśmy zarobieni. Rozumiemy, że nie wszystkich czytelników
musi obchodzić to, jakie osiągnięcia

mieli poszczególni piłkarze pretendujący do zaszczytnej nagrody. Uwierzcie,
biorąc wszystko za i przeciw, naszym
subiektywnym zdaniem Lewandowski
zasłużył na to, by otrzymać w tym roku
„żółtą kulkę”, ale głosujących 180
dziennikarzy z całego świata uznało
inaczej. Żeby udobruchać Polaka,
dano mu w dowód uznania za strzeleckie popisy statuetkę przypominającą
swoim wyglądem limitowaną wersję
czekoladek Ferrero Rocher. I znów
okazało się, że to nie jest plebiscyt
na najlepszego piłkarza globu, lecz
na najbardziej popularnego. A tym
okazał się Leo Messi. Nie wiemy, co
tak naprawdę nakręciło dziennika-

rzy, że wyżej od „Lewego” stawiali
Argentyńczyka. Może Elon Musk
przyrzekł, że zabierze ich w kosmos i
zostawi tam na kilka miesięcy lub lat,
żeby polski najlepszy piłkarz mógł w
końcu zostać najlepszym na… świecie.
Leo przeszedł niedawno z Barcelony
do PSG (dla mniej wtajemniczonych
dodajmy, że to klub z Paryża), którego
właścicielami są bogaci jak diabli
szejkowie z Kataru. Teraz czas, żeby
połączyć kropki jak w zadaniu dla
przedszkolaków w kolorowance. Jaki
obraz wam wyszedł? Nam, że słynny
Leo po prostu musiał zgarnąć siódmą
Złotą Piłkę w karierze. Myślenie, że
to Lewandowski po raz pierwszy

Fot. (red)

4

powinien zwyciężyć, było większą
naiwnością niż wiara w skuteczną
walkę rządu z inflacją i potężniejszym
absurdem niż skecze kabaretu Łowcy.B.
Wyrzucamy z głowy nasz obiektywizm.
Fanów programu „Rolnik szuka żony”
przepraszamy, że nie pochylimy się
nad dalszymi losami jego bohaterów.
Nie wspomnimy też o tarczy antyinflacyjnej, bo uwierzymy w nią dopiero
wtedy, gdy za prąd lub gaz zapłacimy
mniej, a ceny żywności w sklepach
przestaną galopować (nawet niech
nie spadają, żeby tylko nie rosły). Nie
planujemy straszyć omikronem, bo jak
tak dalej pójdzie, to zabraknie liter w
greckim alfabecie, żeby określać nowe
odmiany wirusa COVID-19. Niesmak,
żal i poczucie niesprawiedliwości po
wynikach ostatniej Złotej Piłki pozostanie jednak z nami jeszcze przez
dłuższą chwilę.
Teraz z tej grubej rury, o czym wcześniej wspominaliśmy. Wiemy, nie
wszystkim spodoba się to, co napiszemy. Zachowanie niektórych ekspertów
i kibiców w Polsce przypomina nam
trochę tych wszystkich celebrytów oraz
aktorów oburzających się na działania
polskich mundurowych na granicy. Kiedy z balkonów swoich 200-metrowych
apartamentów w centrum Warszawy,
odziani w jedwabne szlafroki i trzymający w ręku sojowe latte krzyczą „skandal”. Przyznajemy, ulewało nam się
ostatnio, gdy słyszeliśmy o plebiscycie
France Football, jak pewnie niektórym
z was widzącym szyldy Black Friday,
gdy co najwyżej mogliście „upolować”
spodnie w tej samej cenie lub nawet
droższe niż przed miesiącem albo
zmywarkę z 5-procentowym rabatem
pod warunkiem kupna lodówki i pralki.
To, że „Lewy” nie dostał Złotej Piłki
skandalem byśmy raczej nie nazwali.
To efekt słabej kondycji polskiej piłki.
Buraczanej ligi, reprezentacji, w której
piłkarze zamiast grać w piłkę, grają
w kulki i jeszcze kilku innych, mniej
ważnych rzeczy. A sukcesy kadry na
pewno by mu pomogły w triumfie.
Krytykujący werdykt France Football,
jak te konie z zasłoniętymi oczami ciągnące bryczki z turystami nad Morskie
Oko, wydają się nie dostrzegać problemów rodzimego futbolu, w którym
Lewandowski jest prawie tak samotny
jak Kevin w domu. Prędzej Robert w
koszulce z orzełkiem strzeli gola piętą
z połowy boiska w trakcie, gdy będzie
machał do żony, niż zdobędzie Złotą
Piłkę. W reprezentacji jest jak dzielny
dzieciak ze świątecznego hitu walczący z ancymonami. Sam jak palec.
Tomasz Piasecki
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Jak się zarejestrować?

Fot. użyczone (WOK Wałbrzych)

» Na wolontariuszy czeka 235 miejsc. Zapisy trwają do 10 stycznia 2022 roku

Każdy może wesprzeć WOŚP
Nie dziwcie się, że nakręcamy się powoli na akcję Jurka Owsiaka. Zależy
nam, żeby wypadła znakomicie. Jak zwykle zresztą. Ale do rzeczy. Każda
firma, sklep, instytucja czy szkoła już teraz może wesprzeć zbliżający się
finał WOŚP.

REKLAMA

Bo to nie tylko kwesta zaplanowana na 30
stycznia przyszłego roku. Od 10 grudnia możecie zbierać pieniądze także stacjonarnie. By
otrzymać specjalną puszkę, trzeba się jednak
najpierw zarejestrować. Firmy, instytucje czy
szkoły, które chcą wystawić puszkę z logo WOŚP,
muszą wypełnić formularz dostępny na stronie
www.wok.walbrzych.pl i skan w pliku jpg dostarczyć do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury lub
wysłać na: wospwalbrzych@gmail.com.

Puszkę można także zdobyć wypełniając
kwestionariusz na www.iwolontariusz.wosp.
org.pl, – zakładka dla firm/wydarzeń. Puszki
można wystawiać już od 10 grudnia. – Pamiętajcie jednak, aby z listy wybrać sztab w
Wałbrzychu. Ten ma numer #1233 – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi numer 26 w Wałbrzychu. Zgłaszajcie
swoje firmy czy szkoły. Liczba puszek jest
ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy
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– mówi Joanna Kakuba z Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury.
Przypomnijmy, w czasie najbliższego finału
WOŚP będą zbierane pieniądze na diagnozę i leczenie wzroku u dzieci. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku
u dzieci – takie jest hasło tegorocznego finału.
Chcesz zostać wolontariuszem/wolontariuszką? Nic prostszego. Obok podpowiadamy
SCB
w kilku krokach, jak to zrobić.

Rekrutacja online – zgłoś się za pomocą strony: iwolontariusz.wosp.org.pl i samodzielnie
uzupełnij formularz zgłoszeniowy. Wybierasz z
listy sztab w Wałbrzychu (numer: 1233). Osoby
niepełnoletnie powinny poprosić opiekuna
(rodzica) o pomoc i założenie konta. Tutaj sam
dodajesz swoje zdjęcie lub zmieniasz na nowe
w przypadku, kiedy jesteś wolontariuszem od
lat. Zgłoszenie do sztabu nie jest jednoznaczne
z zostaniem wolontariuszem. Po wysłaniu
zgłoszenia sztab skontaktuje się z tobą w celu
potwierdzenia danych, które zostały wpisane
do formularza. Pamiętaj, że każdy sztab ma
ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenie niepotwierdzone może zostać odrzucone.
Rekrutacja w sztabie – standardowa, dotychczasowa forma – wolontariusz kontaktuje się
ze sztabem i idzie na spotkanie z niezbędnymi
danymi i swoim zdjęciem lub też wypełnia ankietę i wraz ze zdjęciem swojej twarzy wysyła
ją na maila: wospwalbrzych@gmail.com.
Zdjęcie (format jpg, min. 800×600 pikseli)
musi być podpisane imieniem i nazwiskiem z
odsłoniętą twarzą (bez nakryć głowy).
Ankietę można dostarczyć do:
- Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, ul. Broniewskiego 65a (Piaskowa Góra) – od poniedziałku
do piątku (8:30-18:00)
- Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, ul. Wysockiego 29 (na terenie Starej Kopalni) – od
poniedziałku do piątku (8:30-18:00)
- PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 26, ul. Palisadowa 48, od poniedziałku do piątku (8:0015:00 do szefa sztabu – Doroty Turzańskiej)
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Kolejne prestiżowe wyróżnienie dla gminy Strzegom. Tym
razem doceniona została ona w prestiżowym konkursie
Najwyższa Jakość QI – QUALITY International 2021.

Nagrodzone zostały usługi i inwestycje realizowane w gminie Strzegom.
Najwyższa Jakość Quality International
to ogólnopolski projekt, którego celem
jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania

jakością. Drugim celem jest wskazanie
i wyróżnienie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy,
gwarantujące klientom i konsumentom
otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Tym bardziej cieszy

fakt otrzymania zacnego wyróżnienia.
Świadczy to o tym, że gmina Strzegom
podąża dobrą ścieżką rozwoju.
Medal i pamiątkowy certyfikat odebrali
burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta,
sekretarz gminy Strzegom Iwona Zabawa
oraz przewodniczący RM Strzegomiu,
Tomasz Marczak, a stało się to w trakcie
uroczystej gali zorganizowanej kilka dni
temu w Katowicach. Serdeczne gratulacje!
KaR

Fot. KaR

» Na razie zima nie zaskoczyła drogowców
w Świdnicy. Jak będzie dalej?

Gotowi na srogą zimę?
W Świdnicy spadł pierwszy śnieg, a wraz z nim na miejskie ulice oraz chodniki wyjechał sprzęt do odśnieżania. Tym samym pierwszy akcent „akcji
zima” za nami. Za utrzymanie przejezdności na świdnickich drogach będzie
w tym sezonie odpowiadać Farma Miejska.
do swojej dyspozycji mają bowiem
aż 11 pojazdów, które odśnieżają i
zabezpieczają jezdnie przed śliskością, sypiąc sól. Na ten sezon zimowy
przygotowano blisko 250 ton soli
drogowej oraz 220 ton piasku.

Pamiętajcie, że sytuacje trudne,
dotyczące dróg miejskich, można
zgłaszać do ich zarządców. Drogi
wojewódzkie: ul. Wałbrzyska, pl.
Grunwaldzki, al. Niepodległości,
ul. Wrocławska od pl. Wolności do

REKLAMA

Po pierwszym, małym ataku zimy
szykujemy się już na kolejne. Zima jak
na razie nie zaskoczyła drogowców,
jak w popularnym, przekazywanym
z pokolenia na pokolenie, żarcie. Liczymy, że tak będzie nadal. Drogowcy

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Strzegom z wyróżnieniem

Łącznej, ul. Łączna, ul. Przemysłowa,
ul. Kopernika od Przemysłowej do
Towarowej, ul. Towarowa, ul. Westerplatte od Towarowej – Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (tel.
71 39 17 196). Drogi powiatowe: ul.

Kochanowskiego, ul. Bystrzycka, ul.
Westerplatte od Bystrzyckiej do Towarowej – Służba Drogowa Powiatu
Świdnickiego (tel. 74 66 22 920,
wew. 25. Reszta to drogi gminne, a
odpowiedzialna jest za ich utrzymanie
Farma Miejska. Dzwonić możecie pod
nr tel. 74 851 39 88 (całodobowo!).
Przy czym należy oczywiście pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami za zimowe utrzymanie
dróg wewnętrznych, drogi osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami kolejowymi i autobusowymi
odpowiedzialni są zarządcy, właściciele terenu. Za usuwanie śniegu i
likwidowanie śliskości na chodnikach
odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości.
Nie samymi drogami człowiek
żyje. Akcja zima ma też jeszcze inny
wydźwięk. Większość z nas jest odpowiednio przygotowana do zimy. Są
też tacy, którzy ze względu na wiek,
choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy też różne
sytuacje losowe, nie poradzą sobie
są ze skutkami mrozów. Pamiętajmy o
nich. Dlatego, jak każdego roku, zwracamy się do mieszkańców Świdnicy z
apelem o wrażliwość i reagowanie
na sytuacje zagrażające zdrowiu lub
życiu osób wymagających wsparcia, narażonych na działania niskich
temperatur. Informacje o osobach
bezdomnych, przebywających na terenie ogródków działkowych, w zniszczonych budynkach bez ogrzewania,
na klatkach schodowych, mieszkańcy
Świdnicy mogą przekazywać, również
anonimowo, całą dobę do straży miejskiej, pod nr tel. alarmowego 986.

Wałbrzych, ul. Rynek 13, tel. 518 733 727

KaR
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Fot. użyczone (JW)

» To zadziwiające,
ale inwestycja
została ukończona
przed czasem

Żłobek przed czasem!

W Pszennie (gmina Świdnica) uroczyście otwarto pierwszy gminny żłobek.
Obiekt ma 811 m. kw. powierzchni. Do tego kolorowe, jasne, przestrzenne,
w pełni wyposażone sale z możliwością wyjścia na zewnątrz i kuchnię. Będzie mógł przyjąć 96 dzieci.
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- Jeśli spojrzeć w przeszłość, większość
naszych sztandarowych inwestycji to takie,
których budowę podejmujemy się z myślą o
dzieciach. Ten żłobek to spełnienie naszych
marzeń. Cieszy tym bardziej, że powstał dla
naszych najmłodszych mieszkańców oraz po

to, by ich rodzice mogli powrócić na rynek
pracy. Jestem ogromnie dumna i wiem, że nic
nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie ludzie
odpowiedzialni za projekt, budowę, nadzór,
dekorację. Bardzo wam dziękuję! – mówiła
wójt gminy Świdnica, Teresa Mazurek.

1 grudnia o godz. 6.00 do Gminnego Żłobka w Pszennie zawitały pierwsze maluchy. O
dziwo, są nadal miejsca. Miejsce w żłobku są
zazwyczaj na wagę złota, dlatego też radzimy
spieszyć się ze zgłoszeniami swoich pociech (nr
tel. 74 646 04 36).

Pierwsze prace ziemne rozpoczęły się jeszcze
w grudniu ubiegłego roku. Obiekt ma łączną
powierzchnię użytkową 1548 m. kw. Inwestycja podzielona był na 2 etapy. W pierwszym
powstał żłobek, a w drugim dwa oddziały
przedszkolne liczące po 25 dzieci. Tu nieco
szokująca wiadomość. Nie było opóźnień! Było
wręcz odwrotnie... Choć termin oddania drugiego etapu mija dopiero w pierwszej połowie
2022 r. to cały obiekt jest już gotowy do użytku.
W nowopowstałej placówce mieszczą się
trzy oddziały żłobkowe, liczące po 24 dzieci.
W przedszkolu natomiast, znajdzie się miejsce
dla dwóch oddziałów liczących po 25 dzieci.
Dodatkowo przy nowym obiekcie powstał
plac zabaw, ustawione zostały elementy małej
architektury, wybudowany zostanie parking
na 44 samochody. Będzie to miejsce zielone,
ekologiczne i cieszące oko.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świdnica
opłata za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w
Pszennie w wymiarze do 10 godzin dziennie
wynosi 10% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie
odrębnych przepisów (na chwilę obecną będzie
to opłata w wysokości 280 zł).
Liczby robią wrażenie, to trzeba przyznać. Na
budowę nowej placówki w latach 2020-2022
przewidziano w budżecie gminy Świdnica
kwotę 11,7 mln zł, w tym dofinansowanie z
kilku programów. Na żłobek: ponad 3,1 mln zł
z w ramach Resortowego Programu Rozwoju
Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH+” 2021 oraz 1,3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na
przedszkole: ponad 1,6 mln zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
KaR
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Nie robimy lalek Barbie
Medycyna estetyczna dawno przestała być tematem tabu. Kobiety coraz częściej i chętniej sięgają po zabiegi upiększające.
Zresztą mężczyźni także. Chodzi jednak o to, by poprawiać
naturalny wygląd, a nie wytwarzać klony z internetu. I o tym
właśnie rozmawiamy z dr Ludmiłą Karwas-Nowocień z przychodni VitaCentrum w Wałbrzychu.
przy pierwszym kontakcie z pacjentką?
- W VitaCentrum pierwsza wizyta
pacjenta z lekarzem jest bardzo ważna. Ważne są nie tylko aspekty medyczne. Mam tu na myśli wskazania
i przeciwwskazania do zabiegu, ale
również funkcjonowanie psychiczne
pacjenta, motywacja do wykonania
zabiegu.
A dla osoby odwiedzającej
gabinet, czy najważniejsze są
bezpieczeństwo i komfort?
- Przyjazna atmosfera, uzyskanie
pełnej informacji dotyczącej zabiegu,
użytego preparatu, zalecenia pozabiegowe oraz kontakt z lekarzem po
wykonaniu zabiegu, kiedy pacjent
jest w domu. Bardzo ważne są
kontrole pozabiegowe.
Fot. użyczone (archiwum prywatne Ludmiły Karwas-Nowocień)

Co według Pani znaczy dobrze
wyglądać?
- Dobrze wyglądać, to dobrze czuć
się ze sobą. Obraz ciała jest istotnym
elementem obrazu siebie, dlatego
wpływa na ogólną samoocenę.
Dobry wygląd wpływa na szczęście
i jest utożsamiany z sukcesem życiowym.
Czyli dobrze wyglądać, to zdrowo, atrakcyjnie, estetycznie?
- Tak można to w największym
skrócie zdefiniować (uśmiech). W
kulturze zachodniej ukształtował
się pewien model atrakcyjności dla
pań. To kobieta młoda, szczupła, o
wydatnym biuście i krągłych pośladkach, a do tego nieskazitelnej skórze,
lśniących włosach, zadbanych paznokciach, zdrowych białych zębach.
Trochę brzmi idealistycznie?
- Ale tak jest i nic na to nie poradzimy.
I w tym właśnie ma pomagać
medycyna estetyczna?
- Tak. Medycyna estetyczna koncentruje się na defektach lub niedoskonałościach ciała, co ma wpływ
na samopoczucie psychiczne i jakość
życia.
Poprawianie swojego wyglądu,
to wyłącznie moda, czy może czasami konieczność?
- Własne ja „realne” nie musi być
zbieżne ze stanem faktycznym, jest
subiektywnym postrzeganiem siebie.
Tak powstają kompleksy, zniekształcona ocena siebie. Towarzyszy temu
przygnębienie, wstyd, unikanie
kontaktu z innymi ludźmi. W takim
przypadku medycyna estetyczna
pomaga usunąć na przykład ubytek
skóry po zabiegach operacyjnych,
zmarszczkę, bliznę, przebarwienie
lub trądzik. Z drugiej strony człowiek
żyjąc w grupach społecznych musi
się dopasowywać do…
… oczekiwań innych?
- Właśnie! Dotyczy to również
wyglądu. W wielu środowiskach
atrakcyjny wygląd fizyczny jest nie
tylko atutem, ale wręcz warunkiem koniecznym, weźmy choćby
stanowiska publiczne, media. Poprawa własnego wyglądu staje się
szansą na realizację celu i awans
społeczny.
No dobrze, gdy już ktoś zdecyduje się na poprawienie czegoś w
swoim wyglądzie, idzie do kliniki
i… co jest wtedy najważniejsze

zawsze ten skuteczny u koleżanki,
będzie dostatecznie efektywny dla
kogoś innego. Zabiegi są dostosowywane do wieku, kondycji skóry.
Jeszcze raz podkreślę, nie tworzymy
w Vita Centrum klonów kobiet z
internetu. Stawiamy na naturalny i
subtelny wygląd.
Może to zabrzmi brutalnie, ale
nie wszyscy i nie w każdym wieku będą wyglądać jak z okładki
kolorowego pisma?
- Ma Pan rację, ale medycyna
idzie do przodu. Medycyna estetyczna jest coraz bardziej rozpowszechniona i łatwiej dostępna
niż kiedyś. Dostosowanie się do
społeczno-kulturowego standardu atrakcyjności fizycznej,
skutkuje wzmocnieniem własnej
wartości, kontroli nad życiem,
dobrym samopoczuciem, a dla
kobiet, poczuciem atrakcyjności w każdym wieku.

» - Stawiamy na naturalny i subtelny wygląd – mówi dr Ludmiła
Karwas-Nowocień z przychodni VitaCentrum w Wałbrzychu

Są jakieś przeciwwskazania – ze
względu na wiek, stan zdrowia,
przebyte choroby – że jakichś konkretnych „upiększeń” nie powinno
się wykonywać?
- Są przeciwwskazania, jak w
przypadku każdego zabiegu inwazyjnego, ale bardzo długo by o tym
mówić.
Zdarzyło się, że ktoś miał tak
wygórowane żądania, że nie była
im Pani w stanie sprostać?
- Przychodzą do mnie pacjentki po
wielokrotnych zabiegach medycyny
estetycznej, przerysowane, wtedy
zwykle odmawiam zabiegu. W
VitaCentrum staramy się poprawić
naturalny wygląd, a nie wyprodukować plastikową lalkę Barbie.
Zapytam inaczej. Bywało, że
odwodziła Pani swoją klientkę od
jakiegoś zabiegu?
- Tak. Zdarzają się takie przypadki.
Czasem zalecam inny zabieg, bo nie

To, że przychodzą panie skarżące się na źle wykonany zabieg,
już wiem. Jak dużo jest kobiet,
niezadowolonych ze specjalisty o
wątpliwych umiejętnościach?
- Niestety jest ich dużo, zwłaszcza jeśli strzykawkę z wątpliwym
płynem bierze każdy. Są luki w
regulacji prawnej, kto może wykonywać takie zabiegi, dlatego takie
sytuacje wciąż są na porządku
dziennym. Na szczęście są już
lekarze, którzy specjalizują się w
leczeniu powikłań po zabiegach
medycyny estetycznej.
Jakie zabiegi są najpopularniejsze?
- Botox, mezoterapia, wypełnianie
lub korekcja kształtu ust.
Teraz dopiero zorientowałem
się, że ciągle mówimy o kobietach, ale czy z oferty medycyny
estetycznej w Pani gabinecie
korzystają także mężczyźni?

- Korzystają. Panowie często wybierają botox oraz mezoterapię.
Może będę niesprawiedliwy,
ale czy korekcja „kurzych łapek”
w zestawieniu ze słowem facet,
jakoś się nie kłóci?
- W przypadku panów wygląd
ma wciąż nieco mniejsze znaczenie,
aczkolwiek współcześnie obserwuje
się w tym obszarze pewne zmiany.
Również u mężczyzn niezadowolenie z wyglądu może obniżać pewność siebie oraz poczucie własnej
skuteczności, a zatem wpływu na
samopoczucie psychiczne.
Poprawianie, upiększanie, korygowanie, to nie jest trochę
zabawa w Boga?
- Od czasów starożytnych, w zależności od kraju, kultury, zarówno
mężczyźni, jak i kobiety stosowali
różnorodne techniki poprawiające
wygląd. Egipcjanie używali cieni do
powiek, pudrów, szminek. Szczypce

epilacyjne, farby do brwi i rzęs też
były u nich powszechne. Do leczenia bielactwa używali natomiast
roślin fotouczulających. Rzymscy
wodzowie do występu nakładali
róż na policzki, doklejali sztuczne
rzęsy z włókien palmowych. Już w
XIV wieku korzystano z zabiegów
odbarwiania piegów i przebarwień
przy użyciu ałunu, boraksu, kwasu
cytrynowego, rtęci, migdałów. W
XIX wieku stosowano autologiczny tłuszcz do wypełniania blizn.
Następnie wykonywano facelift
poprzez usunięcie skóry z okolicy
przedusznej. Początek XX wieku to
okres popularności iniekcji oczyszczonej parafiny, następnie silikonu
i kolagenu.
Wychodzi na to, że człowiek
prawie od zawsze chciał poprawić
swój wygląd?
- Tak, ale to chyba nic złego?
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (TAXI BIS)

» Taxi Bis stawia na nowoczesne rozwiązania

Zamawiacie i jedziecie!
Pewnie nikogo nie zaskoczymy tym, że przez smartfona zamówicie taksówkę, ale, ale, poczekajcie. Jeśli wspomnimy, że z takiej możliwości skorzystacie zamawiając przejazd z TAXI BIS, to już chyba wywołamy u was pewne
zainteresowanie. To pierwsza korporacja w Wałbrzychu, która wprowadziła
usługę zamawiania taksówki przez aplikację w smartfonie.
Znacie to pewnie, więc nie będziemy pisać, że to jakaś nowatorska
rzecz. Kilka kliknięć i jedziecie we
wskazane miejsce. Jeśli jednak dodamy, że po tych kilku kliknięciach
będziecie pewni, że przyjedzie po
was samochód zrzeszony w korporacji z kogutem na dachu doskonale

znanej wam firmy, za kółkiem będzie
siedział kierowca mający w jednym
palcu topografię miasta i całego
regionu, a poza tym bezpiecznie
dotrzecie pod wskazany adres i
zapłacicie konkurencyjną cenę, to
chyba… głupotą byłoby z tego nie
skorzystać.

Któż nie chce podróżować wygodnie, oszczędzając przy tym czas?!
Takie możliwości daje doskonale
znana korporacja TAXI BIS, jedna
z firm zrzeszająca wałbrzyskich
taksówkarzy, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów! Możecie
już korzystać z dedykowanej spe-

cjalnie dla tej korporacji aplikacji
do zamawiania taksówek. Klikacie,
ściągacie na smartfona i jedziecie.
Nic prostszego. Bezpiecznie i szybko
– to motto TAXI BIS, a w tym przypadku trzeba dodać nowocześnie.
Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Wałbrzychu skierowane do

wszystkich klientów, zarówno tych
młodszych, jak i starszych. Aplikacja
jest bardzo intuicyjna i przyjazna.
Każdy dzięki niej zamówi taksówkę.
Jak to działa? Zlecenie ze smartfona
w momencie złożenia zamówienia
natychmiast jest rejestrowane w centrali firmy. Dyspozytor momentalnie
przekazuje je do realizacji kierowcy.
Co więcej, możecie śledzić cały proces na ekranie swojego smartfona
włącznie z trasą przejazdu. Aplikacja zapamiętuje „ulubione adresy”,
określi szacowany koszt przejazdu,
pozwoli wybrać formę płatności
(karta, gotówka) i umożliwi nam stały
kontakt z kierowcą. Aplikację stworzyła firma, która jest absolutnym liderem w dostarczaniu nowoczesnych
rozwiązań dla firm taksówkowych.
TAXI BIS rozwija się w imponującym tempie, a ponadto stawia na
nowoczesne rozwiązania.
Czego chcieć więcej?!
TS

Tak też możecie
zamówić taksówkę!
TAXI BIS
74 191 91
515 191 191

REKLAMA
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Chodniki zwiększą bezpieczeństwo
Starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski oraz burmistrz
Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk uczestniczyli w inwestorskim
odbiorze robót budowlanych. W uzdrowisku powstały bowiem
nowe chodniki i alejki.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni chodników
i alejek w ciągach dróg gmin-

nych: alejka w Parku Zdrojowym, przy pomniku psa, chodnik przy ul. Granicznej, alejka od

ul. Potockiego do al. Rododendronów, alejka od ul. Kolejowej
do ul. Zdrojowej. Wartość tego

zadania to 170 tys. zł. Zadanie
współfinansowane zostało ze
środków powiatu wałbrzyskiego w kwocie 50 tys. zł.
W Parku Zdrojowym wykonano jeden chodnik z kostki brukowej przy pomniku
psa oraz drugi, który powstał
na miejscu nieutwardzonego skrótu, używanego przez
kuracjuszy i mieszkańców.
Kolejny chodnik o nawierzchni

Fot. użyczone (WOK Wałbrzych)

» Malowanie cieniami do powiek
to technika wymagająca
precyzji i skupienia

WALIM

Cieniami malowane
W przenośni i dosłownie. W malarstwie Grzegorza Szwai są prawie same cienie, a widz tę drugą część światła musi sam odkryć. Poza tym mieszkaniec Rzeczki maluje pudrem i… cieniami do powiek. Dobrze przeczytaliście. Idzie do drogerii, kupuje
paletę, jaką wybierają panie do makijażu, dobiera gąbki, siada
i tworzy. Jest prawdopodobnie jedynym w Polsce artystą wykorzystującym tę technikę.
które Grzegorz Szwaja organizował w Rzeczce (gm.
Walim). Pewnego roku w
ramach wyzwania, malarze,
którzy przyjechali do niego,
zaproponowali, by sam wykonał jakieś „dzieło”. Wziął
pędzel, akryle i namalował
obraz, który jako… jedyny
został sprzedany po plenerze.
Potem już poszło z górki. Spod
jego ręki wyszło jakieś 200
obrazów, z których niemal
wszystkie znalazły nabywców.
Ale to nie było to, nie czuł, że
się spełnia. – Szukałem oryginalnej techniki, dzięki której

mógłbym pokazywać świat
– mówi kucharz-artysta. Tak
wpadł na unikatowy pomysł.

REKLAMA

Malowanie to jego wielka
pasja, zaraz po gotowaniu.
Właściwie sami nie wiemy,
która z tych dziedzin jest tą
ważniejszą. – Gdy widzę
ludzi kosztujących moje potrawy, od razu wiem, czy
im smakują. Podobnie jest
z obrazami. Wystarczy, że
spojrzę, a już domyślam się,
czy kogoś zachwyciło to,
co stworzyłem – opowiada
Grzegorz Szwaja, nazywając
siebie żartobliwie kucharzem-artystą.
A zaczęło się dość niewinnie. Od plenerów malarskich,

szutrowej wykonano pomiędzy
ul. Kolejową i Zdrojową. Przy
ul. Granicznej powstał nowy

chodnik z kostki betonowej,
który będzie służył bezpieczeńSCB
stwu mieszkańców.

jednak łamały się na bawełnianej tkaninie. Grzegorz
Szwaja zaczął je rozdrabniać papierem ściernym i powstały w ten sposób proszek
nakładał na przygotowany
wcześniej materiał. W końcu
ulepszył metodę, kupując w
drogeriach cienie do powiek.
Takie zwyczajne, których kobiety używają do makijażu.
To był strzał w dziesiątkę.
Cienie trzeba było jednak
zmatowić. Żeby osiągnąć
pożądany efekt, mieszkaniec
Rzeczki zaczął do nich dodawać pewną substancję. Jaką?
To tajemnica. Podobnie jak
to, co robi, by na bawełnianej
tkaninie osiągnąć efekt 3D.
Wierzcie nam, jego obrazy
wyglądają jak trójwymiarowe. Puder z cieni załamując
się bowiem w taki sposób
na materiale, w jaki umiejętnie nałoży go artysta, daje
wprost piorunujący efekt.
Gdy to zobaczycie, usiądziecie z wrażenia. Przy pomocy
proszku z cieni do powiek
powstają obrazy przedstawiające niemal wszystko –
portrety, zwierzęta, martwą
naturę, krajobrazy. Piękne,
nietypowe, zachwycające.
Przeważnie Grzegorz Szwaja ulepsza zdjęcia, które
gdzieś już widział. Przerabia
je, „przelewając” na płótno
swoje wizje, zmienia kolory,
dodaje jakieś elementy. Efekt
końcowy jest genialny.

Technika, której używa
kucharz-artysta z Rzeczki,
charakteryzuje się niezwykłą
precyzją. Każdy szczegół
wymaga osobnego dopracowania, a dokładność wykonania dosłownie zwala
z nóg. Obrazy wyglądają
niemal jak fotografie. Tak
jak malowidło orła, które powstawało przez 38
godzin. Jak dotąd najdłużej ze wszystkich. Należało
nanosić proszek fragment
po fragmencie, cierpliwie
milimetr po milimetrze. Podobnie było np. w przypadku zwierząt z sierścią, gdy
każdy włos nasz rozmówca
malował osobno. Czy wy to
rozumiecie?! Teraz ma trochę
łatwiej, bo na rynku pojawiły
się pastele w pudrze. Są
jednak bardzo drogie. Dzięki
nim malarz-samouk wykorzystuje jedynie podstawowe kolory. Resztę odcieni
bierze z... cieni do powiek.
Przy tworzeniu obrazów
potrzebna jest cierpliwość
i skupienie, a to Grzegorz
Szwaja osiąga tak między
22:00 wieczorem a 2:00 w
nocy. Wówczas siada w pracowni i maluje. – Mam wtedy
czysty umysł. Zaczynam się
resetować i poświęcam się
bez reszty temu, co robię
– opowiada. A później wychodzą spod jego ręki istne
cudeńka.
Tomasz Piasecki

Malowania pastelowym pudrem na płótnie. Najpierw
to były zwykłe kredki, które

REKLAMA
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11
Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Co W gmINaCH pISZCZY

WIESZ CO | NR 49/7.12.2021 r.

12

Co W gmINaCH pISZCZY / promoCJa

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Panie z Jedliny pokazały, jak można robić dobre rzeczy dla innych

JEDLINA-ZDRÓJ

Że też im się chciało...
Panie Bogusia, Halina, Jola, Ula, Kazia, Sabina, Marianna i jeszcze kilka innych, to dla
nas bohaterki. Nie noszą wprawdzie peleryn i masek, nie wywijają mieczami, ale zrobiły
coś znacznie wartościowszego. Zaangażowały się w akcję dla dzieci. Robiąc maluchom
specjalną tablicę, książeczki i nagrywając płytę z bajkami.
To wolontariuszki, niektóre już
seniorki, które poświęciły swój
wolny czas, by oddać kawałek

siebie maluchom, dopiero uczącym
się życia. Dzięki wspomnianym
paniom z Jedliny-Zdroju na twa-

GŁUSZYCA

Przybieżcie
na jarmark

rzach dzieci ze żłobka i przedszkola zagościł uśmiech, który
nie schodzi im nawet na chwilę.

Zresztą każdy by się rozweselił,
gdyby dostał takie prezenty od
serca.

Red

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

znajdziecie dosłownie wszystko, co
potrzeba na Boże Narodzenie. Nie
będziemy tu wymieniać po kolei, co
kupicie na miejscu, ale zaopatrzycie
się w co tylko chcecie. Szczególną
uwagę zwracajcie na oryginalne i
ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Do tego posilicie się rozmaitymi
potrawami, wasze ulubione przysmaki też się znajdą. Nie zabraknie
świątecznej muzyki, występów

Seniorki zrealizowały projekt w
ramach konkursu grantowego „Korpus Solidarności”. Powiecie, jedna z
wielu inicjatyw. Może i tak, ale jak
wczytacie się w to, co udało się zrobić, być może zmienicie zdanie. Dla
nas jest to coś wyjątkowego, o czym
warto mówić, chwalić i nagłaśniać.
Co resztą robimy. Panie w sile wieku
zdają sobie sprawę, jak ważne jest
czytanie od najmłodszych lat, dlatego postanowiły zaszczepić wśród
dzieci miłość do książek realizując
projekt „Seniorzy czytają dzieciom”.
Skrzyknęły się, wybrały najbardziej
popularne bajki i nagrały płytę. Na
której znalazły się historie czytane
przez nasze bohaterki. CD trafiło do
jedlińskiego żłobka i codziennie ląduje w odtwarzaczu, by dzieci mogły
„zasłuchiwać się” w nieskończoność.
Nagrane bajki, to nie wszystko.
Mieszkanki Jedliny stworzyły też
własnoręcznie cztery oryginalne
książeczki sensoryczne oraz tablicę manipulacyjną. Żeby najmłodsi
mogli poznawać świat wszystkimi
zmysłami. Panie wykorzystały do
tego wszystko, co miały pod ręką.
Guziki, nakrętki od butelek, zamki
błyskawiczne, kory drzew, a nawet
gąbki. Ponadto kupiono pokaźny
zestaw książek, oraz równie duży
zestaw owoców. To wszystko trafiło
do dzieci z jedlińskiego przedszkola.
Panie Bogusia, Halina, Jola, Ula,
Kazia, Sabina, Marianna i ich koleżanki, które włączyły się w inicjatywę, pokazały, jak można robić dobre
rzeczy dla innych. Brawo, drogie panie! Chwalimy i czekamy na więcej.

» Na Jarmark Bożonarodzeniowy do
Głuszycy zapraszamy 17 grudnia

Jesteśmy pewni, że za chwilę będziecie
słyszeć i czytać o nieliczonej ilości targów świątecznych. Będą was zapraszać
w rozmaite miejsca, ale nim to nastąpi,
my już was zachęcamy do odwiedzin Jarmarku Bożonarodzeniowego w Głuszycy.
Zapamiętajcie tę datę – 17 grudnia w
godz. 15:30-18:00.
Poczujmy wspólnie magię zbliżających się świąt. Dzięki barwom,
dźwiękom, smakom i zapachom. W
Głuszycy zapraszają do odwiedzenia
wyjątkowego kiermaszu, który zostanie zorganizowany na terenie parkingu
przy przedszkolu samorządowym. Dla
przyjezdnych podajemy adres, żebyście
się nie pogubili – ul. Grunwaldzka.
Przyjeżdżajcie z bliska i daleka, a
nie pożałujecie. W jednym miejscu
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artystycznych i specjalnego gościa,
którym będzie, jasne, że tak – św.
Mikołaj. Na Jarmark Bożonarodzeniowy zapraszamy do Głuszycy w
piątek, 17 grudnia w godz. 15:3018:00.
Ale uwaga, mile widziani są wystawcy lokalnych produktów oraz
artyści prezentujący swoje wyroby.
Swoje uczestnictwo w kiermaszu

możecie zgłaszać poprzez stronę
internetową. Pod adresem www.
ckmbp-gluszyca.pl znajdziecie
deklarację, którą należy wypełnić, a następnie odesłać na maila:
ckmbp@gluszyca.pl.
Na zgłoszenia nie ma zbyt wiele
czasu, bo organizatorzy czekają
tylko do 13 grudnia. Wcześniej
musicie zapoznać się z regulaminem

wydarzenia dostępnym również na
stronie internetowej Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Głuszycy. Szczegóły pod nr tel. 503
102 817, czynnym od poniedziałku
do piątku w godz. 8:30-15:30. No
to jak, przeżyjemy wspólnie ten wyjątkowy czas przygotowań do świąt
Bożego Narodzenia?!
Red

Struga z kanalizacją
Zakończyła się rekordowa inwestycja na terenie gminy
Stare Bogaczowice związana z budową kolektora ściekowego.

ogromny krok do poprawienia stanu
środowiska na terenie gminy Stare
Bogaczowice, ale również ułatwień
dla mieszkańców. Dzięki przebudowie

połączeń kanalizacyjnych oraz dodaniu
nowej nitki, kilkadziesiąt gospodarstw
domowych w Strudze zostało podpiętych do sieci kanalizacyjnej, która
skierowana została do oczyszczalni
ścieków w Cierniach. Połączenie nowej
nitki z istniejącą już przy alei Podwale
na Podzamczu wynika z położenia
geograficznego. Dla mieszkańców
Strugi będzie to duże ułatwienie. Dzięki
kanalizacji, żadne nieczystości nie będą
SCB
już trafiać do Czyżynki.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Listy seniorów do św. Mikołaja potrafią wbić w fotel

WAŁBRZYCH

Starsi ludzie listy piszą
Niektóre z nich wbijają w fotel. Słowa ze zwykłych kartek papieru wbijają się w serca i umysły. Są tak prawdziwe i szczere, że aż chce się pomóc nadawcom. Do czego
zresztą namawiamy. Listy napisali podopieczni Domu Seniora z Rusinowej w Wałbrzychu oraz dwóch innych placówek. Adresatem jest św. Mikołaj. Starsi ludzie proszą w
nich o kawę, podomkę, suszarkę…
A także o inne prozaiczne rzeczy.
To część tegorocznej akcji „Listy do
Mikołaja”, którą znów organizuje

Stowarzyszenie Nestor oraz pracownicy Domu Seniora Rusinowa w
Wałbrzychu. To podopieczni tej pla-

cówki oraz dwóch innych dziennych
domów na Podgórzu i Podzamczu
chwycili za długopisy i napisali kilka

słów do najsłynniejszego świętego.
Wszystkie listy przeczytacie na stronie internetowej DS Rusinowa. Jeśli

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

STARE BOGACZOWICE

Ponad 13 km sieci kanalizacyjnej, 5
lat ciężkiej i mozolnej pracy, ponad 25
mln zł – tak w kilku słowach można
podsumować tę inwestycję. To kolejny
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zechcecie pomóc pani Rozalii albo
panu Piotrowi, możecie stać się dla
nich Mikołajami.
Wystarczy, że wskażecie osobę,
której życzenie zamierzacie spełnić
i do 15 grudnia zgłosicie się do organizatorów, a dzięki wam święta
niektórych staną się piękniejsze.
Dzwońcie pod nr tel. 74 84 46 i
pomagajcie w realizacji marzeń. Potrzeby seniorów to chęć posiadania
suszarki do włosów, spinek, podomki
lub pragnienie napicia się dobrej
kawy lub zjedzenie słodkości. Prawda,
że to takie zwyczajne „zachcianki”.
Dla nich to rzeczy nieosiągalne, dla
was być może coś prozaicznego.
Pomyślcie, jak miło jest pomagać,
a tym samym wywoływać uśmiech
na twarzach ludzi starszych, chorych
i niepełnosprawnych. Pokażcie, że
macie otwarte serca. Ten rok znów
jest trudny dla seniorów z podobnych
miejsc. Mimo, że mają zapewnioną
codzienną pomoc i opiekę, czują się
samotni i wystraszeni. Wasz niewielki
gest dobroci może wszystko zmienić.
Przypomnijmy jeszcze raz, że
akcja trwa do 15 grudnia. A pomóc
można też wpłacając pieniądze na
konto: Santander Bank 98 1090
2590 0000 0001 3202 2314. Za
zebrane fundusze przedstawiciele
stowarzyszenia kupią seniorom
drobiazgi pod choinkę.
Red

ŚWIDNICA

Tryśnie i zabłyśnie
Prace przy odbudowie altany w
Parku Młodzieżowym rozpoczęły się
kilka tygodni temu i potrwają do
października przyszłego roku. Nim
odtrąbimy wielki sukces i to kultowe
dla świdniczan miejsce zostanie odnowione, będziecie musieli uzbroić
się w cierpliwość, ale mamy nieodparte wrażenie, że warto czekać.
Przede wszystkim odtworzony zostanie taras widokowy wraz z altaną
i fontanną kaskadową. Przebudowana zostanie fontanna wolnostojąca.
W planach jest montaż oświetlenia

iluminacji całego obiektu, budowa
balustrad oraz powstanie schodów
prowadzących do altany. Wisienką
na torcie, choć tu należałoby użyć
liczby mnogiej, więc wisienkami na
torcie będą nowe nasadzenia drzew,
krzewów i bylin. Wszystko wymyślili
pracownicy Autorskiego Biura Projektów „a”, które uzyskało wszelkie
niezbędne zgody od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Na razie prace są mało spektakularne. Jest sporo hałasu, pyłu i
gruzu. Rozpoczęły się od rozbiórki

korpusu pozostałości po altanie oraz
dna fontanny. Trwa selekcja kamieni, które zostaną prawdopodobnie
wykorzystane do ponownego ich
wbudowania. Są one numerowane i
oczyszczane. Wykonywane są roboty
ziemne. Wykopy wokół fontanny pozwolą na ułożenie instalacji elektrycznej i wodnej, które będą ją zasilać.
Koszt prac to ponad 3,3 mln zł.
Zadanie zostało dofinansowane z
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, a Świdnica otrzymała na
Red
ten cel 2,3 mln zł.

» Na razie prace przy odbudowie altany w
Parku Młodzieżowym są mało spektakularne,
ale za rok będzie tu pięknie

Fot. użyczone (UM Świdnica/W. Bąkiewicz)

Kolejny raz wspominamy o odbudowie altany w Parku Młodzieżowym, bo zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest to inwestycja
dla świdniczan. Na którą czekali bardzo długo. Za rok będziecie
mogli nacieszyć swoje oczy całkowicie odrestaurowanym miejscem, do którego pewnie wielu z was ma ogromny sentyment.
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NASI ULUBIEŃCY

Zostańcie ich panami

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

BERTA, nr ewidencyjny 186/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 20.10.2021

BUZZ, nr ewidencyjny 99/21
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 22.06.2021

CYWIL, nr ewidencyjny 149/21
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 02.09.2021

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.06.2018

KLEMENS, nr ewidencyjny 168/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 16.09.2021

MURZYN , nr ewidencyjny 18/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 03.02.2021

PLASTUŚ, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.01.2021

RAMZES, nr ewidencyjny 10/21
Wiek: ok. 11 lat
Data przyjęcia do schroniska: 21.01.2021

SHADOW, nr ewidencyjny 177/21
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 02.10.2021

SZIFU, nr ewidencyjny 180/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 05.10.2021

WODNIK, nr ewidencyjny 118/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.07.2021

ZORZA, nr ewidencyjny 127/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 25.08.2021

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Koty i psy nie powiedzą przecież, że im źle bez kochanych właścicieli, ale po niektórych czworonogach widać doskonale, że tęsknią za domem. Do starego nie wrócą, bo ktoś je porzucił lub oddał
do schroniska, a nowy… Nowy dopiero majaczy gdzieś na horyzoncie. Sprawcie, by marzenie tych
małych pieszczochów o dachu na głową w przytulnym wnętrzu spełniło się jeszcze w tym roku.
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Stawy z panoramą Głuszycy

Góry przepełnione tajemnicami
Nie musimy chyba nikogo przekonywać, że tak właśnie jest. Zwłaszcza jeśli pomyślimy o
Górach Sowich. Naszych pięknych „pagórkach”, skrywających niejedną zagadkę. Dlatego
dziś zabierzemy was na niezwykłą wyprawę. A rozpoczniemy ją w Głuszycy na parkingu
przy ul. Leśnej, który jest jak… pępek.
Jest to miejsce, z którego
swój start rozpoczyna większość tras Strefy MTB Głuszyca, także głuszyckich traktów
Rowerowej500. Tu swój początek mają propozycje #Active dla osób spacerujących z
kijkami, biegaczy lub rowerzystów. Tu tez rozpoczyna
się czerwony szlak turystyczny
PTTK oraz niedawno oznakowana ścieżka historyczno-przyrodnicza Szlakiem Riese
„Kompleks Soboń”.
Na początku wędrówki
miniecie malowniczą Dolinę Pięciu Stawów położoną
w zaciszu Doliny Marcowej.
Głuszyckie stawy, kaskadowo
położone, to niezwykłe miejsce zachęcające do spędzania
czasu na łonie natury. Zbiorniki nie powstały naturalnie,
to efekt ludzkiej ingerencji i
dynamicznego rozwoju przemysłu włókienniczego na początku XX w. Stawy dawniej
były zapasowymi zbiornikami
wodnymi dla pobliskich zakładów przemysłowych, dziś
zachwycają swym niezwykłym
położeniem i skłaniają do

wypoczynku, o czym świadczy częsta obecność amatorów wędkarstwa. Za trzecim
stawem roztacza się leśna
droga, która prowadzi w górę
przez Park Krajobrazowy Gór
Sowich.
Gdy pokonacie Dolinę
Pięciu Stawów, następnie
możecie skierować się na
Przełęcz Marcową, by wędrując zgodnie z oznaczeniami
czerwonego szlaku turystycznego PTTK, dotrzeć do tajemniczego Włodarza (811 m
n.p.m.). Idąc dalej i po zejściu
na czarny szlak, dotrzecie do
Podziemnego Miasta Osówka,
kryjącego tajemnice związane
z II wojną światową. Trasa zajmie ok. 3 godzin. Do Osówki
z ul. Leśnej dotrzeć można
także trasą #Active o długości ponad 7 km, mijając po
drodze Soboń (716 m n.p.m.)
i Rozdroże pod Moszną.
Na pasjonatów nieodkrytych tajemnic w obrębie
Sobonia i na terenie Parku
Krajobrazowego Gór Sowich
czeka również ośmiokilometrowa historyczno-przy-

rodnicza ścieżka, na której
zamontowano 10 tablic z
informacjami związanymi z
projektem Riese. Niedawno otwarty trakt wiedzie po
części żółtej trasy Strefy MTB
oraz trasy G6 „Rowerowej
500”. Pozwoli on odkryć
tajemnicze miejsca, ślady
działań z czasów II wojny
światowej. Dostarczy też wielu ciekawych informacji na
temat bogactwa sowiogórskiej fauny i flory. Trasa rozpoczyna się przy głuszyckim
postoju taksówek, przy ul.
Leśnej. Warto zwrócić uwagę
na wyznaczony kierunek i za
trzecim stawem „odbić” w
prawo. W drodze powrotnej
natkniecie się na tablice informacyjne ustawione przy
czwartym i piątym stawie.
Przyjeżdżając do Głuszycy
i wędrując wspomnianymi
leśnymi ścieżkami warto, żebyście odwiedzili Podziemne
Miasto Osówkę, największą
atrakcję turystyczną gminy.
Wiemy, napisano o tym już
tyle, że możecie być zmęczeni, ale co robić, trzeba

o tym wspomnieć. Jest to
usytuowany w Górach Sowich kompleks naziemnych i
podziemnych korytarzy, jeden
z obiektów wybudowanych
przez hitlerowców w ramach
projektu Riese, kryjący wiele
tajemnic z okresu II wojny
światowej. Prace wykonywali
w nim głównie więźniowie
obozu Gross-Rosen. Cel prac
był utrzymywany w tajemnicy.
Zdaniem jednych miała to być
tajna kwatera Adolfa Hitlera.
Inni twierdzą, że budowano
hale dla podziemnych fabryk

zbrojeniowych do produkcji
tajnej broni.
Część naziemna kompleksu
Osówka stanowi zewnętrzną
infrastrukturę podziemnego
„miasta”. Stopień zaawansowania przeprowadzonych
tu robót stawia te budowle
na pierwszym miejscu pod
względem najbardziej wykończonych naziemnych obiektów
projektu Riese. Największą
uwagę przyciągają dwa z
nich, nazwane „Kasynem” i
„Siłownią”. Z przewodnikiem
zwiedzać można również po-

nad 1500 m podziemnych
korytarzy, wyrobisk, hal i bunkrów. Atrakcją jest uruchomienie trasy multimedialnej,
ukazującej bogactwo historii
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Po interesującym zwiedzaniu i trudach wędrowania
turyści mogą wypocząć i zjeść
smaczny posiłek w kompleksie
recepcyjno-restauracyjnym
Centrum Tajemnic i Przygody
przy Podziemnym Mieście
Osówka.
Red

» Osówka to obowiązkowy punkt na mapie zwiedzania Głuszycy
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Fot. użyczone (Świdnicki Portal Historyczny)

» Kościół Św. Mikołaja stojący na środku dawnego cmentarza. Fragment planu widokowego z 1623 r.

Ulica odsłoniła swe sekrety
Przebudowa alei Niepodległości w Świdnicy przynosi kolejne odkrycia. Dla archeologów i historyków prowadzony kapitalny remont tej jednej z głównych arterii miasta, wytyczonej na bardzo
ciekawym historycznie obszarze, jest okazją do poszerzenia wiedzy o mieście i potwierdzenia
różnych faktów z jego dziejów.
W miarę postępu prac aleja
Niepodległości sukcesywnie
ujawnia kolejne swoje tajemnice. Znaleziska podczas
prac ziemnych potwierdzają,
że cały obszar na wysokości
obecnego placu 1000-lecia
Państwa Polskiego został
splantowany w okresie budowy twierdzy świdnickiej w
połowie XVIII wieku. Zlikwidowano wtedy stary cmentarz przy dawnym kościele
św. Mikołaja, istniejący od
1360 r. Śladem po nim jest
spora liczba ułamków kości,
które są znajdowane w ziemi
i pochodzą właśnie z tych
pochówków.
– Szczątki te są rozwleczone, na obszarze tym wielokrotnie bowiem prowadzono
różnego rodzaju prace budowlane i ziemne. Nie natra-

» Fragment planu Świdnicy z lat 1743-1748 z zaznaczonymi, odkrytymi pozostałościami
Bastionu Jezuickiego i cmentarzem Św. Mikołaja

filiśmy na żaden całościowy
pochówek z pełnym szkieletem. Te szczątki, które odnajdujemy, są zabezpieczane
– mówi archeolog Mirosław
Pacek, sprawujący nadzór archeologiczny w trakcie inwestycji. O tym, że tych kości jest
sporo, przekonują nas zdjęcia
nadesłane przez naszego czytelnika, który natrafił przypadkiem na kilka ich fragmentów
w jednym z usypisk ziemi.
- Potwierdzenie faktu
splantowania terenu cmentarza znajdujemy między innymi
u świdnickiego rzeźbiarza Augusta Gottfrieda Hoffmanna
– autora pamiętnika z okresu
wojen śląskich. Pisał on, że
gdy 8 maja 1747 r. rozpoczęto
budowę nowożytnej twierdzy
fryderycjańskiej, rozebrano
fundamenty zniszczonego

podczas wojny 30-letniej
kościoła pw. Św. Mikołaja i
kaplicy pw. Św. Anny, która znajdowała się niedaleko
bramy Mikołajskiej, zwanej
też Furtą Szkolną. W listopadzie tego roku na terenie
cmentarza odkryto wiele krypt
i wykopano wiele trumien
oraz kości, które wrzucono do
zasypywanej fosy miejskiej.
Znajdowane szczątki ludzkie
dowodzą, że nekropolia nie
została zlikwidowana w sposób dokładny – mówi historyk
Sobiesław Nowotny.
W 1890 r. w Świdnicy przy
rozbudowie alei na wysokości
obecnego placu 1000-lecia
Państwa Polskiego, odnaleziono sporo czaszek i kości
ludzkich. W 1994 r. natomiast
zawalił się częściowo mur
oporowy skarpy dawnego
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wału twierdzy vis a vis dawnego tzw. Ogrodu Rentierów.
Po usunięciu gruzu, który
zalegał na chodniku, prace
naprawcze podjęto w 1995
r. Kiedy rozpoczęto usuwanie
części ziemi ze stoku skarpy i
wzięto się za wykopy pod fundament muru, wraz z ziemią
znowu zaczęto wydobywać
na powierzchnię duże ilości
fragmentów kości.
Przygotowując ten materiał
całkiem – jakby „na zawołanie” – od naszego czytelnika
– Łukasza Soboczyńskiego,
otrzymaliśmy dwie notatki
prasowe z 1912 r. zamieszczone w Waldenburger Wochenblatt, a związane właśnie ze
szczątkami odkrywanymi w
rejonie dawnego cmentarza
Św. Mikołaja. W pierwszej,
bardzo lakonicznej, autor donosi, że:
„Masowy grób odkryło kilku robotników podczas kopania fundamentów przy Untere
Wilhelmstrasse [obecna aleja
Niepodległości]”. Natknęli się
oni na setki dobrze zachowanych szkieletów. Prawdopodobnie chodzi o masowy grób
z czasów zarazy. W drugiej
informacji na ten temat czytamy natomiast: „Jeżeli chodzi
o odkrycie masowego grobu
przy Untere Wilhelmstrasse
w którym znaleziono setki dobrze zachowanych szkieletów
ułożonych wzdłuż i wszerz,
informuje się nas, że chodzi
o grób z 1631 r. Wówczas na
zarazę zmarło 1700 mieszkańców i żołnierzy, którzy w
masowych grobach zostali
pochowani. W tym miejscu
bowiem, poza wałem twierdzy znajdował się cmentarz”.
W tej drugiej notatce znalazły się dwa błędy merytoryczne. Po pierwsze, wielka
zaraza wybuchła w mieście
i jego okolicach nie w 1631
r., a dwa lata później. Po drugie, zmarło w niej nie 1700
osób a 17000 (sic!). Była to
jedna z najtragiczniejszych
zaraz w dziejach Świdnicy,
która obok zniszczeń wojny
trzydziestoletniej sprawiła, że
miasto nigdy już nie wróciło
do czasów swojej świetności,
kiedy jedynym ośrodkiem
konkurencyjnym dla niego na
Śląsku był Wrocław.
Wielka szkoda, że autor
tych notatek nie podał dokładnej lokalizacji tego masowego
grobu. Zapewne nie znajdował się on na środku cmentarza, a raczej na jego skraju.
Lokalizacja grobu pozwoliłaby
na ściślejsze określenie zasięgu cmentarza. Niewiele w tym
wypadku mówi informacja
o tym, że ów grób masowy
odnaleziono podczas prac fun-
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» Fragmenty kości znalezione przez naszego czytelnika

damentowych. Można z dużą
dozą prawdopodobieństwa
stwierdzić, że może chodzić
o prace przy fundamencie
jakiegoś budynku w otoczeniu
obecnego placu 1000-lecia
Państwa Polskiego – miejsca
dawnego cmentarza. Niestety,
nie wszystkie daty budowy
jesteśmy w stanie określić,
bez szczegółowej kwerendy
źródeł. Drogą eliminacji możemy jedynie wykluczyć niektóre
z nich, które w 1912 roku już
istniały – a więc: budynek
banku, kamienice przy placu
1000-lecia Państwa Polskiego
nr 3 (wzniesiona w 1894 r.) nr
4 i 5 (numery 7-10 znajdują
się już chyba za daleko od
terenu dawnego cmentarza)
oraz domy przy obecnej alei
Niepodległości 17 (wzniesiony
w 1898 r.), 19 (1909 r.) i 21
(1909 r.). W zasadzie jedyną
kamienicą, która czasowo
pasowałaby do daty kopania
fundamentów w 1912 r. jest
narożny budynek przy placu
1000-lecia Państwa Polskiego
nr 2, który został ukończony
w 1913 r.
Zważywszy na fakt, że
szczątki i trumny z cmentarza Św. Mikołaja zostały pod
koniec I połowy XVIII wieku
wrzucone do miejskiej fosy
(miała około 15 metrów szerokości i ok. 10 metrów głębokości) intrygująca staje się
kwestia, czy uda się na nie
trafić przy remoncie drugiego
pasa alei Niepodległości, bliżej dawnych murów miejskich
i wału twierdzy fryderycjańskiej.
- Prace badawcze w dawnych fosach, studniach czy
dołach kloacznych z punktu
widzenia archeologii są zawsze bardzo ciekawe i stwarzają szansę na odnalezienie

artefaktów z dawnych czasów. Zazwyczaj, jeżeli w takie
miejsca coś wrzucano, na
przykład jakieś niepotrzebne
już dla współczesnych rzeczy,
czy też te, które wpadały tam
przypadkiem, zazwyczaj ich
już nie wyciągano. Coś, co
kiedyś było niepotrzebne, dla
nas dzisiaj może przedstawiać
olbrzymią wartość – mówi
archeolog Mirosław Pacek.
Szczątki dawnych świdniczan to nie jedyna tajemnica,
jaką odsłoniła ostatnio aleja Niepodległości. Podczas
prac ziemnych na wysokości
dawnego Ogrodu Rentierów
natrafiono bowiem na pozostałości nowożytnej twierdzy
świdnickiej w postaci tzw.
Bastionu Jezuickiego.
Wspomniano wcześniej,
że budowę twierdzy po zdobyciu Świdnicy przez króla
pruskiego Fryderyka II Wielkiego rozpoczęto w maju

1747 r. W pierwszym etapie,
trwającym do 1750 r. dokonano przebudowy starych
umocnień miejskich, w skład
których wchodził między
innymi potrójny pierścień
średniowiecznych murów,
zmodyfikowanych w XVI-XVII
wieku o system bastejowy.
Na interesującym nas terenie
w ciągu alei Niepodległości
miano usunąć pozostałości
kościoła pw. Św. Mikołaja
(znajdował się w okolicach
obecnego banku) i kaplicy
św. Anny, której dokładna lokalizacja nie jest rozpoznana.
Po częściowym rozebraniu
starych murów usypano wał,
przed którym znajdowała się
fosa. Ten pierwszy pierścień
umocnień twierdzy świdnickiej wzmocniono bastionami:
- pl. 1000-lecia Państwa
Polskiego – Bastion Jezuicki
- rejon u zbiegu ulic 1 Maja
i Wrocławskiej – Bastion Ostry

- rejon u zbiegu ulic Wrocławskiej i Wodnej – Bastion
Połówkowy
I właśnie pozostałości Bastionu Jezuickiego odsłonięto
podczas prac ziemnych w
przebiegu alei Niepodległości. Natrafiono między innymi
na fragment zewnętrznego
obmurowania wału bastionu
od strony zewnętrznej fosy
(na planach oznaczony literą
A) oraz pozostałości jakiejś
kubatury wewnątrz bastionu
(B).
- Odkryty został także
fragment bruku na poziomie komunikacyjnym bastei,
usprawniający przemieszczanie się żołnierzy, którzy nie
musieli grzęznąć w błocie.
Wszystkie te pozostałości wiążemy z Bastionem Jezuickim.
Nie natrafiliśmy na pozostałości innych warstw kulturowych w tym miejscu – mówi
archeolog Mirosław Pacek.

W wykonanych wykopach
dobrze są widoczne warstwy
historyczne, w tym także te
ze śladami jakiegoś pożaru.
– Ustalenie ich chronologii
będzie możliwe dopiero po
ich przebadaniu pod kątem
obecności pozostałości ceramiki lub innych artefaktów,
mogących się w nich znajdować – dodaje Mirosław Pacek.
Ułamków ceramiki znaleziono
zresztą już trochę. Najcenniejszym artefaktem był jednak
stosunkowo mało uszkodzony
garnek gliniany, datowany na
późne średniowiecze.
Sam Bastion Jezuicki został
rozebrany w II połowie XIX
wieku po tym, jak 4 października 1866 r Świdnica
została ogłoszona miastem
otwartym i kiedy w związku z
tym 1 maja 1867 r. rozpoczęto
burzenie fortyfikacji.
Andrzej Dobkiewicz
Świdnicki Portal Historyczny

» Relikty Bastionu Jezuickiego
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Fot. użyczone (Waldemar Łomża)

» Pod skrzydłami WOK znajduje się ZPiT Wałbrzych

Kultura, rozrywka, zabawa
Nie będziemy nikogo zamęczać szaradami i pytać, jaką wałbrzyską instytucję mogą charakteryzować te trzy słowa. Od razu leci „kawa na ławę”. Chodzi o Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Pewnie wielu z was się z nami zgodzi.

Fot. użyczone (WOK)

– Kreatywność, pasja i dobra zabawa – tym kierujemy
się przygotowując kolejne
propozycje dla mieszkańców
miasta i całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Pełno jest u
nas stałych zajęć dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Organizujemy koncerty i wystawy.
Też festyny na podwórkach i
duże wydarzenia kulturalne,

gromadzące tysiące widzów.
Z nami nie będziecie się nudzić – przekonuje Jarosław
Buzarewicz, dyrektor WOK.
Niezależnie od tego, czy
macie kilka, kilkanaście lub
kilkadziesiąt lat, pewnie każdy z was znajdzie w tym
miejscu coś dla siebie. Oferta
jest tak szeroka i zróżnicowana, prawie jak na Zalando.

» Tu znajdziecie wielkie wydarzenia i kameralne koncerty

To kilkadziesiąt propozycji
miesięcznie. Małe, kameralne
warsztaty czy gigantyczne
projekty, jak zbliżający się
30. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy albo
o proszę, zorganizowany
kilka miesięcy temu koncert Girl Power, na którym
zagrały Natalia Nykiel czy
Mery Spolsky. Jeśli byliście,

wiecie doskonale, co to była
za energia. Zajęcia teatralne,
kursy tańca, nauki gry na
instrumentach, warsztaty
fotograficzne, kursy językowe
– to z kolei szeroka oferta w
ramach trwającej Wałbrzyskiej Szkoły Talentów. Nie
przesadzimy, gdy napiszemy,
że to kilkadziesiąt propozycji
bardzo zróżnicowanych zajęć,

które od lat cieszą się popularnością wśród mieszkańców miasta i całego regionu.
Z jednej strony WOK pomaga rozwijać pasje, z drugiej
zaś promuje talenty. Regularnie zaprasza do siebie na wystawy. Do „Galerii na Piętrze”
czy „Multimedialnej Galerii
Obrazu” na terenie Starej Kopalni. W Ośrodku pamiętają

doskonale o tym, że ludzie
kochają dobrą zabawę. Skoro
tak, to wiadomo, że na scenie regularnie muszą gościć
gwiazdy polskiego stand-upu. Wiadomo natomiast,
że już w grudniu odbędzie
się świąteczne widowisko
magii i iluzji.
Wróćmy jeszcze na chwilę
do trwających właśnie przygotowań do 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Dużo będzie zależeć
od sytuacji epidemicznej w
kraju, ale już wiemy, że kwesta na pewno się odbędzie.
Jeśli więc chcecie zostać wolontariuszami, to nie ma na
co czekać. Zgłaszajcie się
do WOK-u, miejsca podejmującego także oryginalne
i nietuzinkowe inicjatywy.
Przykład? Na terenie Starej
Kopalni działa punkt adopcji
roślin, w którym możecie
zostawić „drzewka”, którymi
nie jesteście w stanie się
już zajmować, ale to także
miejsce, z którego możecie przygarnąć kwiatki. Pod
skrzydłami instytucji znajduje się Zespół Pieśni i Tańca
Wałbrzych, którego koncerty
przyciągają tłumy miłośników
sztuki ludowej.
I na tym moglibyśmy skończyć, gdyby nie jeszcze jedna ważna rzecz. Instruktorzy
WOK włączyli się w akcję
szczepień przeciw COVID-19.
Jako wolontariusze pracowali
w punkcie na terenie Starej
Kopalni. – Nie wahaliśmy
się ani przez moment, bo
jest to dla nas o tyle cenne, że jako instytucja kultury mocno odczuliśmy skutki
pandemii i lockdownu. Brakowało nam kontaktu z widzami. Byliśmy już zmęczeni
mówieniem do obiektywu
– mówi Jarosław Buzarewicz,
dyrektor instytucji. Dlatego
póki możecie, korzystajcie
z dobrodziejstw, jakie wam
daje WOK. Kalendarium wydarzeń znajdziecie na stronie
www.wok.walbrzych.pl.
Red

» Punkt adopcji roślin to pomysł z tych nietypowych

Fot. użyczone (WOK)
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Prawdziwa magia

Mozil w muzycznym monodramie

Już 13 grudnia o godz. 18:00
zapraszamy do WOK-u przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu na Świąteczne Magic Show w wykonaniu
jednego z najlepszych iluzjonistów
młodego pokolenia w Polsce – Bartosza Lewandowskiego, finalisty
programu Mam Talent.
Magic Show to godzinne widowisko magii i iluzji przeznaczone
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Podczas widowiska widzowie przeniosą się w magiczną podróż, a niemożliwe na oczach całej publiczności stanie się możliwe. Głównym punktem
programu będą triki z ptakami, którymi Bartosz Lewandowski podbił 11 edycję telewizyjnego show. To jedne z
głównych atrakcji występów iluzjonisty, które zachwyciły tysiące widzów przed telewizorami w całym kraju! Nie
zabraknie sporej dawki śmiechu, którą dostarczy kabaretowo-magiczna część widowiska. Przepowiednie, etiuda
z latającym stolikiem, pojawiające i znikające przedmioty, manipulacje, duże iluzje w asyście pięknej śnieżynki
oraz wiele innych magicznych urozmaiceń. Na najmłodszych widzów czeka wielka atrakcja – św. Mikołaj.

Niecodzienne połączenie monodramu i koncertu, w wykonaniu uwielbianego przez fanów, polsko-duńskiego artysty, byłego jurora, wiecznego
marzyciela – Czesława Mozila! W programie znajdą się piosenki z nowej
płyty „#Ideologiamozila”, która miała swoją premierę 19 listopada, a
także piosenki stare, zarówno te bardziej jak i mniej znane. To będzie
dość przewrotna, bardzo zabawna, muzyczno-liryczna podróż, w którą
wkomponowane są największe hity artysty. Wyjdźcie z domu! Nie możecie
tego przegapić! Czesław Mozil wystąpi w Świdnicy już 9 grudnia o godz.
19:30 (sala teatralna ŚOK, Rynek 43). Bilety kosztują 50 zł.
SCB, KaR

Na 10 grudnia na godz. 19:00 wałbrzyska Stara Kopalnia zaprasza na koncert Artura Rojka, który kiedyś tworzył
grupę Myslovitz. Po entuzjastycznym przyjęciu ostatniej płyty „Kundel” i towarzyszącej jej trasie koncertowej, zarówno w klubowej, jak i plenerowej
odsłonie, Artur Rojek nie zwalnia tempa. Artysta odbywa
jesienne koncerty w ramach
trasy „Bez końca”, podczas
której odwiedza klimatyczne i
kameralne miejsca w różnych
zakątkach Polski. Entuzjastów
tańca uspokajamy – mniejsza
przestrzeń nie ogranicza pola
ekspresji i fani będą mogli „bez
końca” bawić się do znanych
przebojów z repertuaru artysty.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Zabawa „Bez końca”

Dziewczyny z Gross-Rosen w Głuszycy

Już 10 grudnia w Głuszycy poznacie historie „Dziewczyn z Gross-Rosen”. To tytuł najnowszej, przejmującej książki Agnieszki Dobkiewicz, na
której spotkanie autorskie zaprasza
Samorządowy Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna w Jaworzynie
Śląskiej. To druga książka autorki
związana z byłym obozem koncentracyjnym Gross-Rosen, którego
historia jest ciągle niezbadana do
końca, a ludzkie tragedie, do których
tam doszło, niedopowiedziane.
W 2020 roku w wydawnictwie
Znak Horyzont autorka wydała swoją
pierwszą książkę „Małą Norymber-

gę. Historie katów z Gross-Rosen”,
która zyskała status bestsellera,
miała od tego czasu już dwa wydania i jest tłumaczona na język
czeski. Agnieszka Dobkiewicz opisała
historie kilku katów, przez pryzmat
tragedii, jakie zgotowali oni swoim ofiarom. Bezmyślna, tępa siła i
wszechobecna nienawiść człowieka
do człowieka. Z kolei w „Dziewczynach z Gross-Rosen. Zapomniane
historie obozowego piekła” po raz
kolejny mierzy się z tragedią ofiar,
ale tym razem ukazując losy młodych
kobiet, a właściwie jeszcze dziewczyn. Pokazuje hart ducha i wolę

przeżycia, dzięki któremu udało im
się ocaleć z marszów śmierci, kiedy
były gnane boso w kilkunastostopniowych mrozach, w bezsensownych
ewakuacjach. Ale przywołuje też
dziewczyny, którym nie wystarczyło
sił, które nie zdołały wypełnić danej
sobie obietnicy i marzeń, że przeżyją
i że zjedzą słodkie… truskawki…
Spotkanie, na które zapraszamy,
odbędzie się 10 grudnia o godz.
18:00 w sali widowiskowej Centrum
Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy (ul. Grunwaldzka 26).
Wstęp wolny.
Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Powiedziała, że do nikogo nie ma żalu. „Jeśli moi rodzice przeżyli,
to nie mów im, jak umarłam” – poprosiła. Chciała trochę wody, ale
wtedy podszedł SS-man i kopnął ją w głowę. Dałam jej później pić
z rąk i zasnęłyśmy. Rano obudziłam się, ale ona już nie…”
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Okiem gracza

Rytmicznie na telefonie
Twórcy gier rytmicznych z wirtualną piosenkarką Hatsune Miku i jej przyjaciółmi udostępniają swoją najnowszą produkcję graczom spoza Japonii. Project „Sekai: Colourful Stage!” to jedna z nielicznych gier na telefon (przynajmniej tych oryginalnych, stworzonych przez Crypton Future Media), w których
możemy zobaczyć Vocaloidy. Dla fanów wokalistki z turkusowymi kucykami
na pewno jest to nie lada gratka.
A na jakich konsolach możemy
zagrać w Miku? Praktycznie prawie
na każdej, oprócz Xboxa.
Pierwsza gra z serii wyszła w
2009 roku na przenośną konsolę
PSP, na której możemy zagrać jeszcze w dwie kolejne gry. Następne
produkcje zagościły też na PS3 i
PS Vitę, a nieco inna seria, z Vocaloidami jako chibikami (postacie
z wielkimi głowami i ogromnymi
oczami), dostępna jest na Ninten-

Prawnik radzi
O tym, jak długo należy płacić alimenty na dziecko, mówi nasz prawnik Adam Daraż.
Co do zasady alimenty należy płacić tak długo, jak dziecko
kontynuuje naukę. Większość
osób zobowiązanych nie wie
jednak, że nie może ot tak
przestać płacić alimentów
na dziecko w dniu uzyskania
przez nie dyplomu uczelni
wyższej. I chociaż wszystko przemawia za tym, by w
takim momencie przestać
łożyć na świeżo upieczonego
absolwenta, to zgodnie z
przepisami prawa, by nie być
zobowiązanym do świadczeń
alimentacyjnych, należy naj-

pierw wyeliminować wyrok
sądu zasądzający alimenty z
obrotu prawnego.
Wynika to z tego, że obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka nie ogranicza się żadnym sztywnym
terminem. Ogólna zasada
mówi o tym, że na pełnoletnie
dziecko należy płacić tak długo, dopóki nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie.
Chodzi tutaj o jakieś ważne
powody, które stają na przeszkodzie uzyskania możności
samodzielnego utrzymania.

Na przykład niepełnosprawność, albo właśnie kwestia
kontynuowania nauki. Nie ma
również obowiązku świadczenia alimentów, jeśli środki z
majątku dziecka wystarczają
na pokrycie kosztów jego
utrzymania. W orzecznictwie
wskazuje się, że obowiązek
alimentacyjny nie może być
oderwany od sytuacji rodzica. Nie można oczekiwać od
nisko wykwalifikowanego
i słabo zarabiającego ojca,
by opłacał kosztowne studia
zaoczne uczącego się dziecka.
Sąd orzekając o obowiązku
alimentacyjnym na pełnoletnie dziecko powinien brać
pod uwagę, czy jego osobiste
zdolności oraz cechy charakteru pozwalają na zdobycie
wybranego wykształcenia.
Nie każdy posiada możliwości,
które pozwalają na rzeczywi-

UWAGA KONKURS

Kogo byście nie spytali z naszych laureatów, każdy wam powie, że
wychodził z Kryształowej Gospody Kuflowej zadowolony. Najedzony i
usatysfakcjonowany jakością potraw. To znak firmowy tej wałbrzyskiej
restauracji, w której, zwłaszcza podczas weekendów, trudno znaleźć
wolny stolik. My was do niej zapraszamy, bo warto, a przy okazji mamy
dla wszystkich niespodziankę. Rabat na wybrane danie, ale oczywiście
nic za darmo. Żeby mniej zapłacić za danie, trzeba poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Gotowi? Zerknijcie na fotografię obok.
Jakie związane z górnictwem miejsce przedstawia to zdjęcie?
Wypełnijcie dokładnie kupon, wpiszcie poprawną odpowiedź i
blankiet pokażcie w restauracji podczas składania zamówienia. Wtedy skorzystacie z 15-procentowej bonifikaty na wybrane przez was
danie z menu. Na miłośników przepysznego jedzenia i posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej
czekają od najbliższej środy (8 grudnia) do piątku (10 grudnia).
Dokładny regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.wieszco.
pl. Potrawę zjecie na miejscu i otrzymacie na wynos. Podstawą jest
kupon z poprawną odpowiedzią.

Fot. użyczone (www.projectsekai.fandom.com)

Japońska wersja gry wyszła na
telefony z systemem Android rok
temu, a 7 grudnia tego roku zostanie
wydana jej angielska wersja.
Choć na debiut Hatsune Miku w
sferze gier komputerowych musimy
jeszcze poczekać, bo póki co w
zdecydowaną większość gier zagrać
można na konsolach, to właśnie
na komputerze możemy tworzyć
piosenki za pomocą programu
Vocaloid.

ste kontynuowanie nauki. Gdy
dziecko nie dokłada starań,
by się usamodzielnić i np.
nie podejmuje zatrudnienia,
mimo, że nic nie stoi ku temu
na przeszkodzie, również nie
może liczyć na alimenty od
rodzica.
Aby można było wnieść
pozew o uchylenie obowiązku
alimentacyjnego względem
dziecka pełnoletniego, musi
wystąpić jedna z poniższych
okoliczności: 1) nie ma konieczności łożenia alimentów
na dziecko, gdyż syn albo
córka podjęli pracę zawodową
pozwalającą na samodzielne
utrzymanie, 2) dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania
możliwości samodzielnego
utrzymania się, 3) świadczenie
rodziców względem dzieci
pełnoletnich jest połączone
z nadmiernym uszczerbkiem

SKN

CHALLENGER
do 3DS. Oprócz tego w grze na
konsolę PS4, Hatsune Miku: Project
DIVA Future Tone DX, znajdziemy
największą kolekcję piosenek do
grania – aż 238! Do tego rozmaite
DLC i lista może wydłużyć się do
prawie 300. Nawet Mega Mix na
Nintendo Switch, liczący 178 piosenek, nie jest tak pokaźny. A jeżeli
ktoś chodzi do salonów gier, tam też
może znaleźć automat z piosenkami
Vocaloidów.
Możliwości zagrania w gry z Hatsune Miku jest więc bardzo wiele, ale
czy twórcy zdecydują się stworzyć
w końcu grę na komputer? Skoro
otworzyli się na telefony, to kto wie?
Czas pokaże.

dla rodziców, 4) nastąpiła
całkowita utrata przez zobowiązanego możliwości zarobkowych i majątkowych,
5) żądanie alimentów jest
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Możliwość uchylenia obowiązku alimentacyjnego jest
przewidziana w art. 133 oraz
138 kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego. Zgodnie z ich
brzmieniem w razie zmiany stosunków można żądać
zmiany orzeczenia lub umowy
dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Na tej postawie
należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka pozew o uchylenie
obowiązku alimentacyjnego,
wskazując swoje argumenty.
Zmiana stosunków może polegać właśnie na ziszczeniu się

„Ratchet”, SKN Challenger

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

KUPON
Jakie związane z górnictwem
miejsce przedstawia to zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Gospoda Kuflowa przy
ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu

» Karmienie piersią wspiera
prawidłowy rozwój układu
pokarmowego i odpornościowego
dziecka
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Wiem co jem

Dieta kobiety
karmiącej
Czy po zjedzeniu szpinaku mleko kobiece
będzie zielone? W ostatnim numerze udało
mi się obalić kilka mitów dotyczących diety
kobiety będącej w ciąży. Skupmy się więc
dzisiaj na ograniczeniach żywieniowych
matek karmiących swoje pociechy piersią.

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

Karmienie piersią wspiera
prawidłowy rozwój układu
pokarmowego i odpornościowego, a więc jest czynnikiem
zmniejszającym ryzyko wielu
chorób przewlekłych, w tym
alergicznych. Jeśli możecie,
powinniście karmić swoje
dziecko piersią dbając o jego,
ale też swój, organizm.
Co z tym glutenem?
Gluten to potoczna nazwa białek występujących
w zbożach. Białka glutenowe są obecne naturalnie w
pszenicy, życie, czy orkiszu.
Tak naprawdę nie do końca
wiemy, czy gluten przechodzi
do mleka kobiecego. Natomiast z całą pewnością
możemy stwierdzić, że nie
ma absolutnie żadnych podstaw do tego, aby wykluczać
produkty glutenowe z diety
matki. Mamy też zaktualizowane zalecenia dotyczące
wprowadzania tego białka
do diety dziecka, ale o tym w
następnym tygodniu .
Czy muszę jeść mięso,
żeby produkować pełnowartościowe mleko?

UWAGA

KONKURS

Jest takie miejsce, do którego kiedykolwiek byście nie trafili, zawsze
zostaniecie uprzejmie obsłużeni i zjecie pyszny posiłek. To świdnicka Restauracja Kryształowa, oferująca zawsze świeże i smaczne potrawy. Macie
szansę skosztować ich w niższej cenie. Jak to zrobić? W prosty sposób.
Wystarczy wziąć udział w naszej zabawie i poprawnie odpowiedzieć na
pytanie konkursowe. Wtedy otrzymacie 15-procentowy upust na wybrane
danie z menu. Przypuszczamy, że już wam ślinka leci na samą myśl o lunchu
w tej knajpce. Zerknijcie na fotografię obok? Podaj lokalizację miejsca, gdzie
znajduje się ta rzeźba?
Dobrą odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie go w restauracji przy
składaniu zamówienia, a parę złotych zostanie wam w kieszeni. Otrzymacie 15-procentową bonifikatę na wskazaną potrawę. Na miłośników
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej
Restauracji Kryształowa czekają od najbliższej środy (8 grudnia) do
piątku (10 grudnia). Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.
wieszco.pl. Danie otrzymacie na wynos i na miejscu. Podstawą jest kupon
z poprawną odpowiedzią.

Pamiętajmy, że dieta wegetariańska, jak i wegańska mogą być stosowane
na wszystkich etapach życia
i rozwoju, a więc także w
okresie laktacji. Pojawia się
jednak jeden problem, należy
ją umiejętnie prowadzić. Każda dieta eliminacyjna wiąże
się z narażeniem organizmu
na niedobory składników
odżywczych (makro- i mikroelementów), dlatego jeśli nie
jesteście pewne, czy dostarczacie do organizmu wszystkiego, czego mu potrzeba,
to warto skonsultować się z
wyspecjalizowanym dietetykiem. Dodam tylko, że dieta
eliminująca wszystkie produkty odzwierzęce, również jaja i
produkty mleczne, powinna
być koniecznie suplementowana witaminą B12.
Czy mogę jeść wszystkie
warzywa i owoce?
Tak, zdecydowanie. Jeśli
tylko mama nie ma alergii na
konkretny owoc, czy warzywo,
to zalecenie jest dokładnie
takie samo, jak dla pozostałej
części populacji. Podstawę

naszego menu powinny stanowić warzywa i owoce. Najlepiej sięgać po te sezonowe,
a w okresie jesienno-zimowym
wybierać mrożonki, które zachowują wszystkie składniki

odżywcze. Dokładnie ta sama
zasada tyczy się owoców z takim zastrzeżeniem, że warzyw
w diecie powinno być proporcjonalnie więcej niż owoców.
Najczęściej spotykanym ograniczeniem diety mamy karmiącej piersią, jest wykluczenie
produktów wzdymających,
a to szkodliwy mit. Kobieta,
która karmi piersią ma duże
zapotrzebowanie na składniki
odżywcze dostarczane wraz
z posiłkami, a każde niepotrzebne ograniczenie naraża
ją na niedobory witaminowo-mineralne. Dokładnie ta sama
zasada tyczy się eliminowania
z diety matki potencjalnie alergennych produktów. Pamiętajcie, że alergenem może
być niemal każdy produkt, ale
alergie pokarmowe zdarzają
się naprawdę rzadko i nie ma
absolutnie żadnego powodu
do eliminowania produktów
spożywczych z diety na tzw.
wszelki wypadek.
Magdalena Janusz,
dietetyk Fundacji Polskiedzieci.org

KUPON
Podaj lokalizację miejsca, gdzie
znajduje się ta rzeźba?

..........................................................
..................

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. użyczone (https://pl.123rf.com/#ziskejte)

» Jagody Goji zawierają duże ilości witaminy C

Goji jako superowoce
Owoce są jednym z najbardziej cenionych surowców wśród produktów żywnościowych. Ich
wyjątkowość wynika ze składu chemicznego, a więc dużej zawartości witamin, składników
mineralnych, błonnika. Na wyjątkową uwagę zasługuje grupa tzw. superowoców (ang. superfruits).
Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w Ameryce na przełomie lat
2004/2005 w bestsellerze „Superfoods RX”. Autorzy Steven Pratt i Kathy
Mathews opisali 14 produktów, których spożywanie przynosi szczególne
korzyści zdrowotne. Celem badaczy
stało się zgłębianie wiedzy na temat
superowoców. Okazało się, że zawierają one nie tylko składniki pozytywnie
wpływające na zdrowie człowieka,
ale także posiadają ciekawy wygląd,
egzotyczne pochodzenie i super smak.

podłużne jagody o długości ok. 2 cm
i łagodnym cierpko-słodkim smaku.
Rosną na krzewie Lycium barbarum
(kolcowój pospolity), którego obecny
obszar występowania rozciąga się
od Europy południowo-wschodniej
po Chiny. Należą do rodziny psiankowatych (Solanaceae). Ze względu
na egzotyczne pochodzenie, ciekawy
smak, a przede wszystkim na cenny
skład bez wątpienia można je określić mianem superowoców!

Jagody goji

Zawierają duże ilości witaminy C
(80-120 mg/100 g jagód; referencyjna
wartość dziennego spożycia to 80 mg),

Na liście superowoców znajdują
się m.in. jagody goji. To czerwone,

Skład

beta-karotenu, składniki
mineralne, z czego wymienić warto wapń, żelazo,
potas, fosfor i selen oraz
proteiny i nienasycone kwasy tłuszczowe. Co jednak
najważniejsze, są bogate w
przeciwutleniacze, związki o udokumentowanym
działaniu prozdrowotnym.
Zawierają antocyjany, których zadaniem jest m.in.
ochrona roślin przed promieniowaniem UV, a w porównaniu z innymi owocami
mają najwięcej zeaksantyny
(naturalny przeciwutleniacz,
należący do grupy karotenoidów). Z uwagi na dużą
pojemność antyutleniającą,
jagody zostały wpisane na
listę ORAC (ang. Oxygen Radical Absorbance Capacity),
produktów spożywczych o

dużej zawartości roślinnych przeciwutleniaczy.
Jednostka ORAC jest miarą właściwości antyoksydacyjnych. Optymalna
dawka antyoksydantów
w dziennej diecie powinna
wynosić 5000-5500 jednostek ORAC. Pojemność antyutleniająca w jagodach
może być zróżnicowana,
różne źródła podają wartości od ok. 1400 do 30
000 µmol TE/100 g.
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» W smaku
przypominają
rodzynki

tym, że „wychwytują”
wolne rodniki, powstające m.in. w wyniku stresu
oksydacyjnego, mają także pozytywny wpływ na
właściwe funkcjonowanie
błony komórkowej oraz
poprawiają przekazywanie substancji odżywczych
z krwi do poszczególnych
komórek. Suszone jagody
goji stosowano już kilkaset
lat temu w tradycyjnej
medycynie chińskiej przeciwko wielu schorzeniom,
m.in. nadciśnieniu, aby
wspomóc pracę układu
immunologicznego.

Właściwości
prozdrowotne

Dzięki zawartości cennych
składników, jagody dobrze
wpływają na wzrok, kondycję serca, hamują procesy
starzenia oraz poprawiają
pamięć. Antyoksydanty zawarte w jagodach, poza

Zastosowanie

Goji można spożywać
jako samodzielną przekąskę, w smaku przypominają rodzynki, ale można

Święta według
naszego pupila

je także dodać do zup, warzyw, czy mięs. Mogą stanowić również dodatek do porannej owsianki, kompotu,
ciast, czy deserów. Można je
również zalać wrzącą wodą
i pić jako smaczną herbatkę
ziołową. Świadomy konsument poszukuje obecnie na
rynku produktów, które będą
smaczne, ciekawe, wspomagające utrzymanie dobrego
zdrowia i mimo, że „superowoce” to termin bardziej
marketingowy niż naukowy,
aby ułatwić konsumentom
wybór, warto wyróżnić goji
spośród innych produktów.
Sylwia Kaczmarek
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl

» Przygotujmy odpowiednio
pupila na świąteczny czas

Czy ktoś z was zastanawiał się, co czuje wasz pupil,
gdy w ten magiczny czas zjawia się w domu większa
grupka osób? A może myśleliście, jak on poradzi sobie
ze zmianą miejsca zamieszkania na Boże Narodzenie?
A teraz meritum sprawy – czy święta to samo zło?
chociażby zaproszenie psa do
samochodu bez odpalania
silnika plus zabawy, by oswoić
go z tą może trudną dla niego
sytuacją. A w dalszym etapie
odpalania silnika i gaszenia
go po chwili, kiedy pies jest
wewnątrz samochodu.
Po drugie, jak zwierzę odnajduje się w tłumie? To także
warto zweryfikować przed
wydarzeniem. Przejść się do
miasta, do znajomych, a może
nawet do sklepu. Odnieście
to do sytuacji w domu, czy
innym miejscu świątecznego
pobytu. Zabierzcie pupilowi jego legowisko, budkę
czy kennelową klatkę, gdzie
znajdzie swoje miejsce, zapach i spokój. Pamiętajcie,
że nie każdy zwierzak ma
duży zakres strefy komfortu,
a co za tym idzie, masowy
dotyk ludzi nie jest wskazany.
Bierzcie też poprawkę na lęki,
zachowania agresywne, brak

poczucia ulgi – wyjścia z niekomfortowej sytuacji na linii
człowiek-zwierzę.
Co może zjeść czworonóg?
Na pewno nie trucizny świąteczne. Czekolada, cebula,
rodzynki, gwiazda betlejemska i wiele innych, całkowicie
odpadają. Uważajcie na wiele
potraw i przypraw, które nie
przysporzą miłych niespodzianek. Warto poczytać o tym, co
niewskazane na talerzu pupila
choćby u słynnego „wujka
Google”.
Czy pupil rozumie święta?
Jak sądzicie? Bo ja uważam,
że przychodzi to z czasem,
jako rutyna. Dodatkowo wiąże się to z etogramem psa,
kota czy innego zwierzaka.
Mam nadzieję, iż waszym
milusińskim te święta upłyną
w przyjemnej atmosferze.
Justyna Rawska,
behawiorysta zwierząt,
instruktor szkolenia (trener) psów

Fot. użyczone (archiwum Justyny Rawskiej)

Warto wziąć pod uwagę kilka czynników, tj.: wiek pupila,
jego charakter, upodobania,
słabości. Jeśli planujecie jazdę
do rodziny, czy znajomych na
święta, zatroszczcie się o komfort jazdy zwierzaka. A więc na
co najmniej tydzień wcześniej
(a nawet 2-3 tygodnie) naszykujcie sprzęt niezbędny do
jazdy wybranym środkiem komunikacji. Pójdźcie do lekarza
weterynarii po medykamenty
relaksujące psa (i wcale nie
chodzi o leki, lecz o suplementy), uwzględnijcie postoje
na mikcję/defekację, a przed
tym zastanówcie się w ogóle,
czy nie chcecie pozostawić
pupila w domku pod opieką
petsittera, bądź w zwierzęcym
hoteliku. Podobnie jeszcze
przed wielkim wydarzeniem
postarajcie się poćwiczyć bezpieczny przejazd np. autem.
Możecie z tym oswoić pupila prostymi ćwiczeniami jak
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Poziomo:
3 - największe jezioro Europy
7 - kuliste ciastko wytwarzane na bazie
odpadów cukierniczych
10 - wyrazisty i sugestywny sposób
wyrażania uczuć
11 - przekształcenie geometryczne, w
którym odległości punktów nie ulegają
zmianie
12 - wojskowy szpital polowy
16 - fantastyczna wizja stworzona przez
nadwrażliwą wyobraźnię
17 - grupa społeczna wyróżniająca się
bogactwem, przywilejami, specjalnością
zawodową
18 - pełnia temperamentu, żywotności
Pionowo:
1 - prowizoryczna ubikacja w postaci
dołu, urządzana w warunkach polowych
2 - niesprawdzona lub kłamliwa
wiadomość powtarzana z ust do ust
4 - ustalona, ogólnie przyjęta zasada
5 - przedmiot wykonany ręcznie
6 - mityczna istota o mieszanej budowie
pół człowieka pół konia
8 - zepsucie obyczajów lub przyjętych
zasad, zejście z uczciwej drogi
9 - świecące światłem własnym kuliste
ciało niebieskie będące skupiskiem
powiązanej materii
13 - osoba, która nie spożywa żadnych
napojów alkoholowych
14 - pień zrąbanego lub zwalonego
drzewa bez gałęzi
15 - prąd religijno-filozoficzny
uznający możliwość bezpośredniego
kontaktu z Bogiem

Wałbrzyszanka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
1 - ślad na odwrót ze statkami – port
4 - do transportu gdy lekarstwo zachowuje się jak zegar lektyka
8 - bosy ale chodzi w butach – karmelita
9 - zatrzymaj się nad brzegiem wody – przystań
10 - polskie śpiewające drapieżniki – wilki
12 - młody do przygotowania zupy – szczaw
13 - alkohole Tuska – wina
Pionowo:
1 - z marmoladą w maśle – pączek
2 - czołg z Irlandii – rudy
3 - bójka w stylu aniu nie zrób tego poprawnie – nawalanka
5 - łączy pupę z filmem – klaps
6 - interesująca z kawą – ciekawa
7 - topiony bez wody – ser
11 - piękna u starszego dziadka – laska

StreFa roZrYWkI / reklama
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program tv

Piątek

20:00
POLSAT

środa
20:10

10 - 16 grudnia 2021
Poniedziałek

23:40
TVN

23:25

Mulan
ﬁlm przygodowy, Hongkong, Kanada, USA, 2020

TVP2

20:05

Człowiek tai chi
Chen pod okiem Yanga zgłębia tajniki
chińskiej sztuki walki, nazywanej tai chi.
Zbuntowany młodzieniec, zafascynowany
ﬁzycznym wymiarem ćwiczeń, wbrew woli
nauczyciela używa swoich umiejętności do
niecnych celów. Kiedy świątynia, w której
ćwiczy Chen, jest poważnie zagrożona
rozbiórką, uczeń postanawia ją wspomóc
w nietypowy sposób. Decyduje się przyjąć
propozycję tajemniczego mocodawcy, Donaki
Marka, i zostać uczestnikiem nielegalnych
walk za pieniądze w podziemnym klubie.

POLSAT

23:05

Nie ma tego złego...

TVP1

Najlepszy
ﬁlm obyczajowy, USA, 2009

Tragiczna śmierć nastoletniego Bennetta
Brewera (Aaron Johnson) niszczy życie jego
rodziny. Jego rodzice, Grace (Susan Sarandon)
i Allen (Pierce Brosnan), nie potraﬁą poradzić
sobie tą stratą. Załamana matka zaczyna
kolekcjonować wszelkie prasowe wzmianki
na temat wypadku, w którym zginął chłopak.
Obsesyjnie pragnie zrekonstruować ostatnie
chwile jego życia. Jej mąż, choć stara się być
silny i wspierać przytłoczoną nagłą tragedią
rodzinę, także nie potraﬁ uporać się z bólem
po stracie dziecka.

Leo (Ryan Kwanten) to niespełniony pisarz,
który pracuje jako pomywacz w restauracji
i czeka na wymarzony sukces. Tymczasem
jego była żona staje się autorką bestsellera
opartego na blogu „Czemu jesteś do bani”.
W książce opisuje pikantne szczegóły
dotyczące ich nieudanego związku. Wkrótce
Leo zakochuje się w Colette (Sara Canning),
którą poznaje na jej własnym weselu. Od
tamtej pory zaczyna śledzić dziewczynę
i przekonywać, że ślub z Dannym (Ryan
McPartlin) był błędem.

Wtorek

dramat sensacyjny, Hongkong, Chiny, USA, 2013

Niedziela
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komedia romantyczna, Kanada, 2013

Cesarz Chin (Jet Li) wydaje surowy dekret.
Każda rodzina musi wyznaczyć jednego
mężczyznę do służby w armii. Krajowi
zagrażają bowiem dzicy najeźdźcy z północy.
Tymczasem ojciec Mulan (Yifei Liu), szanowany wojownik, jest chorym człowiekiem.
Dziewczyna nie wyobraża sobie, by mógł
wyruszyć na wojnę. Jako najstarsza córka
postanawia go zastąpić. Ponieważ jednak
kobiety nie mogą służyć w armii, zakłada
męski strój. W swoim przebraniu testowana
jest na każdym kroku.

Barwy
szczęścia
TVP 2

Sobota

Środa

Więzień labiryntu: Lek na śmierć

22:45
POLSAT

thriller sf, USA, 2018

Thomas (Dylan O’Brien), Newt (Thomas
Brodie-Sangster) i Frypan (Dexter Darden)
są ostatnimi przebywającymi na wolności
Streferami, którym nie zagraża wirus.
Razem z Prawą Ręką biorą udział w akcji
uwolnienia pozostałych Odpornych z rąk
organizacji DRESZCZ. Odkrywają, że wśród
porwanych dzieci nie ma Minho (Ki Hong
Lee). By go ocalić, muszą przedostać się
do Ostatniego Miasta - labiryntu, który
kontroluje DRESZCZ. Po drodze atakują ich
oﬁary wirusa.

Czwartek

Parasol bezpieczeństwa

20:05
POLSAT

komedia sensacyjna, USA, 2003

Los Angeles. Policjant Hank Raﬀerty zostaje
oskarżony o pobicie swojego czarnoskórego
kolegi, Earla Montgomery’ego. Po tym
incydencie zarówno on, jak i zaatakowany
przez niego funkcjonariusz tracą pracę. Obaj
mężczyźni wkrótce znajdują zatrudnienie
w prywatnej agencji ochrony i zostają partnerami. Ich współpraca nie układa się jednak
najlepiej, ponieważ Hank i Earl nie cierpią
się nawzajem. Tymczasem wpadają na trop
wielkiego przemytu, którego organizatorem
jest groźny gangster Nash.

Diabeł ubiera się u Prady
komediodramat, USA, 2006

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

piątek

10 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja, 2020
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Na ratunek młodym
szympansom

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 Zacznij od zdrowia
- magazyn
11:50 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Postaw na milion
- teleturniej
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Serial fabularny
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
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 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Raport smogowy
19:50 Uwaga! - magazyn
20:00 Lego Masters

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM SENSACYJNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:50 Paszporty Wolności
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Paszporty Wolności.
Wizytówki
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
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:25 Kulisy serialu Na
sygnale - felieton
21:35 Na sygnale - serial
22:10 Paszporty Wolności

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:45 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
21:55 Zniewolona
- serial kostiumowy,
prod. Ukraina
23:55 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
01:00 Ojciec rodziny - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
03:15 Z podniesionym czołem
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2004, reż. Kevin Bray,
wyk. The Rock ..., Johnny
Knoxville, Kristen Wilson,
Ashley Scott
04:50 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Uprowadzona
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
Francja, 2008, reż. Pierre
Morel, wyk. Liam Neeson,
Maggie Grace, Leland
Orser, Jon Gries, Holly
Valance, Famke Janssen
23:30 Operacja „Deszcz”
- ﬁlm S-F, Australia,
2020, reż. Luke Sparke,
wyk. Temuera Morrison,
Jet Tranter, Dena
Kaplan, David Roberts,
Vince Colosino
02:15 Kuba Wojewódzki
- talk show
03:20 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:40 Noc magii
05:00 Kto was tak urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn]
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM PRZYGODOWY

20:00 Mulan
Mulan opowiada historię
nieustraszonej młodej
dziewczyny, która w
męskim przebraniu
wyrusza do walki w obronie swojego kraju. Będąc
nieodrodną córką wielkiego wojownika, Hua Mulan
jest szybka, nieustraszona
i zdeterminowana.
22:50 Patriota
02:30 Małolaty Ninja
na wojennej ścieżce
Tym razem Rocky,
Colt i Tum Tum,
młodociani wojownicy
ninja z Kaliforni,
podczas wakacji
u dziadka zaprzyjaźniają
się z młodą Indianką o
imieniu Jo.

TVP Kultura
07:00 Muzyczny poranek
- teledyski
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Kronos Uwodziciel
09:05 Res Poloniae - O Polsce z
oddali - Lord Jeﬀ rey Archer
09:40 Wsteczny bieg - ﬁlm
TVP, prod. Polska, 1978,
reż. Laco Adamik, wyk.
Jerzy Radziwiłowicz,
Iwona Biernacka, Danuta
Szaﬂarska, Zygmunt
Malawski, Maria Biesiada,
Zbigniew Bielski, Piotr
Cieślak, Adam Ferency,
Stanisław Jaroszyński,
Hanna Molenda
11:00 Komediantka - serial
13:30 Mieczysław Karłowicz samotna wędrówka
14:35 Kolorowe wzgórza
- dramat, prod. Kolumbia,
Panama, 2010, reż. Carlos
Cesar Arbelaez, wyk.
Norlberto Sanchez
DRAMAT

16:20 Paciorki jednego
różańca - dramat,
prod. Polska, 1979
18:10 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne informator kulturalny
19:00 Wirtuozi V4+.
Międzynarodowy
talent show
21:10 Wieczór kinomana Wstęp do ﬁlmu - Max i
ferajna
21:15 Wieczór kinomana
- Max i ferajna
- komedia kryminalna
23:15 Van Dyck: wielki
rywal Rubensa
- ﬁlm dokumentalny
00:25 Teraz animacje!
- Nad zakurzone morze
- ﬁlm animowany

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny
DiCarlo i zakochuje się
w synu pana domu.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Czarny pies
FILM AKCJI

21:35 Likwidator
Narkotykowy boss
ucieka z konwoju i zmierza
wprost ku granicy Meksyku. Jednak na drodze
do upragnionej wolności
staje szeryf oraz grupa
jego niedoświadczonych
zastępców.
23:50 Za ciosem
01:30 Castle - serial
kryminalny
02:30 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
03:55 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:35 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Ten moment
17:50 Rozwód. Walka
o wszystko
18:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:55 Miłe wieści
20:00 Projekt Lady
KOMEDIA

21:05 Jeszcze dłuższe
zaręczyny
- ﬁlm komedia, USA,
Japonia, 2012, reż. Nicholas Stoller, wyk. Jason
Segel, Emily Blunt, Rhys
Ifans, Chris Pratt, Alison
Brie, Jacki Weaver, Dakota
Johnson
23:40 Sąsiedzi II
- ﬁlm komedia,
USA, Chiny, 2016,
reż. Nicholas Stoller,
wyk. Seth Rogen, Zac
Efron, Rose Byrne, Chloë
Grace Moretz, Ike
Barinholtz
01:35 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
nowy dom 09:00 Pierwsza
miłość 09:50 Kochane
pieniądze 10:50 Hardkorowy
lombard 11:50 Święty 12:55
Galileo 13:55 STOP Drogówka 15:55 Hardkorowy
lombard 16:55 Święty 18:00
Kochane pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:05 Wstrząsy 6 Burt jest
umierający. Czy zdoła
zwalczyć zatrucie jadem larw
i wraz z Travisem pokonać
kolejną hordę podziemnych
stworów? Tym razem będą
musieli stoczyć walkę z wielkimi larwami w odległej
stacji badawczej w Nunavut
- kanadyjskim terytorium
Inuitów. 02:05 Ucho Prezesa
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
11:45 Reﬂeksje nad Psalmem
XXIII 11:55 Prymas Stefan
Wyszyński 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:00 Wodzirejski maraton
13:30 Msza święta
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje 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 16:30 Tak
Go pamiętam 17:00 Życie
z pasją 17:20 Niezwykłości
przyrody Nowej Zelandii
17:30 Geopolityka
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Msza Święta 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1
08:15
08:20
08:40
08:45
09:15
09:20
10:25
10:35
11:30
11:40
12:30
12:40
14:10
14:10
14:25
14:55
15:55
17:00
17:30
18:20
18:30
19:30
20:10
20:25

Paszporty Wolności
Wojsko - polskie.pl
Paszporty Wolności
Pełnosprawni
- magazyn
Paszporty Wolności
Fascynujący świat
Paszporty Wolności
Sprawa dla reportera
Paszporty Wolności
Ojciec Mateusz - serial
Paszporty Wolności
Pojedynek w Abilene
Paszporty Wolności
Z pamięci
Okrasa łamie przepisy
Rolnik szuka żony
Tajemnice miasteczka
Teleexpress
Jaka to melodia?
Paszporty Wolności
Wojenne dziewczyny
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Paszporty Wolności.
Wizytówki

SERIAL KRYMINALNY

20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
21:25 Paszporty Wolności.
Wizytówki - Wojciech
Skowron
21:35 Hit na sobotę - Ben Hur
- dramat historyczny,
prod. USA, 2016
23:45 Brunet wieczorową
porą - komedia
kryminalna
01:30 Zasady
nie obowiązują
- ﬁlm prod. USA,
2016
03:45 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:30 Z pamięci
- Marta Fik
- felieton
04:35 Zakończenie

27
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program tv

WIESZ CO | NR 49/7.12.2021 r.
sobota

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:45 Rodzinny ekspres
- magazyn
12:20 Gorące święta
- komedia familijna,
prod. USA, 2012
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022 - widowisko
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
17:50 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial
20:00 40 - stka Bayer Full
22:15 Hity wszech czasów

06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Szlachetna Paczka
11:40 Na Wspólnej - serial
13:35 Szlachetna Paczka,
2021
13:45 MasterChef
15:20 Szlachetna Paczka,
2021
15:35 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Klingenthal - studio
16:00 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Klingenthal
17:20 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Klingenthal
18:30 Kolekcja smaków
19:00 Fakty
19:30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich

06:00 Nowy dzień
z Polsat News
08:05 Zakochany Madagaskar
08:40 Stuart Malutki 3:
Trochę natury
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty Dom - Biedny
Dom
13:45 Drwale i inne opowieści
Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Avengers: Czas
Ultrona
Kiedy Tony Stark próbuje
wskrzesić dawno zapomniany program utrzymania
światowego pokoju,
sytuacja niespodziewanie
się komplikuje.

07:00 Grali i śpiewali najgłośniej w Polsce, czyli
jak to z Czerwonymi
Gitarami było
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Tamte lata, tamte dni Magdalena Zawadzka
08:55 Dubai Expo
09:25 Wiśniak - ﬁlm dokumentalny, reż. Paulina Ibek
10:25 Serialowa nostalgia Zmiennicy - serial TVP
11:30 Moje pokolenie, prod.
Wielka Brytania, 2017
13:00 Do dzieła - magazyn
13:25 Boso po ściernisku
- dramat, prod. Czechy,
2017, reż. Jan Sverak
15:15 Mieszczanie żywieccy
- Beata i Marta 15:45 Szczawno - Zdrój Baroque
Festival 2021
16:55 Retro kino - Jadzia
- komedia, prod. Polska,
1936, reż. Mirosław
Krawicz

06:00 Castle - serial
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
laptop czy telefon.

05:05 Szkoła
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Rozwód. Walka o
wszystko
08:15 Hotel Paradise
09:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:25 Z zaskoczenia - ﬁlm
rodzinny, USA, 2012, reż.
John Whitesell, wyk.
Kevin Durant, Taylor Gray,
James Belushi, Brandon T.
Jackson
15:30 Jestem na tak - ﬁlm
komedia, USA, Australia,
2008, reż. Peyton Reed,
wyk. Jim Carrey, Zooey
Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Higgins,
Fionnula Flanagan,
Terence Stamp
17:40 Tarzan: Legenda - ﬁlm
przygodowy, Kanada,
Wielka Brytania, USA

07:05 Galileo 11:10 Bibliotekarz
II: Tajemnice kopalni
króla Salomona Druga część
przygód Flynna Carsena,
młodego pracownika Biblioteki Metropolitalnej,
w której przechowywane
są takie skarby jak puszka
Pandory, Arka Przymierza
czy Excalibur.
13:20 STOP Drogówka 14:20
History Single Subject
Features: America’s Greatest
Prison Breaks 16:20 Najgroźniejsi kierowcy świata 17:00
Policjantki i Policjanci
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:05 Zombiebobry Trzy przyjaciółki
z college’u wyjeżdżają za
miasto, gdzie zatrzymują się
w domku położonym nad
rzeką. Wkrótce dołączają
do nich ich koledzy, mając
nadzieję na rozrywkowy
weekend.

KOMEDIA

MAGAZYN

FILM PRZYGODOWY

PROGRAM PUBLICYSTYCZNY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

23:25 Kino relaks
- Nie ma tego złego...
- komedia,
prod. USA, Kanada,
2017, reż. Jeremiah
S. Chechik, wyk. Ryan
Kwanten, Sara
Canning, Will
Sasso
01:10 Ukryta tożsamość
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2003
03:05 Arktyczny
podmuch
- ﬁlm akcji,
prod. Kanada,
Australia, 2010,
reż. Brian Trenchard
- Smith, wyk. Michael
Shanks, Alexandra
Davies
04:40 Zakończenie

19:50 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
20:05 Miłe wieści
20:10 Złe mamuśki
- ﬁlm komedia, USA,
2016, reż. Jon Lucas, Scott
Moore, wyk. Mila Kunis,
Kathryn Hahn, Kristen Bell,
Christina Applegate
22:20 Milion sposobów, jak
zginąć na Zachodzie ﬁlm western, USA, 2014,
reż. Seth MacFarlane, wyk.
Seth MacFarlane, Charlize
Theron, Amanda Seyfried,
Liam Neeson
00:50 Uprowadzona
- ﬁlm sensacyjny
02:50 Kuchenne
rewolucje
03:50 Noc magii

23:10 Speed 2: wyścig
z czasem
Trzymające w napięciu,
pełne zapierających
ech w piersiach
efektów specjalnych
kino akcji, będące bardzo
udaną kontynuacją
wielkiego przeboju
kinowego „Speed –
Niebezpieczna prędkość”.
Annie Porter wraz ze
swoim narzeczonym
Alexem wyruszają
w rejs luksusowym statkiem na Wyspy Karaibskie.
01:55 Śpiączka cz. 2
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:40 Co dalej? - program
publicystyczny
19:05 Legendy Rocka
- The Byrds - cykl dokumentalny, prod. Wielka
Brytania, 2017
19:30 Legendy Rocka
- Buddy Holly
20:00 Bilet do kina - Tulipanowa gorączka - ﬁlm
fabularny, prod. Wielka
Brytania, USA, 2017,
reż. Justin Chadwick
21:50 Skrzydła umysłu
- koncert
23:30 Seans kultowy - Kruk
- horror
01:05 Mieszczanie
żywieccy
01:45 Co dalej?
02:20 Wieczór kinomana
- Max i ferajna - komedia

20:00 Mocne sobotnie kino:
Krzyżowy ogień
Dwóch płatnych zabójców
dostaje zlecenie zlikwidowania narkotykowego
bossa. Gdy okaże się, że
cel chroniony jest przez
agentów Interpolu,
zawodowcy zawierają
sojusz, by wspólnie
wykonać zadanie.
22:00 Ocean ognia
00:15 Krwawe porachunki
02:15 Castle - serial
kryminalny
03:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny

20:00 Królewna
Śnieżka i łowca
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2012, reż. Rupert
Sanders, wyk. Kristen
Stewart, Chris Hemsworth,
Charlize Theron, Sam
Claﬁn, Bob Hoskins, Ian
McShane, Ray Winstone,
Eddie Marsan
22:50 Nieśmiertelny
- ﬁlm S-F, USA,
Wielka Brytania,
1986, reż. Russell Mulcahy,
wyk. Christopher
Lambert, Sean
Connery, Clancy Brown,
Roxanne Hart
01:15 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Życie z pasją 13:10 Muzyczne chwile
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
14:35 Hildegarda z Bingen.
Światło Boga 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Kuźnia Redemptorystów 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego 17:25 Święty
na każdy dzień 17:30 Mocni
Jego mocą 17:55 Poczet
Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Manna
z Nieba 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

12 grudnia

TVP 1

TVP 2

06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Las bliżej nas
09:25 Fascynująca
Szwajcaria
09:50 Weterynarze z sercem
10:25 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Umarł, aby żyć
13:05 Paszporty Wolności.
Wizytówki
13:15 BBC w Jedynce
14:10 Paszporty Wolności
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Zacznij od zdrowia
11:40 40-stka Bayer Full
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022 - widowisko
muzyczne
16:15 Cisza jak ta - muzyka
Romualda Lipko
17:05 Lajk!
17:30 Smaki świata
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
21:05 Postaw na milion

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL KOSTIUMOWY

14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
15:45 Paszporty Wolności.
Wizytówki - Wiesław
Bieliński
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2018
16:50 Paszporty Wolności.
Wizytówki
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Ostatni prom - dramat
21:40 Paszporty wolności
23:05 Zakochana Jedynka
- Najlepszy
00:55 Ben Hur - dramat
04:10 Jaka to melodia?
05:00 Z pamięci

21:55 Zniewolona
- serial kostiumowy,
prod. Ukraina, 2019
24:00 Kino bez granic - Pokój
- dramat, prod. USA,
Irlandia, 2015
02:05 Marysia i Napoleon
- komedia,
prod. Polska, 1966,
reż. Leonard Buczkowski,
wyk. Beata Tyszkiewicz,
Gustaw Holoubek, Juliusz
Łuszczewski, Halina
Kossobudzka, Ignacy
Machowski, Kazimierz
Rudzki, Anna Ciepielewska, Bogumił Kobiela,
Wieńczysław Gliński,
Andrzej Zaorski
04:15 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
06:25
07:25
07:55
08:00
11:30
12:05
12:30
13:05
14:05
15:35
16:00
17:10
17:20
17:55

Kuchenne rewolucje
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN
Kobieta
na krańcu świata
Co za tydzień
Kolekcja smaków
Totalne remonty
Szelągowskiej
Lego Masters
Skoki narciarskie:
Puchar Świata, Klingenthal - studio
Skoki narciarskie:
Puchar Świata, Klingenthal - konkurs
Skoki narciarskie:
Puchar Świata, Klingenthal - studio
Skoki narciarskie:
Puchar Świata, Klingenthal - konkurs
Skoki narciarskie:
Puchar Świata, Klingenthal - studio

PROGRAM ROZRYWKOWY

18:30 Milionerzy
- program rozrywkowy
19:00 Fakty
19:30 Kroniki Pucharu
Świata w skokach
narciarskich
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:05 Pierwszy śnieg
- ﬁlm sensacyjny,
Szwecja, USA, Wielka
Brytania, Japonia,
Chiny, 2017, reż. Tomas
Alfredson, wyk. Michael
Fassbender
22:30 Komora
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1996, reż. James Foley,
wyk. Chris O’Donnell
00:55 MasterChef
02:30 Noc magii
03:55 Kto was tak urządził

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
06:55 Kung Fu Panda:
Święta, święta i Po
07:35 Renifer Niko ratuje
święta
Małego renifera Niko
samotnie wychowała
mama, ponieważ jego tata
jest członkiem legendarnej Powietrznej Eskadry
Świętego Mikołaja. Niko
nigdy nie spotkał taty, ale
bardzo go podziwia
i chciałby w przyszłości
być taki jak on. Marzy
o tym, aby dostać się
do ekipy najbardziej
odlotowych reniferów
- reniferów Świętego
Mikołaja.
09:25 Epoka lodowcowa :
Wędrówka
kontynentów
11:25 Mulan
13:50 Wyścig F1 GP Abu Dhabi

07:00 „Santor Cafe - Nic oprócz
miłości”
- program muzyczny
07:30 Czy pamiętasz? Irena
Santor - recital
07:55 Co dalej? - program
publicystyczny
08:25 Od ucha do ucha
- Tadek Niejadek
- ﬁlm animowany
08:30 Od ucha do ucha - Hydraulicy - ﬁlm animowany
08:45 Od ucha do ucha
- Jubile - ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2016
09:05 Od ucha do ucha
- Pan Tadeusz - Księga
dwunasta - Kochajmy się spektakl teatralny
10:10 Czeskie śniadanie
- Kobieta za ladą serial obyczajowy, prod.
Czechosłowacja, 1977
11:15 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
11:45 Cafe pod Minogą

05:30 Rodzinny interes - serial
09:10 Trzej muszkieterowie
11:30 Nowe przygody Kopciuszka
13:20 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Jorinde i Joringel
Jorinde zostaje uwięziona
i przemieniona w słowika
przez złą wiedźmę. Zakochany Joringel postanawia
ją uwolnić.
14:35 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Sześciu zawsze
sobie radę da
15:45 Uciekająca panna
młoda
Dziennikarz pisze artykuł
o kobiecie, która notorycznie ucieka sprzed ołtarza
kolejnym kandydatom
na męża.
18:00 Dirty Dancing
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Ochroniarz

05:05 Szkoła
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Rozwód. Walka o
wszystko
09:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:35 Projekt Lady
15:40 Przygoda na Alasce
- ﬁlm przygodowy, USA,
1995, reż. Fraser Heston,
wyk. Thora Birch, Vincent
Kartheiser, Dirk Benedict,
Charlton Heston, Duncan
Fraser
17:55 Step Up II
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2008, reż. Jon M. Chu,
wyk. Briana Evigan, Robert
Hoﬀ man, Adam G. Sevani,
Cassie Ventura, Channing
Tatum
20:00 Niepamięć - ﬁlm S-F,
USA, 2013, reż. Joseph
Kosinski, wyk. Tom Cruise

07:30 Księżniczka Łabędzi i niezwykła Gwiazdka Księżniczka
Odeta i Książę Derek odwiedzają zaprzyjaźnione królestwo Trumbeau, gdzie bawi
także przystojny i czarujący
Hrabia Antonio z Boremeo.
Kiedy woda z uszkodzonej
przez kogoś tamy zalewa
okolicę, Derek i Antonio
pomagają ewakuować się
mieszkańcom i ustalają, że
pojadą do swoich królestw po
dary dla oﬁar powodzi.
09:00 Zakazane królestwo 11:15
Galileo 12:20 Zaginiony
świat: Park jurajski 14:55 Nie
można pocałować panny młodej 17:00 Gwiazdy Kabaretu
18:00 STOP Drogówka 19:00
Galileo 20:00 Park jurajski
III Paleontolog, Allan Grant,
pomaga w poszukiwaniach
nastolatka zagubionego na
wyspie, którą opanowały dinozaury. 22:00 Zombiebobry

KOMEDIA
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16:40 Nie ma mocnych
Kontynuacja przygód
dwóch rodzin zabużańskich, osadników na
Dolnym Śląsku, którzy po
latach szukają męża dla
swej wnuczki, by zdobyć
następcę do swojego
gospodarstwa. Stary Pawlak, ciężko chory, musi
przekazać swą ziemię.
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 RYJEK 25 lat
- Koncert
22:20 Faceci w czerni 2
00:20 Gwiezdne wojny:
Część VI
- Powrót Jedi
03:00 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island

13:25 Dworzec dla dwojga
- ﬁlm obyczajowy,
prod. ZSRR, 1982
15:50 Muzyka Skalnego
Podhala - Krzesane
16:05 Koncert muzyki Mieczysława Karłowicza
17:15 Niedziela z...
tworczością Jerzego
„Dudusia” Matuszkiewicza
20:00 Eskorta - western
22:10 Scena muzyczna
23:10 Trzeci punkt widzenia
23:40 Milou w maju
- komedia
01:35 Teraz animacje!
- Popołudnie Clemence
- ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2017
01:45 Teraz animacje! - Nad
zakurzone morze

21:50 Nienawistna
ósemka
Dwaj łowcy głów, próbując
znaleźć schronienie przed
zamiecią śnieżną, traﬁają do Wyoming, gdzie
wplątani zostają w splot
krwawych wydarzeń.
01:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
01:45 Dyżur - serial
dokumentalny
02:25 Taki jest świat
- program informacyjny
03:00 Na jedwabnym
szlaku
03:55 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Rodzinny interes

22:45 Król Skorpion II: Narodziny wojownika - ﬁlm
przygodowy, USA, RPA,
Niemcy, 2008, reż. Russell
Mulcahy, wyk. Michael
Copon, Karen David, Simon
Quarterman, Tom Wu
Mathayus, stając się
świadkiem śmierci ojca,
poprzysięga zemstę i
postanawia walczyć ze
sprawcą tego czynu.
01:00 Zbrodnia
w sąsiedztwie
Seria programów
przedstawiających
autentyczne historie
ludzi, którzy w dziwnych
okolicznościach zaginęli.
02:05 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
09:30 Msza święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:35 Poznajemy
Polskę 11:50 Muzyczne
chwile 12:20 Wieś - to też
Polska 13:30 Papież Polak
do Rodaków 14:00 Wygrać
z przeznaczeniem 15:05
Guadaloupe - żywy obraz
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Prawda znalazła swój dom 17:25
Muzyczne chwile 17:30
Nowa Ewangelizacja 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Jesteśmy katolikami 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec
20:50 Święty na każdy dzień
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja 21:45
Sanktuarium Matki Bożej
w Lous we Francji

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce - Era
przyrody - Świadomość ﬁlm dokumentalny, prod.
Wielka Brytania

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Syn tej ziemi - reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Serial fabularny
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga - serial
Teleexpress
Jaka to melodia?
Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:15 Po co nam Wolność
21:40 Świat bez ﬁkcji
- Stan wojenny.
Nie byliśmy sami
22:45 Najlepszy
00:35 Drogi wolności - serial
01:40 Oﬁcerowie
02:35 Ostatni prom - dramat,
prod. Polska, 1989
15:00
15:15
15:35
16:05
17:00
17:15
17:55

17:15 Miłość i przeznaczenie serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:40 Po co nam Wolność
- Koncert w 40. rocznicę
wprowadzenia stanu
wojennego
23:05 Van Gogh.
U bram wieczności
- ﬁlm fabularny
01:05 O mnie się nie martw
02:05 Wyprawa Kon - Tiki
- ﬁlm fabularny

TVN
05:10
05:25
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
12:50
13:55
15:55
17:00
18:00
19:00
19:50
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Miłe wieści
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Nieobecni
- serial, Polska
23:40 Człowiek tai chi
- ﬁlm sensacyjny,
Chiny, Hong Kong,
USA, 2013, reż. Keanu
Reeves, wyk. Tiger Hu
Chen, Keanu Reeves,
Karen Mok, Hai Yu,
Qing Ye
01:55 Co za tydzień
- magazyn
02:25 Uprowadzona
- serial, USA
03:25 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:45 Noc magii
05:05 Kto was tak urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM SENSACYJNY

20:05 Psy 3. W imię zasad
Nie jest możliwe, aby powrót do nowych realiów po
latach odsiadki przebiegł
gładko. Franz Maurer
wychodzi z więzienia i
wkracza w nową Polskę,
w której nic nie jest takie,
jak zapamiętał. Być może
tylko ludzka moralność nie
ugięła się pod wpływem
czasu, a zepsucie i korupcja nadal błyszczą jak za
dawnych lat.
22:50 Mroczne umysły
01:05 Pakt milczenia
03:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska

13 grudnia
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyczne poranki
08:05 Maestro Angry Bird
- ﬁlm dokumentalny
09:40 Józia - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, Niemiecka
Republika Demokratyczna,
1977, reż. Wojciech Fiwek,
wyk. Monika Alwasiak,
Maria Wawszczyk,
Radosław Arkuszyński,
Barbara Rachwalska,
Zygmunt Malanowicz
11:00 Komediantka - serial
13:30 Oh My Darling - ﬁlm animowany, prod. Niderlandy
(Holandia), 1977
13:35 Romeo i Julia - ﬁlm
13:45 Pan Trąba
- ﬁlm animowany
14:00 Reżyserzy
15:05 Fechmistrz - ﬁlm
dokumentalny
15:25 Dwa księżyce - ﬁlm
obyczajowy
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:40 Szpital
06:35 Rozwód. Walka
o wszystko 07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Ten moment
17:50 Brzydula - serial, Polska
18:25 Rozwód. Walka o
wszystko
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Święty 12:20 Święty 12:55
Pamiętniki z wakacji
13:55 STOP Drogówka 15:55
Hardkorowy lombard 16:55
Święty 18:00 Kochane
pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Zwiastun zagłady 23:00
Wyspa śmierci Maryse
Drużyna komandosów, wraz
z młodą wirusolog, zostaje
wysłana z misją specjalną do
opustoszałej bazy wojskowej
na Pacyﬁku, gdzie dziesięć
lat temu - podczas badań nad
bronią biologiczną w tajnych
laboratoriach rządowych
- wybuchła epidemia,
której oﬁary zamieniały się
w zombie. 00:50 Śmierć na
1000 sposobów

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

18:55 Nędznicy - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2018
20:00 Kino Mocnych Wrażeń Czas Apokalipsy
22:35 Kronos Stan wojenny
23:25 Panorama kina
polskiego - Śmierć jak
kromka chleba - dramat,
prod. Polska, 1994, reż.
Kazimierz Kutz, wyk.
Janusz Gajos, Jerzy
Trela, Jerzy Radziwiłowicz,
Mariusz Benoit, Roman
Gancarczyk, Jan Peszek
01:35 Scena muzyczna
02:40 Eskorta - western
04:50 Informacje
kulturalne
05:25 562 metry - ﬁlm
dokumentalny
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

20:00 Poniedziałkowy Hit:
Ninja
Trenujący ninjitsu
Amerykanin dostaje od
swojego mistrza zadanie
ochrony skrzyni z legendarną bronią ninja.
21:35 Ninja 2: Cień łzy
23:45 November Man
01:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
02:25 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:25 Dyżur - serial
dokumentalny
04:00 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:35 Świadek koronny
- ﬁlm sensacyjny,
Polska, 2007, reż. Jarosław
Sypniewski, Jacek Filipiak,
wyk. Paweł Małaszyński,
Robert Więckiewicz,
Urszula Grabowska, Artur
Żmijewski, Małgorzata
Foremniak
22:50 Ouija
- ﬁlm horror,
USA, Japonia, 2014,
reż. Stiles White, wyk.
Olivia Cooke, Ana Coto,
Daren Kagasoﬀ, Bianca
A. Santos
00:35 Zbrodnia
w sąsiedztwie
01:45 Druga strona
medalu
- talk show
03:25 Noc magii

TV Trwam
11:45 Kolory Świętości 11:50
Święty na każdy dzień 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz-10
przykazań 13:10 Muzyczne
chwile 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Kobiety
wolności 15:10 100 cudownych miejsc na świecie
15:20 Przymusowa izolacja
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 NIe Przelewaj 16:55
Świadkowie 17:25 Muzyczne
chwile 17:30 Na łowy 17:55
Poczet Wielkich Polaków
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

14 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w jedynce
- Na ratunek młodym
szympansom

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Kościół online
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Serial fabularny
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Miłość i przeznaczenie
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
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 Tajemnice
miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
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
20:25 Magazyn Ekspresu
Reporterów
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu
21:05 Taksówkarz
22:05 Magazyn Ekspresu
23:10 Ocaleni - reality show
00:15 Magazyn śledczy Anity

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:55 Zniewolona - serial kostiumowy, prod. Ukraina
23:55 Ludzkie historie
- Miłość i puste słowa
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Polska, 2018, reż.
Małgorzata Imielska
01:25 Stacja - ﬁlm fabularny
03:20 Van Gogh. U bram
wieczności
- ﬁlm fabularny, prod.
Irlandia, Wielka Brytania,
Francja, USA, 2018
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
22:45 Superwizjer
- magazyn reporterów
23:20 Kuba
Wojewódzki
00:15 Nieobecni
- serial, Polska
02:30 Na granicy
światów - serial, USA/
Wielka Brytania
03:25 Uwaga!
- magazyn
03:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska
05:05 Kto was tak
urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Więzień labiryntu:
Lek na śmierć
FILM SENSACYJNY

23:10 Raport mniejszości
Waszyngton, rok 2054.
Agencja Prewencji Departamentu Sprawiedliwości
wykorzystuje w pracy
troje niezwykłych jasnowidzów. Ich przepowiednie
zawsze się sprawdzają,
choć oni sami nie mają
wpływu na własny los - są
więzieni w gigantycznym
akwarium w podziemiach
agencji i utrzymywani w
stanie półśpiączki.
02:25 Wpół do śmierci 2
04:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Co się dzieje
07:25 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:25 Urodzeni artyści - cykl
reportaży
08:55 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
09:25 Kocie ślady - ﬁlm TVP,
reż. Paweł Komorowski,
wyk. Janusz Gajos,
Mieczysław Pawlikowski,
Joanna Jędryka, Grzegorz
Warchoł, Alicja Jachiewicz,
Jerzy Trela, Andrzej Balcerzak, Marian Cebulski
11:00 Lalka - serial TVP,
reż. Ryszard Ber, wyk.
Małgorzata Braunek, Jerzy
Kamas, Alina Jankowska,
Anna Milewska, Zoﬁa
Mrozowska, Bogdan Baer,
Mieczysław Czechowicz,
Jan Englert, Stefan
Friedman, Emil Karewicz
12:35 Zobaczyć głos - ﬁlm

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel Kazimierz
Barski, jego rodzina,
pracownicy oraz klienci.

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:35 Rozwód. Walka o
wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:05 Miłe wieści
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Ten moment
17:50 Brzydula - serial, Polska
18:25 Rozwód. Walka o
wszystko
19:30 Papiery na szczęście

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck Norris)
walczy ze wszystkimi formami przestępczości w stanie
Teksas. 08:00 Nasz nowy
dom 09:00 Pierwsza miłość
09:50 Kochane pieniądze
10:50 Hardkorowy lombard
11:50 Święty
12:55 Pamiętniki z wakacji
13:55 STOP Drogówka 15:55
Hardkorowy lombard 16:55
Święty 18:00 Kochane
pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci - serial obyczajowy 20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:05 12 rund 3 23:00 S.W.A.T.
Oblężenie 00:50 Śmierć
na 1000 sposobów 01:20
Królowie australijskiego
lombardu 01:50 Gordon
Ramsay: 24 godziny w piekle
02:50 Trans World Sport
2021 Trans World

DRAMAT

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

14:20 Mała Moskwa - dramat,
reż. Waldemar Krzystek
16:30 Na nabrzeżach - dramat,
prod. USA, 1954
18:15 Muzyka Skalnego
Podhala - Krzesane
18:25 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Nędznicy - serial
20:00 Wstęp do spektaklu
„Cicha noc” - felieton
20:05 Cicha noc - spektakl
21:05 Portrety - Kazimierz
Wrzosek - cykl reportaży
21:20 Lekkie obyczaje
- Oddech - ﬁlm fabularny
23:20 Co dalej?
23:45 Młoda Polska
- Heimat
00:20 Panorama
kina polskiego
02:30 Portrety

20:00 Liberator
- ﬁlm akcji
22:00 Czarny pies
Jack po wyjściu z więzienia
otrzymuje propozycję
pracy, która polega na
przewiezieniu ładunku.
Gdy mężczyzna odkrywa,
że w samochodzie ukryta
jest broń, chce się wycofać,
lecz zleceniodawcy porywają jego żonę i córkę.
23:35 Łowca błyskawic
01:35 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Na
jedwabnym
szlaku
03:15 Na jedwabnym
szlaku

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:35 Nagła śmierć - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1995,
reż. Peter Hyams, wyk.
Jean-Claude Van Damme
Raymond J. Barry, Whittini
Wright Dorian Harewood
23:00 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
01:40 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:50 Druga strona
medalu
03:25 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz 13:15 Muzyczne
chwile 13:25 Słowo życia
13:30 Msza święta 14:20
100 cudownych miejsc 14:30
Śladami apostoła Pawła
15:20 Cud wirującego słońca
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30 Przez
Sport do Wojska 16:50 100
cudownych miejsc na świecie
17:00 Głos z Brukselii 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Zostań Żołnierzem RP
17:45 Muzeum Narodowe
w Warszawie 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzien
19:30 Każdy maluch to potraﬁ
19:45 Modlitwa 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

29
15 grudnia

program tv

środaWIESZ CO | NR 49/7.12.2021 r.
TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- Katecheci, intencja
ewangelizacyjna papieża
Franciszka - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Chanuka w Łodzi
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Serial fabularny
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Miłość i przeznaczenie serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
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 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
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 Kochaj albo rzuć
Ostatnia część trylogii
o rodzinach Pawlaków i
Kargulów. Seniorzy obu
rodów i ich wnuczka
wyruszają do Chicago.

07:00 Muzyczne poranki
07:55 Co dalej? - program
publicystyczny
08:25 Do dzieła - magazyn
08:40 Portrety - Kazimierz
Wrzosek - cykl reportaży
08:50 Mała Moskwa - dramat,
reż. Waldemar Krzystek,
wyk. Lesław Żurek, Svetlana Khodchenkova, Dimitrij
Uljanov, Elena Leszczyńska, Andrzej Grabowski,
Artem Tkachenko
11:00 Lalka - serial TVP
12:25 Pamięć sprytna czy
zawodna? - ﬁlm
13:30 Rzeczpospolita modernistyczna
14:10 Tamte lata, tamte dni Ewa Wiśniewska
14:40 Brzezina - dramat, reż.
Andrzej Wajda, wyk.
Olgierd Łukasiewicz,
Daniel Olbrychski, Emilia
Krakowska, Marek Perepeczko

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Fighter

05:40 Szpital
06:35 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Ten moment
17:50 Brzydula
- serial, Polska
18:25 Rozwód. Walka o
wszystko
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja,
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - Obsesja - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test
22:30 Historia bez tajemnic
23:35 Mój aż do śmierci - ﬁlm
01:15 Tajemnica Enigmy
02:10 Bodo - serial

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Zniewolona
- serial kostiumowy
23:55 Zimowa miłość
- ﬁlm obyczajowy
01:35 McMaﬁa - serial
02:45 Tintoretto. Człowiek,
który zabił malarstwo
- ﬁlm dokumentalny
03:55 Za marzenia
- serial TVP
04:50 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:20 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Od kołyski aż po
grób - ﬁlm sensacyjny,
USA, 2003, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li,
DMX, Anthony Anderson,
Kelly Hu, Tom Arnold, Marc
Dacascos
23:40 Złe mamuśki
- ﬁlm komedia, USA,
2016, reż. Jon Lucas, Scott
Moore, wyk. Mila Kunis,
Kathryn Hahn, Kristen
Bell, Christina Applegate,
Jada Pinkett Smith
01:55 Superwizjer - magazyn
reporterów
02:35 Noc magii
04:00 Kto was tak urządził

22:45 Parasol
bezpieczeństwa
Hank Raﬀerty zostaje
oskarżony o pobicie
czarnoskórego kolegi
Earla Montgomery’ego i
wyrzucony z pracy w policji. Okazuje się jednak, że
pobicie nie miało miejsca,
a Raﬀerty’ego oskarżono
niesłusznie. Aby wyjaśnić
całą sytuację, Hank wraz
z rzekomą oﬁarą, musi
stawić czoła niebezpiecznym przestępcom...
00:45 Ja, ja i ja
02:50 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
04:40 Disco Gramy

16:20 Wyprawa w przeszłość
- ﬁlm przygodowy,
prod. Czechosłowacja,
1955, reż. Fred Ladd
17:55 Mieszczanie żywieccy
- Beata i Marta - cykl
dokumentalny
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Tajny agent - dramat
20:00 Na wschód od Hollywood - Zimowi bracia
21:40 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
22:10 Więcej niż ﬁkcja
23:35 Jazz - Polonium
- Motion
00:40 Informacje kulturalne
01:05 Lekkie obyczaje
- Oddech
03:10 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
03:40 Kino nocne - Xavier

22:00 Dzielnica strachu
- ﬁlm sensacyjny
00:00 Porachunki
02:10 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.
03:05 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska

20:35 Firewall - ﬁlm sensacyjny, USA, Australia, 2006,
reż. Richard Loncraine,
wyk. Harrison Ford, Paul
Bettany, Virginia Madsen
Jimmy Bennett, Robert
Patrick, Robert Forster,
Alan Arkin
22:50 Niepamięć
- ﬁlm S-F, USA, 2013, reż.
Joseph Kosinski, wyk. Tom
Cruise, Morgan Freeman,
Olga Kurylenko, Andrea
Riseborough, Nikolaj
Coster-Waldau, Melissa
Leo
01:25 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:30 Druga strona
medalu
- talk show
03:10 Noc magii

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Pierwsza miłość 09:50 Kochane
pieniądze 10:50 Hardkorowy
lombard 11:50 Święty
12:55 Pamiętniki z wakacji
13:55 STOP Drogówka 15:55
Hardkorowy lombard 16:55
Święty 18:00 Kochane
pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Potępiony 2 23:00
Bez litości 3 Bohaterka ﬁlmu
dokonała krwawej zemsty
na swoich oprawcach, próbuje uporać się psychicznie
z przeszłością i zacząć nowe
życie w innym mieście, pod
zmienionym nazwiskiem.
Jednak mimo intensywnej
terapii, poprawa następuje
bardzo wolno i wspomnienia
przerażających wydarzeń
nie dają jej spokoju. 00:55
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
10:55 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 11:25 Jestem mamą
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Mojżesz - 10 przykazań 13:15
Muzyczne chwile 13:25
Kolory Świętości
13:30 Msza święta y 14:20 100
cudownych miejsc na świecie
14:30 Geniusz stworzenia
15:35 Muzyczne chwile
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 16:30
Wyszyński 16:55 Święty na
każdy dzień 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Rykoszetem
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 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

16 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Dobre historie - Dzieło
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Zmiana klimatu. Fakty
- ﬁlm dokumentalny

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata
- magazyn kulinarny
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque
- teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Serial fabularny
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
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 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:25 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - Sąsiadka - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:00 Śmierć jak kromka
chleba - dramat
21:55 Sprawa dla reportera
22:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu Ojciec
Mateusz - felieton
20:55 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
21:55 Zniewolona - serial kostiumowy, prod. Ukraina
23:55 Z podniesionym czołem
2: Odwet - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2007
01:40 Zimowa miłość
- ﬁlm obyczajowy
03:20 Bankowa gra
04:25 Art Noc - koncert

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:30 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
21:15 Milionerzy
22:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
23:05 Mój biegun
- ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2013, reż. Marcin
Głowacki, wyk. Bartłomiej
Topa, Magdalena Walach,
Maciej Musiał, Anna
Pacho
00:55 Ślub od pierwszego
wejrzenia
01:55 Kobieta na krańcu
świata
02:35 Uwaga!
- magazyn
03:15 Noc magii
04:35 Kto was tak urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
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
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Diabeł ubiera się u
Prady
FILM OBYCZAJOWY

22:35 Joy - ﬁlm obyczajowy
Wzruszająca i inspirująca
opowieść o Joy Mangano,
gwieździe telezakupów
z lat 90. W roli głównej
Jennifer Lawrence . Na
ekranie również Robert
De Niro i Bradley Cooper.
Joy Mangano jest samotną
matką, która, aby związać
koniec z końcem, pracuje
na trzech etatach. W
wolnym czasie sprząta,
gotuje i namiętnie ogląda
opery mydlane.
01:10 I kto to mówi!
03:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island. Wyspa
miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
07:55 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z... Dorotą
Landowską
09:20 Wyprawa w przeszłość
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Koniec babiego lata
- ﬁlm TVP
13:30 Wydarzenie aktualne
13:45 Mieszczanie żywieccy
- Beata i Marta
14:20 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:50 Garniec miodu - komedia, prod. USA, 1967
17:10 Co mówią lekarze - ﬁlm
17:45 Rzeczpospolita
modernistyczna
- Architektura Edukacji
- cykl dokumentalny
18:30 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Tajny agent - dramat,
prod. Wielka Brytania
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Straszny ﬁlm 5
Kiedy młode małżeństwo
adoptuje troje dzieci, w
ich domu dochodzi do dziwnych zdarzeń. Z pomocą
sztabu operatorów kamer
odkrywają, że zostali nawiedzeni przez demona.

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Volver
- dramat,
prod. Hiszpania, 2006,
reż. Pedro Almodovar,
wyk. Penelope Cruz
22:10 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Lord Alistair
Harrisson - rozmowa
22:40 Bloody Daughter
- ﬁlm dokumentalny
00:35 Co dalej? - program
publicystyczny
01:10 Na wschód od Hollywood - Zimowi bracia
02:55 Res Poloniae
- O Polsce z oddali
03:35 Kino nocne
- Bogowie
z Molenbeek - ﬁlm
05:00 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

21:45 Zły Mikołaj
Zawodowy oszust
spotyka chłopca, który
wpływa na jego dotychczasowe życie.
23:35 Zły Mikołaj 2
01:15 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
02:15 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
02:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:55 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:35 Rozwód. Walka o
wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:05 Miłe wieści
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Ten moment
17:50 Brzydula
- serial, Polska
18:25 Rozwód. Walka o
wszystko
19:30 Papiery na szczęście
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:35 Step Up III
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2010, reż. Jon M. Chu, wyk.
Rick Malambri, Adam G.
Sevani, Sharni Vinson,
Alyson Stoner, Keith
Stallworth
22:55 Wytańczyć marzenia
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2006, reż. Liz Friedlander,
wyk. Antonio Banderas,
Alfre Woodard, Rob
Brown, Yaya DaCosta, John
Ortiz, Jenna Dewan
01:20 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:25 Druga strona
medalu
- talk show
03:05 Noc magii

TV 4
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Święty 12:55 Pamiętniki
z wakacji 13:55 STOP Drogówka 15:55 Hardkorowy
lombard
16:55 Święty 18:00 Kochane
pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Krwawe igrzyska Jane
jest piękną młodą kobietą
i typem niespokojnego
ducha.
23:10 W podziemnym kręgu
Rebecca, niepokonana zawodniczka, uwalnia się od
swojej przyszłości na ringu,
by zacząć nowe życie. 01:15
Królowie australijskiego
lombardu 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

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 Ziemia Obiecana
13:00 Muzyczne chwile
13:30 Msza święta
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Wołyń
- nierozliczone ludobójstwo
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
Communio sanctorum 17:30
Odpowiedzialni za Kościół
17:55 Poczet Wielkich Polaków 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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Misja Madryt!

Fot. Alfred Frater

Marcin Balcerowski, grający trener Górnika
Toyoty Wałbrzych, gra z reprezentacją Polski
w koszykówce na wózkach w mistrzostwach
Europy. W Hiszpanii sprawdza się w nowej roli
– szkoleniowca kadry biało-czerwonych!

» Marcin Balcerowski przechodzi właśnie chrzest
bojowy, walcząc z kadrą Polski podczas ME w
koszykówce na wózkach w Hiszpanii

Balcerowski nominację na
trenera reprezentacji Polski
otrzymał w kwietniu, ale
to właśnie teraz przechodzi
prawdziwy test. Kadra walczy w mistrzostwach Starego
Kontynentu o kwalifikację na
mistrzostwa świata. Oprócz
gospodarzy, w Madrycie Polacy mierzą się w grupie A
z Francją, Litwą, Niemcami i
Szwajcarią.
Chociaż od 2019 roku koszykarskie reprezentacje na
wózkach spotykają się na
parkiecie sporadycznie, to nasi
dość dobrze znają swoich grupowych rywali. Na ostatnim
europejskim czempionacie,
który miał miejsce w Wałbrzychu i Świebodzicach, biało-czerwoni pokonali w grupie
Helwetów (79:53), ale ulegli
po zaciętym starciu Niemcom

(71:79). Z Hiszpanami ekipa
z Balcerowskim w składzie
mierzyła się w ćwierćfinale.
Lepszy okazał się zespół z
Półwyspu Iberyjskiego, który
ostatecznie zdobył srebro.
Polska zakończyła turniej na
piątej pozycji.
Mistrzostwa Europy w
Hiszpanii wystartowały 4
grudnia i potrwają przez
osiem kolejnych dni. W Madrycie tytułu najlepszej ekipy
w Europie bronią Brytyjczycy,
którzy w tym roku wywalczyli brązowy medal igrzysk
paraolimpijskich w Tokio.
Groźni będą także sami Hiszpanie, piąty zespół igrzysk,
a czarnym koniem może być
Turcja. Nie można absolutnie
lekceważyć Francji, która po
tytuł sięgała już siedmiokrotnie (najwięcej w historii, tyle

co Wielka Brytania). Polacy
do turnieju mistrzowskiego
przygotowywali się w Aqua-Zdroju (od 22 listopada do
1 grudnia). Wśród powołanych znaleźli się grający na
co dzień w Górniku Toyocie
Wałbrzych Tomasz Łyko oraz
wywodzący się z miasta pod
Chełmcem Kamil Kornacki
(aktualnie w Mustangu Konin).
Balcerowski prowadzi na co
dzień występującego w elicie
Górnika. Pod koniec listopada
biało-niebiescy zajęli trzecie
miejsce w Pucharze Polski. W
wałbrzyskiej drużynie występuje także kobieta. Sandrella
Awad, bo o niej mowa, to
reprezentantka Francji, brązowa medalistka mistrzostw
Europy 2013.
Dominik Hołda
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Fot. Alfred Frater

» Krzysztof Jakóbczyk (z piłką) wszedł wreszcie w buty
lidera i poprowadził Górnika do wygranej w Pruszkowie

Mały zamiast Dymały
Trzynasta kolejka Suzuki 1 Ligi przyniosła szczęście koszykarzom Górnika Trans.eu Wałbrzych. Nasi pokonali na wyjeździe Znicz Basket Pruszków 94:82, a ojcami zwycięstwa był duet Damian Durski-Krzysztof Jakóbczyk. Wygrana miała miejsce 4 grudnia, czyli w Barbórkę!

„Pruszków zaczyna się tam,
gdzie kończą się Reguły”.
To już nieco wyświechtane
powiedzenie. Wieś Reguły,
niemal przyklejona do Pruszkowa, barwnie nawiązywała
w przeszłości do mafijnych
tradycji tej podwarszawskiej
miejscowości. Ale dziś będzie
bardziej o regułach, przez
małe „r”. Bo te w hali przy
ul. Bohaterów Warszawy 4
wzięły na kilka chwil wolne.
Dołujący w tabeli miejscowy Znicz, przedostatni zespół ligi, trafiał w pierwszej
kwarcie jak w transie. Górnicy
zostawiali mnóstwo miejsca
na obwodzie, co pozwoliło
gospodarzom odskoczyć na
kilkanaście punktów. Nie tak
sobie wyobrażali Barbórkę
wałbrzyscy kibice, którzy na
Mazowsze wybrali się z okolicznościowym transparentem
o treści „Szczęść Boże Gór-

nikom”. Gdzieś te wszystkie
reguły rzeczywiście przestały
w Pruszkowie obowiązywać,
bo biało-niebiescy, jedni z
faworytów do wygrania Suzuki 1 Ligi, dostawali lanie.
Do szatni ekipa Łukasza Grudniewskiego schodziła ostatecznie z siedmiopunktowym
deficytem. Tragedia może i
się nie działa jakaś wielka, ale
większym zmartwieniem były
aż 53 stracone punkty. Jak na
czołową defensywę ligi, to
więcej niż dużo.
Nie wiemy co wydarzyło
się w katakumbach obiektu Znicza. Być może trener
Grudniewski wylał na swój
zespół kilka wiader lodowatej wody. A może, w razie
porażki, zaproponował powrót do Wałbrzycha autostopem? Może tak, może nie. W
każdym bądź razie rzucane
w zamkniętym gronie hasła

i epitety podziałały, bo po
przerwie wałbrzyszanie się
otrząsnęli. Impuls do odrabiania strat dał świetny tego
dnia Damian Durski. Wychowanek Górnika mobilizował
kolegów, walczył na „desce”
o zbiórki i rzucał się po piłkę
do parteru. 23-latek rozpalił
swoich kolegów, przygaszając
przy okazji miejscowy Znicz.
Trzecią kwartę wałbrzyszanie
wygrali 27:8, co kompletnie
odmieniło mecz.
Macie czasem tak, że usłyszycie w radiu, sklepie czy
telewizji pewną piosenkę,
którą lubiliście, ale od jakiegoś
czasu nie miała okazji wam
wybrzmieć? To przyjemne
uczucie. W Pruszkowie dawno
niesłyszaną melodią, która
ponownie dotarła do naszych
uszu była postawa Krzysztofa
Jakóbczyka. 35-latek, niczym
w sezonie 2020/21, dziurawił

obręcz jak szalony. I to w bardzo ważnym momencie, bo w
składzie zabrakło tym razem
Marcina Dymały, aktualnie
najlepszego strzelca Górnika.
Ależ to było mocne granie!
Schodząc z parkietu, Krzysiek
powinien założyć skórzaną
kurtkę i chwycić za gitarę.
Popularny „Mały” dał czadu
niczym rockman starej daty.
Jego 29 punktów sprawiło,
że pruszkowianom pozostało
stać pod sceną (obręczą) i obserwować, co się wydarzy. Reguły (zasady, nie ta wieś pod

Pruszkowem) przypomniały o
sobie i uporządkowały koszykarski wszechświat w Suzuki 1
Lidze. Ekipa Michała Spychały
pozostaje w tarapatach, bo w
dwunastu potyczkach tylko
dwukrotnie była lepsza od
przeciwnika. Górnicy z kolei z
bilansem 10-3 są wciąż w czubie, przy jednym brydżowym
stole z Rawlplugiem Sokołem
Łańcut, GKS-em Tychy i Sensation Kotwicą Kołobrzeg.
Jeszcze w 2021 roku przed
wałbrzyszanami kilka wyzwań.
10 grudnia w derbach zmierzą

się ze Śląskiem II Wrocław
(Aqua-Zdrój, godz. 19:46).
Dwa kolejne testy to starcia z
ligową czołówką, czyli wspomnianymi zespołami z Łańcuta
(wyjazd, 15.12) oraz Tychów
(Aqua-Zdrój, 18.12, godz. 17).
W biało-niebieskim obozie nie
ustają poszukiwania wzmocnień (w szczególności pod
koszem). Być może wkrótce w
tej kwestii dojdzie do przełomu. Nasi nie tylko potrzebują
transferu, który załata dziurę
po Szymonie Pawlaku, ale także zdrowia. Jeszcze niedawno
niedomagał Damian Cechniak,
a w ostatnim czasie dolegliwości dokuczają Dymale i Janowi
Malesie.
Znicz Basket Pruszków
– Górnik Trans.eu Wałbrzych 82:94 (32:18, 21:28,
8:27,21:21)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk
29, Pabian 18, Durski 15,
Ratajczak 12, Zywert 9, Kruszczyński 7, Cechniak 3, Malesa
1, Jeziorowski 0.
Dominik Hołda

Bądźcie jak Olek Balcerowski
Cały czas przypominamy o zapisach do grup młodzieżowych Górnika. Trenerzy Paweł Domoradzki i Hubert
Kruszczyński rekrutują do roczników od 2010 do 2014.
Kontakt pod nr tel. 509 776 873.
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