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Marzy mi się, by w
filharmonii wprowadzić
zdrowotne porządki
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lenie Atlantydy” obrazuje los
przesiedleńców, którzy po

Fot. użyczone (Pracownia Regionalna Biblioteki pod Atlantami)

Zyta Oryszyn napisała powieść o Wałbrzychu? „Oca-

wojnie rozpoczynają nowe
życie w poniemieckim, dolnośląskim miasteczku Leśny
Brzeg. Nazwa miejscowości nawiązuje do niemieckiej nazwy Waldenburg. W
utworze jest wiele tropów
nazewniczych, które pozwalają na identyfikację z
Wałbrzychem i Szczawnem-Zdrojem.
Powieść składa się z jedenastu rozdziałów, które
można traktować jak osobne
opowiadania. Łączą je ci
sami bohaterowie, których
losy ukazane są od czasów
przedwojennych, w momencie osiedlenia się w Leśnym
Brzegu (Wałbrzychu), aż
po schyłek PRL-u. Jest to
opowieść mroczna, lekko
groteskowa o sposobach
na przeżycie w powojennym
tyglu kulturowym i ciągle
zmieniającej się, często absurdalnej rzeczywistości.
Ukazuje też, jak z tego tygla
rodzi się stopniowo zbiorowość nowych wałbrzyszan.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

RYS: Marcin Skoczek

Czy wiesz, że…
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Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Tylko u nas 32 strony!
Bądźmy dla siebie milsi
Choć do świąt zostało jeszcze trochę czasu, to my już dziś apelujemy,
żebyście choć na chwilę przystanęli, złapali głębszy oddech, przestali pędzić za prezentami, pomyśleli o innych osobach, o których być
może w tej gonitwie zapomnieliście. O dalszej rodzinie, przyjaciołach,
współpracownikach, sąsiadach. Bądźcie dla siebie milsi, rzućcie dobrym słowem, uśmiechnijcie się, tak jak my staramy się być blisko
ludzkich spraw.
Nie musimy chyba tego wiecznie
powtarzać, bo tylko patrzeć jak zadrwicie z nas, że jesteśmy jak zdarta
płyta. Ale co by nie mówić, ale czytelnicy są dla nas najważniejsi. To
z myślą o was robimy WieszCo, a
tworzenie nowych treści jest naszą

pasją. Gdy innych stres ogranicza lub
paraliżuje, nas napędza do jeszcze
cięższej pracy. Nieprzerwanie staramy się być blisko ludzkich spraw.
Próbujemy wedrzeć się do waszych
głów, by dowiedzieć się, co jeszcze
was może zainteresować, zaskoczyć,

a może nawet zszokować. Apelujemy
jednak, byście podczas nadchodzących dni ciut pofolgowali. Zastanowili się nad sobą i otaczającym światem. My mamy właśnie taki zamiar.
Kiedy i w jakim towarzystwie najlepiej się wyciszyć? No jak to, nie

wiecie?! To może być popołudnie lub
wieczór, ale równie dobrze poranek.
Towarzyszem być wyłącznie WieszCo.
Wasz ulubiony tygodnik, z którym
spędzicie trzecie święta Bożego Narodzenia. Gdybyście chcieli podzielić się
z nami jakimiś refleksjami, to zapraszamy. Wiecie, dokąd napisać, na adres:
redakcja@wieszco.pl.
Przypominamy tylko nieśmiało, że
możecie nas czytać w dwóch wersjach.
Tej tradycyjnej i elektronicznej. Papierową gazetę znajdziecie w blisko 500
punktach kolportażu na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nasz tygodnik
w plikach PDF ściągniecie rzecz jasna ze
strony www.wieszco.pl. Tu znajdziecie
też wszystkie z ponad 100 wydań
archiwalnych. Jest co czytać. Podczas
świąt możecie nadrobić zaległości.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 14.12
Temp. 0/-5
zachmurzenie małe
Środa 15.12
Temp. 2/0
zachmurzenie duże
Czwartek 16.12
Temp. 5/1
przelotne opady
Piątek 17.12
Temp. 4/1
zachmurzenie małe
Sobota 18.12
Temp. 2/-2
przelotne opady
Niedziela 19.12
Temp. 2/-3
pochmurno
Poniedziałek 20.12
Temp. 2/-3
pochmurno

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.

Za nami Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka. Była to już siódma
edycja wydarzenia, którego głównym celem jest celebrowanie górniczych tradycji Wałbrzycha i regionu oraz przybliżenie uczestnikom
historii górnictwa.

nia rozpoczęły się uroczyste
obchody dnia Świętej Barbary, patronki górników. O
godzinie 12:00 odbyła się
msza święta w kościele pw.

Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Następnie ulicami miasta
przeszła odświętna parada z
udziałem stowarzyszeń górniczych, orkiestry, władz miasta,

uczniów wałbrzyskich szkół,
mieszkańców i zaproszonych
gości z miast partnerskich.
Parada zakończyła się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem
Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego. Natomiast wieczorem Stara Kopalnia zaprosiła
górników i mieszkańców na
Wieczór Górniczy. W weekendowe dni odbyły się specjalne
edycje nocnego zwiedzania.

Znów ograniczenia
Pewnie już o tym wiecie, ale czujemy się zobowiązani, żeby
o tym przypomnieć. Co też polski rząd wymyślił w związku z
pandemią koronawirusa? A wymyślił nowe obostrzenia. Zebraliśmy dla was całą listę zakazów, które w większości zaczną
obowiązywać od 15 grudnia.
Według rządzących mają
pomóc skuteczniej niż dotychczas walczyć z pandemią, ale
część przepisów wprowadzo-

no już 1 grudnia w związku z
pojawieniem się nowej mutacji o nazwie omikron. Wówczas polski rząd wydał zakaz

Ostatnim wydarzeniem w ramach Festiwalu Tradycji Gór-

niczych Barbórka była Szychta
SCB
Rodzinna.

Lesotho, Mozambik, Namibię,
RPA i Zimbabwe.
Najnowsze obostrzenia
wejdą w życie 15 grudnia.
Mowa o zmianach limitów
dotyczących takich miejsc
jak: kina, teatry, restauracje,
bary, hotele, miejsca sakralne i obiekty sportowe. Od
20 grudnia 2021 roku do 9
stycznia 2022 roku wszyscy
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
przejdą na naukę zdalną,
ale żłobki i przedszkola mają
funkcjonować bez zmian. Od
połowy grudnia obowiązkowy
test będą musieli wykonać
ci, którzy mieszkają z osobą
zakażoną COVID-19. Zaszczepieni nie będą zwolnieni z
obowiązku testowania. Z kolei
pracodawcy będą mogli wymagać od pracownika okazania negatywnego testu na
koronawirusa. Uruchomiona

zostanie specjalna platforma
do testów pracowniczych.
W tym przypadku nie będzie
konieczności przechodzenia
kwarantanny do czasu uzyskania wyniku badania. To
rozwiązanie będzie wprowadzone rozporządzeniem. PiS
pracuje nad ustawą, która ma
dać uprawnienia pracodawcom, a także przedsiębiorcom do tego, aby mogli oni
wymagać od pracowników
czy klientów okazania certyfikatów COVID, m.in. w celu
dotrzymania obowiązujących
limitów. Rządzący wprowadzili również przepis nakładający
na medyków, nauczycieli i
mundurowych obowiązek
szczepienia. Ten zapis wejdzie
w życie 1 marca przyszłego
roku. Listę wszystkich obostrzeń macie z boku. Warto
się z nimi zapoznać.
SCB

lotów do siedmiu krajów afrykańskich, które są uznane za
państwa szczególnego ryzyka.
Chodzi o Botswanę, Eswatini,

Nowe obostrzenia. Lista rozwiązań
wprowadzonych przez rząd
ZAOSTRZONE LIMITY
Zaczną obowiązywać 15 grudnia.
- transport zbiorowy – maksymalnie 75 proc. obłożenia
- restauracje, bary i hotele – maksymalnie 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione
(zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę
za pomocą certyfikatu COVID-19)
- kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – maksymalnie 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za
pomocą certyfikatu COVID-19).
W kinach będzie obowiązywać zakaz jedzenia i picia podczas seansów.
NAUKA ZDALNA
- od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku wszyscy uczniowie szkół podstawowych i
średnich będą uczyć się zdalnie
- żłobki i przedszkola pozostaną otwarte
KLUBY I DYSKOTEKI
Od 15 grudnia do odwołania zostaną zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca, w których można
tańczyć. Wyjątkiem będzie Sylwester (31.12-1.01). Tej nocy imprezy będą mogły odbywać się
w ścisłym reżimie sanitarnym – maksymalnie 100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają
certyfikat COVID-19).
OBOWIĄZKOWE TESTY I SZCZEPIENIA
- od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen musi wykonać
test na COVID-19 (nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy)
- od 15 grudnia obowiązkowy test będzie dotyczył tych, którzy mieszkają z osobą zakażoną
COVID-19 (zaszczepieni nie będą z tego zwolnieni)
- od 1 marca 2022 obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli, medyków i służb mundurowych
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Wiadomości o obostrzeniach przed świętami to nic miłego

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Podtrzymują górniczą tradycję
Barbórka rozpoczęła się 3
grudnia od Szychty Szkolnej.
Wydarzenie było skierowane do uczniów wałbrzyskich
szkół podstawowych. 4 grud-
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Biegające anioły
Drugi Bieg Mikołajkowy dla Hospicjum w Wałbrzychu to było
coś niesamowitego. Biegające Mikołaje spisały się na medal.

Rys. Katarzyna Zalepa

Impreza ta ma charakter charytatywny
i happeningowy. Promuje otwarcie na
potrzeby innych ludzi, potrzebę niesienia
pomocy bliźniemu. To wydarzenie nie
odbyłoby się, gdyby nie wsparcie od
przedsiębiorstw, instytucji i osób prywatnych. To właśnie dzięki nim prezenty

mikołajowe dotrą do dzieci, podopiecznych
hospicjum. Przyczynił się do tego każdy,
kto biegł, wziął udział w loterii, próbując
pysznego ciasta czy robiąc wspaniałą
robotę jako wolontariusz. Blisko 360
osób zostało Mikołajami, w tym ponad
260 dorosłych oraz prawie 100 dzieci.
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To dzięki niestrudzonym biegaczom
udało się zebrać prawie 33 tys. zł. Wielkie
zaangażowanie wszystkich uczestników,
sponsorów, lokalnych mediów i wolontariuszy pozwoliło pozyskać środki finansowe
na przygotowanie paczek i spełnić marzenia dzieci po zgonach bliskich w hospicjum,
najmłodszych terminalnie i nieuleczalnie
chorych, które znajdują się pod opieką
hospicjum oraz marzenia pacjentów z hospicjum domowego i stacjonarnego.
SCB

Przy zdrowych zmysłach
Postanowiliśmy, że będziemy dziś jak Gollum z „Władcy pierścieni”. Paplający
raz tak, raz siak. Możecie też na nas wołać „Dr Jekyll and Mr Hyde”. Nie wiedzieliście, że mamy dwie twarze, jak politycy, najwięksi mistrzowie w sztuce
cynizmu? Już wiecie! Patrząc na takie wydarzenia w Polsce jak choćby skoki
narciarskie i urodziny Radia Maryja, jesteśmy uprawnieni, aby zapytać. No i
co? No i dupa! W kontekście czwartej fali pandemii (chyba, bo pogubiliśmy
się w rachunkach).
Wiemy, że pisanie o koronawirusie
jest dziś tak nudne jak dawniej śledzenie perypetii bohaterów ostatnich
odcinków „Dynastii”. Którą może i
na początku oglądały z wypiekami
na twarzy całe rodziny, ale im dłużej
trwała ta opera mydlana, tym zainteresowanie spadało. Serial nużył,
budził skrajne emocje, irytował. To
tak jak teraz z doniesieniami o szalejącym covidzie. Z czasem wszystko
powszednieje.
Jeśli nie rozumiecie sztuki, a obrazy
uznanych malarzy wydają wam się
jedynie bohomazami tylko trochę
ładniejszymi od rysunków dzieci
z podstawówki wykonanych na
lekcjach plastyki, to nie znaczy, że

jesteście mniej wrażliwi, czy wręcz
gorsi. My też nie rozumiemy wyliczeń rządu w Polskim Ładzie. Nie
podejmujemy się także wskazać
jakichkolwiek konsekwentnych działań w postępowaniu ministerstwa
zdrowia przy okazji czwartej fali
pandemii. Chyba szybciej u wiceministra sportu zamówicie terapię
uzdrawiającą, niż zrozumiecie, o co
chodzi? Weźmy konkursy skoków
narciarskich w Wiśle. Wśród kibiców
byli tam teoretycznie prawie sami
zaszczepieni. Niemal tylko tacy mogli
bowiem kupować bilety. Wcześniej
zgodnie z prawdą odznaczając na
stronie internetowej klauzulę, że są
zaszczepieni. Tylko… ani w interne-

cie, ani podczas wpuszczania pod
skocznię, organizatorzy nie mogli
tego zweryfikować. W Polsce nie ma
jak na razie podstawy prawnej, by
można było żądać od ludzi pokazania
potwierdzenia szczepienia. Wierzycie, że każdy fan skoków, kupując
bilet, zaznaczył klauzulę zgodnie
z prawdą? To tak jakby Polakowi
kazać się opodatkować na własnych
warunkach, bez żadnej weryfikacji.
Idziemy o zakład, że wtedy wszystkie
firmy w kraju wykazywałyby straty.
Pamiętacie, jak bodaj rok temu przy
600 przypadkach zakażeń dziennie
policjanci nie wpuszczali do Zakopanego samochodów na innych rejestracjach niż miejscowe? Dziś mamy

tyle zgonów na dobę. No i co? No i
dupa! Prawie każdego to „grzeje”.
Dziwimy się, że w świecie, w którym niedługo, żeby pójść do miejskiej
toalety, trzeba będzie zalogować się
na jakiejś stronie, dajmy na to www.
szybkiesiku.pl, ujawniając przy tym
swoje dane, włącznie z numerem kołnierzyka, rozmiarem buta i adresem
kochanki, nie można w błyskawiczny
i prosty sposób sprawdzić, czy ktoś
jest zaszczepiony, czy też nie. Wygląda na to, że paszporty covidowe
są mniej więcej tak samo potrzebne
zaszczepionym jak dzieciom pudełko
śniadaniowe na banana, dorosłym
podkładka pod laptopa na kierownicę, a parze emerytów trzymana w

Fot. użyczone (Hospicjum Wałbrzych)
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szufladzie instrukcja obsługi pralki,
której już dawno nie mają w domu.
Pomyślicie, skoki narciarskie w Wiśle
były precedensem? Nie! Przed tygodniem w toruńskiej hali odbywały się
30 urodziny Radia Maryja. Do miasta
ojca dyrektora zjechały tłumy słuchaczy w słusznym wieku, a że większość
uroczystości odbywała się pod dachem, to teoretycznie uczestnicy powinni zasłaniać twarze. Gdzie tam! Na
przykład wielu kleryków siedziało bez
maseczek, a u tych, którzy je przypadkiem założyli ,wisiały one raczej na
brodzie lub szyi, niż na nosie i ustach.
Znów dostrzegamy niekonsekwencję.
Z maseczkami – pod warunkiem, że
żaden minister nie chce zrobić na
nich interesu życia – to trochę jak ze
strojami kąpielowymi na plaży. Sorry,
jeśli kogoś tym porównaniem urazimy. Zastanawiało was kiedyś, jak to
jest, że nad morzem żadna kobieta
w bikini nie obrusza się, nie krzyczy,
nie denerwuje, gdy mężczyźni na nią
patrzą. A teraz spróbujcie wejść do
kabiny w przebieralni w takim H&M,
gdy jakaś pani zacznie przymierzać
sukienkę lub bluzkę, mając na sobie
stringi i dopasowany biustonosz.
W najlepszym wypadku usłyszycie,
że jesteście zboczeńcami. Ale tylko
wtedy, gdy będziecie mieć furę szczęścia. Możecie równie dobrze wyjść z
podbitym okiem. O okrzykach dezaprobaty nie wspominając. Patrząc na
wydarzenia z Wisły i Torunia, wydaje
się, jakby wirusa skutecznie zabijały
sukcesy skoczków (gdyby były) i woda
święcona z kropidła ojca dyrektora.
Analizując ostatnie decyzje rządu,
proponujemy niektórym ministrom
zrobić prosty test na logiczne myślenie. I zapytać o kilka bieżących
kwestii. Czy przed świętami będzie
lockdown? Dlaczego dzieci wygania się na zdalną naukę akurat 20
grudnia? Czy wirus poczeka do 1
marca, gdy zaczną obowiązywać
szczepienia dla medyków, nauczycieli i mundurowych? A na koniec
może coś prostszego i z… czapki.
Na przykład ile kosztuje chleb? O to
akurat nie pytajcie premiera. Może
nie wiedzieć. Jesteśmy pewni, że
rządzący nie mieliby szans w tym
teście. Nie zgadliby w sytuacji, w
której poprawnie odpowiedziałoby
99% Polaków, raczej zaszczepionych,
może nawet i noszących maseczki,
zachowujących dystans społeczny
oraz dezynfekujących ręce, a już na
pewno będących przy zdrowych
zmysłach.
Tomasz Piasecki
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» Myśliwy zdecydował się na odstrzał dzików w biały
dzień, w środku osiedla
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Dziki jak myśliwy

Wielu wiesza psy na łowczym. Przyznajemy, to dość oczywisty odruch. Facet
biegający z karabinem między 13:00 a
14:00 po ul. Fortecznej i ścigający dziki.
Brzmi co najmniej… abstrakcyjnie. Pal
licho, gdyby skończyło się na samej gonitwie, ale gość najzwyczajniej w świecie
wyciągnął flintę i tak jak na polowaniu
w lesie, zaczął strzelać do zwierząt, zabijając niektóre sztuki. Pomijając aspekt
humanitarny takiej akcji, pytanie brzmi,
czy łowczy nie przegiął w tym wypadku?
Nim zaczęliśmy pisać ten tekst, sprawdziliśmy, czy do podobnych zdarzeń
dochodziło już w innych miejscach w
Polsce. I co się okazało? Że dochodziło.
Wystarczy odpowiednią frazę wpisać
w Google, a wyskoczy wam od razu, że
niemal identyczna sytuacja miała miejsce
w styczniu tego roku w Jaworznie. Jak
widać zdarzenie z Podzamcza nie było

wcale takie osobliwe. Ale do rzeczy.
W głowie nam się nie mieści, że nikt
wcześniej o pomyśle odstrzału dzików
nie poinformował mieszkańców. Wystarczyło nakleić „głupie” kartki papieru
na klatkach schodowych albo wysłać
komunikat do lokalnych mediów. Już
byłoby inaczej. Tymczasem myśliwy wziął
się za odstrzał ni stąd ni zowąd w biały
dzień, w środku osiedla, gdy niedaleko
przechodzili ludzie. Dlatego nie mogą
dziwić reakcje przestraszonych ludzi,
którzy niczego się nie spodziewali, bo o
niczym nie wiedzieli.
Policja bada sprawę, czy myśliwy nie
naraził nikogo, jak mówią przepisy, na
„bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. I czy działał zgodnie z prawem łowieckim. Zresztą mundurowi przyjechali
na miejsce wezwani przez lokatorów.

Wylegitymowali myśliwego, ale okazało
się, że ten miał wszystkie potrzebne
pozwolenia. Swoje oburzenie wyraził
prezydent miasta, który zgłosił sprawę
do prokuratury. Podejmując jednocześnie
decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu działań. „Prowadzenie odstrzału na
terenie tak gęsto zamieszkanym (…)
mogło stwarzać niebezpieczeństwo dla
mieszkańców” – czytamy w oświadczeniu
Romana Szełemeja.
Dziki to spory problem w Wałbrzychu.
Gmina swego czasu zwróciła się do
łowczych z PZŁ o podjęcie skutecznych
działań w sprawie redukcji ich populacji.
Ale chyba nikt się nie spodziewał, że
zwierzęta będą zabijane na osiedlu! Z
drugiej strony, ciekawe co by było, gdyby
dziki zaatakowały na Podzamczu idące do
szkoły dziecko lub emeryta z zakupami…
Tomasz Piasecki
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/czytelniczka WieszCo)

Wyobraźcie sobie, że siedzicie wygodnie w salonie na 5 piętrze
swojego mieszkania na osiedlu i nagle słyszycie głośne odgłosy
strzałów. Można o wielu rzeczach pomyśleć, ale mało komu przyszłoby do głowy, że w biały dzień pod balkonami trwa redukcyjny odstrzał dzików! Tak było 6 grudnia na Podzamczu w Wałbrzychu. Nie ma co, myśliwy na Mikołaja dostarczył ludziom sporych
„atrakcji”.

pochodziła z budżetu policji.
Nowe auto kosztowało te jednostki łącznie ponad 120 tys.
zł. Jednocześnie obecny przy
przekazaniu auta szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

poinformował o planach budowy nowego posterunku
policji w Marcinowicach. Na
realizację inwestycji zaplanowano niespełna 3 mln zł. Założenia projektowe obejmują

Ludzie i maseczki
Rozpoczął się okres przedświątecznych przygotowań, niestety nie zatrzymało to wirusa COVID-19. Z uwagi na wzrost dobowej liczby zakażeń, ale też
reagując na zgłoszenia mieszkańców o nieprzestrzeganiu obostrzeń, świdniccy policjanci na terenie całego powiatu przeprowadzają kolejne działania
kontrolne. Wyniki są zatrważające.
- Przypominamy, że w przypadku
niestosowania się do obowiązku
zasłaniania ust i nosa policjant może
nałożyć mandat karny w wysokości
do 500 zł lub skierować do sądu
wniosek o ukaranie, a o rażącym

łamaniu przepisów poinformować
inspektora sanitarnego, gdzie kara
administracyjna nałożona przez tę
instytucję może wynieść nawet 30
tys. zł – informuje oficer prasowy KPP
Świdnica, mł. asp. Magdalena Ząbek.

Funkcjonariusze świdnickiej komendy na terenie powiatu przeprowadzili kontrole dotyczące obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką
w zamkniętych przestrzeniach publicznych.

REKLAMA

Fot. użyczone (KPP w Świdnicy)

» Policjanci często natrafiają w sklepach
na osoby bez maseczek

Tu zaskoczenia nie ma. Wynik
jednego tylko patrolu przeprowadzonego w minioną środę pokazał
prawdziwy obraz przestrzegania
przez nas obostrzeń. Niestety z
przykrością musimy poinformować,

Fot. użyczone (UM Marcinowice)

Nowoczesny samochód Kia Sportage z napędem 4x4, wyposażony
w silnik benzynowy o pojemności 1.6 l i mocy 177 wzmocni funkcjonariuszy policji w Marcinowicach.

budowę w systemie modułów
3D dwóch parterowych budynków z przeznaczeniem na
funkcję budynku administracyjnego posterunku policji i
garażu z magazynem wraz z
zagospodarowaniem terenu
na działce przy ulicy Tuwima
w Marcinowicach. Zgodnie
z zakończonym przetargiem
prace mają się rozpocząć już
KaR
w 2022 roku.

że aż 83 mieszkańców powiatu
ignorowało przepis dotyczący noszenia maseczki. Tak, to wynik tylko
jednej z kontroli.
Działania kontrolne prowadzone
przez policjantów spotykają się z
mieszanym odbiorem mieszkańców
powiatu, którzy chcą być współodpowiedzialni za bezpieczeństwo
swoje i innych, lub też nie.
- Na uznanie zasługuje również
postawa wielu osób, które coraz
częściej zgłaszają policjantom interwencje dotyczące przypadków,
w których inni nie przestrzegają
obowiązku noszenia maseczki. Zgłoszenia otrzymujemy m.in. ze sklepów
małych i dużych, stacji benzynowych,
środków komunikacji miejskiej.
Bądźmy odpowiedzialni – dodaje
Magdalena Ząbek.
Karać za brak maseczki może też
straż miejska. Strażnicy mają prawo
karać mandatami osoby, które uparcie odmawiają noszenia maseczki w
miejscach publicznych. Od początku
sierpnia w całej Polsce ponad 145
tys. osób, które mimo zwrócenia
uwagi, nie chciały zastosować się
do obowiązku zakrywania ust i
nosa, zostało ukaranych przez policję
mandatami. No bo „jak to oddychać
w maseczce”, no bo „nie będę nosić
kagańca”, no bo „wyłącz telewizor i
włącz myślenie...”
Przestrzegajmy aktualnych zasad,
w ten sposób każdy z nas dołoży
swoją cegiełkę w walce z niewidzialnym wrogiem, jakim jest COVID-19.
Cel jest jeden – ochrona życia i
zdrowia. To nasza wspólna sprawa.
Przynajmniej tak uważamy.

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

KaR
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Jest radiowóz, będzie posterunek
Pozyskanie nowoczesnego
pojazdu było możliwe dzięki
współpracy z władzami samorządowymi, które w połowie
sfinansowały zakup radiowozu. Druga część środków
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Fot. użyczone (WSSE INVEST-PARK)

» Kto zdecyduje się zainwestować
w Jaworzynie Śląskiej?

Atrakcyjna Jaworzyna
Na działce o wielkości prawie czterech hektarów powstanie hala o powierzchni około 6 tys. m kw. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” ogłosiła
właśnie przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy hali na terenie jaworzyńskiej
podstrefy przemysłowej. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2022-2023.

REKLAMA

Budowa hali oraz współpraca gospodarcza była jednym
z tematów rozmowy podczas
niedawnego spotkania burmistrza Jaworzyny Śląskiej
Grzegorza Grzegorzewicza i
jego zastępcy Justyny Chrebeli

z nowym prezesem spółki –
Piotrem Wojtyczką. Rozmowy
były owocne!
WSSE „INVEST-PARK” będzie jednym z pierwszych
inwestorów, którzy rozpoczną realizację inwestycji na

terenie jaworzyńskiej podstrefy przemysłowej. Na
około 4-hektarowej działce
w Pasiecznej spółka wybuduje halę produkcyjno-magazynową z częścią biurową i socjalną o łącznej

powierzchni około 6 tys. m.
kw. z możliwością podzielenia na cztery moduły.
Swoją siedzibę znajdzie w
niej do czterech przedsiębiorców. Przy hali przygotowane
zostanie odpowiednie zaple-

cze: parking, plac manewrowy
i tereny zielone. Obiekt dodatkowo zostanie wyposażony w
instalację fotowoltaiczną. Kto
zdecyduje się na lokalizację
tam swojego zakładu, otrzyma pełny pakiet.

Przypomnijmy, że jest to już
kolejne przedsięwzięcie podjęte w strefie gospodarczej w
Jaworzynie Śląskiej. Pierwszym
inwestorem została firma Fire
Family Sp. z o.o. To dostawca
grilli, akcesoriów grillowych i
kominkowych oraz podpałek.
To miejsce pracy dla około
100 osób. Kolejna inwestycja,
czyli opisywana tu hala o powierzchni około 6 tys. m. kw.
to w przybliżeniu zatrudnienie
dla około 600 kolejnych osób
z Jaworzyny Śląskiej i okolic.
To bardzo dobre wiadomości.
Kiedy start prac? Niebawem, ponieważ inwestycja o
wartości około 19 mln zł ma
się rozpocząć w przyszłym
roku. Wpisuje się ona w program budowy hal przemysłowych, jaki w 2019 r. roku
ogłosił zarząd WSSE „INVEST-PARK”. Tereny inwestycyjne
w Jaworzynie Śląskiej znajdują się zaledwie 26 km od
autostrady A4 oraz 21 km od
drogi ekspresowej S3. Przez
grunty przebiega sieć kolejowa łącząca kompleks z głównymi korytarzami kolejowymi
w Polsce i Europie. Lokalizacja
jest wręcz idealna. Kogo uda
się do siebie „zwabić” władzom Jaworzyny Śląskiej?
Jesteśmy ciekawi.
KaR
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Baliśmy się, co będzie dalej?

Jak zapamiętała Pani 13 grudnia
1981 roku?
- Z dzisiejszej perspektywy obraz ten
jest już nieco rozmyty, zamazany, nieostry. Nałożyły się na niego warstwy
innych wydarzeń. Perspektywa 40 lat,
które minęły od tamtego pamiętnego
dnia, nakłada wiele nowych, różnych
wątków, obszarów…
Coś jednak pozostało w pamięci?
- Co pamiętam (dłuższa chwila zastanowienia)? Była niedziela. Głuchy
telefon, muzyka Chopina w radiu
i telewizji. W telewizji wojskowy
w ciemnych okularach, spikerzy w
mundurach. Na ulicach śnieg po pas,
a same ulice puste, z patrolami wojskowymi, milicjantami, zomowcami…
Był strach?
- Głównie niepewność. Brak informacji o tym, co dzieje się w mieście, z
ludźmi związanymi z Solidarnością, co
w kraju? Może bardziej strach i obawa,
co będzie z nami? Co z tymi, których
zabrali? Różne, sprzeczne ze sobą
informacje, przekazywane ustnie. Bez
możliwości zweryfikowania. Obawa
co dalej. Strach przed tym, co będzie,
co niewiadome.
Jakie panowały nastroje wśród
zwykłych działaczy Solidarności?
- Od momentu wprowadzenia stanu wojennego ukrywałam się przed
Służbą Bezpieczeństwa. Wśród tych,
których spotkałam do 18 grudnia,
dominowała niepewność i obawa.
Zdania były podzielone na temat
„wejdą, czy nie wejdą”. To oczywiście
o Sowietach. Co możemy zrobić w każdej z tych sytuacji? Jakie skutki mogą
być dla kraju, dla nas? Ktoś przyniósł
wiadomość o aresztowaniu Eli Kiegler,
jej męża i jeszcze kogoś. Dziś nie pamiętam nazwiska tej osoby. Ich sprawa
była jedną z pierwszych politycznych,
rozpatrywanych przez Sąd Wojskowy
w Wałbrzychu. Wówczas strach był
odczuwalny w rozmowach, ale też
jednocześnie zastanawialiśmy się, co
w tej sytuacji my sami możemy zrobić?
Jak pomóc tej rodzinie?
Po 6 dniach ukrywania się, poszła
Pani w końcu na milicję. Dlaczego?
- Nie było możliwości dalszego
ukrywania się. W tym czasie byłam
także w sekretariacie biblioteki z pytaniem, czy zostanę ponownie przyjęta

do pracy? Przez ten czas o różnych
porach dnia do mieszkania rodziców
przychodzili funkcjonariusze milicji z
pytaniem o mnie. Z relacji wynikało,
że się mijaliśmy. Rodzice nigdy nie
wiedzieli, kto stał za drzwiami – ja czy
funkcjonariusze? Pod koniec tygodnia
mundurowi zostawili dla mnie wezwanie na Komendę Wojewódzką Milicji
Obywatelskiej. Chyba, też powiadomili, że jeśli się nie zgłoszę, to rodzice
zostaną sami aresztowani.
Nie było wyjścia, trzeba było się
zgłosić?
- W gronie znajomych zastanawiałam się co dalej? Jaką decyzję podjąć?
Mieliśmy taką informację (niepotwierdzoną), że osoby, które podpisały
tzw. lojalkę, po przesłuchaniu były
wypuszczane na wolność. Po rozmowie ze znajomymi, i w ich obecności,
podjęłam decyzję, że zgłoszę się na to
wezwanie. W sobotę rano z niezbędnikiem w ręku, mój tato odprowadził
mnie na komendę, gdzie zostałam
zatrzymana na dłużej.
Tak od razu trafiła Pani do więzienia?!
- Tu należy się sprostowanie. Potocznie używane jest określenie więzienie – na wszystkie miejsca, gdzie
są przetrzymywani ludzie. W moim
przypadku jako internowana byłam
przetrzymywana w areszcie śledczym
w Komendzie Wojewódzkiej MO,
później dalej jako internowana w
Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a
następnie w Ośrodku Odosobnienia
Kobiet w Gołdapi, gdzie internowano
mnie do 23 lipca 1982 roku.
Trochę za szybko. Zatrzymajmy
się na areszcie śledczym w Wałbrzychu…
- … w którym byłam przetrzymywana od 19 grudnia przez kilka kolejnych
dni. Trafiłam do małej celi, przeznaczonej na trzy osoby. Byłam w niej sama.
W celi było jedno okno z blindą, z
szybą uzbrojoną i kratą od wewnątrz.
Jakieś 3/4 powierzchni celi zajmował
drewniany katafalk wbudowany na
stałe w trzy ściany celi, naprzeciwko
drzwi. Między drzwiami, które otwierały się na korytarz, a katafalkiem, na
stałe wbudowany był mały drewniany
stolik na jednej nodze – pniu, pod nim
stał blaszany baniak z pokrywką na od-

chody, który codziennie rano osadzony
musiał wytaszczyć do łaźni więziennej.
Tam zawartość wylać, następnie opłukać i zdezynfekować. Umyć się i wrócić
z powrotem. Cela miała pomalowane
ściany niegdyś na kolor zielonkawy,
wówczas, kiedy w niej siedziałam, były
brudne, poplamione z różnymi napisami, pomazane krwią… Nad drzwiami
była lampa, która świeciła się całą
dobę. Do spania osadzony otrzymywał
dwa ciężkie, brudne koce (typu wojskowego) i chyba dwa prześcieradła.
Co z kąpielami, jedzeniem, spacerami?
- Kąpiel możliwa była raz na tydzień w innej łazience więziennej.
Jedzenie wydawane było trzy razy
dziennie: śniadanie, obiad, kolacja.
Tylko blaszany, więzienny kubek był
stale w celi. Inne naczynia, tzn. talerz, a w zasadzie miska i łyżka były
dawane na czas posiłku. Spacernik
był wydzielonym obszarem z dużego
wewnętrznego dziedzińca komendy,
otoczony był wysokim murem, chyba
na ok. 5 metrów murem, na szczycie
którego zamontowane były zasieki z
drutu kolczastego. Spacer raz na dzień
trwał chyba ok. 30 minut. Na tzw. spacer każdą celę wypuszczano osobno.
Zawsze odbywał się pod nadzorem
strażnika więziennego. Apel był rano
i wieczorem.
Po kilku dniach przewieziono
Panią do Zakładu Karnego na Kleczkowskiej we Wrocławiu?
- Tak, a stamtąd w połowie stycznia
1982 roku dalej, do Gołdapi. Pewnie
chciałby Pan usłyszeć, jakie warunki
panowały na Kleczkowskiej?
Mam wymalowane to pytanie
na twarzy?
- Odrobinę (uśmiech). We Wrocławiu w celi były dwie dwuosobowe,
metalowe prycze, nieosłonięta muszla
klozetowa, zlew metalowy z bieżącą
wodą. Przy przyjęciu do aresztu każda
z nas otrzymywała pościel, poduszkę,
koc, ręcznik. Cela miała umieszczone
wysoko dwa małe okna zakratowane
od zewnątrz, szyby przezroczyste,
umieszczone wysoko w ścianie. Lampa na suficie. Drzwi z wizjerem. Kilka
razy były przeprowadzone rewizje.
Spacer odbywał się raz dziennie pod
nadzorem funkcjonariuszek. W czasie

spaceru obowiązywał
zakaz rozmowy, brały
w nim udział internowane z kilku cel.
Wy, jako „polityczne”, miałyście
kontakt z pospolitymi przestępcami?
- W czasie spacerów z okien
swych cel obserwowały nas
kobiety aresztowane za pospolite przestępstwa.
Wyzywały nas wtedy
od najgorszych. Padało
mnóstwo wulgarnych
słów. Spacernik był
duży z wytyczonymi
ścieżkami i gazonami
kwiatów. Do internowanych z województwa wałbrzyskiego
na tzw. rozmowy, a
naprawdę przesłuchania
przyjeżdżali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa
z komendy w Wałbrzychu.
Przesłuchania odbywały się
w osobnym pomieszczeniu,
administracyjnym lub jak kto
woli biurowym. Miałyśmy dostęp do świetlicy więziennej,
w której odprawiano m.in.
msze święte.
Usłyszała Pani w końcu,
za co dokładnie została internowana?
- Dziś dokładnie nie pamiętam. Wydaje mi się, że funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa,
którzy mnie przesłuchiwali,
powiedzieli mi, że za dotychczasową działalność na szkodę
państwa… Samą decyzję o
internowaniu otrzymałam 4
stycznia 1982 r. we Wrocławiu.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

Za tydzień w drugiej części wywiadu o tym, czy naszą bohaterkę
bito, a może grożono i zamykano
w karcerze, co zrobiła w pierwszej
kolejności po wyjściu na wolność i
dlaczego jeszcze dwukrotnie została internowana?

Fot. (red)

W 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego moglibyśmy porozmawiać z jakąś
znaną osobą, działaczem mocno kojarzonym z Solidarnością. Przede wszystkim
z mężczyzną, ale… Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zdecydowali się pójść pod
prąd. Nie każdy bohater internowany w stanie wojennym nosił spodnie, bił się
z władzą, strajkował. Jak ten czas wspomina kobieta, Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz? Skromna bibliotekarka za swą opozycyjną działalność trzykrotnie była
aresztowana, a za kratkami spędziła łącznie 15 miesięcy. Dziś pierwsza część
rozmowy. Za tydzień druga.

» - W czasie spacerów
z okien swych cel
obserwowały nas kobiety
aresztowane za pospolite
przestępstwa – opowiada
Elżbieta KwiatkowskaWyrwisz, działaczka
Solidarności, internowana
w czasie stanu wojennego
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Nowa książka o palmiarni
„Palmiarnia. Roślinna podróż przez kontynenty”
to najnowsze wydawnictwo Zamku Książ w Wałbrzychu. O jednej z jego atrakcji.

Ta książka to podróż w czasie i
przez kontynenty. To selekcja najciekawszych, najbardziej oryginalnych i najważniejszych gatunków

roślin, które rosną w Palmiarni w
Wałbrzychu i które można pielęgnować także w swoich wnętrzach.
Dzięki publikacji Zamku Książ każdy

może stworzyć u siebie domową dżunglę prosto z Wałbrzycha.
Z albumu dowiadujemy się, jak
pielęgnować rośliny. Ile wody i
światła potrzebują. Jaka ziemia
jest najodpowiedniejsza. Każda
roślina zaprezentowana w książce
rośnie w wałbrzyskiej palmiarni
i taką samą można pielęgnować
we własnych wnętrzach. W książce przedstawiono także filozofię
sztuki bonsai. W palmiarni można

odkryć dziesiątki drzewek bonsai,
a dodatkowo poznać historię tej
formy tworzenia i na przykładzie
wybranych gatunków zapoznać się
z tą dziedziną sztuki dla cierpliwych.
Album poza wiedzą botaniczną
to także wyjątkowe fotografie,
wykonane specjalnie na potrzeby
najnowszej publikacji. Nie zabrakło
także wątku dotyczącego zwierząt
żyjących w wałbrzyskim zimowym
SCB
ogrodzie.
w Jaszkowej Dolnej. Teraz
najmłodsi mogą czuć się
bezpiecznie i przebywać w
salach nawet przez kilka godzin. – Nie tylko mówimy, co
chcemy robić, ale działamy.
Ważne są dla nas dzieci, dlatego wspieramy ich działania
sportowe w ramach społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz dbamy, by w ich
otoczeniu było czyste powietrze – mówi Jolanta Suława,
Prezes Grupy DZT Service.
Kupno urządzeń, to kolejny z elementów większej
kampanii, którą od dawna
realizuje Grupa DZT. Kampanii, którą nazwano roboczo antysmogową. W firmie wiedzą, że nie ma co za
dużo debatować, tylko trzeba
zakasać rękawy i działać.
Pewnie zastanawiacie się,
na czym polega cała akcja?
Pamiętajcie, że jedną z najważniejszych rzeczy są kompleksowe i rzetelne informacje. Te znajdziecie na stronie
www.dztservice.pl oraz na

Fot. użyczone (Grupa DZT)

» Prezes Grupy DZT Service
Jolanta Suława w jednej ze
szkół podczas przekazywania
odświeżacza powietrza
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fanpage’u firmy na Facebooku. To tam udostępniane są
aktualności dotyczące jakości
powietrza w regionie oraz
te związane ze zmianami
prawnymi w związku z paleniem i wymianą pieców.
Jeśli czujecie, że pogubiliście
się w gąszczu przepisów,
warto tam zajrzeć. Ale to
nie wszystko, bo liczą się
wymierne działania. Na początku 2020 roku Grupa DZT
zapłaciła za montaż czujnika
jakości powietrza w centrum
Świebodzic i wydaje pieniądze na jego utrzymanie. Dzięki urządzeniu mieszkańcy
mogą w każdym momencie
sprawdzić, jakie powietrze
jest na zewnątrz. I w dogodnym momencie wybrać się
na spacer lub przewietrzyć
mieszkanie. O tym, że jest to
niezwykle ważne w sezonie
grzewczym, chyba nie trzeba
przypominać. Dane z czujnika
można odczytać korzystając z
dedykowanych aplikacji.
ToP

Każdy zasługuje na
czyste powietrze

REKLAMA

ŚWIEBODZICE

W ramach kampanii antysmogowej cztery oczyszczacze powietrza trafiły do szkół
w naszym regionie. Sezon
grzewczy już się rozpoczął,
a wraz z nim pogorszenie
jakości powietrza. Dzięki urządzeniom kupionym
przez Grupę DZT Service
dzieci bezpiecznie mogą

pr zebywać w szkolnych
świetlicach.
Na początku grudnia do
czterech szkół dostarczono
urządzenia, które umieszczono w świetlicach. Dlaczego
akurat tam? Bo właśnie w
takich miejscach uczniowie
spędzają dużo czasu czekając choćby po lekcjach

na rodziców. W takich salach wietrzenie jest niezwykle ważne, ale nie zawsze
możliwe. Ze względu na zły
stan powietrza na zewnątrz.
Kupione przez Grupę DZT
oczyszczacze powietrza eliminują między innymi zanieczyszczenia mechaniczne
(kurz, dym, cząsteczki spalin),

pyłki traw i drzew, pleśń, a
także zarodniki grzybów (co
jest istotne dla alergików).
Również bakterie i niektóre
wirusy. Urządzenia trafiły do
Zespołu Szkół Specjalnych w
Świebodzicach, szkoły Clever
w Wałbrzychu, Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu
oraz Szkoły Podstawowej

REKLAMA

To wprawdzie tak wyświechtane powiedzenie jak spodnie kowboja na prerii, ale nie wszyscy mają świadomość, jak ważne
jest to, czym oddychamy. Na szczęście w Grupie DZT Service
wiedzą, jak istotna jest ochrona środowiska. Dzięki spółce dzieci ze świetlic w czterech szkołach regionu oddychają już czystym powietrzem. Firma kupiła specjalne urządzenia.

12

Co W gmINaCH pISZCZY / promoCJa

WIESZ CO | NR 50/14.12.2021 r.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Na Świdnicki Jarmark Bożonarodzeniowy zapraszamy od 16 do 22 grudnia

ŚWIDNICA

Na jarmarku w dzień targowy
Czujecie klimat zbliżających się świąt? Właściwie nieważne, czy odpowiedzieliście
twierdząco, czy przecząco. W jednym i drugim przypadku zachęcamy, byście zajrzeli na
Świdnicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Albo po to, by utwierdzić się w przekonaniu, jaki
piękny czas wszystkich czeka, albo żeby w końcu poczuć tę świąteczną moc.
Tak, czy siak, przybywajcie od 16
grudnia do Świdnicy. Na 40 stoiskach, w drewnianych straganach

wystawienniczych, będziecie mieli
okazję kupić wszystko, co kojarzy się
z Bożym Narodzeniem. Ekologiczne

przetwory, miody, wędliny, drewniane rękodzieło, kołacze, ceramikę
użytkową i artystyczną, ale także

GŁUSZYCA

Drabinki, pomost,
huśtawka, wieża…

ozdoby i dekoracje świąteczne. Nie
odkładajcie wizyty w nieskończoność, bo Świdnicki Jarmark Bożo-

narodzeniowy potrwa tylko do 22
grudnia.
Atrakcją dla dzieci będzie w tym
roku zagroda peruwiańskich alpak.
Zwierzęta zawitają do Rynku już w
najbliższą sobotę (18 grudnia). Zobaczycie je w godz. 12:00-15:00.
Warto tego dnia wybrać się ze swoimi
milusińskimi. W niedzielę natomiast
najmłodszych odwiedzi św. Mikołaj.
Zdradzimy tylko, że przyjedzie prosto z
Laponii. Ale o tym pst, cisza. Dodajmy,
że warsztaty, konkursy, animacje i koncerty przygotowały instytucje kultury. Z
kolei w piątek, 17 grudnia jak zwykle
spotkają się ludzie sportu i kibice przy
ognisku, czyli „Sportową Kolędę” czas
zacząć o godz. 18:00 na placu przed
lodowiskiem. Ostatniego dnia kiermaszu, czyli 22 grudnia o godz. 17:00
na placu przed katedrą odbędzie się
wigilia organizacji pozarządowych.
I na koniec jeszcze jedna ważna
rzecz, która przypomniała nam się
na sam koniec. W niedzielę, 19
grudnia o godz. 16:00 zapraszamy
do Rynku na jasełka przygotowane
przez Młodzieżowy Dom Kultury. A
o godz. 17.00 na „Wigilię wszystkich
świdniczan”, podczas której harcerze
wręczą gospodarzom światełko betlejemskie. Bożonarodzeniowe życzenia przekażą mieszkańcom prezydent
miasta oraz przedstawiciele różnych
wyznań religijnych. Będziecie mogli
tego dnia wspólnie kolędować i
wypić gorący barszczyk.
Szczegółowego programu jarmarku szukajcie na stronie www.
swidnickakoleda.pl i na Facebookach
Świdnickiej Kolędy i Jarmarku BożoRed
narodzeniowego.

» Tak wygląda nowy plac zabaw.
Kreatywnie, nie ma co

Teraz „kwadratowe” zdanie,
które znalazło się w projekcie,
a które wypada przytoczyć,
bo wiecie, jak to jest, Unia
Europejska dała, więc Unia
wymaga. No więc celem zadania było podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu
poprzez promocję lokalnych
zasobów dziedzictwa kulturowego, historycznego i
przyrodniczego.
Tak naprawdę zagospodarowano skwer zieleni przy ul.

Sienkiewicza, niedaleko stacji
paliw. Ten przy głównej drodze
wojewódzkiej przebiegającej
przez miejscowość. Jeśli znacie Głuszycę, to na pewno
kojarzycie ten plac. Miejsce
zmieniło się nie do poznania
dzięki zaangażowaniu pracowników jednej z firm zajmującej
się mechaniką pojazdową oraz
członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pewnie jesteście
ciekawi, co zrobiono? Najpierw
pozbyto się starych urządzeń,

a cały teren przygotowano pod
montaż nowych elementów.
W ten sposób powstał nowy
plac zabaw składający się z
bezpiecznych, estetycznych i
niezwykle atrakcyjnych elementów zarówno dla dzieci
młodszych, jak i starszych.
Młodzi mieszkańcy Głuszycy
mają do dyspozycji drabinki – poziomą i krzyżakową,
ściankę gimnastyczną, wieżę
z dachem dwuspadowym,
pomost łukowy, przeplotnię

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Kiedyś to dzieciaki miały przechlapane. O kolorowych, dobrze wyposażonych i bezpiecznych placach
zabaw, mogły tylko pomarzyć. A dziś takie miejsca
powstają jak grzyby po deszczu. Na przykład w Głuszycy, gdzie gmina zrealizowała w tym roku zadanie
pod nazwą „Kreatywny Maluch – budowa placu zabaw”.

łańcuchową, zjeżdżalnię ze
stali nierdzewnej, karuzelę
tarczową, huśtawkę typu „bocianie gniazdo” oraz bujanego
konika. Zamontowano również
tablicę dwustronną – zawierającą z jednej strony informacje

o projekcie, walorach przyrodniczych okolicy oraz regulamin
placu zabaw, z drugiej strony
informującą o segregacji odpadów.
I jeszcze na koniec musimy
dodać, że zadanie współ-

finansowane zostało ze
środków Unii Europejskiej.
A palce maczała w tym – i
to bardzo mocno – Lokalna
Grupa Działania „Partnerstwo
Sowiogórskie”.
Red

Nagrody za szczepienie
Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk przekazał Marcie Brzyskiej główną nagrodę pieniężną w wysokości 2000
zł na zakończenie konkursu „Szczawno-Zdrój – szczepimy
się!”

Przypomnijmy skąd to wyróżnienie,
które przyznacie, wygląda bardzo sympatycznie. Kto nie chciałby dostać, nomen

omen, takiego zastrzyku… gotówki. Ta
nagroda to efekt konkursu, który ogłoszono 4 lipca, a trwał aż do 15 października

tego roku. W trakcie jego trwania przeprowadzono 7 losowań nagród pieniężnych w wysokości 200 zł i jednego losowania nagrody głównej – 2000 zł. Tej, o
której mowa. W konkursie uczestniczyło
ponad 100 osób. Taka forma nagradzania
osób, które zdecydowały się zaszczepić
przeciwko koronawirusowi, jest stosowana przez wiele samorządów i ma być
dodatkowym bodźcem zachęcającym do
szczepień.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

SCB

Fot. (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

» Każde żywe stworzenie czuje, chce być kochane, ma swoje potrzeby i problemy

WAŁBRZYCH

Zwierzę, to nie zabawka
Z jednej strony namawiamy was do adopcji, z drugiej zaś apelujemy o rozwagę i przemyślane decyzje. Zwłaszcza teraz w okresie przedświątecznym, gdy być może dzieci
marzą, by „znaleźć” pod choinką czworonożnego przyjaciela. Pamiętajcie, że kot lub pies
to nie jest zabawka. Tym samym przyłączamy się do apelu wałbrzyskiego schroniska.
Przed Bożym Narodzeniem zazwyczaj wzrasta zainteresowanie
adopcjami psów i kotów ze Schro-
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niska dla Zwierząt w Wałbrzychu.
Nie inaczej jest i w tym roku, ale,
ale, nie tak szybko. Decyzja o przy-

garnięciu czworonoga musi być
dojrzała, dokładnie przemyślana,
a dziecko chcące zaopiekować się

kotkiem lub pieskiem, powinno
zostać uświadomione, z czym to
się wiąże.

Odpowiedzialność – to słowo,
które w pierwszej kolejności nasuwa
nam się na myśl. To nie może być
widzimisię „chcę zwierzątko” i koniec.
Pracownicy schroniska w trakcie rozmów adopcyjnych często słyszą, że ich
podopieczny ma się stać „prezentem”
pod choinkę dla dziecka lub innego
członka rodziny. Nie tak szybko. Przemyślcie najpierw, czy zwierzę to na
pewno najlepszy prezent na święta?
Jeśli wasze dziecko naprawdę marzy
o psie lub kocie, to przyjdźcie z nim do
schroniska, by mogło dokładnie przyjrzeć się temu, jak wybrane zwierzę
zachowuje się, a także, by pociecha
dowiedziała się, jakie obowiązki
wiążą się z posiadaniem czworonoga.
Każde żywe stworzenie czuje, chce
być kochane, ma swoje potrzeby
i problemy. Pamiętajcie, nie tylko
kolejne roboty kuchenne, krawaty i
suszarki do włosów lądują po świętach w kątach. Te niechciane lub nietrafione „prezenty świąteczne” także
trafiają z powrotem do schroniska...
Przemyślcie decyzję, nim kupicie
lub zaadoptujecie zwierzaka. Każdy
kot lub pies to wiele obowiązków, to
wydatki u weterynarza, to czas potrzebny na spacery, zabawy... Jasne,
że zwierzę daje wielką radość, ale…
właśnie, właśnie. Na jego przygarnięcie zgodę muszą wyrazić wszyscy
domownicy, wiedząc dokładnie, na
Red
co się piszą.

JEDLINA-ZDRÓJ

Wprost czarodziejska zima
Wprawdzie trwa modernizacja niektórych tras linowych,
ale mimo to można korzystać
z „malucha”, „ekstremum” i
wieży wspinaczkowej. Czynna
jest również strzelnica. Stok
narciarski z kolei cały czas
jest naśnieżany, a wyciąg
przeszedł przegląd techniczny.
– Wszystko jest sprawne, dlatego chcemy jak najszybciej
udostępnić obiekt miłośnikom
narciarstwa, potrzeba jeszcze
trochę cierpliwości. Tymczasem pomyśleliśmy o tych,
którzy lubią się poślizgać i

stworzyliśmy zupełnie nowy
tor pontonowy, który działa
od niedawna – mówi Leszek
Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju. Jeśli jeszcze z niego nie
skorzystaliście, to właściwie
nie wiemy, na co czekacie.
Naprawdę warto.
Zmarznięci goście parku
aktywności mogą skorzystać
z poczęstunku przygotowywanego przez pobliski Browar
Jedlinka. Restauracja na terenie Czarodziejskiej Góry jest
w trakcie zmiany dzierżawcy,
dlatego zachęcamy was do

spędzenia czasu właśnie w
innym miejscu. Przy dobrym
jedzeniu i rozgrzewających
napojach.
Przypominamy, że zimą park
aktywności otwarty jest w
soboty i niedziele oraz w niektóre święta w godz. 10:0016:00. Grupy zorganizowane
są przyjmowane codziennie.
Przy stoku niebawem ruszy
wypożyczalnia sprzętu. Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
poszukuje też instruktorów,
którzy poprowadzą szkółkę
narciarską.

- Pamiętajcie, że aby się u
nas dobrze bawić, trzeba się
ciepło ubrać, a w przypadku tras linowych konieczne
są rękawiczki. Dostępność
stoku można sprawdzać na
naszej stronie internetowej i
Facebooku. Naśnieżamy go,
ale dużo zależy od pogody
– tłumaczy Wiesław Zalas,
dyrektor CK w Jedlinie. W
lutym w mieście ruszy jeszcze
lodowisko. Stanie na terenie
kompleksu Active Jedlina
przy ul. Kłodzkiej.
Red

» W Jedlinie myślą o tych, którzy lubią się
ślizgać. Dlatego powstał nowy tor pontonowy

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Chyba domyślacie się, skąd taki tytuł. Skupimy się na Czarodziejskiej
Górze w Jedlinie-Zdroju. W miniony weekend goście parku aktywności
pierwszy raz w tym sezonie mogli poślizgać się na torze pontonowym.
To nie jedyne atrakcje, które czekają na gości obiektu.
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NASI ULUBIEŃCY

No to jak będzie?!

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

AGRAFKA, nr ewidencyjny 74/21
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: ok. 10 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.10.2020

BETI, nr ewidencyjny 138/21
Wiek: ok. 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 08.09.2021

DIDI, nr ewidencyjny 152/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 15.09.2021

DINO, nr ewidencyjny 110/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

FERRARI, nr ewidencyjny 144/21
Wiek: ok. 6 miesięcy
Data przyjęcia do schroniska: 10.09.2021

INKA, nr ewidencyjny 208/21
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 12.11.2021

LEO, nr ewidencyjny 116/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 12.07.2021

MORUS, nr ewidencyjny 107/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 28.06.2021

MUPPET, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2021

RAJMOND, nr ewidencyjny 110/21
Wiek: ok. 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 05.08.2021

REKSIO, nr ewidencyjny 173/20
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 04.08.2020

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Pewnie wiecie, co kryje się za tym pytaniem. Jeśli jesteście odpowiedzialni, macie w sobie choć
odrobinę empatii, kochacie zwierzęta, to… Właściwie nie ma na co czekać. Bo zwierzęta z wałbrzyskiego schroniska nie będą czekać w nieskończoność. One już, zaraz, natychmiast, chciałyby mieć
nowy dom. Zasługują na to jak mało kto.
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NIE MA NAS W DOMU

Fot. użyczone (LOT AW)

» Zachwycającym miejscem jest punkt widokowy na Skale Olbrzyma

Okolica też olśniewająca
Ciągle mówi się i pisze, że Książ to i tamto. Nie będziemy znów was zanudzać długimi opisami zabytku, który większość zna doskonale. To, że jest
piękny, wie chyba każde dziecko, nawet to nowo narodzone wysysając zachwyt nad zamkiem z mlekiem matki. Dobra, trochę nas poniosło. Zastanawialiście się kiedyś, czy jest coś interesującego wokół Książa?
Mieszkańcy Wałbrzycha i
okolic złapią się za głowę, widząc, co my wypisujemy, ale
przecież WieszCo ukazuje się
na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej i jest wielu, którzy nie znają tak dobrze okolic
Książa. Dlatego wszystkich
zapewniamy, że pytanie nie
brzmi czy, ale co jest ciekawego w okolicy?
Na przykład Książański Park
Krajobrazowy. Piękny wiosną,
latem i jesienią, ale także
wspaniały zimą. Jego centralnym punktem jest jeden
z największych zamków w
Polsce – Książ. Nie uciekniemy chyba od niego? A tak na
poważnie, sam park skrywa
różne walory przyrodnicze i
architektoniczne. Książański
Park Krajobrazowy powstał
w 1981 roku i obejmuje powierzchnię 3155 ha (jego
otulina 5933 ha). Najcenniejszym obszarem przyrodniczym
są m.in. malownicze odcinki
rzeki Pełcznicy, która płynie
w wąwozie wokół zamku.

Dla ich szczególnej ochrony utworzono tutaj w 2000
roku rezerwat „Przełomy pod
Książem”, który jest objęty
programem „Natura 2000”.
Strome zbocza wąwozu porasta las klonowo-lipowy. Można tu spotkać wiele rzadkich i
chronionych gatunków roślin
m.in. bardzo liczną populację
cisa pospolitego. A’propos,
niedaleko zamku rośnie najstarszy cis „Bolko”, naukowcy
datują jego wiek między 400
a 600 lat.
W parku znajduje się również wiele innych starych okazów drzew, w tym ponad 120
drzew zabytkowych. Są to
m.in. klony, kasztanowce białe, buki, w tym buki odmiany
purpurowej, świerki, dęby,
lipy. Najstarszym elementem
założenia jest aleja lipowa
pomiędzy Zamkiem Książ a
Mauzoleum Hochbergów,
powstała już na początku
XVIII w. Wiosną uwagę w parku przykuwają wielobarwne
krzewy różaneczników. Są to

jedne z najstarszych europejskich odmian tej rośliny,
sprowadzone tu za czasów
księżnej Daisy. Osobliwością
parku jest również bogaty
świat zwierzęcy. Poza sarnami, dzikami i lisami przy
odrobinie szczęścia spotkacie
tu muflony, sprowadzone do
ksiażańskiego parku już pod
koniec XIX wieku na potrzeby
książęcych polowań.
Zachwycającym miejscem
jest punkt widokowy na Skale
Olbrzyma, z którego można
podziwiać południową stronę Książa. Według jednej z
legend w jarze rzeki Pełcznicy,
nad którym wznosi się zamek,
mieszkał olbrzym, budzący
grozę w sercach okolicznych
mieszkańców. Władca tych
ziem podjął decyzję o budowie warowni na szczycie skały
dla najdzielniejszych rycerzy,
którzy strzec mieli jego poddanych. Pomysł ten budził
śmiech olbrzyma. Gdy tylko
strażnica powstała, w swej
pysze olbrzym od razu chciał

ją zniszczyć. Wyrwał z góry
wielki głaz, by nim rzucić, lecz
nagle sił mu w rękach zabrakło i runął w przepaść przywalony podnoszonym ciężarem.
Od tego momentu głaz, który
widać z zamkowych tarasów,
nosi nazwę Skały Olbrzyma.
Od wieków skała ta była
bardzo popularnym miejscem
spacerowym. Roztacza się stąd
jeden z piękniejszych widoków
na Zamek Książ, wznoszący

się na wysokim cyplu skalnym
na wysokości 395 m n.p.m.
Kompleks Zamku Książ składa
się z szeregu budynków, tarasów ogrodowych i rozległego
założenia parkowego (razem
ok. 26 ha). Jest to trzeci pod
względem wielkości zamek w
Polsce. A nie mówiliśmy, że nie
„uwolnimy się” od zabytku?!
Wypada jednak wspomnieć, że
Książ powstał w latach 128892, jako jedna z warowni

obronnych Bolka I Surowego,
księcia z linii Piastów świdnicko-jaworskich. Na przełomie
wieków zamek zmieniał właścicieli, ale najdłużej, bo ponad
400 lat panowała tu rodzina
Hochbergów. Najstarsza w
zamku jest jego środkowa
część. Widoczna na pierwszym planie dzisiejsza ściana
szachulcowa (tzw. mur pruski)
to Skrzydło Macieja. Ta część
zamku powstała pod koniec
XV wieku. Największa rozbudowa, barokowa, przypadła
na pierwszą połowę XVIII wieku. Powstała wówczas część
frontowa wraz z dziedzińcem
i budynkami na przedzamczu.
Natomiast dwie niższe wieże
i niewidoczna stąd część północna, to efekt nieukończonej
rozbudowy zamku na początku
XX wieku. Dookoła zamku
znajdują się ogrody tarasowe, wybudowane na miejscu
dawnych murów obronnych.
Red

» W parku znajduje się ponad 120 zabytkowych drzew
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» Odlewnia przy ul. Stacyjnej. Pozornie nie miała związku
z pobliskim wysypiskiem odpadów. Ale jej lokalizacja,
a także położenie wysypiska i fabryki porcelany Książ
przekreśliły plany budowy osiedla mieszkaniowego Książ
(Fot. Kronika Dolnośląskich Zakładów Naprawczych
Przemysłu Węglowego, Stara Kopalnia)

Starą lodówką w system
Pewnego razu, wyrzucając śmieci w jednym z boksów śmietnikowych na Podzamczu, stanąłem jak wryty. W 1100-litrowym kontenerze na śmieci znajdowała się wielka lodówka. Wyglądała jak rakieta Elona Muska na chwilę przed wystrzeleniem w kosmos. Jak ocenić „sprawcę”? Niewiedza? Tumiwisizm? Walka z systemem? Głupota? Lenistwo?
Trudno zrozumieć, że w
czasach, gdy przy sprzedaży
lodówki (i innego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego) sprzedawca ma obowiązek bezpłatnego odbioru
od klienta starego zużytego
sprzętu (jeden do jednego,
czyli np. za jedną nową mikrofalówkę oddajemy jedną
starą, zużytą) i w czasach, gdy
na terenie miasta działają dwa
Punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (przy
ul. Stacyjnej i Beethovena), do
których nieodpłatnie można
zawieźć zbędne odpady (np.

meble, akumulatory, sprzęt
RTV i AGD, opony) ktoś wyrzuca lodówkę do pojemnika.
Ale problem nie jest nowy.
Wiele ludzi ma tendencję do
wyrzucania śmieci w miejsca,
które nie są do tego przeznaczone.
Na przykład w maju 1959
r. lokalna prasa donosiła o
nowym cmentarzysku odpadów: „Nie sądzę, by Miejska
Rada Narodowa czy MPO
wiedziały o tym, że tuż za
kopalnią Victoria, obok ścieżki
prowadzącej do ćwiczebnej
sztolni ratowniczej, z dnia na

dzień wyrasta prawdopodobnie nie notowane w kronikach miejskich nowe zsypisko
śmieci. Obok stosów gruzu,
cegieł i żużlu walają się setki
zdartego obuwia gumowego
i inne niezbyt przyjemne dla
oka odpady”. Inny przykład,
już współczesny, w planie gospodarki odpadami dla miasta
Wałbrzycha (aktualizacja na
lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2015) wskazano
7 nielegalnych miejsc składowania odpadów: skarpa
za Szkołą Muzyczną przy ul.
Piętnastolecia, okolice wia-

» Reklama huty szkła przy ul. Piasta na Białym Kamieniu. Po wojnie w tym miejscu urządzono
bazę Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (Fot. Durch Stadt und Kreis Waldenburg in
Schlesien, 1928)
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duktu przy ul. Niepodległości,
rejon ul. Św. Kingi i Kuracyjnej,
miejsce przy skrzyżowaniu ul.
Antka Kochanka (obecnie ul.
Gwarków) z ul. 1 Maja, zatoka
przy ul. Świdnickiej, skarpa
przy ul. Topolowej i teren za
ogródkami działkowymi przy
ul. Kasprzaka. Wszędzie gruz
i w zależności od lokalizacji:
meble, szkło, odpady bio,
sprzęt elektroniczny, opony,
szmaty, itp. To pewnie nie
wszystkie zidentyfikowane
wówczas miejsca, bo np.
zaśmiecanie potoków (np.
Szczawnik i Pełcznica) starymi
oponami i innymi odpadami, to temat nieskończony,
jak woda płynąca w rzece.
Zawsze znajdzie się „kosmita”, który zamiast zawieźć
zużyte opony do PSZOK-u zaangażuje znaczne siły i środki
finansowe, aby je dowieźć i
wyrzucić w trudno dostępnym miejscu, np. na stromym
brzegu płynącej wąwozem
rzeki Pełcznicy w Książańskim
Parku Krajobrazowym. Normalnie „pracuś” pełną gębą i
mistrz intelektu. A PSZOK pod
nosem, za darmo i bez groźby
mandatu.
Ale trzeba szczerze powiedzieć. W połowie lat 70.
miejscy urzędnicy wcale nie
postępowali lepiej. Chociaż
może nie do końca, bo przynajmniej miasto sypało śmieci
w jednym upatrzonym miejscu, a nie rozsypywało je po
całym Wałbrzychu. Mikołaj
Niedzielski w trzecim numerze
Wiadomości Wałbrzyskich
z 22 listopada 1991 r. pisał:
„Wysypiska komunalnego
przy ul. Stacyjnej na Szczawienku miało nie być. Zaczęto
tam wysypywać śmieci w
1976 r., bez planu i prowizorycznie, bo lada moment miało zostać otwarte wysypisko
w Modliszowie. Lata mijały,
wysypiska w Modliszowie
nie ma i nie będzie, bo która
gmina dobrowolnie przyjmie
na swój teren cudze śmieci? W
tym czasie góra na Szczawienku zdążyła urosnąć – wywozi
się tu rocznie ok. 300 tys. m.
sześciennych odpadów. Co
gorsza, w strefie ochronnej
wysypiska znalazł się niemal
cały teren projektowanego
osiedla Książ (m.in. z tego
powodu nie zostanie ono
wybudowane)”.
Tak zaczęła się historia tego
wysypiska o powierzchni 15
hektarów, które działało przez
27 lat. Zamknięto je po tym,
gdy w styczniu 2001 r. uruchomiono nowe miejskie wysypisko przy ul. Beethovena.
Po zamknięciu wysypiska przy
ul. Stacyjnej szybko pojawił
się problem rekultywacji tego

terenu. Początkowo prowadzono ją własnymi siłami,
m.in. na skarpie przy stawach
na odcieki. Ponadto wzdłuż
północnej granicy wysypiska nasadzono zieleń, a całą
jego powierzchnię przysypano warstwą podglebia.
Wysypisko otoczono rowem
opaskowym w celu zbierania
wód powierzchniowych z jego
terenu i terenów przyległych.
Cały teren ogrodzono. Wejście
Polski do Unii Europejskiej w
dniu 1 maja 2004 r. w krótkim czasie otworzyło nowe
możliwości, z których miasto
chętnie i szybko skorzystało.
W dniu 11 listopada 2004 r.
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego
złożono wniosek o dofinansowanie rekultywacji składowiska. Na stronie internetowej
UM w Wałbrzychu czytamy:
„Projekt po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej
uzyskał rekomendację Regionalnego Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju Regionu. Po roku
Gmina otrzymała informację
z Urzędu Marszałkowskiego,
że projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego - przyp. red.). W ślad
za tym w drodze przetargu
wyłoniono inwestora zastępczego, wkrótce potem wykonawcę robót budowlanych.
Realizację zadania formalnie
rozpoczęto 29 września 2006
r. wraz z podpisaniem umowy
z wykonawcą, konsorcjum
firm: Zakład Techniki Ochrony
Środowiska FOLEKO sp. z o.o.,
Firma BENTLI sp. z o.o. Termin
zakończenia robót ustalono
na 30 czerwca 2007 roku”.
Zaplanowano, że w ramach
zadania o wartości ponad 4,8
mln zł (z czego dofinansowanie z EFRR to ponad 3,5 mln,
środki Skarbu Państwa – 470
tys. a środki własne gminy
– 876 tys.) zostaną wykonane m.in. drenaże i rowy
odwadniające, roboty mikroniwelacyjne, nawiezienie i
zagęszczenie mas ziemnych
w celu przykrycia śmieci i wyrównania czaszy wysypiska,
ułożenie maty bentonitowej
(taki rodzaj uszczelniającej
przesłony), nawiezienie żyznej
gleby (ok. 50 tys. m. sześciennych), wysianie mieszanki
traw i nasadzenie krzewów
(ok. 5 tys. szt.). Do kontroli
gazu powstającego w wyniku rozkładu odpadów pod
uszczelnioną czaszą wysypiska zaprojektowano budowę
piezometrów. Dzisiaj przejeżdżając ul Stacyjną obok
dawnego składowiska tylko
nieliczni mają wiedzę o przeszłości tego miejsca. Ot, zwy-
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» Staw na odcieki i budynek technologiczny przy zrekultywowanym składowisku odpadów
przy ul. Stacyjnej (Fot. Piotr Daszkiewicz)

kły teren zielony, jakich wiele
w mieście. Od wschodu dawnego składowiska znajduje
się wspomniany już wcześniej
PSZOK, a od zachodu – stawy
na odcieki i budynek technologiczny.
Zostawmy na chwilę składowiska. Czas na wałbrzyskie
firmy, zajmujące się wywozem odpadów na przestrzeni
ostatnich dziesięcioleci. Jak
to było „za Niemca” wiemy
z artykułu „Śmieci nie takie
proste”. A co działo się po
wojnie? W spisie abonentów
1949 r. widnieje Centrala
Odpadków, Przedsiębiorstwo
Państwowe przy ul. Marconiego 5a. Obecnie budynek
o tym adresie nie istnieje.
Kilka linijek dalej jest kolejna
firma Centralna Zbiornica
Odpadków na miasto i powiat przy ul. Mickiewicza 35.
Dzisiaj działa tu Biuro Obsługi
Klienta Śródmieście Miejskiego Zarządu Budynków sp. z

o.o. w Wałbrzychu. Później
za utrzymanie miasta w czystości, wywóz śmieci oraz
innych nieczystości stałych i
płynnych odpowiadał Zakład
Oczyszczania Miasta, który
w pierwszym okresie działalności posiadał trzy furmanki i
dwa samochody. Po tym, gdy
zaakceptowana została koncepcja „wielkiego Wałbrzycha” i rozporządzeniem Rady
Ministrów z 14.12.1950 w
sprawie zmiany granic miast
Wałbrzycha i Wrocławia, do
miasta przyłączono Biały Kamień, Poniatów, Rusinową
oraz części Glinika, Kuźnic
Świdnickich, Sobięcina, Konradowa, Opoki, Lubiechowa
i Szczawienka, ZOM przekształcono (w 1951 r.) w
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania (MPO). Sytuacja
sprzętowa zakładu znacznie
się poprawiła. Przedsiębiorstwo otrzymało samochód
asenizacyjny, pojazd specjal-

ny do wywozu nieczystości,
dwa ciągniki oraz liczny tabor konny z dzielnic przyłączonych do Wałbrzycha.
Wówczas działalność MPO
obejmowała nie tylko przyłączone dzielnice, ale również
pobliskie osiedla. W 1952 r.
zakład posiadał już 12 samochodów ciężarowych, 2
samochody specjalne i 11
taborów konnych. Nie udało
mi się ustalić, czy baza MPO
(wcześniej ZOM) funkcjonowała pod wskazanymi powyżej adresami (Marconiego 5a
i Mickiewicza 35). Na pewno
w 1955 r. polecono opracowanie założeń projektowych
nowej bazy. Zaplanowano,
że powstanie przy ul. Piasta
na Białym Kamieniu, w miejscu dawnej huty szkła. To
ciekawy i mało znany obiekt,
dlatego poświęcę mu kilka
linijek. Hutę Glashütte Königswalde założył w 1804 r. Josef Hilgert. Późniejsza nazwa

zakładu to Glashüttenwerk
Weihrauch&Zimmer. Według
reklamy huty z lat 20. ubiegłego wieku wytwarzano w
niej różnego rodzaju butelki
(w tym do likieru, białego
i czerwonego wina, piwa,
wody mineralnej). Budynki
mieszkalne znajdujące się po
tej samej stronie ulicy Piasta
co huta (na północ) należały
właśnie do niej – mieszkali tu
pracownicy. W jednym z nich
(nr 21) funkcjonowała gospoda Schankwirtschaft zur
Glashütte. Po stronie południowej drogi znajdowało się
gospodarstwo rolne (dzisiaj
nr 15a) należące do rodziny
Weihrauch. Ale wróćmy do
MPO. W 1956 r., po pozytywnym przyjęciu projektu
nowej bazy przez Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej, zlecono sporządzenie
dokumentacji technicznej,
która dopiero w marcu 1962
r. została zatwierdzona. Dało
to impuls do uruchomienia
środków na budowę – 4 mln
złotych. Jak szybko ją zbudowano? Czy w trakcie budowy
wystąpiły jakieś kłopoty? O
tym już wkrótce.
Opr. Piotr Frąszczak
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» Ulica Piasta na początku XX wieku. Po prawej huta szkła – po wojnie w jej
miejscu powstanie baza MPO (Fot. www.polska-org.pl)
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Fot. użyczone (Bartek Busz/archiwum prywatne Zofii Kowalczyk)

Rutyna może zabić
Tak pewnie powie każdy behapowiec. Podobnie uważa
Zofia Kowalczyk, altowiolistka, solistka orkiestry Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Nim jednak rozkwitła
jako muzyk, pracowała w…
recepcji klubu fitness
i w kancelarii notarialnej.
Na szczęście
marmurowe posadzki
zamieniła na sale
koncertowe.
» - Marzy mi się, by w naszej filharmonii wprowadzić zdrowotne porządki
– mówi Zofia Kowalczyk, altowiolistka Filharmonii Sudeckiej

Jak rozpoczęła się Pani
kariera muzyczna?
- Kiedy zaczęłam grać na
altówce w drugim stopniu
szkoły muzycznej w Legnicy,
trafiłam do międzynarodowej
orkiestry młodzieżowej Europera. Byłam tam zupełnie zahukana, dość zielona, to były
same początki i nie czułam się
zbyt pewnie. Jednak sam fakt
grania w dużej orkiestrze symfonicznej, liczącej wtedy około
setki osób, z repertuarem na
wysokim poziomie, oszałamiał
mnie brzmieniem, które może
stworzyć tylu muzyków. Tryb
pracy, który wtedy praktykowaliśmy, dał mi umiejętności,
z których korzystam do dzisiaj.
Próby trwały osiem godzin
dziennie, a dla mnie, wtedy
14-latki, był to ogromny wysiłek. Mieliśmy świetne efekty
w postaci koncertów z długimi
i trudnymi repertuarami.
Wtedy stwierdziła Pani,
że orkiestra symfoniczna, to
jest potęga?
- Dokładnie tak (uśmiech).
Nie miałam wtedy planów w
związku z moją przyszłością
muzyczną. Od dziecka interesowało mnie wiele różnych
dziedzin, a wybrać jedną z
nich zawsze było mi bardzo
trudno. Na przykład jako
dziecko egzamin do szkoły
muzycznej zdałam bardzo dobrze, zakwalifikowano mnie
na skrzypce. Nie mogłam
jednak zaakceptować tego,

że konieczne jest codzienne ćwiczenie. Rodzice nie
zmuszali mnie do ćwiczeń,
proponowali nawet, że przeniosą mnie do innej szkoły.
W drugim stopniu szkoły muzycznej zaproponowano mi
altówkę, bo jednak skrzypce
wymagały większej pracy. Nie
oponowałam.
Można powiedzieć, że
altówkę zawdzięcza Pani
swojej osobowości?
- Właściwie tak! Altówka
to trochę moja wola walki.
Po szkole muzycznej, kiedy
przeniosłam się do liceum,
altówka była moją odskocznią
od wymagań klasy o profilu
prawniczym. Nadal jeździłam
z Europerą, często wyjeżdżaliśmy, uwielbiałam to, ale
swojej przyszłości zawodowej nie wiązałam z muzyką.
Dzisiaj zastanawiam się, czy
nie powinnam wtedy wybrać
klasy o innym profilu, takim,
który pozwoliłby mi zdawać
na medycynę lub zostać fizykiem kwantowym.
???
- W tamtym czasie imponowało mi wszechstronne wykształcenie rodziców, nazwałabym ich ludźmi renesansu,
oczytanymi z ogromną wiedzą
zarówno humanistyczną, jak
i z nauk ścisłych. W ciągu
tygodnia nie miałam czasu
na altówkę, za to w weekend
jakoś nadrabiałam. Żeby zdawać na Akademię Muzyczną,

zdecydowałam się dosłownie
ostatniego dnia składania
aplikacji, wciąż nie będąc
pewną, co mam robić. Na
studiach… nie było różowo,
długo nie mogłam się wybić.
Na magisterce trafiłam do zespołu kameralnego, dotarłam
się z moim profesorem, który
chwalił mnie za postępy w
technice i muzykalność. Wtedy najwięcej się rozwinęłam.
Z kwartetem smyczkowym,
który na czwartym roku założyłyśmy z koleżankami ze studiów, grałyśmy bardzo dużo
ambitnego repertuaru. Nasza
macierzysta uczelnia wysłała
nas nawet na międzyuczelniany koncert zespołów kameralnych i mamy stamtąd nagranie ze Studia S-1 w Warszawie, które broni się do dzisiaj.
Po studiach też grałyście
razem?
- Ze względu na to, że
każda z nas pracuje w kilku
miejscach, coraz trudniej było
nam razem grać. Dopiero pandemia pozwoliła nam zagrać
więcej koncertów wspólnie,
ponieważ niektóre obowiązki
nam odpadły i znalazłyśmy
czas. Jesteśmy zaprzyjaźnione
i mam do nich pełne zaufanie,
że nawet jeśli zagram inaczej
jakiś temat, który mamy organy to one za mną pójdą i
będą czujne. To sprawia dużo
radości!
W końcu udało się Pani
znaleźć miejsce dla siebie?

P o
s t u diach nie
znalazłam
zatrudnienia
w zawodzie. Pracowałam trochę w
recepcji klubu fitness
i to była ciężka harówa.
Jeszcze wtedy udawało
mi się grać w orkiestrze
muzyki współczesnej
Sound Factor y
Pana Kurdybachy we Wrocławiu,
b a rdzo
eksp e r ymentalna
muzyka. Potem przez
pewien czas pracowałam w kancelarii
notarialnej, miałam
wygodny fotel, marmurowe posadzki, rzut
beretem od domu we
Wrocławiu, słowem
było przyjemnie.
A co z samym
graniem?
- No właśnie tego było coraz mniej. Zanosiło się na
to, że sprzedam altówkę,
bo nie ma perspektyw na
zawodowe granie. Dostałam
wtedy informację od mojego
profesora, że są przesłuchania
na altówkę do filharmonii w
Wałbrzychu. Okazało się, że
mam dwa tygodnie na przygotowania. Z entuzjazmem
oddałam się ćwiczeniu, żeby
mieć odskocznię od pieczątek
i aktów notarialnych. Pamiętam, że tego dnia, kiedy w
kancelarii zaproponowano
mi inne, bardziej odpowiedzialne stanowisko, zakomunikowałam, że wybieram inny
kierunek. Bardzo mnie tam
wspierano i zaakceptowano,
że będę mogła pracować w
swoim zawodzie. Za to w
filharmonii, kiedy powiedziałam, co do tej pory robiłam,
niektórzy sugerowali, żebym
jeszcze raz dobrze przemyślała swoją decyzję. Wtedy jeszcze dojeżdżałam z Wrocławia
do pracy w Wałbrzychu. 1
grudnia minęło 6 lat, od kiedy
jestem muzykiem orkiestry
Filharmonii Sudeckiej.
Jak Pani dziś, z perspektywy tych 6 lat, myśli o swojej
decyzji?
- Ten okres minął jak z bicza
strzelił, ale to był dobry wybór. Dzisiaj jestem już gotowa,
aby swoją pracę w orkiestrze
i także naszą wspólną pracę
uczynić bardziej świadomą.

Wiadomo, że im dłużej się
pracuje, tym bardziej wkrada
się rutyna. A rutyna zabija –
każdy behapowiec to powie.
Jak w takim razie zachować entuzjazm w orkiestrze,
może łatwiej go osiągnąć w
mniejszych, kameralnych
składach?
- Bardzo dużo zależy od
repertuaru, od dyrygenta i
tego, na czym on się skupi w
pracy z orkiestrą. Mnie ujmuje
w pracy z orkiestrą to, że tworzymy wspólną całość zarówno, gdy tworzymy ogromny
hałas, jak i wtedy, gdy w tyle
osób udaje nam się stworzyć
orkiestrowe piano. Oczywiście
zdarzają się koncerty, gdy coś
nas zdekoncentruje i wychodzi
nie tak dobrze jak na próbie.
Jesteśmy wobec siebie bardzo
krytyczni i nie oczekujemy
wtedy szczególnego aplauzu.
Zagrała już Pani z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej
swój koncert solowy?
- Tak, to był Koncert na altówkę Bartoka, moim zdaniem
najpiękniejszy, jaki istnieje na
ten instrument. Jest wspaniale zorkiestrowany, przez to
wymagający dla solisty, jak
i zespołu akompaniującego.
W trakcie koncertu czułam
wsparcie moich kolegów z orkiestry. Dyrygował wtedy Radek Droń, z którym znałam się
jeszcze z orkiestry Europera,
gdzie on grał na skrzypcach.
To było świetne przeżycie. Z
koncertów z orkiestrą marzy
mi się ten altówkowy Williama Waltona , a jednym z
moich ulubionych koncertów
jest Pendereckiego i może
kiedyś uda się wykonać go w
Wałbrzychu.
Czy jako słuchacze z trudniejszą muzyką powinniśmy
się dłużej oswajać?
- Z literaturą altówkową
jest prosta sprawa – większość utworów na ten instrument powstała w XX wieku.
Obawiałam się zresztą, jakie
będzie przyjęcie przez publiczność koncertu Bartoka,
który grałam. Na szczęście
niesłusznie, jak się okazało.
Po ostatnim koncercie edukacyjnym dla uczniów szkół
ponadpodstawowych na pytanie, jakiego koncertu młodzi
ludzie chcieliby posłuchać,
padła odpowiedź – Metallica.
Wygląda na to, że młodzi
ludzie chcieliby usłyszeć
coś mniej skostniałego niż
klasyka?
- Chętnie zaprezentowałabym im Cadenzaę Pendereckiego w zestawieniu z opracowaniem Guns N’ Roses na
altówkę. Penderecki tak tam
poszalał… uważam, że napisał bardzo heavymetalowy

kawałek. Jestem jak najbardziej za repertuarem współczesnym. Sama w orkiestrze
Sound Factory poszerzyłam
swoje granice, jeżeli chodzi o
wykonawstwo muzyki. Rzeczywiście w naszej filharmonii
brakuje trochę częstszego
pokazywania słuchaczom
przełomu między muzyką
dawną i dwudziestowieczną.
Ja bym chętnie grała więcej np. Strawińskiego. Pandemia zatrzymała 11 marca
2020 roku przygotowywany
z maestro Wojciechowskim
Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego, według
mnie jeden z najciekawszych
utworów orkiestrowych w
ogóle, a w nowym programie
już do niego nie wróciliśmy.
Zawiązany przed miesiącem
Sudecki Kwartet Smyczkowy
złożony z prowadzących sekcje pierwszych i drugich skrzypiec, altówek i wiolonczeli
także zajął się muzyką polską.
Przygotowujemy Moniuszkę,
Noskowskiego i Szymanowskiego. Pociągniemy to dalej
w dwudziesty wiek, albo pójdziemy w innym kierunku.
Co robi Zofia Kowalczyk
po pracy w orkiestrze?
- Jest w drugiej pracy, a
potem w trzeciej. Pracuję w
Szkole Muzycznej w Wałbrzychu, a od niedawna jako
trener personalny w jednym z
fitness klubów. Kiedyś przez
przypadek (!) wyjechałam z
moją koleżanką ze studenckiego kwartetu na letnie tournee
w orkiestrze w Danii. Ogromnie dużo się wtedy nauczyłam,
od muzyków, ale i od dyrygenta, którego metody pracy
chętnie wprowadziłabym od
zaraz w pracach sekcyjnych
naszej orkiestry. Wtedy także
zwróciło moją uwagę wieczorne bieganie dyrygenta,
ale także przerwy w pracy
orkiestry, kiedy to korzysta się
z wyposażenia dodatkowego.
Z piłki do siatkówki, badmintona. Nie ma mowy, żeby ktoś
się nudził, wszyscy się bawią.
Wróciłam z tego wyjazdu
zainspirowana nie tylko muzycznie, ale także zabrałam się
za sport. Kocham góry, zaczęłam przygodę ze wspinaczką
w postaci kursu skałkowego
i sprawność fizyczna bardzo
mi pomaga w realizowaniu
tej pasji. Ale przede wszystkim
przynosi ulgę i pomaga w
pokonywaniu bólu, którego
doświadczają muzycy grając
w nienaturalnych dla ciała
pozycjach. Marzy mi się, by
w naszej filharmonii wprowadzić zdrowotne porządki,
zwłaszcza, że mi samej bardzo
to pomogło.
Redakcja
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Lalki przed świętami

„Władysław i Annabella – historia pewnego
misia i lalki” to ostatnia z propozycji tego roku
wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora. Na ten świąteczny spektakl zapraszamy 19 grudnia o 12:30.
Zbliża się upragniony przez wszystkich czas Bożego Narodzenia. W sklepach trwa przedświąteczny
zakupowy wir. Na dworze pada śnieg. W wigilijny
dzień święty Mikołaj wraz ze swoim pomocnikiem
Krampusem mają mnóstwo pracy. Muszą zdążyć
na czas z dostarczeniem prezentów dla wszystkich dzieci. Jednakże przez śnieżną zawieruchę
Krampus wypada z sań. Jego nieoczekiwane pojawienie się w jednym ze sklepów z zabawkami,
w którym pracują do późna tajemniczy Stróż i zrzędliwa Sprzątaczka, wywoła lawinę niezwykłych zdarzeń. To
tutaj między innymi rozstrzygnie się los zapomnianych zabawek. Baletnicy Annabelli – delikatnej porcelanowej
lalki oraz Władysława – dzielnego pluszowego misia bez jednego ucha. Bilety: 20 zł (normalny), 18 zł (ulgowy
dla dzieci do 12. roku życia).

Historia piernikiem pisana

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Rapsodia świdnicka, czyli historia
piernikiem pisana” w wykonaniu Teatru Zielona Gęś z Dziennego Domu
Senior-Wigor w Świdnicy. Scenariusz oparty został na opisanej przez Marcina
Urbanka świdnickiej legendzie, która znalazła się w jego wydanej przez
Kościół Pokoju książce „Zuzanna i pierniki”. Opowieść o piernikach — darze dla króla Szwecji za pomoc w powstaniu Kościoła Pokoju – stała się
kanwą spektaklu. Wartka akcja, duża dawka humoru i barwne kostiumy
będą atrakcyjne dla widza w każdym wieku. Autorką adaptacji jest od lat
współpracująca z Teatrem Zielona Gęś Elżbieta Wilk. Przedstawienie już 16
grudnia w Sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Początek o godz.
10:00. Bilety kosztują 5 zł.
SCB, KaR

Koncert, jakich mało

Śmierć Kuriera, sukces Andersona
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film
„Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun” w reżyserii Wesa
Andersona.
To jeden z najbardziej szalonych
filmów, które gościły na ekranie
wałbrzyskiego multipleksu. Tłumów
podczas seansu nie było, ale – o
dziwo – osób wychodzących przed
jego zakończeniem także nie. Trzeba
to uznać za spory komplement dla
twórcy niełatwego, lecz pięknego
obrazu, Wesa Andersona.
Zanim przejdziemy do czegoś, co
przypomina fabułę, zatrzymajmy
się przy tym nazwisku. Anderson
to postać bezwzględnie kultowa w
świecie filmowym, szczególnie za
oceanem. To tam, na teksańskim
Uniwersytecie w Austin, ukończył
wydział filozofii. Już w trakcie studiów tworzył pierwsze, krótkie obrazy. Jego oryginalny i plastyczny

styl szybko otworzył mu drzwi do
prestiżowych wytwórni. W Europie
najbardziej znany jest z „Grand
Budapest Hotel”, „Kochanków z
księżyca” i animacji „Wyspa psów”.
Trudno uwierzyć, że amerykański
twórca nie ukończył żadnej szkoły filmowej ani plastycznej. Jego znakiem
rozpoznawczym jest niespotykana
wręcz dbałość o szczegóły: muzykę,
kolory, kostiumy i scenografię. Jego
wszystkie, dosłownie wszystkie
kadry w „Kurierze francuskim …” to
prawdziwe dzieła sztuki. Są utrzymane w stylu vintage – głównie lat 60.
i 70.. Mają jeszcze jedną, wyjątkową
cechę – idealną symetrię. Dla mnie
działalność Andersona to głównie
twórczość plastyczna. Chciałbym

mieć poszczególne ujęcia w postaci
plakatów, którymi pokryłbym ściany
i patrzył na nie.
Wróćmy do najnowszej historii
reżysera i autora scenariusza. Tym
razem Anderson wymyślił koniec
fikcyjnego, amerykańskiego czasopisma z siedzibą w Ennui-sur-blaise
– fikcyjnym, francuskim mieście. Po
śmierci właściciela wydawnictwa,
spotykają się jego dziennikarze i
próbują stworzyć nekrolog. Spotkanie skłania ich do wspomnień o ich
szefie. Film składa się z czterech opowieści – „Reporter na rowerze”, opisujący podejrzane dzielnice miasta,
„Konkretne arcydzieło” o genialnym
malarzu – więźniu i jego muzie –
strażniczce, „Poprawki do manifestu”

o studencie buntowniku i tytułowym
manifeście oraz „Prywatna jadalnia
komisarza”. To z kolei kryminał.
Wszystkie są dość abstrakcyjne i
zrealizowane z dużym poczuciem humoru i dystansem do rzeczywistości.
Zdecydowanie najlepsza z nich to ta
o malarzu kryminaliście.
„Kurier francuski …” dla widzów
niebędących w kręgu wyznawców
Andersona może być pasmem niekończących się niespodzianek. Z kolei
jego oddani fani znajdą to, za co go
kochają. Warto na koniec zwrócić

uwagę na jeszcze jedno zjawisko towarzyszące tworzeniu filmów przez
tego twórcę. Udział w jego produkcjach jest marzeniem podobno
większości aktorów włącznie z tymi
największymi. Nic zatem dziwnego,
że w „Kurierze francuskim …:” jest
ich cała gama. Wśród nich możemy
zobaczyć takie gwiazdy jak: Willem
Dafoe, Tilda Swinton, Adrien Brody,
Benicio del Toro, Léa Seydoux czy
Edward Norton.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Gwoździem po ekranie

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Filharmonia Sudecka zaprasza na koncert świąteczny, który odbędzie się 17 grudnia o
godzinie 19:00. Koncert jest
trochę jak świąteczny smakołyk, jeden z tych ulubionych.
W programie bowiem znajdą
się utwory słuchane dla samej
tylko przyjemności. Dwie suity
baletowe Piotra Czajkowskiego
„Śpiąca królewna” i „Dziadek
do orzechów”. Dalej spotkanie z
laureatem Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego „Młody
Paganini”. Młody artysta, którego nazwisko poznamy dopiero w trakcie wydarzenia, wykona koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego.
Wreszcie wysłuchamy melodii Luisa Armstronga i kolęd świata. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej
poprowadzi Agata Zając.
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Nowa stara wojna powraca
Połowa grudnia za nami, zastanówmy się więc, co ciekawego nadchodzi? Cóż, do końca roku czeka
nas wiele atrakcji – czy to kinowych, jak premiera filmu „Spider Man: No Way Home, czy gamingowych, jak przeogromny update BDO, przebudowujący mechaniki praktycznie wszystkich postaci.

Prawnik radzi
Co to jest separacja? Na to pytanie
odpowiada prawnik Adam Daraż.
Z prawnego punktu widzenia postępowanie o separację
i orzekanie w tym przedmiocie
niewiele różni się od rozwodu.
Przedmiotem uwagi sądu są
te same kwestie – alimenty,
władza rodzicielska, kontakty
– tym wszystkim sąd będzie
się zajmował, zanim wyda
orzeczenie w sprawie separacji. Czym zatem różni się separacja od rozwodu? Zasadnicza
różnica polega na tym, że w
wyniku orzeczenia rozwodu
małżeństwo ustaje, a w przypadku orzeczenia separacji
małżeństwo trwa nadal, ale na
innych zasadach. Jednocześnie

rozwód oznacza nieodwracalny kres małżeństwa, separacja
natomiast może zostać zniesiona na zgodne żądanie małżonków. Dla orzeczenia separacji
muszą być spełnione podobne
warunki jak przy rozwodzie:
musi nastąpić rozkład pożycia
małżeńskiego, więzi duchowej,
fizycznej i gospodarczej, z tą
jednak różnicą, iż w przypadku
rozwodów rozkład pożycia
musi być trwały, a w przypadku separacji ten warunek nie
musi być spełniony. Trwałość
rozkładu pożycia oznacza brak
perspektyw na powrót małżonków do siebie.

Stosownie do przepisów
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny
rozkład pożycia, ale separacja
byłaby sprzeczna z dobrem
dziecka, orzeczenie separacji
jest niedopuszczalne. Podobnie sąd nie orzeknie separacji,
jeżeli byłaby ona sprzeczna
z zasadami współżycia społecznego. Nie uwzględnienie
pozwu o separację z uwagi
na dobro małoletniego jest
rzadko spotykaną sytuacją.
Zakłada się, że formalne utrzymywanie więzi, które już wygasły, mija się z celem. Samo
oddalenie powództwa nie
doprowadzi do tego, by małżonkowie wrócili do wspólnego pożycia. Nie można nikogo
zmusić do życia razem, nawet
ze względu na dzieci. W razie
jednak, gdyby okoliczności

UWAGA KONKURS

Jakie smaki pamiętacie z dzieciństwa? Damy wam chwilę, byście się
spokojnie zastanowili. I co? Bingo, oczywiście, że nic nie zastąpi babcinego naleśnika. Tylko gdzie dziś takie zjeść? Jak to gdzie? W Fabryce
Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu. Tam przygotowują naleśniki
na rozmaite sposoby i z różnymi dodatkami. Warto wybrać się do tej
niepozornej knajpki, a dzięki nam zjecie tam posiłek odrobinę taniej.
Pod warunkiem, że weźmiecie udział w naszej zabawie i poprawnie
odpowiecie na pytanie konkursowe. Wówczas za wybranego naleśnika
zapłacicie mniej. Zerknijcie na fotografię obok. Jakie górskie schronisko
widoczne jest na zdjęciu?
Poprawną odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie w knajpce
przy składaniu zamówienia. Wtedy za wskazanego naleśnika zapłacicie 2 zł mniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Fabryce Naleśników i Pierogów
w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (15 grudnia) do
piątku (17 grudnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu, a także otrzymacie
na wynos.

sprawy rzeczywiście były bardzo nietypowe, sąd ma taką
możliwość pozwalającą na
oddalenie powództwa.
W wyroku orzekającym separację sąd zamieszcza rozstrzygnięcia w zakresie władzy
rodzicielskiej nad wspólnym
małoletnim dzieckiem stron i
kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej
wysokości każdy z małżonków
zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i
wychowania dziecka. Władza
rodzicielska również musi
być przedmiotem orzekania
sądu. Rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej
w separacji są takie same jak
w przypadku wyroku rozwodowego: 1) pozostawienie
władzy rodzicielskiej obojgu
rodzicom, 2) ograniczenie
władzy rodzicielskiej jednemu

z rodziców przy jednoczesnym
powierzeniu jej wykonywania
drugiemu z nich. Władza rodzicielska jednego z rodziców
w takim przypadku zostaje
ograniczona do określonych
obowiązków np. decydowania o sposobie leczenia
dziecka, edukacji, wyjazdach
zagranicznych itp., 3) w uzasadnionych przypadkach sąd
może ograniczyć władzę rodzicielską nad dziećmi obojgu
rodzicom np. poprzez ustanowienie dozoru kuratora, 4)
w wyjątkowych sytuacjach
sąd może pozbawić jedno
lub oboje rodziców władzy
rodzicielskiej nad dzieckiem.
Kwestie związane z zamieszkaniem dzieci z jednym
z rodziców po orzeczeniu separacji także rozstrzygane są
analogicznie jak w przypadku
sprawy o rozwód. Sąd bierze

SKN

CHALLENGER
ulubieńcem niejednego gracza. Tak więc pozostaje nam
tylko czekać do 15 grudnia,
aby zalogować się do systemu Origin, chwycić za broń,
wsiąść do Railjacka i udać się
tam, gdzie nas potrzebują.
Inwazja się zaczęła!
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

– „matki” wszystkich Tenno
– i być może ujrzymy także
zakończenie jej przejmującej
opowieści. Co ciekawe, będziemy zmuszeni do zawarcia niecodziennych sojuszy,
bo nieważne czy to Corpus,
Grineer czy Tenno – wszyscy
są zagrożeni w związku z
nadciągającą inwazją Sentientów. Oczywiście update
zaprezentuje nam nowego
warframe’a Calibana.
Stworzona przez Errę, łącząca w sobie siłę Tenno i
umiejętność adaptacji Sentientów hybryda, idealnie
pasuje do nadciągającego
dodatku i zapewne stanie się

Fot. użyczone (www.stevivor.com)

W tym numerze chciałbym
się jednak skupić na „Warframe”. Nie znajdziemy bowiem
lepszego momentu, aby wrócić do tej perełki.
Najnowsze rozszerzenie
gry ukaże się już 15 grudnia,
a więc jest już za rogiem.
Wszyscy weterani pewnie
wyczekują go z wypiekami
na twarzy, no bo w końcu
chodzi o „nią”. Nowa Wojna
powraca i to w jakim stylu. Dla niewtajemniczonych
dodajmy, że historia ta jest
największym rozszerzeniem
fabularnym zaimplementowanym do gry. Tym razem
poznamy dalsze losy Lotus

pod uwagę przede wszystkim
dobro dziecka. Uwzględnia
zatem również możliwości i
kompetencje rodziców.
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 górskie schronisko widoczne
jest na zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników
i Pierogów przy ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola) w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

» Pierwsze 2 lata życia waszych
dzieci są kluczowe dla ich rozwoju
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Wiem co jem

Jak rozszerzyć
dietę dziecka?
Dzisiaj nie skupię całej swojej uwagi na obalaniu mitów
związanych z żywieniem. Tym razem podzielę się z wami
niepodważalnymi faktami. A to dlatego, że w 2021 roku
światło dzienne ujrzały nowe standardy i wytyczne dotyczące żywienia dzieci.

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

Czy wiecie, że noworodki
mają wrodzony odruch usuwania z buzi ciał obcych i zanika
on dopiero w momencie, gdy
niemowlę zaczyna siadać? To
jeden z powodów – ale nie
jedyny –dla których rozszerzanie diety dziecka powinno
rozpocząć się dopiero około 5
miesiąca życia. Po 6. miesiącu
życia mleko matki nie jest już
wystarczające dla dziecka,
aby pokryć jego rosnące zapotrzebowanie na wszystkie
składniki odżywcze. Pamiętajcie, że rozszerzanie diety nie
oznacza, że należy przerwać
karmienie piersią. Jest wręcz
przeciwnie. Dziecko karmione
piersią łatwiej toleruje smak
nowych pokarmów.
Najważniejsza zasada rozszerzania diety dziecka to „Nie
przekarmiać”. To pewnie już
gdzieś słyszeliście: „Opiekun
decyduje o tym, kiedy i co zje
dziecko, a dziecko decyduje,
ile zje.” Ale czy wiecie, jak tę
zasadę wprowadzić w życie?
Nauczcie się rozpoznawać,
kiedy dziecko jest głodne oraz
kiedy próbuje przekazać, że
jest już najedzone. Uśmiechanie się, gaworzenie, otwieranie

UWAGA

ust, podążanie wzrokiem za łyżeczką, pokazywanie palcem w
stronę pokarmu wskazują, że
dziecko chce kontynuować jedzenie. Gdy natomiast zaczyna
się grymaszenie, wypluwanie,
zaciskanie ust, odpychanie
łyżeczki, to ewidentny znak sytości. Zmuszanie dziecka do jedzenia pogarsza jego zdolność

odczuwania i rozpoznawania
głodu i sytości, co może spowodować rozwój otyłości ze
wszystkimi jej konsekwencjami
w późniejszym okresie życia.
Jeśli zastanawiacie się, czy
kolejność wprowadzania pokarmów jest ważna, to odpowiedź
brzmi i tak, i nie. Mianowicie
najnowsze wyniki badań nie

KONKURS

To miejsce idealne na rodzinny obiad, randkę lub biznesową kolację. Właściwie w każdej chwili możecie tu wpaść na lunch. W świdnickiej Restauracji
Kryształowa zjecie smaczny i świeży posiłek, a dzięki nam zapłacicie za
danie mniej niż wynika z menu. Jest oczywiście warunek. Musicie wziąć
udział w naszym konkursie, poprawnie odpowiadając na pytanie. Dopiero
wtedy będziecie mogli skorzystać z 15-procentowego rabatu. Zobaczcie
fotografię obok? Fragmenty jakiego zamku widoczne są na zdjęciu?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu, a później pokażcie go przy składaniu zamówienia w lokalu. Wtedy otrzymacie 15-procentową bonifikatę na wybraną przez siebie potrawę z karty dań. Każdy kto zna
poprawną odpowiedź, zapłaci mniej za danie, bo w tym konkursie nie
trzeba się ścigać :kto pierwszy, ten lepszy”. Na miłośników dobrego
jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej
Restauracji Kryształowa czekają od środy (15 grudnia) do piątku
(17 grudnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i zjecie
na miejscu.

wskazują, aby produkty alergizujące np. orzeszki ziemne,
ryby, jaja, czy kaszki zbożowe z
glutenem należało wprowadzać
w szczególnej kolejności, czy też
przeprowadzając tzw. „oswajanie” z alergenem. Wprowadza
się je jak każdy inny nowy produkt w diecie dziecka, czyli w
małych porcjach obserwując
reakcję organizmu. Kolejność
wprowadzania nowych produktów ma jednak znaczenie
w odniesieniu do preferencji smakowych. Dzieci rodzą
się z lepszą tolerancją smaku
słodkiego, słonego i umami
(smaku mięsa) oraz naturalnym
odrzucaniem smaku gorzkiego.
Dlatego też akceptacja smaku
warzyw jest trudniejsza, niż
owoców i to warzywa powinny być wprowadzane w
pierwszej kolejności, a owoce
dopiero po około 2 tygodniach.
Pierwsze 2 lata życia waszych dzieci są kluczowe dla ich
rozwoju, a preferencje pokarmowe wyuczone w tym czasie
mają bezpośredni wpływ na
przyszłe wybory żywieniowe,
a więc też ich zdrowie.
Magdalena Janusz, dietetyk Fundacji
Polskiedzieci.org

KUPON
Fragmenty jakiego zamku widoczne
są na zdjęciu?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. użyczone (Harmony Clinic)

» Naturalne metody oraz
wykorzystanie nowoczesnego
sprzętu wzmacnia tkanki i
poprawia kondycję skóry

Dla zdrowia i dla urody
Zaangażowany zespół specjalistów, profesjonalna diagnostyka i plan terapii, nowoczesny
sprzęt i innowacyjne metody, indywidualne podejście do pacjenta – to wszystko wyróżnia
Harmony Clinic Wałbrzych. Gabinety działające w Aqua-Zdroju.

Zadbajcie profesjonalnie
o twarz i ciało. Pomogą w
tym zabiegi fizjoestetyczne.
Naturalne metody lecznicze
oraz wykorzystanie nowoczesnego sprzętu wzmacnia
tkanki i poprawia kondycję
skóry. Specjaliści Harmony
Clinic skupiają się na licznych
aspektach związanych z estetyką ciała, dostosowując
sposób leczenia do każdego
pacjenta.
Do wyboru macie szereg
zabiegów m.in.: redukcja
blizn, zmarszczek, cellulitu, podwójnego podbródka.

Możecie skorzystać z linii
ekspresji, modelowania sylwetki, otrzymacie wsparcie
w walce z trądzikiem różowatym. Polecamy odmładzanie
skóry, japoński rytuał masażu
twarzy lub relaksujący masaż
głowy i ciała.
Hitem jest komora hiperbar yczna o ciśnieniu 1,3
ATA. Zabieg hiperbaryczny
to relaksacyjna i nieinwazyjna terapia 93 % tlenem,
dająca szereg korzyści w
wielu wymiarach zdrowia
oraz kondycji fizycznej i
psychicznej. Tlen w wyż-

» Tak wygląda japoński rytuał
masażu twarzy i głowy

szym ciśnieniu pozbawiony
jest fizjologicznych barier
przenikania przez tkanki,
dlatego jest on łatwo dostarczany do wszystkich
komórek, nawet tych o
słabym ukrwieniu.
Zastosowanie medyczne:
- Neurologia (porażenia
mózgowe, pourazowe uszkodzenia mózgu powstałe na
skutek udaru lub wylewu);
podnosi koncentrację, odżywia i pobudza uśpione
komórki, łagodzi stany depresyjne, przewlekły stres i
bezsenność.

WIESZ CO | NR 50/14.12.2021 r.

» Tu zadbają nie tylko o urodę, ale także o zdrowie

- Zwiększa aktywność mózgu, przez co wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego.
- Medycyna sportowa –
podnosi wydolność fizyczną,
przyśpiesza procesy regeneracji tkanki mięśniowej,
ścięgien i więzadeł. Działa

przeciwbólowo, wpływa na
procesy naprawcze w tkance
kostnej, chrząstce oraz mięśniach szkieletowych.
- Medycyna estetyczna –
działa symulująco na fibroblasty odpowiedzialne za
syntezę kolagenu i elastyny,
czyli włókien zapewniających
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skórze elastyczność. Sprzyja
wzmożonej regeneracji nabłonka, wspomaga gojenie
po inwazyjnych zabiegach,
zmniejsza obrzęki, działa antybakteryjnie.
Dermatologia – terapia ma
zastosowanie w leczeniu trądziku, łuszczycy, atopowego

zapalenia skóry, egzemy. Redukuje wszelkie ogniska zapalne,
bakteryjne lub alergiczne na
skórze. Ortopedia – poprawia
przepływ krwi w uszkodzonych kończynach, pomaga w
ustępowaniu stanu zapalnego
kości i szpiku, osteoporozy choroby stawów oraz przyspiesza
wzrost uszkodzonych kości.
Onkologia – sprzyja rewitalizacji komórek i zapobiega dalszym uszkodzeniom. Oczyszcza
organizm z toksyn i metali
ciężkich, obniża poziom białka
C-reaktywnego, czynnika martwicy nowotworów i innych
markerów stanu zapalnego.
Niweluje poparzenia powstałe w procesie chemioterapii
i radioterapii. Przyczynia się
również do wzmocnienia pracy
układu immunologicznego, a
tym samym podnosi odporność organizmu.
Tlenoterapia wpływa ponadto na szybką regenerację
tkanek oraz usprawnia proces
gojenia się ran nowych naczyń
krwionośnych, poprawia mikrokrążenie w skórze.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Pamiętajcie o tym, że część zwierzaków
boi się sylwestrowych fajerwerków

rehabilitacji
masażu rozluźniającego
i odprężającego
akupunktury
treningu oddechu
pracy z dietetykiem
pracy z psychologiem

Red

Pupile tego się boją
Część czworonogów uwielbia oglądać kolorowe iskierki na niebie, a
połowa nie cierpi tego widoku. Nie mówiąc już o hukach związanych ze
świętowaniem zakończenia roku. Coraz częściej zgłaszają się do mnie
opiekunowie psów lub kotów bojących się wystrzałów.

W Harmony Clinic
Wałbrzych opiekują się
pacjentami w zakresie:

Jednakże to nie same wystrzały wywołują strach. Sam
niepokój związany może być z
innymi czynnikami skojarzeniowymi. Przykładowo sam huk
może wystąpić w momencie
silnego wiatru, głośnej muzyki,
bądź obrazu konkretnej sylwetki. Co to oznacza? W momencie
wystąpienia wymienionego
wcześniej bodźca zwierzak
może bać się tak mocno jak
wybuchu fajerwerków.
Jeśli wasz zwierzak miewa
podobnie, proszę zapewnijcie
mu szybciej pomoc. A więc
umówcie się z behawiorystą
zwierząt, lekarzem weterynarii
lub doświadczonym trenerem i
poszukajcie rozwiązania idealnego dla pupila!
Nie czekajcie do Sylwestra!
Najgorszy okres dla zwierząt
wrażliwych na huki przypada na tydzień przed ostatnim
dniem w roku, podczas samego
Sylwestra i w Nowy Rok oraz
przez następny tydzień. Co
wskazuje, aby wszelkie terapie
behawioralne i leczenia zacząć
znacznie wcześniej. Może być
to okres wakacyjny lub jesienny.
Ważne zasady dla wrażliwych
piesków, kotów i nie tylko:
1.Bezpieczeństwo przede
wszystkim. Bezpieczny dom,

bezpieczny spacer, bezpieczny
sprzęt (szelki dopasowane,
bądź obroża), smycz przepinana
dobrej jakości, adresówka, mikroczip (pamiętajmy o rejestracji
w bazie np. cbdzoe lub safe
animal) dla lepszej ochrony/
weryfikacji psa.
2.Przygotujcie psi/koci azyl,
ale nie na ostatnią chwilę.
Dajcie czas na oswojenie się
(odwrażliwianie, zmiana warunków, np. kennel), ustronne
miejsce (daleko od okna, drzwi
wyjściowych), czy miejsce,
gdzie pupil sam lokuje się
celem ucieczki przed hukiem,
czy innym negatywnym zdarzeniem.
3.Spacery w Sylwestra – w
osprzęcie, tylko spacery fizjologiczne!!!
4.Pomyślcie o suplementach/
nutraceutykach wspomagających psa w tym okresie.
5.Kamizelka przeciwlękowa, kołdra obciążeniowa, czy
owijka.
6.Masaż psa – Ttouch lub
GASA.
7.Feromony – użytkowane na
konkretnej powierzchni.
8.A przede wszystkim wasze
wsparcie !
Justyna Rawska, behawiorysta zwierząt,
instruktor szkolenia (trener) psów
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 12

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
3 - grzybek ze żwirkiem
5 - rzeka przed Escobarem
7 - umowa z gościńcem
11 - zdobiona Ania z PISu
12 - do walki z sercem w środku
13 - zlekceważ pozyskiwany z
wątroby rekina
Pionowo:
1 - zamieniony w diabła zespół
muzyczny bez końca
2 - dzianina z kotkiem
3 - przestawiona reklamowana
przyprawa dla psa
4 - ważna przed wyborami narodowa
wspólnota wojsk koczowniczych
6 - na początku po angielsku idź i
płacz po porażce
8 - deser do walki
9 - piękny dla mnie do kierowania
statkiem
10 - gdy nie ma ryb jest rybą

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - największe jezioro Europy
– Ładoga
7 - kuliste ciastko wytwarzane
na bazie odpadów cukierniczych – bajaderka
10 - wyrazisty i sugestywny
sposób wyrażania uczuć - ekspresja
11 - przekształcenie geometryczne, w którym odległości
punktów nie ulegają zmianie
- izometria
12 - wojskowy szpital polowy
– lazaret
16 - fantastyczna wizja stworzona przez nadwrażliwą wyobraźnię – fantasmagoria
17 - grupa społeczna wyróżniająca się bogactwem, przywilejami, specjalnością zawodową
– kasta
18 - pełnia temperamentu,
żywotności – jurność
Pionowo:
1 - prowizoryczna ubikacja
w postaci dołu, urządzana

w warunkach polowych –
latryna
2 - niesprawdzona lub kłamliwa
wiadomość powtarzana z ust
do ust – plotka
4 - ustalona, ogólnie przyjęta
zasada – norma
5 - przedmiot wykonany ręcznie
- rękodzieło
6 - mityczna istota o mieszanej
budowie pół człowieka pół
konia – centaur
8 - zepsucie obyczajów lub
przyjętych zasad, zejście z uczciwej drogi – deprawacja
9 - świecący światłem własnym
kuliste ciało niebieskie będące
skupiskiem powiązanej materii
- gwiazda
13 - osoba, która nie spożywa
żadnych napojów alkoholowych – abstynent
14 - pień zrąbanego lub zwalonego drzewa bez gałęzi – kłoda
15 - prąd religijno-filozoficzny uznający możliwość bezpośredniego
kontaktu z Bogiem - mistycyzm

StreFa roZrYWkI / reklama
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program tv

Piątek

Przeczucie

21:40

Iron Man 2

22:25

TVP2

thriller, USA, 2007

POLSAT

ﬁlm sf, USA, 2010

TVP1

Linda i Jim Hansonowie żyją w dostatku
i szczęściu. Mają okazały dom na przedmieściach, w którym wychowują dwie córeczki, Megan
i Bridgette. Szczęście rodziny zostaje gwałtownie przerwane, gdy pewnego dnia policjant
oznajmia pani Hanson, że jej mąż zginął
w wypadku samochodowym. Wdowa pogrąża
się w rozpaczy, jednak już następnego ranka
zastaje Jima jedzącego w kuchni śniadanie. Chce
wierzyć, że miała jedynie koszmarny sen. Wokół
niej dzieją się jednak rzeczy, których nie potraﬁ
racjonalnie wytłumaczyć.

czwartek
17:15

17 - 23 grudnia 2021
Poniedziałek

23:00
POLSAT

20:05

Księga ocalenia

POLSAT

31 lat temu doszło do totalnego kataklizmu,
który zamienił Ziemię w opustoszałe, mroczne
pogorzelisko. Nieliczni, którzy przetrwali
nieustannie walczą o życie, próbując zdobyć
wodę i pożywienie. Wielu zdesperowanych
ludzi posuwa się do kradzieży czy morderstw.
Tymczasem samotny wędrowiec, Eli (Denzel
Washington), kieruje się na zachód, by
dostarczyć cenną księgę. Za wszelką cenę
próbuje uniknąć konfrontacji z gangami
przestępców. Napadnięty, odpiera ataki
pokojowymi sposobami.

Jeden dzień
melodramat, Wielka Brytania, USA, 2011

Emma i Dexter kończą studia. Późnym
wieczorem 15 lipca, po hucznym świętowaniu
rozdania dyplomów, traﬁają do mieszkania
dziewczyny. Choć niepozorna Emma zakochuje się w przystojnym koledze, do niczego
między nimi nie dochodzi. Nazajutrz każde
z nich rusza w swoją stronę i przez kilkanaście
lat żyją z dala od siebie. Ona, zakompleksiona idealistka z robotniczej rodziny, marzy
o karierze pisarki. Na co dzień pracuje jako
kelnerka w restauracji, gdzie poznaje równie
zagubionego, komika Iana.

Od kilku miesięcy cały świat wie, że superbohater Iron Man to miliarder Tony Stark (Robert
Downey Jr.) - genialny wynalazca i szef
Stark Industries, głównego dostawcy broni
dla rządu USA. Stark jest teraz sławny jako
człowiek, któremu udało się zagwarantować
światowy pokój. Chce wykorzystywać
nowoczesną technologię i swoje wynalazki
do celów humanitarnych i zarazem skończyć
z produkcją broni. Władze, prasa i zwykli
obywatele naciskają, by podzielił się swoją
technologią z armią.

Wtorek

dramat sensacyjny, USA, 2010

Niedziela
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01:00

Miłość
i przeznaczenie
TVP 2

Sobota

Środa

21:35

Pasażerowie

TVN

dramat sf, Australia, USA, 2016

Misja kosmiczna wyrusza na przeznaczoną
do kolonizacji planetę w odległej galaktyce.
Ponieważ podróż ma trwać 120 lat, uczestnicy
ekspedycji zostają poddani hibernacji.
Niestety, system zawodzi i jeden z pasażerów
statku - mechanik Jim budzi się 90 lat za
wcześnie. Mężczyzna czuje się bardzo samotny,
postanawia więc znaleźć sobie partnerkę. Jego
wybór pada na piękną pisarkę Aurorę. Chociaż
oboje pochodzą z różnych światów, szybko nawiązują nić porozumienia, a z czasem zakochują
się w sobie.

Czwartek

22:35

Zabójcza broń

TVN

ﬁlm sensacyjny, USA, 1987

Roger Murtaugh i Martin Riggs, weterani wojny
w Wietnamie pracujący na jednym z policyjnych
posterunków w Los Angeles, zostają partnerami.
Detektywi różnią się diametralnie charakterami, co prowadzi do częstych konﬂiktów.
Murtaugh jest rozważnym i doświadczonym
w swoim fachu funkcjonariuszem, który ma
na utrzymaniu rodzinę i marzy o spokojnej
emeryturze. Natomiast Riggs to młody desperat,
który po tragicznym wypadku żony nie ma
nic do stracenia i podejmuje się najbardziej
ryzykownych zadań.

Nad życie
dramat biograﬁczny, Polska, 2012

Młoda Agata Mróz jest reprezentantką Polski
w siatkówce. Wraz z koleżankami z kadry
odnosi międzynarodowe sukcesy. Drużyna
dwukrotnie zdobywa mistrzostwo Europy.
Niewiele osób wie, że wspaniała sportsmenka
od wielu lat zmaga się z mielodysplazją
szpiku, która może przerodzić się w białaczkę.
Pomimo tych trudnych doświadczeń kobieta
zaraża wszystkich energią i niezmąconym
optymizmem. Pewnego dnia poznaje Jacka
Olszewskiego. Oboje zakochują się w sobie
bez pamięci.

piątek

17 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2020
06:10 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
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
11:50 Sylwester z Dwójką
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Zmiana klimatu. Fakty

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
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Zacznij od zdrowia
- magazyn
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

05:30 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 Sylwester z Dwójką
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - seria
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
22:05 Sylwester z Dwójką
22:15 Czarny Czwartek
01:45 SEAL Team

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
23:55 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
01:00 Przeczucie
- ﬁlm fabularny,
prod. USA
02:50 Z podniesionym czołem
2: Odwet
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2007
04:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:05 Taken 2
- ﬁlm sensacyjny, Francja,
Wielka Brytania, USA,
Turcja, 2012, reż. Olivier
Megaton, wyk. Liam
Neeson, Famke Janssen,
Maggie Grace, Leland
Orser, Jon Gries, D.B.
Sweeney, Rade Serbedzija
23:05 Wrota zaświatów
- ﬁlm horror, Kanada,
2015, reż. Uli Edel, wyk.
Nicolas Cage, Sarah Wayne
Callies, Veronica Ferres
Veronica Ferres, Jack
Fulton
01:00 Kuba Wojewódzki
02:05 MasterChef
03:40 Uwaga!
- magazyn
03:55 Noc magii
05:15 Kto was tak urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
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
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
FILM PRZYGODOWY

22:05 Braveheart
- Waleczne Serce
Epicki obraz średniowiecznej Szkocji skoncentrowany wokół postaci
Williama Wallace’a,
patrioty walczącego przez
całe życie o niepodległość
swojej ojczyzny. Pełne
pasji i rozmachu sceny
batalistyczne.
02:00 Małolaty ninja
w lunaparku
Podczas szalonej
zabawy w lunaparku
bracia ninja stają się
świadkami porwania:
bezwzględny Lothar
Zogg i jego szefowa
Meduza uprowadzają
Dave’a Dragona - gwiazdę
telewizji.

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
07:50 Co dalej? - program
publicystyczny
08:20 Kronos Stan wojenny
09:00 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Lord Alistair
Harrison - rozmowa
09:35 Awatar, czyli zamiana
dusz - ﬁlm TVP, reż.
Janusz Majewski, wyk.
Wanda Koczeska, Jan
Machulski, Henryk
Boukołowski
10:45 Kapliczki - ﬁlm
dokumentalny
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Co to konia obchodzi?
- ﬁlm TVP
13:30 Bloody Daughter
15:20 El Dorado - western
17:35 Na kredyt - ﬁlm
18:10 Paryż. Śladami Chopina
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Wirtuozi V4+.
Międzynarodowy
talent show

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

21:15 Wieczór kinomana
- Szpieg - ﬁlm fabularny
23:40 Czeski Łabędź
- komedia, prod. Polska,
Czechy, 2015, reż. Aleksandra Terpińska
00:45 Teraz animacje! - Dobre
chęci - ﬁlm animowany,
prod. Wielka Brytania,
2018
00:55 Teraz animacje! - Jackie
- ﬁlm animowany
01:00 Teraz animacje!
- Kaprysia - ﬁlm
animowany
01:20 Informacje kulturalne
01:55 Volver - dramat, prod.
Hiszpania, 2006
04:05 Bez wstydu - dramat
05:40 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:55 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Zawrotna prędkość
21:50 Ninja
23:25 Fighter
01:25 Castle - serial
kryminalny
02:20 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
03:20 Reporterzy. Z życia
wzięte
- serial obyczajowy
04:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Menu
na miarę

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
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 Rozwód. Walka
o wszystko
18:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:55 Miłe wieści
20:00 Projekt Lady
FILM OBYCZAJOWY

21:05 Prawie święta
- ﬁlm, USA, Chiny, 2016,
reż. David E. Talbert
Po raz pierwszy od śmierci
matki dysfunkcyjna
rodzina gromadzi się przy
wigilijnym stole.
23:30 W doborowym
towarzystwie
- ﬁlm komedia,
USA, 2004, reż. Paul
Weitz, wyk. Topher Grace,
Scarlett Johansson, Marg
Helgenberger, David Paymer, Clark Gregg, Philip
Baker Hall, Selma Blair,
Malcolm McDowellDennis
Quaid
01:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:30 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 22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:20 Snajper: Kolejne starcie
Podczas służby dla sił ONZ
w Republice Konga sierżant
Brandon Becket otrzymuje
rozkaz ewakuowania
europejskiego farmera
z zagrożonych terenów. Gdy
dociera na miejsce jego
oddział dostaje się pod
ostrzał snajpera i tylko on
uchodzi z życiem. 02:05
Ucho Prezesa

TV Trwam
11:55 Prymas Stefan Wyszyński
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia
Obiecana 13:00 Mahajanga
13:20 Muzyczne chwile
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 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
17:30 Geopolityka 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte
Młodych 19:00 Warto
zauważyć... 19:30 Opowieści
Theo 19:45 Modlitwa 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:40 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra
08:20 #Murem za polskim
mundurem
08:45 Pełnosprawni
09:20 Fascynujący świat
10:10 Sylwester z Dwójką
10:20 Sprawa dla reportera
11:20 Ojciec Mateusz - serial
12:10 Sylwester z Dwójką
12:20 Dzięki Bogu już piątek
- komedia, prod. USA
13:50 Pierwsza reprezentatywka. 100 lat od
debiutu piłkarskiej
reprezentacji Polski
14:10 Sylwester z Dwójką
14:15 Z pamięci - Światopełk
Karpiński - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:35 Rodzinny ekspres
12:15 K - 9: Pies, który
uratował święta, prod.
USA, 2013, reż. Benjamin
Gourley, wyk. Luke Perry,
Ariana Bagley
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022 - widowisko
muzyczne
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
17:50 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:20 Budując marzenia
- program lifestylowy
13:55 Warsztaty świata
15:00 Kobieta
15:35 Skoki narciarskie
17:20 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Engelberg - konkurs
17:55 Skoki narciarskie: Puchar Świata, Engelberg
- studio sport
18:31 Kolekcja smaków
19:00 Fakty
19:30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19:50 Uwaga! - magazyn
20:05 Miłe wieści

SERIAL KOSTIUMOWY

TELETURNIEJ

KOMEDIA

14:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2018
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Sylwester z Dwójką
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
21:35 Hit na sobotę
- Contratiempo
23:30 Czarny Czwartek.
Janek Wiśniewski padł
- dramat
01:30 Bernadetta.
Cud w Lourdes
03:30 Jaka to melodia?

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Szansa na sukces.
Opole 2022 - Finał
- widowisko muzyczne
22:25 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:25 Kino relaks - Weselna
gorączka
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2006, reż. Michael Black, wyk. Heather
Goldenhersh, Roger
Robinson, Isla Fisher
01:10 Głowa rodziny - dramat,
prod. USA, Kanada, 2016,
reż. Mark Williams, wyk.
Gretchen Mol
03:10 Zła macocha - ﬁlm
kryminalny, prod. USA

27
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sobota

20:10 Złe Mamuśki II: Jak
przetrwać święta
- ﬁlm komedia
22:25 Czas na miłość - ﬁlm
komedia, Wielka Brytania,
2013, reż. Richard Curtis,
wyk. Domhnall Gleeson,
Rachel McAdams, Bill
Nighy, Lydia Wilson,
Lindsay Duncan, Margot
Robbie
01:00 Taken 2
- ﬁlm sensacyjny,
Francja, Wielka Brytania,
USA, Turcja, 2012, reż.
Olivier Megaton, wyk.
Liam Neeson, Famke
Janssen, Maggie Grace,
Leland Orser, Jon Gries,
D.B. Sweeney, Rade
Serbedzija
03:05 Noc magii

POLSAT
06:00
08:05
10:10
10:40
12:40
13:45
14:40
15:45
17:45
18:50
19:25
19:45
19:55
20:00

Nowy dzień z Polsat
Klopsiki kontratakują
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Foto Models
Poland 2021
Drwale i inne opowieści
Bieszczadu
Rolnicy. Podlasie
Więzienie
Chłopaki
do wzięcia
Wydarzenia
Gość wydarzeń
Sport
Pogoda
Świat pełen
niespodzianek
„Świat pełen niespodzianek” to wzruszająca,
momentami zabawna
opowieść o przyjaźni.
Czwórka młodych bohaterów - Lila, Kamil, Aleks i
Wiki musza przejść długą
drogę...
FILM AKCJI

21:40 Iron Man 2
Kiedy tożsamość
superbohatera przestała
być sekretem, życie
Tony’ego stało się
jeszcze bardziej intensywne. Wszyscy chcą
zyskać dostęp do technologii Iron Mana
- niektórzy dla władzy
i zysku, inni, jak Ivan
Vanko, czyli Whiplash,
dla zemsty!
00:10 Pociąg z forsą
John i Charlie
są partnerami,
najlepszymi przyjaciółmi
i przyrodnimi braćmi. Obaj
są świetnymi gliniarzami
i pracują jako tajniacy
w tunelach nowojorskiego
metra.

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 21 Przegląd Piosenki
Aktorskiej - Koncert
Gilberta Becaud
07:55 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:25 Tamte lata, tamte dni Ewa Wiśniewska
08:50 Wydarzenie aktualne
- Chopin in the city
09:20 Igrzyska pamięci
- ﬁlm dokumentalny
10:55 Serialowa nostalgia
- Zmiennicy - serial TVP
12:05 Do dzieła - magazyn
12:30 Vera Cruz - western
14:10 Mieszczanie żywieccy
- Danuta i Andrzej - cykl
dokumentalny
14:45 Szczawno - Zdrój Baroque
Festival 2021
- Królowa Tańczy
15:40 Retro kino - Sportowiec
mimo woli - komedia, reż.
Mieczysław Krawicz, wyk.
Adolf Dymsza, Ina Benita,
Aleksander Żabczyński

06:00 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
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.
20:00 Mocne sobotnie kino:
American Assassin

05:05 Szkoła
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy
i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Rozwód. Walka
o wszystko
09:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:20 Makłowicz
w drodze
14:55 Goonies
- ﬁlm przygodowy, USA,
1985, reż. Richard Donner,
wyk. Sean Astin, Josh
Brolin, Jeﬀ Cohen, Corey
Feldman, Kerri Green,
Martha Plimpton
17:25 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

06:00 Flintstonowie 07:05
Dzielna Mysz 07:25
Galileo 11:35 Bibliotekarz III:
Przeklęty kielich Judasza Po
odzyskaniu kamienia ﬁlozoﬁcznego i utracie dziewczyny
Flynn przechodzi kryzys.
Charlene i Judson namawiają
go, by wyjechał na wakacje.
W Nowym Orleanie Flynn
zakochuje się we francuskiej
piosenkarce i odkrywa,
że jest ona strażniczką
klucza do Kielicha Judasza,
który ma moc wskrzeszania
wampirów...
13:30 STOP Drogówka magazyn 14:35 Bój o Colę
16:20 Najgroźniejsi kierowcy
świata 17:00 Policjantki i Policjanci 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:20
Kult laleczki Chucky
02:05 Ucho Prezesa 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy

KOMEDIA

FILM AKCJI

FILM PRZYGODOWY

17:10 ABC miłości - komedia,
reż. Michał Waszyński,
wyk. Adolf Dymsza,
Maria Bogda, Kazimierz
Krukowski, Konrad Tom
18:40 Co dalej? - program
publicystyczny
19:05 Legendy Rocka
- Aretha Franklin
19:30 Legendy Rocka
- Jerry Lee Lewis
20:00 Bilet do kina
- Czwarta władza
- dramat
22:05 David Gilmour: Live at
Pompeii - koncert
23:15 Seans kultowy - Maska
czerwonego moru - ﬁlm
00:55 Mieszczanie żywieccy Danuta i Andrzej
01:30 Co dalej? - program
publicystyczny

22:05 Ochroniarz
Były komandos dostaje
posadę ochroniarza
w lokalnym centrum
handlowym, gdzie
niespodziewanie
podejmuje się obrony
jedenastolatki, której grozi
niebezpieczeństwo.
00:00 Ninja 2: Cień łzy
02:00 Castle - serial
kryminalny
02:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:50 Na jedwabnym
szlaku
04:30 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Łowca i królowa lodu
- ﬁlm przygodowy, USA,
Chiny, 2016, reż. Cedric
Nicolas-Troyan, wyk. Chris
Hemsworth, Charlize
Theron, Jessica ChastainEmily Blunt, Nick Frost, Rob
Brydon
22:30 Piekielna głębia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1999, reż. Renny Harlin,
wyk. Saﬀ ron Burrows,
Thomas Jane, LL Cool
J, Samuel L. Jackson,
Michael Rapaport, Stellan
Skarsgard, Jacqueline
McKenzie, Aida Turturro
00:40 Zbrodnia
w sąsiedztwie
01:50 Druga strona
medalu
02:30 Noc magii

TV Trwam
11:00 Kropelka radości
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
14:30 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela”
14:35 Objawienie w Paray
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Historia generała „Bora” 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 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

19 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:25 #Murem za polskim
mundurem
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:25 Fascynujące dzikie
ostępy zimą - Mistrzowie
przetrwania
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 Program
katolicki
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci

05:55 Dla niesłyszących Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących - M jak
miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Zacznij od zdrowia magazyn
11:20 Sylwester z Dwójką
- kulisy - felieton
11:30 Szansa na sukces. Opole
2022 - Finał
- widowisko muzyczne
14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Koło fortuny
- teleturniej
15:05 Szansa na sukces.
Opole 2022 - widowisko
muzyczne
16:15 Paddington - ﬁlm familijny, prod. USA, Wielka
Brytania, Francja, 2014,
reż. Paul King,
wyk. Sally Hawkins,
Hugh Bonneville
18:00 Panorama

05:15 Uwaga! - magazyn
05:30 Ukryta prawda - program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Klinika naturalnego
piękna - program
lifestylowy
12:05 Co za tydzień
12:40 Kolekcja smaków
13:15 Budując marzenia
- program lifestylowy
13:50 Patent na święta
- program lifestylowy
14:25 Lego Masters
15:30 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Engelberg - studio sport
16:00 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Engelberg
17:20 Skoki narciarskie

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:45 Smerfy: Opowieść
wigilijna
Gdy Maruda mówi, że
nie wierzy w ducha
Świąt, Papa Smerf musi
wkroczyć do akcji. Tylko
jego magiczna mikstura
i trzy zaczarowane
Smerfy mogą przywrócić
porządek. Czy Smerfy
Minionych, Obecnych
i Przyszłych Świąt sprawią,
że Maruda uwierzy
w świąteczną magię zanim
wioska wpadnie w łapy
złego Gargamela? Oto
zupełnie nowa, zabawna
i wzruszająca, niebieska,
jakiej jeszcze nie było!
08:15 Świętastyczne
kolędowanie
08:25 Epoka lodowcowa:
Mamucia gwiazdka
08:55 Renifer Niko ratuje
brata

07:00 16 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej
Opole ‘78. Rinndial 78 widowisko muzyczne, reż.
Jerzy Gruza
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Od ucha do ucha
- Józio wędkarzem - ﬁlm
animowany, prod.
Czechosłowacja, 1981
08:40 Od ucha do ucha
09:15 Od ucha do ucha
- Adam Sztaba o muzyce
09:40 Adam Sztaba o muzyce
10:25 Czeskie śniadanie
- Kobieta za ladą
- serial obyczajowy, prod.
Czechosłowacja, 1977
11:30 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:05 Żart 77’ - dramat, prod.
Czechosłowacja, 1969, reż.
Jaromil Jires, wyk. Josef
Somr, Jana Ditetova, Ludek
Munzar, Evald Schorm

05:40 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół
z dzieciństwa Wojtku
i Ryszardzie (Marek Krupski i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się
w domu dziecka, a po latach postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Pracuje tu niezawodny
duet mechaników: młody
Dawid (Patryk Janas),
który uczy się fachu przy
doświadczonym Bronku
(Roman Szczeblewski).
Bardzo ważną rolę odegra
tajemnicza i przebiegła
księgowa, Viola.
08:35 Księżniczka
10:25 Święta
na Manhattanie
12:20 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm:
Wieloskórka

05:05 Szkoła - program
06:05 Wiza na miłość - program
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Rozwód. Walka
o wszystko - program
09:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:30 Projekt Lady
15:35 Johnny English:
Reaktywacja - ﬁlm
komedia, USA, Wielka
Brytania/Francja, 2011,
reż. Oliver Parker, wyk.
Rowan Atkinson, Gillian
Anderson, Rosamund Pike,
Daniel Kaluuya, Richard
Schiﬀ
17:45 Step Up III
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2010, reż. Jon
M. Chu, wyk. Rick Malambri, Adam G. Sevani, Sharni
Vinson, Alyson Stoner,
Keith Stallworth

06:00 Flintstonowie 07:10 Dzielna Mysz 07:30 Księżniczka
Łabędzi: Skarb czarnoksiężnika 08:50 Flintstonowie 10:50
Galileo 12:50 Park jurajski III
14:45 Ostatni legion 16:55
Gwiazdy Kabaretu 18:00
STOP Drogówka 19:00 Galileo
20:00 Apocalypto Pełen
rozmachu, zapierający dech
w piersiach ﬁlm przygodowy
w reżyserii Mela Gibsona,
rozgrywający się w okresie
upadku wielkiej cywilizacji
Majów. Łapa Jaguara - młody
wojownik ze spokojnego, żyjącego w harmonii plemienia
zamieszkującego dżunglę,
zostaje pojmany przez
okrutnych przybyszów.
22:55 Nawrót depresji
gangstera 00:55 El Chapo:
Początek i koniec 02:50 Ucho
Prezesa 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

PROGRAM KULINARNY

SERIAL FABULARYZOWANY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

14:25 Okrasa łamie
przepisy
14:55 Sylwester z Dwójką
15:00 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
16:00 19. Konkurs Piosenki
Eurowizji dla Dzieci
Paryż 2021
- koncert
18:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:20 Zenek - ﬁlm obyczajowy
22:15 Sylwester z Dwójką
22:25 Zakochana Jedynka
- Jeden dzień - ﬁlm
00:25 Contratiempo.
Niewidzialny gość
02:20 Do diabła z miłością
- komedia

18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
21:05 Postaw na milion
- teleturniej
21:55 Zniewolona
- serial kostiumowy,
prod. Ukraina
22:50 Sylwester z Dwójką
- kulisy - felieton
22:55 Zniewolona - serial kostiumowy, prod. Ukraina
23:55 Kino bez granic
- Arktyka - dramat
01:45 Salto - dramat
03:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

18:30 Pada Shrek - ﬁlm
komedia, USA, 2007, reż.
Gary Trousdale, wyk. Mike
Myers, Eddie Murphy,
Cameron Diaz, Antonio
Banderas
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Kroniki Pucharu
Świata w skokach
narciarskich
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
- magazyn
20:05 Zjawa - ﬁlm przygodowy,
USA, Hong Kong, Tajwan,
2015, reż. Alejandro
Gonzalez Inarritu
23:25 Kontrabanda
- ﬁlm sensacyjny
01:40 MasterChef
03:20 Noc magii

10:40 Mój przyjaciel smok
- ﬁlm przygodowy
12:50 Księga dżungli
15:05 Kochaj albo rzuć
wersja kolorowa
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo
w Państwie
- magazyn
20:00 Kabaret Smile.
Tu i teraz
22:05 Faceci w czerni 3
00:20 Resident Evil:
Zagłada
02:35 Love Island. Wyspa
miłości
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

13:35 Bilet do kina
- Czwarta władza
- dramat
15:35 Muzyka Skalnego
Podhala
15:50 II Międzynarodowy
Konkurs Muzyki Polskiej im. St. Moniuszki
Rzeszów 2021 - koncert
17:15 Niedziela z... Dorotą
Landowską
18:10 Niedziela z... Dorotą
Landowską - Stryjeńska.
Let`s dance, Zoﬁa
19:25 Niedziela z... Dorotą
Landowską
20:00 Do zobaczenia
w zaświatach - dramat
22:05 Scena muzyczna
23:10 Trzeci punkt widzenia
23:40 Fantastyczny Pan Lis
- ﬁlm animowany

13:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Czerwony Kapturek
14:45 Strażnicy galaktyki 2
17:35 Giganci ze stali
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Mechanik:
Prawo zemsty
21:50 Liberator
23:55 Spartan
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:50 Biesiada na cztery
pory roku
04:20 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes

20:00 King Kong
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2005, reż.
Peter Jackson, wyk. Naomi
Watts, Adrien Brody,
Jack Black, Thomas
Kretschmann
Lata 30. XX wieku. Bankrutujący reżyser i głodująca
aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki,
by nagrać ﬁlm swojego
życia, ponieważ w Nowym
Jorku panuje wielki kryzys.
23:55 Król Skorpion III:
Odkupienie
- ﬁlm, USA, 2012,
reż. Roel Reiné
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:25 100
cudownych miejsc na świecie
11:35 Poznajemy Polskę
11:50 Muzyczne chwile
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków
14:35 Inna Teresa 15:30
Inżynier 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Betafo 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
21:20 Informacje dnia
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial obyczajowy TVP
09:40 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 Część 3. Zmiany ﬁlm dokumentalny

05:25 Na dobre i na złe - serial
TVP
06:25 Anioł Stróż - reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 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
18:45 Kozacka miłość - serial

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Nowa Maja
w ogrodzie
05:50 Akademia
ogrodnika
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Miłe wieści
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
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
- program informacyjny
prod. Polska
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
- program informacyjny
prod. Polska
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 MEGA HIT - Czerwona
jaskółka

07:00 Muzyczne poranki
08:05 Szkoła w chmurze - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018
09:40 Okruch lustra - dramat
psychologiczny
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Inni są winni
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
Hiszpania, 2018
13:30 Tajemnica żółtego
naleśnika
13:40 Drabina
- ﬁlm animowany, prod.
Czechosłowacja, 1978
13:45 Prezent - ﬁlm
animowany
14:00 Reżyserzy - Sidney Lumet
- cykl dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018
14:55 Lotna - dramat
16:35 Hydrozagadka
- ﬁlm TVP
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
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy

05:40 Szpital - program
obyczajowy
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
20:00 Brzydula - serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

FILM AKCJI

FILM 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
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Ich czworo
- spektakl teatralny
22:50 Świat bez ﬁkcji
23:55 Jeden dzień - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:55 Zniewolona
- serial kostiumowy,
prod. Ukraina, 2019
23:55 Paterson
- komediodramat,
prod. Niemcy, Francja,
USA, 2016, reż. Jim Jarmusch, wyk. Adam Driver,
Golshifteh Farahani
02:05 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
03:05 Arktyka - dramat,
prod. Islandia, 2018,
reż. Joe Penna,
wyk. Madds Mikkelsen

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Władcy umysłów
- ﬁlm melodramat, USA,
2011, reż. George Nolﬁ,
wyk. Matt Damon, Emily
Blunt, Anthony Mackie,
John Slattery, Michael
Kelly, Terence Stamp
23:45 Cztery Gwiazdki
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2008, reż.
Seth Gordon, wyk.
Vince Vaughn, Reese
Witherspoon, Robert
Duvall, Sissy Spacek, Jon
Voight, Jon Favreau, Mary
Steenburgen
01:30 Co za tydzień
02:05 Uprowadzona - serial
03:05 Uwaga! - magazyn

23:00 Księga ocalenia
Postapokaliptyczny
krajobraz zniszczonej
Ameryki przemierza
Eli - samotnik i wolny
strzelec. Mężczyzna jest
w posiadaniu tajemniczej
księgi, w której znajduje
się „klucz” i wiedza niezbędna do ocalenia ludzkości. Podczas podróży
bohater traﬁa do małego
miasteczka zarządzanego
przez burmistrza - tyrana
Carnegie.
01:40 Wyspa tajemnic
04:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

19:00 Tajny agent
- dramat
20:00 Kino Mocnych
Wrażeń - Uciekający
pociąg - dramat,
prod. USA, 1985
22:00 Kronos
- magazyn
22:40 Panorama
kina polskiego
- Jak pies z kotem
- ﬁlm fabularny
00:35 Scena muzyczna - Brass
Federacja - koncert
01:35 Do zobaczenia w
zaświatach - dramat,
prod. Francja, 2017
03:45 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
04:15 Zrodzeni do szabli
05:35 Aﬁsz kulturalny
05:50 Jeszcze więcej kultury

20:00 Poniedziałkowy Hit:
Żywioł. Deepwater
Horizon
Wybuch morskiej
platformy wiertniczej
doprowadza do największego wycieku ropy
w historii USA.
22:00 American Assassin
00:10 Zły Mikołaj
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
02:50 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:35 Cicha noc
- ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2017, reż. Piotr
Domalewski, wyk. Dawid
Ogrodnik, Tomasz Ziętek,
Agnieszka Suchora,
Arkadiusz Jakubik, Maria
Dębska
22:50 Ouija:
Narodziny zła
- ﬁlm horror, USA, Chiny,
Japonia, 2016, reż. Mike
Flanagan, wyk. Annalise
Basso, Elizabeth Reaser,
Lulu Wilson, Parker Mack
00:50 Zbrodnia
w sąsiedztwie
01:55 Druga strona
medalu
- talk show
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny

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
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
- serial obyczajowy prod.
Polska 21:05 Córka wilka
Thriller rozgrywający się
w surowej scenerii gór
Alaski, gdzie toczy się walka
bohaterki o ocalenie syna
i przetrwanie w ekstremalnych warunkach. Pracująca
dla armii amerykańskiej Clair
Hamilton wraca z Bliskiego
Wschodu do domu na wieść
o śmierci ojca.

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości 11:50 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz 13:10
Muzyczne chwile
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc 14:30 Lodowa podróż
15:15 100 cudownych miejsc
na świecie 15:25 Odwaga
wiary 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30 NIe
Przelewaj 16:55 Świadkowie
17:25 Adwent na serio 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
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja, 2020
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
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 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Pierwszy rok życia
zwierzęcych maluchów
- serial dokumentalny

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 W służbie bliźniemu
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 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
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Miłość i przeznaczenie
18:00 Panorama

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 Kontrola
19:40 Sport
19:50 Pogoda
19:55 Raport smogowy
20:00 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 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, Pogoda

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

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
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Pełny obraz
22:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:05 Ocaleni - reality show
00:10 Magazyn śledczy Anity

18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. 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 - Jutro
czeka nas długi dzień
01:35 300 mil do nieba
- dramat
03:20 Paterson
- komediodramat
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:20 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
21:00 Milionerzy
21:40 Zamieć
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Francja, Kanada,
2009, reż. Dominic Sena,
wyk. Kate Beckinsale,
Gabriel Macht, Tom
Skerritt, Columbus Short,
Alex O’Loughlin
23:40 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:20 Kuba Wojewódzki
01:25 Na granicy światów
- serial, USA, Wielka
Brytania
02:25 Uwaga!
- magazyn
02:45 Noc magii
04:05 Kto was tak urządził

20:05 Pasażerowie
Podczas międzyplanetarnej podróży kosmicznej
do nowego domu, na
nową planetę, dwoje
pasażerów - wskutek niezrozumiałych, tajemniczych
okoliczności - budzi się ze
snu dziewięćdziesiąt lat
za wcześnie. Jim i Aurora
zakochują się w sobie,
wiedzą, że spędzą na
pokładzie resztę życia.
22:40 Zmowa milczenia
00:40 Wybraniec śmierci
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:25
08:00
08:30
09:05
09:35
11:00
12:20
12:55
13:30
15:10
16:25
18:20
18:30
18:55
20:00
21:30

Co się dzieje
Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Urodzeni artyści - Beata
i Karolina Legierskie - cykl
reportaży
Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
Hydrozagadka - ﬁlm
Lalka - serial TVP
Romek i Anka - ﬁlm
Hamadria - ﬁlm
O krok od sławy
- ﬁlm dokumentalny
Profesor na drodze
- ﬁlm TVP
Dziennik wiejskiego
proboszcza - ﬁlm
obyczajowy
Muzyka Skalnego
Podhala - Drobne
Co dalej?
Tajny agent - dramat
Pastorałka
Portrety - Andrzej Cwojdziński - cykl reportaży
DRAMAT

21:40 Lekkie obyczaje
- Opieka domowa
- dramat
23:15 Co dalej? - program
publicystyczny
23:40 Młoda Polska - Tama
- ﬁlm krótkometrażowy
00:20 Panorama kina
polskiego - Jak pies
z kotem - ﬁlm fabularny
02:10 Portrety - Andrzej Cwojdziński - cykl reportaży
02:30 Kino nocne
- Płomienie - ﬁlm
fabularny, prod. Korea
Połudn., 2018
05:10 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:55 Zakończenie

TV Puls

TVN 7

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
Melinda Gordon
(Jennifer Love Hewitt)
ma niezwykły dar, dzięki
któremu może nawiązywać kontakt z duszami
zmarłych. Jako pośrednik
pomiędzy światem
żywych i umarłych kobieta
pomaga duszom spokojnie
przejść na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Jawajska gorączka
Jake Travers wraz
z muzułmańskim
detektywem ścigają niebezpiecznego terrorystę
odpowiedzialnego za ataki
bombowe w Indonezji.
22:05 Zawrotna prędkość
00:00 Zły Mikołaj 2
01:50 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Biesiada na cztery
pory roku
03:30 Biesiada na cztery
pory roku
04:00 Menu na miarę

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:35 Wrogowie publiczni
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2009, reż. Michael
Mann, wyk. Christian
Bale, Johnny Deep, Marion
Cotillard, Stephen Graham,
David Wenham, Stephen
Dorﬀ
23:25 Piekielna głębia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1999, reż. Renny Harlin,
wyk. Saﬀ ron Burrows,
Thomas Jane, LL Cool
J, Samuel L. Jackson,
Michael Rapaport, Stellan
Skarsgard, Jacqueline
McKenzie, Aida Turturro
01:45 Druga strona
medalu
03:25 Noc magii

TV 4
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 Grudge: Kląwa 2 Przed
dwoma laty w pewnym
domu w Tokio rozegrał się
koszmar. Jego przyczyną była
klątwa, która zabijała każdego, kto przekroczył próg
domu. 23:10 Najdłuższy
marsz Billy’ego Lynna

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:15 Muzyczne chwile
13:25 Słowo życia 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Śladami
apostoła Pawła 15:20 Mój
Tatuś walczył pod Monte
Cassino 15:40 Chingola
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30 Toliara
16:50 Adwent na serio 17:00
Głos z Brukselii 17:10 Prosto
o gospodarce 17:30 Zostań
Żołnierzem RP 17:45 Teatr
Wielki w Warszawie 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 Każdy maluch to potraﬁ
19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna

TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
- magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl - magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
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
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 obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - Turnus - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki test
22:30 Otrzymaliśmy Ducha
przybrania za synów
23:40 Oddaj mi dziecko
- dramat obyczajowy
01:20 Tajemnica Enigmy

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Zniewolona - serial
kostiumowy, prod.
Ukraina, 2019
24:00 Miłość na Gwiazdkę
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2017
01:35 McMaﬁa
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2018
02:45 Świat w czasach zarazy
03:00 Happy Olo pogodna
ballada o Olku Dobie
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20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Zabójcza broń
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1987, reż. Richard
Donner, wyk. Mel Gibson,
Danny Glover, Gary Busey,
Mitchell Ryan, Tom Atkins,
Darlene Love
23:55 Złe Mamuśki II:
Jak przetrwać święta
- ﬁlm komedia,
USA, Chiny, 2017, reż. Jon
Lucas, Scott Moore
02:10 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:45 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:05 Noc magii
04:25 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
- serial obyczajowy
prod. Polska
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
KOMEDIA

20:00 Wkręceni
Opowieść o trójce
przyjaciół ze Śląska.
Franczesko, Fikoł
i Szyja znają się od lat,
razem pracują i razem
spędzają wolny czas. Kiedy
tracą pracę w lokalnej
fabryce, postanawiają
spędzić szalony weekend
w stolicy.
22:25 Oﬁcer Blart
00:25 Medalion
Supergwiazda kina
akcji Jackie Chan wciela się
w postać Eddiego Yanga,
błyskotliwego policjanta
z Hong Kongu, który
o mały włos unika śmierci
podczas prowadzenia
śledztwa dotyczącego
medalionu.

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:25 Do dzieła - magazyn
08:45 Portrety - Andrzej Cwojdziński - cykl reportaży
08:55 Dziennik wiejskiego
proboszcza - ﬁlm
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Klara i Angelika - ﬁlm
13:30 Rzeczpospolita
modernistyczna
- Architektura Edukacji
14:05 Tamte lata, tamte dni Radosław Piwowarski
14:40 Solan i Ludwik - misja
Księżyc - ﬁlm animowany,
prod. Norwegia, 2018
16:10 Akcja pod Arsenałem
- dramat
17:55 Mieszczanie żywieccy
- Danuta i Andrzej
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Jane Eyre - serial kostiumowy

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
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.

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Na wschód
od Hollywood
- Olli Maki. Najszczęśliwszy dzień jego życia
- ﬁlm fabularny, prod.
Niemcy, Szwecja, Finlandia, 2016
21:40 Paryż. Śladami
Chopina
- cykl reportaży
22:05 Więcej niż ﬁkcja
- Magia alfabetu
23:10 Jazz - Możdżer & AUKSO
00:35 Informacje kulturalne
01:10 Lekkie obyczaje
- Opieka domowa
- dramat
02:50 Paryż. Śladami
Chopina
- cykl reportaży
03:20 Kino nocne - Król
komedii - dramat

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Ucieczka z piekła
22:00 Dzielnica strachu
00:00 Straszny ﬁlm 5
01:30 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
02:30 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:20 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
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 Receptura
- serial, Polska
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 Wytańczyć marzenia
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2006, reż. Liz Friedlander,
wyk. Antonio Banderas,
Alfre Woodard, Rob
Brown, Yaya DaCosta, John
Ortiz, Jenna Dewan
Pierre Dulane daje
bezpłatne lekcje tańca
towarzyskiego trudnej
młodzieży ze szkoły
publicznej. Niechętni
nastolatkowie z czasem
zmieniają zdanie na temat
nowych zajęć.
23:05 Prawie święta
01:25 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:30 Druga strona
medalu

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 Galileo 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 Snajper: Kolejne
starcie
23:00 Kult laleczki Chucky
Pierce, od 4 lat zamknięta
w zakładzie psychiatrycznym dla niepoczytalnych
przestępców, żyje w mylnym
przekonaniu, że zamordowała całą swoją rodzinę.
00:55 Śmierć na 1000
sposobów 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego Franciszka z Watykanu 10:55 Misjonarze Afryki
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 z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie
14:30 Przedstawienie musi
trwać 15:30 Muzyczne
chwile 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie 16:30
Wyszyński - historia 16:55
Adwent na serio 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

23 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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 Dobre historie - Wstawaj
Alicja - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Pierwszy rok życia
zwierzęcych maluchów

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 Zacznij od zdrowia
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza
miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:00 Muzyczne poranki
07:55 Informacje kulturalne
08:25 Niedziela z... Dorotą
Landowską
09:20 Architektura
nieskończoności - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Szwajcaria, 2018
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Zapomniane kobiety
sztuki - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2018
13:30 Kolęda domowa - na
jazzowo - magazyn
13:45 Mieszczanie żywieccy
- Danuta i Andrzej - cykl
dokumentalny
14:20 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
14:50 Żółty szalik - ﬁlm TVP
16:05 Stracone złudzenia
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 1948
17:50 Rzeczpospolita modernistyczna
18:30 Co dalej?

06:00 Zbuntowany anioł
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 obyczajowy
20:00 Teraz albo nigdy
Pracownica supermarketu
wymyśla historię swojego
życia, by udowodnić, że
w dużej korporacji przy
Madison Avenue dadzą
sobie radę również osoby
bez wykształcenia.

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 Receptura
- serial, Polska
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
17:15 Ten moment
17:50 Brzydula - serial, Polska
18:25 Rozwód. Walka
o wszystko
19:30 Papiery na szczęście
20:00 Brzydula - serial, Polska

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
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
21:05 Gniew Caina 22:55
Naprzeciw ciemności Zobacz
jak mistrz Kantany Tagart
przewodzi specjalnej grupie
operacyjnej złożonej z byłych
wojskowych w masakrycznej
misji pokonania wampirów.
W postapokaliptycznym
świecie największym
zagrożeniem człowieka są
krwiożercze wampiry. 00:55
Śmierć na 1000 sposobów

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

MAGAZYN

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM AKCJI

MUSICAL

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Skoki Narciarskie
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:35 Sprawa dla reportera
22:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:05 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
24:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Ojciec
Mateusz - felieton
20:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
21:55 Zniewolona - serial kostiumowy, prod. Ukraina
23:55 Porwanie Heinekena
- ﬁlm akcji, prod. Belgia,
Wielka Brytania, Niderlandy, USA, 2015
01:45 Miłość na Gwiazdkę
- ﬁlm obyczajowy, prod.
USA, 2017, reż. Colin Theys,
wyk. Nicky Whelan, Josh
Kelly
03:20 Bankowa gra
04:20 Art Noc

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Nad życie
- ﬁlm obyczajowy, Polska,
2012, reż. Anna Plutecka-Mesjasz, wyk. Michał
Żebrowski, Olga Bołądź,
Danuta Stenka
00:30 Zamieć
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Francja, Kanada, 2009, reż.
Dominic Sena
02:40 MasterChef
04:15 Noc magii

20:05 Narzeczony
na niby
Opowieść o związkowych
perypetiach, które
pokocha każdy, kto
choć raz zakochał się
w niewłaściwej osobie.
Idealne życie, o którym
marzymy, rzadko kiedy
tak naprawdę jest idealne,
a ci którym oddajemy
nasze serca, niestety
potraﬁą je z łatwością
łamać.
22:30 Erin Brockovich
01:25 I kto to mówi 2
Dalsze losy małżeństwa
Jamesa i Mollie Ubriacco,
zrealizowane wedle
sprawdzonej formuły
wzbogaconej o wokalne
popisy Travolty.

18:55 Jane Eyre
- serial kostiumowy
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu
- Julieta
20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Julieta,
prod. Hiszpania, 2016
21:55 Res Poloniae
- O Polsce z oddali
22:30 Partytury Peryta
- ﬁlm dokumentalny
23:45 Co dalej?
00:15 Na wschód
od Hollywood
- Olli Maki. Najszczęśliwszy dzień jego życia
- ﬁlm fabularny
02:00 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Jego Wysokość
George Windsor
- rozmowa

22:00 Szpieg, który mnie
rzucił
Przyjaciółki rozpoczynają
szpiegowską przygodę,
gdy Audrey dowiaduje
się, że jej były partner był
agentem.
00:10 Święta doskonałe
02:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:20 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes
05:55 Święta
na Manhattanie

20:35 Step Up IV: Rewolucja
- ﬁlm musical, USA, 2012,
reż. Scott Speer, wyk.
Kathryn McCormick, Ryan
Guzman, Misha Gabriel
Hamilton, Cleopatra
Coleman
22:40 W doborowym
towarzystwie
- ﬁlm komedia, USA, 2004,
reż. Paul Weitz, wyk.
Topher Grace, Scarlett
Johansson, Marg Helgenberger, David Paymer,
Clark Gregg, Philip Baker
Hall, Selma Blair, Malcolm
McDowellDennis Quaid
00:50 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:00 Druga strona
medalu
- talk show

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:00
Muzyczne chwile 13:20
Święty na każdy dzień 13:25
Kolory Świętości 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych
14:30 Kontrowersje wokół
klimatu 15:25 Betafo 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wędką
nad wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:05 Narodowe
Sanktuarium Maryjne
w Subukia 17:25 Adwent na
serio 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

Turniej na
ostrzu noża
Ależ to były zawody! Reprezentacja
Polski w koszykówce na wózkach
rywalizowała w mistrzostwach Europy w Madrycie, a w składzie nie
zabrakło reprezentantów Górnika
Toyoty Wałbrzych. Jak poszło biało-czerwonym?
Polacy do Hiszpanii wybrali się
z ambicjami powalczenia o co najmniej piąte miejsce, uprawniające
do gry w mistrzostwach świata. W
szeregach biało-czerwonych znalazła
się silna reprezentacja wałbrzyskiego
Górnika. Trenerem kadry jest Marcin Balcerowski, jego asystentem
Arkadiusz Chlebda, trenerem przygotowania motorycznego Patryk
Pietraszko, a zawodnikami Adrian
Łabędzki i Tomasz Łyko.
Polska rozpoczęła zmagania grupowe od planowych zwycięstw z niżej notowanymi Szwajcarią (69:54)
i Litwą (81:41). Emocji nie zabrakło

za to w starciu z Niemcami. Nasi
pałali chęcią rewanżu za porażkę
z tą ekipą w ostatnim europejskim
czempionacie (w Świebodzicach
w 2019 roku). Po prawdziwym
dreszczowcu lepsi okazali się rywale
(70:72), choć przy remisie Polacy
spudłowali spod kosza na trzydzieści sekund przed końcową syreną i
mieli jeszcze szansę na doprowadzenie do dogrywki po rzucie Wojciecha Filipskiego z otwartej pozycji,
kilka metrów od kosza. Po wysokiej
porażce z Hiszpanią drużyna Balcerowskiego pokazała charakter w
starciu z Francją, wygrywając 71:70!
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» Na zdjęciu od lewej: Adrian Łabędzki, Marcin Balcerowski,
Sandrella Awad, Tomasz Łyko i Patryk Pietraszko

Fot. użyczone (Górnik Toyota Wałbrzych)
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W ćwierćfinale znowu było gorąco,
ale biało-czerwoni ulegli Holandii
58:62. W meczu o 5 miejsce, dające prawo gry w mistrzostwach
świata, na drodze Polaków ponownie stanęli Francuzi. I co? I znowu
dreszczowiec! Trójkolorowi wygrali
po dogrywce 79:78, a 37 punktów

zdobył Nicolas Jouanserre. Po stronie Polski 29 „oczek” zaliczył Krzysztof Bandura, w całym turnieju trzeci
najlepszy punktujący zespołu, za
wspomnianym Filipskim (15.3 pkt)
i Andrzejem Mackiem (15.0 pkt).
W Madrycie w mistrzostwach
Europy rywalizowały także kobiety.

Piąte miejsce w turnieju (na sześć
reprezentacji) zajęły Francuzki w
składzie z Sandrellą Awad, zawodniczką Górnika Toyoty Wałbrzych.
Ekipa znad Sekwany wygrała 2 z
6 spotkań (oba zwycięstwa z Turczynkami).
Dominik Hołda
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Strachy
na… dachy
Zima lubi dać w kość. Dzień
jest krótki, za oknem czai się
ciemność, z góry prószy, z
boku wieje, a pod stopami
jest zdradliwie ślisko. Przenieśmy się zatem na moment
do muskanej słońcem Turcji.
W Stambule odbył się derbowy mecz Euroligi kobiet.
Fenerbahce podejmowało
Galatasaray. Na pierwszy rzut
oka – święto basketu, emocje,
starcie gigantów. Gdy spojrzy
się nieco bliżej, dogłębniej, to
staje się jasne, kto w derbach
grał, a kto statystował. Gospodynie wygrały aż 107:62,
trafiając czternaście razy za
trzy! Niemiecko-amerykańsko-ukraiński gwiazdozbiór
Fenerbahce pozbawił dużo
bardziej lokalne Galatasaray
werwy i ochoty na postawienie konstruktywnego oporu.
Wydarzenia znad Bosforu
były ostrzeżeniem przed odbywającymi się dwa dni później
derbami Dolnego Śląska. Wałbrzyscy kibice byli przekonani
o triumfie, ale na pewno nie
aż tak przekonywującym, jak
ten oglądany w żeńskim baskecie. Bo w derbach chodzi
przecież o ciśnienie, okrzyki,
oklaski i wrzaski. O to trudno, gdy jedni dominują nad

drugimi. Ale po kolei. Nasi
wbiegli na parkiet otuleni w
biało-niebieskie kibicowskie
szale. Do fanów mrugnęli
także w pierwszej kwarcie,
wygranej aż 25:12. Po stronie
wrocławskiej coś drgnęło w
drugiej odsłonie (40:33), ale
szybko okazało się, że zielone
stroje są w grudniowe popołudnie w Aqua-Zdroju passé.
Trendy na parkiecie dyktował
Hubert Pabian. Chłopak z
niewielkiej, podpoznańskiej
Opalenicy, to cichy koszykarski
zabójca, który derby podbił
nie za sprawą szaleńczego
zrywu, a dzięki sile spokoju.
Markowanie rzutu, zwód w
kierunku kosza, ułożona ręka.
Co z tego wyszło? Ano 19
punktów, 5/8 za trzy, do tego
nieskromne 12 zbiórek. Pabian siał w szeregach Śląska
większe spustoszenie niż dziki
ostatnimi czasy w dzielnicy
Podzamcze. Takiego Huberta,
wznoszącego się na wyżyny,
chcemy oglądać w akcji. Jak
już jesteśmy przy wysokościach… Niech 32-latek cieszy nas swoją grą i jeszcze
wstrzyma się z pomocą ojcu
w remontowaniu dachów, bo
tym się podobno z powodzeniem trudni.

A Śląsk? Zakochani w bałkańskiej myśli szkoleniowej
wrocławianie w trakcie poprzedniego sezonu sprowadzili do drużyny ze swojego
zaplecza trenera Dusana
Stojkova. Znany z ekspresji i
impulsywności Serb nie przekrzyczał kibiców i tłumaczył
się na pomeczowej konferencji prasowej tak: - Wiedzieliśmy, że Górnik był faworytem
tego meczu, co potwierdził
na parkiecie. Mieliśmy pewne kłopoty ze zbieraniem
piłki w ataku, co gospodarze
wykorzystali. Te zbiórki dały
Górnikowi szanse na ponowienia. Szczerze mówiąc,
liczyłem na więcej energii ze
strony swoich zawodników.
Gra tu się trudno, do tego
moi zawodnicy nie występują zbyt często przy takiej
atmosferze na trybunach
– podsumował bałkańską
angielszczyzną młody szkoleniowiec. Ponownie solidnie
zaprezentował się środkowy
Szymon Tomczak (18 punktów, 11 zbiórek), który jest
najlepszym polskim strzelcem
całej ligi. Dla 23-latka z Konina Suzuki 1 Liga już jakiś
czas temu przestała być wyzwaniem, bardziej kojarząc

Na gorąco
Po meczu Damian Cechniak,
środkowy Górnika Trans.eu
- To był dla nas bardzo ważny mecz, tak
samo jak i dla kibiców. Wiadomo, mecz
derbowy. Cieszy zwycięstwo, ale i wygranie „deski”. Miałem problemy zdrowotne
w tym sezonie, cały czas zresztą wracam
do pełnej sprawności. Najważniejsze, że
wytrzymuję tlenowo, a skuteczność przyjdzie, o to jestem spokojny. Istotne jest to,
że wygrywamy.

Fot. Alfred Frater

Derby są nasze! Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał w Suzuki 1 Lidze TBS
Śląsk II Wrocław 85:71. Super sprawa, ale
nie ma co się oglądać. Za chwilę gramy z
absolutnym topem ligi. Będzie iskrzyć!

» To było ważne zwycięstwo. Dla „porozbijanej” drużyny, a zwłaszcza dla kibiców

się z marnowaniem czasu.
Najlepsze zawody w sezonie
rozegrał z kolei 20-letni Miłosz Góreńczyk. Słynący raczej
z wyskoku i atletyzmu, a nie
ze zdobyczy punktowych
gracz, zanotował 12 „oczek”.
Wracając do gospodarzy,
dużo powodów do uśmiechu
po końcowej syrenie miał
trener Łukasz Grudniewski:
- Założyliśmy sobie przed
spotkaniem, że chcemy zatrzymać szybki atak Śląska
oraz wygrać r ywalizację
na tablicach. Wygraliśmy
w tym elemencie 53:36, z
czego dwadzieścia zbiórek
było w ataku. Dobrze przy-

gotowaliśmy się do tego
spotkania, mieliśmy rywala
rozpracowanego (…) Ten
tydzień był dla nas bardzo
ciężki. Mieliśmy mnóstwo
urazów. Kibice nie zdają sobie sprawy, jak wygląda cały
proces treningowy, ale nasi
fizjoterapeuci wykonali kawał świetnej roboty. Chciałbym im podziękować, bo to
oni doprowadzili zespół do
używalności – stwierdził po
meczu trener Górników.
W wałbrzyskim obozie nie
ma jednak ani chwili na złapanie oddechu. Do końca
roku kalendarzowego (i rundy) naszym zostały dwa me-

cze. Ale za to jakie! Najpierw
na wyjeździe z Sokołem Łańcut (środa, 15.12), a potem
u siebie z GKS-em Tychy (sobota, 18.12). To absolutna
czołówka ligi, główni rywale
biało-niebieskich w walce o
ligowy tron. Będzie iskrzyć!
Górnik Trans.eu Wałbrzych – TBS Śląsk II Wrocław 85:71 (25:12, 20:23,
29:21, 11:15)
Górnik Trans.eu: Pabian
19, Malesa 16, Dymała 13,
Zywert 12 (9 as), Ratajczak 8,
Jakóbczyk 7, Cechniak 5 (10
zb), Durski 5, Kruszczyński 0,
Jeziorowski 0.
Dominik Hołda
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