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Czy wiesz, że…
starostwa powiatowego,
został wybudowany jako
dom kultury. W 1922 roku

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

Jeden z budynków przy
Alei Wyzwolenia, w których
mają swoje siedziby wydziały

Niemiecki Związek Górników
(Verbandes der Bergarbeiter
Deutschlands) wybudował
dla siebie okazałą siedzibę.
Obecnie budynek stoi pod
numerem 20. W ogólnym
kształcie przetrwał on do
naszych czasów. Zmianie
ulegały jedynie wnętrza. W
1932 roku na strychu powstało dwupokojowe mieszkanie. Natomiast w 1937
roku zostały przebudowane
wnętrza budynku. Zarządzał
nim wtedy Niemiecki Front
Pracy (Deutsche Arbeitsfront
– DAF), po likwidacji niezależnych związków zawodowych
w III Rzeszy.
Po II wojnie światowej do
lat 50. XX wieku w budynku
działał Powiatowy Dom Kultury. Następnie budynek był
częścią siedziby Powiatowej
i Miejskiej Rady Narodowej.
Do niedawna mieścił się tu
Narodowy Fundusz Zdrowia (Dolnośląski Oddział
Wojewódzki, delegatura w
Wałbrzychu) Obecnie swoją
siedzibę ma tu Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego.
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Z nami najlepiej rozpoczniecie tydzień
Nie musicie udawać zdziwionych, doskonale wiemy, że WieszCo ukazuje się we wtorki.
Ale chwila, chwila, kto powiedział, że dobry tydzień trzeba rozpoczynać w... poniedziałek.
Oficjalnie owszem, ale tak naprawdę wszystko, co najlepsze, może przecież wystartować
dopiero we wtorek.
Jeśli przeszła wam już poniedziałkowa chandra, mamy dla was propozycję
nie do odrzucenia. Lekturę najnowszego numeru naszego tygodnika. W nim
stałe rubryki oraz mnóstwo nowych,
kreatywnych tematów. Z nami nie będziecie się nudzić. Teraz pomyślcie. Tyle
jest u nas do czytania, że część rzeczy
możecie zostawić sobie na środę, a potem już z górki. Czwarteczek, piąteczek i

weekend. Później kolejny tydzień, który
na dobre warto rozpocząć we wtorek z
nowym WieszCo. I tak bez końca.
Dobra, wystarczy tej autopromocji. Pamiętajcie, że w każdej chwili
możecie się z nami podzielić swoimi
spostrzeżeniami. Wyrazić opinię,
napisać komentarz. Albo – na co
bardzo liczymy – podsunąć nam pomysł na artykuł. Nie jesteśmy przecież

wszechwiedzący. Jeśli więc słyszeliście
o ciekawych ludziach, oryginalnych inicjatywach lub szokujących historiach,
napiszcie do nas. Na maile czekamy
pod adresem: redakcja@wieszco.pl.
Na koniec przypomnienie. W stałych
punktach kolportażu znajdziecie nas
w wersji tradycyjnej, czyli papierowej,
która wciąż cieszy się niesłabnącym
powodzeniem. Możecie nas również
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POGODA
Wtorek 26.01
Temp. -1/-4
pochmurno
Środa 27.01
Temp. 0/-4
zachmurzenie duże
Czwartek 28.01
Temp. 3/1
zachmurzenie duże

czytać on-line. Po liczbie odwiedzin
naszej strony i statystykach ściąganych
numerów widzimy, że tę formę też
lubicie. I bardzo dobrze. Co tydzień
na stronie www.wieszco.pl znajdziecie najnowsze wydanie gazety. Tu też
mamy coraz pokaźniejsze archiwum,
w którym zapisujemy każdy numer
WieszCo, który dotąd się ukazał.
Redakcja

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

RYS: Marcin Skoczek
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Piątek 29.01
Temp. 4/1
deszcz
przechodzący w
śnieg
Sobota 30.01
Temp. 6/3
śnieg
Niedziela 31.01
Temp. 6/-1
przelotne opady
śniegu
Poniedziałek 1.02
Temp. 3/-2
przelotne opady
śniegu

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

Fot. Ryszard Burdek

» W zeszłym roku WieszCo
przekazało na WOŚP cały
dochód z reklam w jednym
wydaniu gazety. Łącznie 4180 zł

Pomagamy na słodko
Wspólnie, bo warto wspierać potrzebujących. Razem
z Cukiernią „Oleńka” zapraszamy do nietypowej akcji.
Wystarczy, że kupicie pączka z marmoladą, a my pomnożymy pieniądze, które potem przekażemy na WOŚP.

REKLAMA

Nie będziemy zanudzać
kilkoma akapitami, jakie to
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ważne jest pomaganie. Sami
zdecydujcie, czy tak jest. Na-

szym zdaniem należy wspierać WOŚP. Jeśli uważacie

podobnie, nie możecie nas
zawieść.

O co chodzi w naszej akcji? Aby wesprzeć inicjatywę
Jurka Owsiaka, wymyśliliśmy,
żebyście kupowali pączki z
marmoladą. A dlaczego nie?!
To niedrogi wypiek i chyba
każdy go lubi. Jeśli zdecydujecie się kupić ten przysmak w
Cukierni „Oleńka” i pokażecie
kupon z gazety, zapłacicie za
jedną sztukę o połowę mniej
(tylko 1,20 zł). WieszCo tę kwotę podwoi i na konto WOŚP
przekaże za jednego pączka
2,40 zł. Tylko od was zależy, ile pieniędzy wpłynie dla
potrzebujących. Pamiętajcie
kwotę uzbieraną ze sprzedaży
pączków pomnożymy przez
dwa. Teraz ważne. Drukujemy
dwa kupony. Dobra, przyznajemy, chcemy was trochę
„przymusić”, żebyście idąc do
cukierni kupili dwa pączusie
z marmoladą. A i jeszcze to –
akcja trwa od środy do piątku
(27-29 stycznia).
Teraz jak pomóc? Wycinacie
kupon lub kupony z WieszCo
(ta druga wersja bardziej nam
się podoba), które znajdziecie
poniżej na tej stronie. Macie 3
dni (najbliższa środa, czwartek
i piątek), żeby pójść z nimi do
jednej z 10 cukierni „Oleńka”
(listę macie z boku). Kupujecie
pączka z marmoladą za 1,20 zł
lub dwa za 2,40 zł, zajadacie

się pysznym wypiekiem, macie
świadomość, że pomogliście
potrzebującym, a nam dajecie
satysfakcję, że namówiliśmy
was do wzięcia udziału w akcji.
I jeszcze jedno. Żeby nie było
za łatwo. Tylko przy zakupie
dwóch pączków otrzymacie
od ekspedientki w cukierni
czerwone serce WOŚP.
ToP
Do dzieła!
W tych cukierniach
„Oleńka”
kupicie pączki
dla WOŚP
Wałbrzych
ul. Armii Krajowej 38
ul. Hetmańska 82
ul. Długa 1
pl. Zamenhoffa 1
ul. 1 Maja 2
ul. Wieniawskiego 70
ul. Długa 5a
ul. Długa 4b
Świebodzice
ul. Żeromskiego 3
Szczawno-Zdrój
ul. Kościuszki 14

Więcej
na stronie
28
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Miasto dowiezie seniorów na szczepienia
Urząd Miejski w Wałbrzychu pomoże osobom z trudnościami w dotarciu do punktów szczepień. W tym
celu działa specjalny numer telefonu dla osób zakwalifikowanych przez POZ-ty do transportu. To 664
09 09, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

W pierwszej kolejności dostęp do szczepień
zapewniają POZ-ty, czyli punkty Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, które organizują transport
sanitarny lub wizytę wyjazdową ze szczepieniem. Natomiast punkty szczepień przekazują
listy zarejestrowanych pacjentów, którzy

zgłosili potrzebę skorzystania z transportu
organizowanego przez miasto. Do przejazdów
organizowanych przez gminę uprawnione są
osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym, osoby w wieku 70 lat i więcej (70+)

oraz mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w
samodzielnym dotarciu do punktu szczepień,
położonego najbliżej miejsca zamieszkania.

Rys. Katarzyna Zalepa

Miasto wzięło na siebie odpowiedzialność za
transportowanie do punktów szczepień osób
z niepełnosprawnościami o stopniu znacznym
oraz seniorów w wieku 70+, którym rodzina lub
bliscy nie mogą z przyczyn losowych zapewnić
transportu.

Nie jest łatwo być sobą
Spróbujemy wykorzystać moment, gdy pół Polski siedzi na Zanzibarze
(wiadomo, w czasie pandemii prawie każdy tam lata), inni chcą się zapisać na szczepienie, a kolejni, zajęci zjeżdżaniem na sankach, szukają
możliwości zapisania się do jakiegoś związku sportowego. I pochylimy
się nad jakimś plebejskim tematem. Ot, choćby zwolnienia Jerzego
Brzęczka z posady selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski.

Wiemy, że dla niektórych z was to
anonimowy gość. Podobny zupełnie do nikogo, za którego kadencji
polscy piłkarze grali tak szybko i
pomysłowo, że gdy kopnęli piłkę, to
ta nim spadła na boisko, tacy Włosi
czy Holendrzy zdążyli pójść na Big
Maca, wypić półlitrową Coca Colę.
I jeszcze wziąć na wynos czekoladowego shake’a.
Gdyby Jerzy Brzęczek wystąpił w
„Rozmowach w toku” u Ewy Drzyzgi,
prawdopodobnie podpisano by go
jakoś tak: „Jest dobrym wujkiem i

czuje się z tym całkiem przyzwoicie,
a poza tym lubi wszystkie ciepłe kluski”. Facet od początku nie nadawał
się na selekcjonera, a teraz święte
oburzenie, że stracił posadę. To szok,
jak nowe wątki w „M jak miłość”.
Nie od dziś wiadomo, że jego pryncypał, Zbigniew Boniek, jako prezes
PZPN może wszystko. Prawie. Tego
gościa też możecie nie kojarzyć, więc
pędzimy z wyjaśnieniami, że jest tak
bezczelny jak dzieciak w przedszkolu,
zabierający innym zabawki i popychający kolegów, gdy nie chcą robić

tego, co im każe. Ale zrobił to, czego
kibice od dawna oczekiwali. Może
tylko styl rozstania i czas, że akurat
teraz, były takie sobie.
Dobra, wciągnęliśmy was odrobinę
w to piłkarskie piekiełko, o którym
mówią wszyscy w patriarchalnym
świecie, zgromadzeni gdzieś w niedawno otwartym pubie podczas zawodów darta. Dziwicie się, dlaczego
akurat o tym wspominamy? Bo jakiś
nikomu bliżej nieznany Polak błysnął
niedawno w tej kojarzącej się z barem
grze, którą jedni stawiają obok równie

emocjonującego bilarda, a dla drugich
jej zasady są nawet mniej zrozumiałe
niż przepisy baseballa. Dart brzmi
jednak enigmatycznie, przynajmniej
na tyle, że można byłoby w co drugiej
knajpie, którą mimo zakazów właściciele zamierzają otworzyć w czasie
pandemii, zrobić jakieś mistrzostwa.
Jak dwa tygodnie temu w pewnym
hotelu w Jastrzębiej Górze, gdzie
zgromadziło się 300 osób, bo zorganizowano tam półfinały mistrzostw
Polski juniorów w szachach. Uwierzycie, że Sanepid i policja nie miały

SCB

żadnych uwag! Co z tego, że chwilę
wcześniej do szachowego związku
mogło przystąpić mniej więcej tylu
nowych członków, co dziennie przewija się przez Wall Street. Jasne, że
koloryzujemy, ale rozumiecie, w czym
rzecz?! Czyli luz jak na rybach.
To prawie jak z Jadwigą Emilewicz,
podczas rodzinnego wypadu na
narty. Synowie byłej wicepremier w
najlepsze jeździli na stoku pomimo
pandemicznych ograniczeń. Padła
nawet deklaracja, że dzieci są alpejczykami i należą do Polskiego Związku Narciarskiego. Po wnikliwej analizie materiału i bystrym spojrzeniu
Piotra Kraśki w wieczornych Faktach
TVN okazało się, że synowie Emilewicz owszem zostali zarejestrowani
w Związku, ale jakoś tak następnego
dnia po pytaniach od dziennikarzy.
Można? Można! Sprawa licencji dla
synów byłej wicepremier jest dla nas
tak oczywista jak pomoc rządu w
tarczy 10.0 (czy ile tam sobie wymyślicie) dla przedsiębiorców. Władza
powinna dawać przykład, a nie
szukać furtek, pozwalających ominąć
przepisy. No i po co się spinać?
W porządku, wracamy do Brzęczka, bo niebezpiecznie odeszliśmy
od głównego, piłkarskiego wątku.
Tak, jaramy się futbolem i mamy
gdzieś, że to plebejska rozrywka. Kto
powiedział, że wszyscy muszą fascynować się poezją Allana Ginsberga
i zachwycać obrazami Claude’a
Moneta. Albo zachwalać filmy Ingmara Bergmana, które inni uważają
za arcydzieła, a my przynajmniej na
jednym zasnęliśmy gdzieś tak w połowie. Lecz później wypada nagadać
wszystkim dookoła, jakie to niewiarygodne arcydzieło widzieliśmy,
żeby tylko nie zostać uznanym za
kulturalną amebę. I unikać spojrzeń z
wypisanym na czole niewidzialnymi
literami karcącym hasłem „jak to
możliwe, że film ci się nie spodobał”?
Przepraszamy, może to nie jest
odpowiedni moment na takie skojarzenia, ale cóż począć. Akurat teraz
przypomniały nam się te doniesienia
z USA, że jakaś 35-letnia wykładowczyni na uniwersytecie utrzymywała
intymne stosunki ze swoim studentem. Wokół święte oburzenie, ale nie
wierzymy wam hultaje, że przynajmniej kilku z was nie pomyślało coś
w stylu: „dlaczego gdy ja zdawałem
maturę, nie było takich nauczycielek”?
Dobra, chyba przegięliśmy.
Niech każdy będzie sobą. Tylko tyle
i aż tyle. Po co udawać?
Tomasz Piasecki
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LOT promuje aglomerację
Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej zaprezentowała
wydane ostatnio materiały promocyjne. Są to polsko-angielski przewodnik oraz
mapy, na których zaznaczono i opisano wieże widokowe oraz atrakcje dla dzieci
dostępne na terenie AW.

Obie mapy są dwustronne i nawiązują swoją stylistyką do wydanych
w 2019 roku map prezentujących
hotele i lokale gastronomiczne na
terenie AW. Tym razem przyszedł

czas na prezentację licznych wież
widokowych obecnych na terenie
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Najbardziej spektakularne z nich zostały
wybudowane w ostatnich latach

na Borowej i Trójgarbie. Wśród
16 wymienionych obiektów, a na
odwrocie mapy także szczegółowo
opisanych i zilustrowanych, znalazły
się także znane budowle historyczne

jak Wieża Anny w Szczawnie-Zdroju
czy wieża widokowa na Chełmcu.
Druga mapka pokazuje obecne
na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej
atrakcje dla dzieci. Na planie znalazło
się aż 26 różnych miejsc, m.in. centra
kultury, muzea, zabytki, obiekty sportowe i rekreacyjne.
Mapki zostały wydrukowane w nakładzie 5 tys. sztuk, natomiast przewodnik w 2,5 tysiącach egzemplarzy.

Fot. użyczone (LOT AW)
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» Na internetowych aukcjach można wylicytować mnóstwo przedmiotów wspierając w ten sposób WOŚP

Finał WOŚP tuż za progiem
Zbliża się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna akcja będzie
miała nieco inny charakter niż wszystkie poprzednie, bowiem będzie odbywała się w
dobie epidemii. Organizatorzy zapewniają jednak, że atrakcji nie zabraknie.
- Od lat biorę udział w tej
akcji i jestem jej wolontariuszem, nie inaczej będzie w
tym roku. Przez obostrzenia
związane z pandemią tegoroczna edycja będzie inna,
co nie oznacza, że zbierzemy
mniej pieniędzy. Już dzisiaj
zachęcam do wspierania fundacji przez internet –zachęca
prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej.
Cały czas można przekazywać fanty, które będą licytowane w czasie finału. To
mogą być pamiątki, ciekawe
przedmioty czy oryginalne
usługi. Ale nie przynoście
ich jeszcze do siedziby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Skontaktujcie się telefonicznie
z Justyną Ryncewicz z marketingu WOK (608-449-451).
Ponadto w Wałbrzychu w
kilkudziesięciu punktach stoją
skarbonki, do których można
wrzucać pieniądze. Lista tych
lokali znajduje się na stronie
internetowej: www.wok.walbrzych.pl
W tym roku WOŚP zagra w
przepięknej zimowej scenerii
mieroszowskiego rynku. Będą
licytacje i nie tylko. Hasłem
tegorocznej akcji jest „Finał z
głową”. Dlatego 31 stycznia
na ulicach Mieroszowa kwestować będą dziesiątki niezawodnych wolontariuszy. W
niektórych miejscach w gminie

pojawią się również skarbonki
stacjonarne. Wszystkie osoby,
które chciałyby w jakiś sposób
wesprzeć tegoroczny finał,
przekazać coś na licytację,
prosimy o wiadomości wysyłane na facebookowy profil
Mieroszowski Sztab WOŚP.
Wolontariusze na Trójgarbie, wirtualna eSkarbonka,
czarnoborskie pierogi, a do
wylicytowania m. in. lot balonem, lot samolotem, złote serce i wiele innych niespodzianek – to wszystko
zapowiadają organizatorzy
czarnoborskiego sztabu WOŚP.
Czarnoborskich wolontariuszy
spotkać będzie można już w
sobotę (30 stycznia) na oble-

ganej przez turystów Górze
Trójgarb, więc drodzy turyści
na pieszą wędrówkę przygotujcie nie tylko dobre buty,
ale też gorące serca i portfele.
Tradycyjnie, podczas finału
wolontariusze kwestować
będą na terenie całej gminy.
Spotkacie ich zwłaszcza w
okolicy świetlic wiejskich oraz
pod czarnoborskim Centrum
Kultury, gdzie dodatkowo
będzie możliwość zaopatrzenia się w smakowite i
uwielbiane w całym regionie
czarnoborskie pierogi oraz
domowe wypieki (oczywiście
na wynos). Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy to także
licytacje. W tym roku, zgodnie

z wytycznymi Fundacji, licytacje odbędą się wyłącznie za
pośrednictwem aukcji Allegro
oraz telefonicznie.
Sztabowe puszki stacjonarne znajdziecie w 11 punktach
w Głuszycy, oto one: Jadło
Państwa Czepil, Klub Dobra
Energia, Apteka Flos, Salon
fryzjerski Beaty Drapały, Apteka przy ul. Sienkiewicza 13,
Apteka Stara przy ul. Grunwaldzkiej 23, Placówka Całodobowej Opieki Dla Osób
Niesamodzielnych „Geramus”,
Sklep obuwniczy w Głuszycy,
Punkt Lotto przy ul. Grunwaldzkiej, Sklep u Pani Panek
przy ul. Grunwaldzkiej, a także
w Centrum Kultury – MBP.

W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoc po
raz kolejny na aukcję wystawiony został XIII-wieczny
Zamek Grodno, położony w
rezerwacie przyrody Góra
Choina w Zagórzu Śląskim.
Przedmiotem aukcji jest: Tytuł Honorowego Kasztelana
Zamku Grodno w 2021 r. Jeśli
marzy się wam honorowe
zarządzanie średniowiecznym
Zamkiem Grodno, a przy tym
chcecie wesprzeć 29. Finał
WOŚP, by razem zagrać dla
oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, to zapraszamy do
licytacji.
SCB

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koper nika
z Pszenna znane są z dobrych uczynków. Iga Piotrowska
z klasy 5a oddała swoje włosy na rzecz działań Fundacji Rak’n’Roll Wygraj Życie w ramach akcji „Daj Włos”!

dziewcząt, które zdecydowały się wspomóc
Fundację, choć nie wszystkie głośno o tym
mówią. Gratulujemy pięknej postawy” –
pisze dyrekcja placówki.

Peruki z naturalnych włosów są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
do wysokości niewielkiego limitu (250 zł),
a ich cena jest wysoka. Dlatego od 9 lat
fundacja pomaga kobietom w trakcie chemioterapii wyglądać dobrze – w Programie
Daj Włos! otrzymują one peruki bezpłatnie.
Każdy może obciąć włosy w dobrym celu i
przekazać je do Fundacji Rak’n’Roll. Dalej
powędrują do perukarni Rokoko, która zrobi
dla pań wygodne i piękne peruki.
KaR

Fot użyczone (Archiwum prywatne)

» Ten kto wylicytuje Skodę Favorit,
bardzo pomoże małej Amelce

Fot. użyczone (archiwum prywatne)

Daj Włos! Bądź jak Iga

„Jesteśmy bardzo dumni ze wszystkich
działań naszych uczniów świadczących o ich
wrażliwości i wielkich serduchach. Wśród
naszych uczennic jest całkiem spora grupa
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Warto też zapoznać się z licytacją „Skoda dla Amelki”. To inicjatywa, która ma na celu wspomóc zbiórkę
pieniędzy na rzecz chorej. Prace nad projektem, czyli
autem Skoda Favorit, model 136L z 1991 roku, silnik
o pojemności 1289 cm3, ruszyły 1 grudnia 2020 roku,
a na koniec roku auto było już gotowe. Skoda przeszła
prawdziwą metamorfozę. Najpierw została niemal
całkowicie rozebrana i gruntownie oczyszczona, aby
etapami zająć się każdym elementem pojazdu. Skoda
dla Amelki dostępna jest na portalu aukcyjnym allegro.
pl. Podsumowując: nowy właściciel otrzyma Skodę
Favorit po kapitalnym remoncie okraszoną historią
zaangażowania w pomoc i chęć ratowania ludzkiego
życia. Jesteśmy pewni, że auto będzie długo służyło,
ale i godnie reprezentowało nowego właściciela o
wielkim sercu.
- Nasz dotychczasowy świat runął w posadach.
Inni rodzice walczą od praktycznie narodzin dzieci
z SMA, aby zdążyć przed graniczną wagą. My
startujemy z Amelką, która skończyła 17 miesięcy
i waży 10 kilogramów. Mamy tak niewiele czasu!
Prosimy pomóżcie – mówią zdesperowani rodzice
małej Amelki.
KaR

Walczą o życie
Amelki. Pomóżcie!

Rdzeniowy zanik mięśni
u półtorarocznej Amelii ze
Strzegomia zdiagnozowano
kilka tygodni temu. Dziecko szybko traci sprawność.
Medykament, który może
powstrzymać chorobę, to
tzw. „najdroższy lek świata”.
Kosztuje ponad 9 milionów
złotych. I, tak jak terapia Car-T,
nie jest refundowany.
- Nasza córeczka jest bardzo chora, bardziej niż mogliśmy sobie wyobrazić! Dla
nas to ogromny szok, z którego do tej pory nie możemy
się otrząsnąć! SMA – rdze-

niowy zanik mięśni! Mutacja
genetyczna niszczy nie tylko
mięśnie odpowiedzialne za
chodzenie czy siedzenie,
ale także te najważniejsze,
dzięki którym dziecko oddycha! - mówi Patrycja Gmyrek, mama Amelki. Dorośli
są przerażeni, bo żaden
rodzic nie jest gotowy na tak
straszną chorobę dziecka,
ale nie można tracić nawet
chwili. Od tego, czy uda
się zebrać ogromną sumę
pieniędzy i przystąpić do
terapii genetycznej, zależy przyszłość dziewczynki.

– Błagamy was o pomoc,
udostępnienie zbiórki, bo
tylko dzięki wam jesteśmy
w stanie przeskoczyć tak
wielką kwotę. Pomóżcie nam
sprawić, by Amelka dostała
swoją jedyną szansę…- dodaje Patrycja Gmyrek.
Str zegomianie zabrali
się za pomaganie! W sieci
wystarczy wpisać #MyszkaAmelka i wziąć udział w
licytacjach dla dziewczynki.
Na portalu siepomaga.pl
trwa zbiórka funduszy. Na
tę chwilę zebrano już około
miliona złotych.

REKLAMA

Dziewczynka ma już ponad 10 kilogramów! Lekarze postawili jednak warunek
– do leczenia przystąpią tylko dzieci, które
nie przekroczyły 13,5 kilograma... Strzegomianie pomagają, jak tylko potrafią.
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Efekty zbiórek napawają optymizmem.
Dzięki dobroci i chęci niesienia bezinteMieszkańcy Lutomii Górnej są dumni po zamontowaniu na terenie resownej pomocy mieszkańców gminy,
wsi metalowego serca na plastikowe nakrętki. Zostało ono usta- poszczególne pojemniki opróżniono, a
nakrętki wymieniono na pieniądze na cele
wione w pobliżu posesji nr 48, nieopodal przystanku autobusowego.
charytatywne już wielokrotnie: Pszenno – 6
- Pragniemy podziękować Sylwkowi DaZbieranie plastikowych nakrętek do pojemni- razy, Słotwina – 4, Lubachów – 4, Grodziszdasowi i Łukaszowi Hermanowi za pomoc ków w kształcie serca jest znane mieszkańcom cze – 3, Boleścin – 2.
przy wykonaniu serca, które zostało w pełni gminy Świdnica nie od dziś. Do tej pory serca
To jednak nie koniec zbiórek, a zatem zachęsfinansowanie ze środków własnych sołectwa. zamontowane zostały już w 5 gminnych miej- camy do czynnego udziału. To łatwy sposób na
Serdecznie dziękujemy – mówią sołtys i rada scowościach. Poszczycić nimi może się Pszenno, pomoc potrzebującym.
KaR
sołecka.
Słotwina, Lubachów, Grodziszcze i Boleścin.

Fot. KaR

» W Świdnicy pojawi się 7 czerwonych kubłów na elektrośmieci

Czerwone pojemniki już w Świdnicy
Firma MB Recycling oraz Fundacja Odzyskaj Środowisko wstawią nieodpłatnie na terenie miasta siedem specjalistycznych pojemników na odpady elektryczne i elektroniczne. To tam wyrzucajcie swoje elektrośmieci.
- Dzięki podpisanemu porozumieniu świdniczanie zyskali
możliwość szybkiego pozbycia
się ze swoich domów i mieszkań niepotrzebnych i zużytych sprzętów gospodarstwa
domowego czy też baterii,
telefonów komórkowych.
Trafią one do czerwonych
pojemników i będą ponownie
wykorzystane, bez szkody dla
przyrody. Lokalizacja pojemników w każdej części miasta
sprawi, że zbiórka zużytego
sprzętu małogabarytowego
stanie się znacznie wygodniejsza – mówi prezydent Beata
Moskal-Słaniewska.
Wspólnie z Fundacją miasto
co roku prowadzić będzie akcje

dotyczące edukacji ekologicznej. To między innymi ,,Szkolne
Centrum Recyklingu”, czyli
projekt współpracy ze szkołami w zakresie udostępniania
materiałów edukacyjnych dla
uczniów, także z wykorzystaniem internetu. Przeprowadzone zostaną szkolenia,
w szczególności w szkołach,
przedszkolach i klubach seniora. Zaplanowano również
konkursy dotyczące ochrony
środowiska i recyklingu.
- Gmina zapewnia system
zbierania i zagospodarowania elektrycznych odpadów
poprzez cykliczne zbiórki,
które organizowane są z firmą AG- EKO. W tym roku

wspólnie zebraliśmy 8 ton
odpadów. Umożliwiamy także
ich przekazywanie do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
– przez ostatnie 12 miesięcy
oddano ich tam ponad 18
ton! Nawiązanie współpracy
z firmą MB Recycling umożliwi
mieszkańcom łatwiejsze pozbywanie się sprzętu małogabarytowego, a dzięki Fundacji
Odzyskaj Środowisko będziemy prowadzić akcje ekologiczne, które na pewno wzbogacą
dotychczasową ofertę dla
świdniczan – mówi Krystian
Werecki, dyrektor Wydziału
Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
KaR

Co należy wrzucać do czerwonych pojemników:
• sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50
cm, czyli: odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki
elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i
ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty
muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki,
sprzęt sportowy, do nurkowania, biegania, wiosłowania, komputery, czujniki dymu, regulatory
ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe
wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami
fotowoltaicznymi,
• małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych
wymiarów nie przekracza 50 cm,
• telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony,
• zużyte baterie i akumulatory.

Fot. użyczone (SLG)

Gmina z wielkimi sercami
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Dawniej nie było
takiego zamordyzmu
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Czy 20 lub 30 lat temu polityka była kryształowa? Pewnie,
nie,
że nie, ale daleko jej było do zgnilizny dzisiejszych czasów.
Mówi o tym były wałbrzyski poseł AWS Leszek Szewc. –
Nikt nikomu ust nie zamykał, a debaty z sali plenarnej
przenosiły się do baru za kratą lub do restauracji sejmowych – opowiada były parlamentarzysta.
to po ludzku boję się takiej
władzy. Lata 1997-2001,
oprócz reform Buzka, to okres
dostosowywania naszego
prawa do ustawodawstwa
europejskiego i chociażby
usuwanie skutków powodzi
1997 roku. Wiedziałem, że
wejście do NATO i UE to
najważniejsze zadania elit
politycznych z tamtych lat.
Egzamin został zdany?
- Tak mi się wydaje.
Polityka sprzed dwóch
dekad i ta obecna mają
cokolwiek ze sobą wspólnego?
- Tak, zarówno wtedy, jak
i dzisiaj chodzi o władzę i realizację wyznaczonych celów
politycznych. O ile cele z lat
1989 do 2015 były realizowane lepiej lub gorzej przez
różne opcje polityczne, dzisiaj
mamy dziwny cel powrotu do
państwa scentralizowanego z
wątpliwym przywództwem,
które chce nas wyprowadzić
z rodziny państw demokratycznych. PiS zapomniał albo
nie chce uznać, że demokracja
to forma życia wspólnego
wszystkich obywateli, a nie
tylko jednej partii lub połowy
społeczeństwa. Przykładów
na to mamy wiele, wspomnę
tylko stosunek władzy do
organizacji pozarządowych
lub kobiet.
Pamiętam, że wy wtedy
nawet z zajadłymi wrogami
politycznymi nie obrzucaliście się błotem? Potrafiliście
rozmawiać?
- Tak, ale marszałkowie z
różnych ugrupowań nie zamykali ust posłom i senatorom.
Debaty przenosiły się do baru
za kratą lub do restauracji
sejmowych. Był spór, ale nie
było zamordyzmu. Sejm to
najlepsze miejsce do debat,
ale w sali plenarnej, a nie w

Sali Kolumnowej, o czym chyba chciał powiedzieć sędzia
Tuleya.
Zdarzało się, że ktoś kogoś nagrał, a później szantażował. Lub pobiegł z tym
do mediów?
- Nie przypominam sobie.
W tamtych czasach ważne
były dla nas media lokalne i
nie raz czy dwa dziennikarze
lokalni rozliczali nas z naszej
pracy w Sejmie, ze spotkań z
wyborcami. Byli bardzo zaangażowani w przedstawianiu
pracy parlamentarzystów w
ich małych ojczyznach. Brak
niezależnego dziennikarstwa
może mieć opłakane skutki dla
funkcjonowania demokracji
na poziomie lokalnym. Dotyczy to szczególnie polityków
samorządowych.
Dziś szeregowi członkowie partii potrafią nagrywać nawet swoich kolegów
z ugrupowania, żeby ich
skompromitować.
- Tak wygląda walka o
srebrniki. Widać, że niektórzy
mają dużo do stracenia.
Nie chce Pan chyba powiedzieć, że 20 lat temu
wszystko było fair play.
Zdarzały się jakieś brudne,
polityczne zagrywki?
- Były i to od samego początku. Po kilku miesiącach
ludzie związani z Jarosławem
Kaczyńskim i Radiem Maryja
wyszli z klubu AWS. Kilku posłów uwikłanych było w afery,
kilku starano się przypisać złą
pracę na stanowiskach urzędniczych, wieloletnie rozprawy
przed sądami doprowadziły
do ich oczyszczenia, kilku
zostało skazanych.
Jako byli posłowie z tamtego czasu macie ze sobą
jakiś kontakt. Pan, Marek
Dyduch, Jan Lityński, Zbigniew Senkowski?

- Zbyszka widuję na
osiedlu, jak spaceruje
z psem. On emeryt,
ja do pracy. Z Jankiem widzieliśmy się
ostatnio w rocznicę
Solidarności w I LO na
panelu dyskusyjnym.
Z Markiem nie widziałem się już wiele
lat. Wspólnie kiedyś
prowadziliśmy udaną aukcję na rzecz
WOŚP Jurka Owsiaka
w Szczawnie-Zdroju.
Może kiedyś się spotkamy.
W polityce jest
miejsce na przyjaźń?
- Przyjaźń wymaga
więcej niż tylko polityki. Jeżeli tak jest, to
polityka nie stanowi
podziału, przyjaźnie
przetrwają. Ja nieste- » – PiS zapomniał albo nie chce uznać, że demokracja to forma
życia wspólnego wszystkich obywateli, a nie tylko jednej partii –
ty straciłem przyjaciół,
mówi Leszek Szewc, były poseł AWS
doprowadziły do tego
różnice w poglądach na
dzisiejszą sytuację, do jakiej się wsiada, albo zostaje na Czas rządów PiS jest i będzie
doszło ze wzmocnioną siłą po peronie. Ja wsiadłem.
świetnym materiałem do po2015 roku. Ale dla równowaW 2001 roku starał się szukiwania odpowiedzi, jak
gi wróciły stare, zapomniane Pan o reelekcję, ale bez po- można przejść z demokracji
trochę przyjaźnie.
wodzenia. Pięć lat później do demokracji proceduralnej,
Wróćmy do początków. nie udało się zostać na dłu- o której przed erą PiS-u pisał
Skąd Pan się wziął w AWS? żej radnym powiatowym. Te Marcin Król.
- NSZZ Solidarność stano- niepowodzenia skutecznie
Czyli takiej, w której
wiła oś integracji, barwnej wyleczyły Pana z polityki?
obywatele mają mniejszy
w tamtych czasach opozycji.
- Byłem radnym kilka mie- wpływ na władzę?
Ja wówczas pracowałem w sięcy. Powtórzono wybory
- Na to mi teraz wygląda.
Komisji Krajowej w Gdań- w moim okręgu ze względu
To na koniec proszę jeszsku. Miałem poparcie kilku na kupowanie głosów. Prze- cze raz dokończyć zdanie
liderów. Dostałem jedynkę na grałem. Sposób zdobywania „Polityka dziś to…
liście, co wcale nie gwaran- głosów w tamtym czasie,
- Ciekawe pytanie, ale nie
towało sukcesu. AWS miała przekupstwa, zdecydowały, namówi mnie Pan na niecenjak na 1997 rok bardzo dobrą że odszedłem z politycznej zuralne słowo (śmiech).
kampanię wyborczą. Pomaga- rywalizacji na stałe. Podjąłem
Może chociaż jak u Przeła firma z USA.
i skończyłem studia na polito- mysława Gintrowskiego w
No dobrze, ale nie każdy, logii, ze specjalizacją polityka Autoportrecie Witkacego,
kto działał w Solidarności, samorządowa i regionalna. „polityka to w krysztale
chciał być posłem. Jak to Czasami wracam do lektur pomyje”?
było w pańskim przypadku? prof. Jabłońskiego, prof. Her-Niech tak będzie (gorzki
- Pociąg podjeżdża na stację buta, który był promotorem uśmiech)
Rozmawiał Tomasz Piasecki
i jedzie do Warszawy. Albo mojej pracy magisterskiej.

Fot. Archiwum Leszka Szewca

Proszę dokończyć zdanie
„Polityka dziś to…
- Ciśnie się na usta niecenzuralne słowo, ale chyba nie
o to chodzi?
Jeśli aż tak z nią jest źle...
- Dla mnie i wielu aktywnych przed wielu laty osób,
polityka była czymś naturalnym. To był czas zmian,
na które czekały pokolenia,
by żyć i mieszkać w wolnej
Polsce. Dokończyć dzieła Solidarności 80 roku.
Trochę mnie Pan zaskoczył, podobnie myślał Pan
ponad 20 lat temu, gdy
zostawał posłem?
- Wiedziałem, że to będzie Parlament zadaniowy.
Ilość zmian reformowanych
obszarów, które ówczesna
prawica wprowadzała, można
porównać do „dereform” w
wykonaniu PiS od 2015 roku.
Praktycznie z tamtych reform
zachowała się tylko reforma
administracyjna. Wszystkie
pozostałe zostały zniesione
i na ich miejsce wprowadza
się systemy rodem z PRL, np.
oświata, niezależna prasa.
Mocne.
- Ale tak jest. Proszę zwrócić
uwagę, że politycy PiS tęsknią
za zarządzaniem szpitalami z
pozycji centrum. Generalnie
wiele zdecentralizowanych
obszarów naszego życia ponownie poddawane jest ciągłej centralizacji.
W sejmowych ławach
zasiadał Pan w kadencji
1997-2001 z ramienia Akcji
Wyborczej Solidarność. To
był dla Pana dobry czas?
- Nie do końca. Byłem
40-latkiem z doświadczeniami i wiedzą nie do końca
dopasowaną do potrzeb tamtego Sejmu. Jak widzę dzisiejsze kadry 30-latków, którzy
wszystko wiedzą najlepiej,

FaKtY

Bezdomni potrzebują wsparcia
Chociaż ostatnio mróz zelżał, to jednak nie wolno nam zapominać
o potrzebujących. Zima wiadomo, stwarza zagrożenie dla życia i
zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku oraz tych samotnych.

Sytuacja dotyczy szczególnie osób nietrzeźwych, przebywających w pomieszczeniach
opuszczonych i nieogrzewanych. Przy ujemnych temperaturach powietrza bardzo łatwo
o tragiczne w skutkach zdarzenie. Dlatego

przypominamy i po raz kolejny zwracamy się do
mieszkańców o wsparcie działań policjantów.
Apelujemy o informowanie o każdej zauważonej osobie, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Być może nasza pomoc przyczyni się

» Nasza czytelniczka Daria Janczak na szczycie
Kasprowego Wierchu. Zobaczcie, co trzyma w dłoni
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do uratowania komuś życia. Informacje można
przekazywać na numer telefonu alarmowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112.
Działania oczywiście mają charakter pomocowy, a na celu przeciwdziałanie zagrożeniom
związanym z utratą życia i zdrowia osób
bezdomnych i bezradnych życiowo. W trakcie
czynności osobom potrzebującym policjanci
udzielą informacji, a także pomogą w dotarciu
do placówek wspierających osoby bezdomne
oraz inne wymagające opieki.

Fot. użyczone(KMP Wałbrzych)
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Kasprowy Wierch
– WieszCo tu było!

Fot. użyczone (Archiwum Darii Janczak)

Jeszcze trochę i Darii Janczak oficjalnie przyznamy tytuł naszej ambasadorki. Nie ma co, wygląda na to, że dziewczyna nas lubi (mamy nadzieję, że nie
jest jedyna) i z wzajemnością. No bo
komu by się chciało po 10-godzinnym,
morderczym marszu i zdobyciu Kasprowego Wierchu, stanąć na szczycie i wyciągnąć z plecaka do zdjęcia… naszą
gazetę?!

Nawet
nam by się nie
chciało. Pod warunkiem,
że w ogóle byśmy tam się
wdrapali. A ona? Zrobiła to!
Daria Janczak dała się
poznać jako sprawna organizatorka akcji dla niepełnosprawnych dzieci,
czym zupełnie nas kupiła.
Wiedzieliśmy, że uwielbia
góry i chętnie po nich chodzi w zimie, ale w końcu to
nic wielkiego. Fajna pasja.
My lubimy takich pozytywnie zakręconych ludzi.
Zarażających innych swoją energią i pozytywnym
nastawieniem do życia.
No to jak tu nie napisać o
kolejnym wyczynie naszej
„ambasadorki”.
W ostatni weekend ta
mieszkanka Cieszowa (gm.
Stare Bogaczowice) punktualnie o 9:45 stanęła na szczycie
Kasprowego Wierchu, a później Beskidu. Nie myślcie, że
wjechała tam kolejką i „trza-

snęła” sobie selfie ze słodkim
dzióbkiem. Wdrapała się na
górę po 10-godzinnym marszu.
Teraz

sobie
obliczcie, o
której godzinie
wyruszyła w góry. Nie
ona zresztą jedyna, bo szczyt
zdobyła wraz z mamą Gabrielą oraz przewodnikiem.
Teraz uważajcie, księdzem
Mikołajem z Suwalszczyzny i
z zakonnicami. To duchowny
czuwał nad bezpieczeństwem
całej wyprawy i szkoleniem
wysokogórskim. Udało się, a
grupka zaliczyła imponującą
trasę: Kuźnice – Hala Gąsienicowa – Murowaniec – Beskid
– Kasprowy Wierch – Murowaniec – Kuźnice.
Gdy już wszyscy osiągnęli
cel, Daria Janczak otworzyła
plecak, wyjęła z niego jeden z grudniowych numerów
WieszCo i zaczęła pozować do
zdjęć. Dodajmy tylko, że było
wtedy jakieś minus 19 stopni

i wiatr, potęgujący jeszcze
odczucie zimna. Wyobrażacie
sobie, jakie musiało być zdziwienie pozostałych członków
wyprawy?! Jest nam wyjątkowo miło, że w ogóle o tym
pomyślała. Jak sama mówi,
jesteśmy świetnym lokalnym
tygodnikiem i to dlatego.
Teraz to już w ogóle głowami
zahaczamy o chmury.
Tak sobie pomyśleliśmy, że
jak już minie lockdown i pojedziecie gdzieś wypoczywać,
jeśli zechcecie, zabierzcie ze
sobą zupełnym przypadkiem
WieszCo, zróbcie zdjęcie i
wyślijcie je do nas. My gwarantujemy, że każdą fotografię
opublikujemy.
Jeśli myślicie, że jakaś „pańcia” wybrała się na Kasprowy
Wierch i był to jednorazowy
wyskok, bardzo się mylicie.
Latem i jesienią zeszłego roku
Daria razem z mamą zdobyła
Małą Wysoką, Kościelec, a
także w jeden dzień przeszła
Orlą Percią – chyba najtrudniejszy szlak górski w Tatrach.
W ciągu 19 godzin pokonała
27 km. I tu stawiamy kropkę.
Tomasz Piasecki

Aż 18 dolnośląskich podmiotów leczniczych od
września ubiegłego roku wspólnie realizowało zakupy medyczne, co przełożyło się na skrócenie czasu transakcji i dostaw oraz oszczędności finansowe.

- Placówki lecznicze, które dołączyły do specjalnie utworzonej
Grupy Zakupowej, mogły wspólnie
realizować zakupy potrzebnych,
bieżących produktów – środków

ochrony osobistej. To przyspieszyło proces realizacji
zamówień i dostaw, co jest
dla nas istotne, szczególnie
w dobie pandemii. Realizacja
wspólnych zakupów to jednocześnie niezbędne działanie,
dzięki któremu placówki medyczne zyskają oszczędności
– mówi Cezary Przybylski,
marszałek województwa dolnośląskiego.

Do Grupy Zakupowej dołączyło do tej pory 18 dolnośląskich podmiotów leczniczych
z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Bolesławca, Czarnego Boru, Kamiennej Góry,
Lubiąża, Sokołowska i Złotoryi.
Instytucje medyczne, które
będą zainteresowane udziałem
w projekcie, mogą się zgłosić
do kolejnych etapów.
SCB

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

» Przez kilka dni mieszkańcy wielu części Wałbrzycha na próżno wyglądali ciężkiego sprzętu

WAŁBRZYCH

Jak pługów zabrakło na ulicach
Wybaczcie nam, ale posłużymy się pewnym frazesem. Tydzień temu w
weekend w niektórych częściach miasta szybciej byście Yeti spotkali niż
piaskarkę lub pług odśnieżający ulice. Pomyśleliśmy, dobra, miasto szuka
oszczędności, ale do diabła dlaczego kosztem bezpieczeństwa ludzi?
O ile na głównych ulicach,
tam gdzie poruszają się autobusy komunikacji miejskiej,
jeszcze w miarę to wyglądało
(pługi jeździły), o tyle na bocznych drogach, ale żadnych
tam polnych czy podrzędnych,
przez kilka dni – od 16 do 18
stycznia – nikt nie widział
ciężkiego sprzętu. Wystarczyłoby w tym czasie przejść się
ulicami Piaskowej Góry, Nowego Miasta czy Podzamcza
i posłuchać ludzi. Kierowcy
klęli, ślizgając się autami na
lodzie zalegającym na ulicach,
niczym Grzegorz Filipowski
w najlepszym okresie swojej
kariery, a przechodnie padali

na zaśnieżonych przejściach
dla pieszych prawie jak bohaterowie gagów u Benny Hilla.
Widzieliśmy, co się święci,
ale my nie z tych, co robią
burzę w szklance wody,
mając w uszach wieczne
tłumaczenia drogowców,
że nie da się błyskawicznie uprzątnąć ulic, gdy
śnieg wciąż pada. To nawet
dziecko wie. Myśleliśmy
jak u Barei „jest zima, więc
musi być zimo”, albo jak Elżbieta Bieńkowka „sorry taki
mamy klimat” i takie tam
inne dyrdymały, a pługi…
One na pewno nie nadążają.
Zaraz któryś pojawi się na

wewnętrznych drogach Podzamcza lub Piaskowej Góry,
ale się… nie pojawiał. Śniegu

przybywało, dochodziło do
stłuczek, ludzie brodzili po
kostki w brei.

Trochę liczb

Po weekendzie dostaliśmy
oficjalny komunikat z miasta.
Między ogólnikami można

Fot. użyczone (UMWD)

Nasi w grupie zakupowej
Wszystko dzięki zainicjowanemu
przez samorząd województwa
projektowi Grupa Zakupowa dla
Podmiotów Leczniczych Dolnego
Śląska.
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było wyczytać to, co przypuszczaliśmy. Że priorytet
przy zimowym utrzymaniu
ulic mają trasy obsługiwane
przez komunikację publiczną. Że miasto dziennie na
odśnieżanie głównych dróg,
po których jeżdżą autobusy
miejskie, wydaje od 110 do
150 tys. zł. Że ze względu
na obecne warunki pogodowe oraz wzrost ceny usług
budżet na 2021 rok zostanie na pewno przekroczony,
a musicie wiedzieć, że na
utrzymanie dróg w tym roku
miasto zamierza wydać 3,65
mln zł. Tyle samo, co w minionych 12 miesiącach na akcję
„zima”. I że konieczne będą
oszczędności z letniego planu
utrzymania dróg. Że w związku z pandemią koronawirusa
miasto przeznaczyło wielomilionową pomoc lokalnym
przedsiębiorcom, umorzyło
czynsze, skierowało pomoc
dla szpitala, szkół, żłobków i
przedszkoli. Przez pandemię
z różnych powodów wpływy
do budżetu gminy są mniejsze
i musimy zaciskać pasa. Ale
zaraz, zaraz, jak się dowiedzieliśmy, Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Wałbrzychu interweniuje w
indywidualnych przypadkach
wymagających dodatkowej
pomocy w związku z sygnałami od policji, straży miejskiej
lub pogotowia ratunkowego.
Być może ktoś dał sygnał
we wtorek (19 stycznia), bo
na Podzamczu, już w trakcie
odwilży, gdy ulice robiły się
czarne, zjawił się… pług i swą
wielką jak dłoń King Konga
łopatą jął ochoczo odgarniać
te pozostałości, których nie
zdążyły rozjeździć samochody i nie roztopiły się dzięki
plusowym temperaturom. Nie
skąpiąc przy tym solanki
sypanej na prawie czarny
jak węgiel asfalt.
Nie piszemy o tym
wszystkim, żeby komuś
„dowalić”, ale żeby dać
sygnał, że zima jeszcze się
nie skończyła i gdy nadejdą
kolejne obfite opady śniegu
i ściśnie mróz, może by lepiej
dysponować pługami?
Tomasz Piasecki
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ŚWIDNICA

Zawiozą ludzi na szczepienia
Pewnie coraz częściej słyszycie, że samorządy chcą dowozić swoich mieszkańców do punktów szczepień przeciw COVID-19. Robi tak Wałbrzych,
ale także Świdnica. W tej ostatniej z opcji „podwózki” mogą skorzystać
seniorzy oraz osoby niepełnosprawne.
» W Świdnicy wyznaczono 7 punktów szczepień przeciw COVID-19

WIESZ CO | NR 4/26.1.2021 r.

Pamiętajcie jednak, że dowóz zapewniony jest wyłącznie tym, którzy z różnych
powodów nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu
szczepień.
Przypomnijmy, że od ponad
tygodnia w Świdnicy działa
specjalna infolinia. Pod numer
telefonu 74 856 28 68 dodzwonicie się od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00-15:00.
Kiedy właściwie wykonać ten
telefon? Po zarejestrowaniu
się w centralnym systemie
e-rejestracji i wyznaczeniu
terminu szczepienia. Wówczas
należy zadzwonić pod numer,
o którym było ciut wyżej i
ustalić szczegóły transportu.
Jeśli niektórzy o tym zapomnieli lub przeoczyli, do-

dajmy, że 15 stycznia ruszyła
rejestracja na szczepienia
przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
Natomiast od 22 stycznia
wystartowała rejestracja dla
osób powyżej 70 roku życia.
Wczoraj miały rozpocząć się
szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Piszemy
„miały”, bo ręki nie dalibyśmy sobie uciąć, że tak się
właśnie stało.
Pamiętajcie, że macie trzy
możliwości zapisania się na
szczepienie: przez całodobową i bezpłatną infolinię 989,
poprzez e-rejestrację, dostępną na stronie pacjent.gov.pl
lub osobiście w wybranym
punkcie szczepień
Red

Gdzie szczepią w Świdnicy?

Fot. użyczone

• Ars Medica Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 4
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KOLMED” s.c.,
ul. Kolejowa 8
• Beata Trzcińska-Larska, ul. Mikołaja Kopernika 34A
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BHMED” Sp. z
o.o., ul. Strzelińska 6
• AR-VITA Usługi Medyczne s.c., ul. Kliczkowska 37
• Zespół Usług Medycznych „MEDYK” Sp. z o.o., ul. Gdyńska
25A
• Centrum Usług Medycznych „ESKULAP” Sp. z o. o., ul.
Ludwika Zamenhofa 47.

Centrum Budowlane
OFERTA PRACY
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko Przedstawiciel Handlowy i Dział sprzedaży.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Do podstawowych zadań należeć będzie:

Do podstawowych zadań należeć będzie:

• Pozyskiwanie Klientów
• Podtrzymywanie długoterminowych relacji z istniejącymi Klientami
• Opracowywanie ofert
• Budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku

• Obsługa Klientów
• Opracowywanie ofert
• Obsługa kasowa sprzedaży, wystawianie faktur
• Budowanie pozytywnych relacji z klientem

Wymagania:

Wymagania:

• Umiejętność pracy
w zespole
p
• Dyspozycyjność i zaangażowanie
• Obsługa komputera
• Prawo jazdy kat. B

• Doświadczenie
na podobnym stanowisku
Doświadc
• Dyspozycyjność i zaangażowanie
• Znajomość oprogramowania Subiekt

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
• Praca w oparciu o umowę o pracę,
• Konkurencyjne wynagrodzenie (podstawa + system premiowy),
• Niezbędne narzędzia pracy,

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
• Praca w oparciu o umowę o pracę,
• Konkurencyjne wynagrodzenie (podstawa + system premiowy),
• Niezbędne narzędzia pracy,
p

Aplikacje z CV prosimy wysyłać na e-mail: biuro@mazbud-walbrzych.pl

REKLAMA

Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. U. nr 133, poz. 883).
Nie zwracamy przesłanych dokumentów oraz zastrzegamy sobie możliwość udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zawodowy awans
Komendant wojewódzki policji we Wrocławiu insp. Dariusz
Wesołowski powierzył obowiązki szefa powiatowego policji w
Kłodzku Rafałowi Siczkowi.

Przypomnijmy, że podinsp. Rafał Siczek jest
absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Warszawie. W 2019 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania
jednostką organizacyjną w administracji pu-

blicznej na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk
Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
W 2009 roku podinsp. Rafał Siczek objął stanowisko zastępcy komendanta Komisariatu
Policji III w Wałbrzychu, a po reorganizacji

jednostek był zastępcą szefa Komisariatu
Policji II w Wałbrzychu. Od października 2016
roku pełnił obowiązki zastępcy komendanta
miejskiego policji w Wałbrzychu ds. prewencji. Powołany na to stanowisko został w marcu 2017 roku. W lutym 2020 roku awansował
natomiast na stanowisko I zastępcy. Teraz
komendant wojewódzki policji we Wrocławiu
insp. Dariusz Wesołowski powierzył podinsp.
Rafałowi Siczkowi obowiązki na stanowisku
komendanta powiatowego policji w Kłodzku.
SCB

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Napiszcie tekst piosenki z okazji 800-lecia Szczawna-Zdroju

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Bądźcie jak słynna Osiecka
Coś nam się wydaje, że o jubileuszu 800-lecia Szczawna będziemy pisać jeszcze wielokrotnie. Przed tygodniem daliśmy próbkę. Dziś o świetnej inicjatywie związanej z tą wyjątkową
rocznicą. Wszak to nie byle jaki jubileusz.
Wiemy, że ciężko jest być Agnieszką Osiecką lub Wojciechem Młynar-

skim i napisać taki tekst piosenki,
że pół Polski będzie go nucić. Ale…

Jeśli nie spróbujecie, nie odkryjecie
w sobie talentu, który być może

posiadacie nie mniejszy niż wspomniani poeci.
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Dlaczego o tym w ogóle wspominamy? W Szczawnie ogłoszono
konkurs na tekst piosenki o 800-leciu
miejscowości. Ma przybliżać innym
to miejsce, promować je i skupiać się
na cechach charakterystycznych dla
podwałbrzyskiego zdroju. Powiedzielibyśmy w skrócie – na przymiotach
Szczawna, których jest od zatrzęsienia. No to do roboty, bowiem każdy
może spróbować swych sił. Nie ma
żadnych ograniczeń dla tekściarzy.
Napisane prace można wysyłać
mailem na adres sekretariat@teatr-zdrojowy.pl z dopiskiem „800-lecie
Szczawna-Zdroju” lub przynosić
wydruk osobiście do siedziby teatru
w godz. 9:00-14:00. Teksty można
oddawać do 28 lutego. Zwycięzca
otrzyma w nagrodę całoroczny karnet na imprezy organizowane w Teatrze Zdrojowym. Zostaną wręczone
też dwa wyróżnienia – zaproszenia
na wskazany koncert.
Teraz najlepsze. Do wybranego
tekstu zostanie skomponowana muzyka, a piosenkę usłyszymy podczas
uroczystego koncertu podczas obchodów Dni Szczawna-Zdroju. Utwór
zostanie udostępniony również w
mediach społecznościowych. A co,
jeśli okaże się hitem? Wtedy będą
zdjęcia, wywiady… I co tam jeszcze
sobie wymyślicie.
Red

GŁUSZYCA

Jedzie przez całą Polskę

Paweł Małaszko wyznaczył
sobie niesamowity cel. Chce
przejechać rowerem dookoła Polskę. Łącznie około 3,5
tys. kilometrów na dwóch
kółkach… zimą. Szacunek
to mało powiedziane. Swoją
podróż zaczął 1 stycznia w
Rewalu, a w zeszłym tygodniu
zawitał do Głuszycy i okolicznych miejscowości. Pewnie
byśmy o nim nigdy nie pisali,
gdyby tu nie dotarł, ale przyjechał i poświęcił chwilę na
odpoczynek.

Jak sam mówi, po drodze spotyka wielu pozytywnie nastawionych ludzi, którzy często oferują
mu pomoc. Jego podróż to nie
jest żadna fanaberia typu „wsiądę na rower i zimą pokonam
kilka tysięcy kilometrów wzdłuż
granicy Polski”. Jego podróż ma
szczytny cel. Paweł Małaszko
uruchomił e-skarbonkę Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
na którą można wpłacać pieniądze. Chce w ten sposób pomóc
najmłodszym, którzy wsparcia
szczególnie potrzebują. Link do

skarbonki oraz relację z wyprawy
znajdziecie wchodząc na facebookowy profil „Paweł Małaszko
Zimowa Wyprawa Rowerowa
Dookoła Polski”. Podglądajcie,
gdzie jest w tej chwili mężczyzna
i jeśli zechcecie, wpłaćcie jakąś
kwotę, nawet drobną, w dowód
uznania dla śmiałka i żeby pomóc dzieciakom.
Nam nie pozostaje nic innego,
jak życzyć Pawłowi powodzenia
oraz wytrwałości. Może kiedyś
powróci do Głuszycy.
Red

» Paweł nie poddawaj się
– na pewno dasz radę

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Pisaliśmy już o wielu niesamowitych historiach i nietuzinkowych ludziach, ale o czymś takim, hm, chyba jeszcze nie.
Takie „story” jest w sam raz dla nas. Twardy gość przemierzający zimą na rowerze (sic!) cały kraj, żeby pomóc dzieciakom. To właściwie samograj.
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HISTORIA NIEZNANA

» Ratusz w Wałbrzychu. To stąd,
według opowiadań pewnego Niemca,
pod koniec II wojny światowej
wywieziono dokumenty do piwnicy
w starym kamieniołomie przy ul.
Poleskiej (Fot. www.polska-org.pl,
1918-1935)

Nietoperze w ukrytym archiwum
Był luty lub marzec 1945 roku. Koń powoli ciągnął furmankę wyładowaną dokumentami z wałbrzyskiego Ratusza. Choć trasa między urzędem a piwnicą, w której składowano dokumenty, nie była długa, furman miał sporo czasu na przemyślenia. Nie spieszył się jakoś wyjątkowo
„Niewdzięcznicy – myślał
– kazali mi przewieźć ważne
dokumenty moją prywatną
furmanką, ciągniętą przez mojego prywatnego konia, a nie
chcą przyznać dodatkowych
porcji siana dla zwierzaka.
Ależ jestem zły. Co będzie, jak
zdechnie z tego wysiłku? Kto
mi za to zapłaci?” Robiąc kilka
kursów dziennie, pracownik
Ratusza, który dostał polecenie przewiezienia dokumentów, podjeżdżał pod piwnicę
wykutą w starym kamieniołomie oddalonym około 900
metrów od siedziby władz
miasta. Po otwarciu metalowych drzwi zamontowanych
krótko przed rozpoczęciem
„ewakuacji” dokumentów,
wyładowywał zawartość furmanki i przenosił ją do piw-

nicy. Trwało to kilka tygodni,
może miesiąc z okładem. Koń
okazał bardziej wytrzymały,
niż przypuszczał jego właściciel i przetrwał akcję przewożenia dokumentów, chociaż
specjalnych racji żywnościowych nie dostał. Transport
dokumentów zakończono
na wiele dni przed zajęciem
miasta przez żołnierzy 21
Armii I Frontu Ukraińskiego,
co miało miejsce 8 maja 1945
roku. Wcześniej niemieckie
władze postanowiły zabezpieczyć wejście do piwnicy z
dokumentami wysadzając je.
Niestety do tego zadania, zamiast fachowców, oddelegowano niewykwalifikowanych
pomocników saperów, którzy
zrobili to tak nieumiejętnie,
że wysadzając wejście, spo-

wodowali zasypanie całej
piwnicy gruzem skalnym.
Powyższy opis to nie jest
fikcja literacka, to wydarzyło
się naprawdę. Tak przynajmniej twierdził wiele lat temu
były mieszkaniec Wałbrzycha,
który przewoził te dokumenty
i jeszcze długo po wojnie chował w sercu urazę za to, w jaki
sposób go przy tym potraktowano. To on opowiedział tę
historię.
Co sprawiło, że władze Wałbrzycha na finiszu II wojny
światowej postanowiły zabezpieczyć ważną dokumentację
miasta przewożąc ją do piwnicy niedaleko Ratusza? Dzisiaj
możemy się tylko domyślać,
że stał za tym zbliżający się
front i obawa przed możliwością zniszczenia dokumentów

np. w wyniku pożaru wywołanego bombardowaniami. W dniu 12 stycznia 1945
roku rozpoczęła się operacja
wiślańsko-odrzańska, w ramach której Radziecki Sztab
Generalny zdecydował się
wykonać uderzenie w kierunku Berlina siłami 1., 2. i
3. Frontu Białoruskiego oraz
siłami 1. Frontu Ukraińskiego.
Siła uderzenia była tak duża,
że przełamała niemieckie linie
obronne i zmusiła wojska niemieckie do odwrotu. W czasie
tej operacji Armia Czerwona
podeszła pod Odrę, zdobywając kilka przyczółków na
jej lewym brzegu. Wrocław,
podobnie jak kilka innych
większych miast, Niemcy
ogłosili twierdzą. Była to decyzja czysto propagandowa,

gdyż miasta-twierdze miały
pełnić funkcję zapory przed
nacierającymi Sowietami, a
były do tego zupełnie nieprzygotowane (brakowało w nich
m.in. umocnień, fortyfikacji i
dobrze uposażonych garnizonów wojskowych). Chociaż
głównym kierunkiem natarcia
Armii Czerwonej był Berlin, a
zdobycie Wałbrzycha położonego w trudnym górzystym
terenie nie było w tym czasie priorytetem, jego zajęcie
przez wrogie wojska było już
wtedy kwestią czasu. Zapadła
decyzja, aby wywieźć i ukryć
najważniejsze dokumenty z
miejskiego archiwum. Skrytka
musiała być blisko centrum
miasta i łatwa do zamaskowania. Najlepiej nadawało
się do tego celu miejsce już

istniejące, bo nie było czasu,
aby je wybudować czy adaptować jakiś inny obiekt do
nowej funkcji. Wybór padł na
opisywaną piwnicę.
Co o niej wiemy? Piwnicę
wykuto w starym kamieniołomie przy ul. Poleskiej. Składała
się z głównego korytarza zakończonego pionowym szybikiem wentylacyjnym i dwóch
komór położonych po obu
stronach korytarza. O tym, że
istniała i jak wyglądała, wiadomo z dwóch zachowanych
archiwalnych planów. Kto ją
wybudował w tym miejscu?
Można dzisiaj jedynie przypuszczać, że mogła należeć do
położonej w pobliżu gospody
„Brauerei zur Plumpe” i przechowywano w niej żywność,
a być może również piwo,
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do chłodzenia wykorzystując
lód z pobliskich stawów. Gospoda działała w obecnym
budynku przy ul. Mickiewicza
47-49, który na początku XX
wieku został zaadaptowany
na cele mieszkalne. Jak już
wspomniałem, nieumiejętne
wysadzenie wejścia do piwnicy spowodowało jej całkowite
zawalenie. Z pozyskanych
informacji wynika, że boczne
komory, w których prawdopodobnie składowano miejską
dokumentację, są całkowicie
zasypane i bez kosztownych
prac ziemnych polegających
na mechanicznym wybraniu
oberwanych skał, nie można
potwierdzić, co się w nich
znajduje. Sprawę dodatkowo
utrudnia fakt, że przed zawalonym wejściem do piwnicy
po II wojnie światowej wybudowano zespół garaży, które
na dzień dzisiejszy uniemożliwiają użycie ciężkiego sprzętu. Aby to zrobić, konieczna
byłaby rozbiórka dwóch z
nich. Ale jest jedna ciekawostka związana z piwnicą.
Okazuje się, że „mieszkają”
w niej nietoperze! Są to gacki
brunatne Plecotus auritus,
znane również jako gacki
wielkouche.
Oglądając plan górniczy z
końca XIX wieku, na którym
narysowano opisaną wyżej
piwnicę, można dostrzec inne
ciekawe obiekty położone
w pobliżu. Jest to sztolnia
górnicza (Rösche 1) pobliskiej
kopalni Ida (po wojnie Zofia),

kilka szybików wentylacyjnych (Luft Scht. 1 i 2 ) oraz
intrygujący kopiec o nazwie
„Schneckenberg” (Góra Ślimacza). Gdyby wśród wałbrzyszan zrobić sondę z jednym
pytaniem: „Czy wiesz, gdzie
w Wałbrzychu była Góra Ślimacza?”, przypuszczam, że
zdecydowana większość z
nich zrobiłaby wielkie oczy.
Czym była zatem ta tajemnicza „góra”? To niewielki
kopiec przy ul. Poleskiej, na
którego szczyt prowadziła wijąca się wokół niego ścieżka.
Z góry przypominało to wyglądem muszlę ślimaka, stąd
pewnie nazwa. Znane źródła
archiwalne właściwie milczą
na jego temat. Na jego ślad
natrafiłem tylko na wspomnianej już mapie górniczej oraz
na przedwojennym planie
Górnego Wałbrzycha (Ober
Waldenburg). Wygląda na to,
że był to otoczony ogrodem
punkt widokowy z dobrym
widokiem na starówkę, udostępniony prawdopodobnie
gościom gospody Brauerei
zur Plumpe.
Opisana historia to niejedyna nieodkryta tajemnica Wałbrzycha. W Słowie Polskim z
1 marca 1949 roku opublikowano ciekawy artykuł o
wałbrzyskim skarbie. W podziemiach Zarządu Miejskiego
w Wałbrzychu (autor artykułu
nie precyzuje, czy chodzi o
Ratusz, czy o inny budynek
magistratu), w murowanym
bunkrze, od końca wojny

15

HIStorIa NIEZNaNa

» Fragment planu z końca XIX wieku z zaznaczoną piwniczką w kamieniołomie, sztolnią górniczą i Górą Ślimaczą
(Schneckenberg). Według pewnej relacji, w ostatnich miesiącach wojny do piwnicy zwieziono dokumenty z Ratusza (plan ze
zbiorów Starej Kopalni)

stała kasa pancerna, której
nikt nie kwapił się otworzyć.
W końcu postanowiono to
zrobić. Wezwani mechanicy
rozpoczęli próby otwarcia
sejfu. Po dwóch i pół dniach
mocowania się z zamkami
ogłoszono sukces, kasa została otwarta. Przed komisją,
w skład której wchodzili m.in.
Paweł Gan (wiceprezydent),
Walczak (wiceprezydent) i
Józef Sosuła (kierownik działu
gospodarczego) ukazało się
jej wnętrze. W kasie był zbiór

starych monet (począwszy od
starorzymskich do angielskich
szylingów i polskich monet z
1918 roku), zbiór pudełek z
szarfami i orderami, a wiele
z nich wykonanych ze złota
i wysadzanych kamieniami
(w tym angielskie Victorii,
greckie i bułgarskie oraz z
czasów Traktatu Wiedeńskiego). Ciekawą część „skarbu”
stanowiły książki, przeważnie
pisane ręcznie starodruki z
XV i XVI wieku, oprawione
w pergamin księgi Nicolai

» Prywatne Liceum Sióstr Niepokalanek. W roku 1960 na strychu budynku przypadkiem natrafiono na
akta dóbr rycerskich Dolnego Sobięcina (Fot. Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu, 1930-1939)

Machiavellego (data wydania
to 1645), książki dotyczące historii Wałbrzycha i okolicznych
miejscowości. Autor artykułu
określił je jako białe kruki,
dodając przy tym, że „przyszły
badacz dziejów Wałbrzycha,
Białego Kamienia i innych
miast powiatu wałbrzyskiego
z tomów tych będzie mógł korzystać do woli – o ile książki
te pozostaną w Wałbrzychu”.
Dzięki uprzejmości dyrektora
i pracowników Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Stowa-

rzyszenie Dolnośląska Grupa
Badawcza przeprowadziło
kwerendę zasobów. Ustaliło
przy tym, że nie istnieją żadne
zapiski w dokumentach muzealnych ani w katalogach,
a także, że Muzeum w Wałbrzychu nie posiada w swoich
zasobach żadnego z wyżej
wymienionych przedmiotów.
Tajemnica czeka na swojego
odkrywcę.
O innym przypadkowym
i ciekawym odkryciu dokumentów archiwalnych informowała Trybuna Wałbrzyska
z 31 marca 1960 roku w artykule zatytułowanym „Odkrycie na strychu”. Czytamy
w nim: „Dziewczęta z Kółka
Filatelistycznego – uczennice
Liceum Ogólnokształcącego
SS Niepokalanek natknęły się
w czasie poszukiwania znaczków pocztowych wśród starej
makulatury, leżącej na strychu
szkoły, na stos dokumentów,
które okazały się aktami dóbr
rycerskich Dolnego Sobięcina.
Akta te pochodzą z XVII i XVIII
wieku. Mogą one stanowić
bardzo ciekawy materiał naukowy dla historyków interesujących się przeszłością naszego miasta. Wzbogaciły one
nasze Archiwum Państwowe”.
Takich nieodkrytych „skarbów” może być jeszcze wiele...
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
- plan górniczy z końca XIX wieku ze
zbiorów Starej Kopalni,
- www.polska-org.pl (dostęp
19.01.2021),
- www.pl.wikipedia.org (dostęp
20.01.2021),
- www.muzeum1939.pl (dostęp
20.01.2021),
- Trybuna Wałbrzyska nr 13 z
31.03.1960,
- Stowarzyszenie Dolnośląska Grupa
Badawcza.
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Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

» Koncert muzyki chińskiej w ramach
projektu „Klimaty Azji”

Może znów przyjedzie Raczek
„Biblioteka pełna skrzatów”, „Wałbrzyskie Legendy 3.0” i „Klimaty Azji”. Co kryje się za
tymi tajemniczo brzmiącymi nazwami? Dobrze kombinujecie, nie są to tytuły książek, ale…
projekty, które Biblioteka pod Atlantami realizowała w ostatnich latach. Nie są to oczywiście wszystkie wydarzenia, a jedne z ciekawszych.
Należą wam się wyjaśnienia, dlaczego o tym przypominamy akurat teraz? Do
końca listopada zeszłego
roku można było składać
wnioski do programów Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. Grudzień i styczeń to czas ich
weryfikacji przez ekspertów,
a przełom stycznia i lutego,
to czas, gdy pojawiają się
rozstrzygnięcia. Która instytucja, na co i ile pieniędzy
otrzyma. Nie musimy chyba
pisać, bo na pewno domyślacie się, że Biblioteka pod
Atlantami jak co roku złożyła
sporo wniosków na dofinansowanie konkretnych działań.
Dokładnie 10. Jedne mniej
spektakularne, jak np. cykl
szkoleń dla bibliotekarzy „W
sferze kompetencji”, inne
bardziej. I właśnie będzie o
tych kilku „bardziej”.
Ciekawie zapowiada się
projekt „Nowe Miasto – Nowa
Biblioteka” dotyczący powsta-

jącej, nowoczesnej Filii nr 1
Atlantów. Pamiętacie pewnie huczne otwarcia nowych
placówek na Podzamczu,
Piaskowej Górze czy Sobięcinie, na które przyjechali
Maria Czubaszek, Tomasz
Raczek czy Janusz L. Wiśniewski. Na podobne atrakcje i
duże nazwisko szykujcie się
na otwarcie filii na Nowym
Mieście. Projekt obejmuje
między innymi spotkanie au-

torskie z… niech to na razie
pozostanie niespodzianką,
warsztaty ukazujące bibliotekę jako miejsce kreatywnego
spędzania wolnego czasu oraz
międzypokoleniowe akcje
czytania bajek w plenerze.
Nie może zabraknąć również
specjalizacji Biblioteki pod
Atlantami, czyli gry mobilnej
„NoweMiastoGO”, prowadzącej przez najciekawsze miejsca
dzielnicy.

Kolejnym projektem, na którego ministerialne dofinansowanie liczą w Atlantach, jest
„Krótka historia podróży”. To
wyprawa w świat literatury,
do którego znani i podziwiani
podróżnicy-pisarze zabiorą
przede wszystkich młodych
odbiorców. Trudno dziś napisać o konkretnych nazwiskach, bo wiele zależy od ich
dostępności (a wiecie, jak to
z zaganianymi podróżnikami

Super, gdyby te projekty otrzymały dofinansowanie

„Nowe Miasto – Nowa Biblioteka”

bywa), ale… miłośnicy dzikiej
egzotyki i cichej wspinaczki
wysokogórskiej z pewnością
będą zadowoleni.
Projekt „Literacki Wałbrzych”, którego celem jest
przybliżenie pisarskiego
dorobku regionu i uświadomienie jego znaczenia w
kulturze polskiej, adresowany jest niemal do każdego
wałbrzyszanina. Co kryje się
pod tym poważnie brzmiącym
tytułem? Wiele rozmaitych
działań, przez które biblioteka
pokaże, że dobra literatura może być pretekstem do
dobrej zabawy. W ramach
projektu planowane są m.in.
warsztaty literackie, wieczorki
poetyckie, spotkania autorskie
z pochodzącymi z Wałbrzycha
pisarzami i projekcje filmowe
adaptacji powieści naszych
autorów. Zamiar jest taki,
by stworzyć cyfrową mapę
#literackiwałbrzych, nagrać
cykl podcastów „Literacki
Wałbrzych” i – co jest chyba

oczywiste – zaprosić do gry
mobilnej „Literackie ścieżki
Wałbrzycha”.
Na koniec jeszcze słowo wyjaśnienia, dlaczego
o wnioskach nie piszemy
po ogłoszeniu wyników. To
proste, papiery składane są
po to, by otrzymać dofinansowanie, a nie dlatego, żeby
pomysły zostały całkowicie
sfinansowane. Jak przekonują w Atlantach, zaplanowane
działania odbędą się bez
względu na wynik naboru.
Oczywiście bez pozytywnej
oceny MKDNiS projekty zostaną nieco ograniczone, ale
parafrazując pewne powiedzenie „Nie dotacja, lecz chęć
szczera…”. Najważniejsze,
że się odbędą.
Śledźcie Facebooka biblioteki oraz zaglądajcie do
WieszCo. I tu, i tu znajdziecie
informacje o tym, co będzie
się działo w tym roku w Atlantach.
Red
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Oglądać można
też w komputerze

Wystawę Jana Lebensteina – malarza, grafika,
znanego nie tylko w Polsce
ilustratora książek, otwarto
w Starej Kopalni w zeszłym
tygodniu. Wernisaż odbył
się w miniony piątek, a
można go było oglądać w
internecie. Jeśli przegapiliście wydarzenie, możecie
do niego wrócić w każdej
chwili, bo film dostępny jest
na facebookowym profilu
Starej Kopalni. Zresztą samą
wystawę też możecie obejrzeć on-line zaglądając na
Facebooka tej wałbrzyskiej
instytucji.

Jan Lebenstein od 1960
r. mieszkał i działał we
Francji, gdzie odniósł międzynarodowy sukces artystyczny. Uprawiał oryginalną odmianę malarstwa
figuratywnego, włączając
doń elementy abstrakcyjne
i surrealistyczne. Tworzył
głównie fantazyjne prace, napełnione motywami
ludzko-zwierzęcymi, pełne
ekspresji i symbolicznej
poetyckości.
Wystawa Jan Lebenstein
1930 – 1999 pomyślana
jest jako obszerna retrospektywa prac tego wy-

bitnego polskiego artysty,
zbiegająca się z 90 rocznicą jego urodzin. Zobaczyć można różnorodne
dzieła artysty, należące do
zbiorów polskich kolekcjonerów: Marii i Marka
Pileckich, Urszuli i Piotra
Hofman oraz kolekcjonera
z Sopotu.
Ekspozycja, traktując
w wielu aspektach drogę
twórczą i postać samego
malarza, zawiera ponad
70 jego dzieł – obrazów
olejnych, gwaszy, rysunków
i innych form graficznych,
pochodzących z różnych

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Fatalnie pisze się o takich inicjatywach. No bo jak
zainteresować wystawą, której nie można zobaczyć
„na żywo”? Przyjść do galerii, spojrzeć na obrazy z
różnej perspektywy, normalnie jak człowiek poobcować ze sztuką. Jakoś chcemy was jednak zachęcić
do oglądania prac on-line pewnego wyjątkowego
artysty.

okresów jego działalności.
Celem było zaprezentowanie twórczości artysty, jako
jednej z najważniejszych
postaci w polskiej sztuce,
drugiej połowy XX w.

Zanim do kina

11 minut w 82 minuty
Tak się złożyło, że w tym tygodniu także dokonałem chyba
nieoczywistego wyboru. Kto
zapamiętał jak do tej pory ostatni film Skolimowskiego sprzed
sześciu laty „11 minut”? A jeśli,
to z powodu jego słabości, a nie
wyjątkowości. Ten szanowany
przez krytykę scenarzysta i reżyser kojarzony jest głównie z
„Essential Killing”.
Tymczasem na mojej półce
nie stoi obraz o muzułmańskim
uciekinierze z amerykańskiego
więzienia, lecz jego wcześniejsza produkcja. Dlaczego? Autor
scenariusza i reżyser w niezwykły
sposób połączył losy mieszkańców dużego miasta. Postacie z
różnych grup społecznych, jak zakonnice, sprzedawca hot dogów,
diler narkotyków, reżyser filmowy, aktorka, alpinista, wreszcie
skłócone małżeństwo. Ich drogi
niespodziewanie przecinają się i
to w czasie tytułowych 11 minut.

Wszystko prowadzi do oczekiwanego finału. Kiedy wreszcie
następuje, to może trochę rozczarować. W krytycznych opiniach
widzów kilkakrotnie czytałem
o reakcjach śmiechu w kluczowym momencie. Może to wynik
konsekwentnego budowania
przez ponad godzinę napięcia.
A koniec przynosi … tylko tyle.
Istotnie jest to może nie najlepszy moment „11 minut”, ale nie
rzutuje to na odbiór całości. Za
to bezdyskusyjną siłą filmu jest
pomysł na historię (oczywiście
wiem, że nie or yginalny, ale
naprawdę niezły) oraz znakomity
montaż.
Skolimowskiemu udało się
zebrać niezły zestaw aktorski.
Wśród nich znaleźli m.in. Wojciech Mecwaldowski, Dawid
Ogrodnik, Agata Buzek, Andrzej
Chyra oraz Irlandczyk Richard
Dormer. Artyści dołożyli swoją
cegiełkę, że „11 minut” ogląda

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Nim wszystko wróci do normalności i kina będą przyciągać nas
repertuarem pełnym nietuzinkowych premier, chciałbym podzielić się z wami zestawem filmów, które stały się dla mnie najważniejsze. Dziś polecam „11 minut” Jerzego Skolimowskiego.

Wystawa, którą zaplanowano do 21 marca, została zorganizowana przez Państwową
Galerię Sztuki w Sopocie i
przygotowana do prezentacji
w Parku Wielokulturowym

się w napięciu, z niesłabnącym
zainteresowaniem. Stając się
trochę adwokatem twórcy i odpowiadając na liczne uwagi w
komentarzach – istotnie nie wiemy za wiele o bohaterach, ale
w tym przypadku jest to mniej
ważne. W „11 minutach” liczy
się akcja, zaskoczenie, niewiadoma, dynamika. Podobnie jak
w „Essential Killing” także nie
znamy dotychczasowego życia

Stara Kopalnia w Wałbrzychu
we współpracy z Agencją Zegart. Może prace Lebensteina
uda nam się zobaczyć na
żywo?
Red

uciekiniera. Zadajemy sobie tyko
jedno pytanie, czy przeżyje?
Jeśli film uwiedzie nas na początku, to pewnie poniesie nas
aż do końca. Ja dałem się unieść.
Skoro mowa o filmach niesłusznie
niedocenionych, to na koniec
wymienię jeszcze jeden tytuł –
„Show” Macieja Ślesickiego z
2003 roku, a to już zupełnie inna
historia, o której innym razem.
Piotr Bogdański
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Okiem gracza

Od nowa – czas na rytuały
Od zawsze deweloperzy podchodzą w różny sposób do swoich produkcji. Czasem
po udanej premierze jedni zamierzają wypuścić następne części, natomiast inni
utrzymują dany tytuł przy życiu przez długie lata wprowadzając nowe dodatki.
czasu nie przestaje się nudzić?
Czy to poziom trudności? Złożoność mechanik? A może nowe
ligi (dodatki) wprowadzające

Prawnik radzi
To cię na pewno zainteresuje. Czy wiesz, że przedsiębiorca może zwrócić towar z e-sklepu? O szczegółach mówi nasz prawnik Adam Daraż.
Z dniem 1 stycznia 2021
roku indywidualni przedsiębiorcy zyskali prawo do
zwrotu towarów kupowanych w internecie. Prawo
do odstąpienia od umowy
zawartej przez internet daje
przedsiębiorcom art. 3855

kodeksu cywilnego. To właśnie w tym przepisie mowa o
uprawnieniach konsumenta,
„gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona (dla
takiej osoby) charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmio-

tu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.
Dotychczas przyjmowano,
że jeśli towar kupowany jest

UWAGA KONKURS

To, że burgery w Złotej Stacji są pyszne, jest dla nas oczywistą
oczywistością. Na wynos smakują równie dobrze, jak na miejscu.
Dzięki nam będziecie mogli sami wyrobić sobie opinię na ten temat.
Zapraszamy was bowiem do konkursu, w którym, jak się domyślacie, partnerem jest ta wałbrzyska restauracja znajdująca się przy ul.
Rycerskiej 1. Zmieniliśmy jednak nieco zasady zabawy, ale o tym za
chwilę. W dalszym ciągu musicie poprawnie odpowiedzieć na pytanie.
Widzicie fotografię obok? Jak nazywa się widoczna na zdjęciu grupa
granitowych skał znajdująca się w paśmie Karkonoszy?
Teraz uwaga. Mamy dla was upust na wybranego burgera. Każdy
kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do zakupu dania z 20-procentowym rabatem! Nie musicie się więc spieszyć. Każdy kto zna
odpowiedź, będzie mógł skorzystać z niższej ceny za burgera. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w Restauracji Złota Stacja w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (27 stycznia) do piątku (29 stycznia). Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie,
że burgery otrzymacie na wynos. Podstawą jest oczywiście kupon z
poprawną odpowiedzią.

nowe możliwości i wydarzenia,
które nie zaburzają dotychczasowych elementów gry, jednocześnie wprowadzając wielki
powiew świeżości? Łatwo
wywnioskować odpowiedź.
GGG wie, czego oczekują gracze i potrafi to wykorzystać. I
tak przechodzimy do ostatniego sezonu w grze. Ritual, bo
tak się nazywa, ukazał się 15
stycznia, więc dość niedawno.
Pozwala nam na używanie
rytualnych kapliczek rozsianych po mapach. Przyzywają
fale stworów, za zabójstwo
których dostajemy punkty –
walutę potrzebną do odblokowania dostępnych nagród. Ale
strzeżcie się, bo każda kolejna
kapliczka oferuje trudniejsze
wyzwanie, choć nagroda oczywiście będzie też tego warta.

Po wcześniejszym dodatku
„Heist” jest to miła odmiana, że nie muszę specjalnie
opuszczać map, aby wykonywać aktywności bieżącego
sezonu, tylko mogę płynnie
zająć się „czyszczeniem contentu”. Jeśli myślicie, że to
wszystko, jesteście w błędzie.
Wraz z pojawieniem się nowej ligi, GGG trochę namieszało i zmieniło endgame.
Dodano drzewko umiejętności pasywnych przypisanych
do map oraz nowego bossa
– Maven. I uwierzcie, jest
prawdziwym wyzwaniem.
Ale żeby móc się z nią zmierzyć, trzeba udowodnić jej
swoją siłę. W jaki sposób,
zapytacie? Po prostu pokonać bossy. Kłopot w tym, że
walczysz z czterema naraz.

„na fakturę”, to przedsiębiorca jest profesjonalistą, a więc
nie przysługują mu uprawnienia konsumenta. W tym
również prawo do zwrotu
towaru bez podawania przyczyn.
Teraz sprzedawcy
internetowi muszą nauczyć
się rozróżniać, kiedy indywidualny przedsiębiorca robi
zakupy w zawodowym charakterze. Z tego powodu
e-sklepy mogą poprzestawać
na oświadczeniach samych
kupujących. W niektórych już
pojawiły się specjalne checkboxy z pytaniem o zawodowy
charakter zakupów. Jeśli indy-

widualny przedsiębiorca zaznaczy opcję wskazującą, że
nie mają one zawodowego
charakteru, to będzie mógł
skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14
dni bez podawania przyczyn.
Nawet jeśli tego nie zrobi, a
po jakimś czasie dojdzie do
wniosku, że chce zwrócić
towar, to nadal będzie mógł
to zrobić, bo przepisy nie uzależniają skorzystania z tego
uprawnienia od składania
oświadczeń do e-sklepu.
Radca prawny Adam Daraż z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY-

SKN

CHALLENGER
Potem pięcioma. I tak aż do
dziesięciu. Szalone, prawda?!
Pozostaje tylko rosnąć w
siłę i udowodnić, że nawet
taka walka nie złamie naszego
ducha. Serdecznie zapraszam
was do gry, bo jest darmowa i może będziecie chcieli
podnieść rękawicę rzuconą
przez GGG i podjąć się tego
wyzwania.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Co stoi za sukcesem PoE, że
króluje na rynku hack’n’slashów
przez wiele lat? Co sprawia, że
ta gra pomimo takiego szmatu

Fot. użyczone (www.expertgamereviews.com)

Dziś chciałem się nieco skupić
na tej drugiej opcji oraz napisać
o studiu Grinding Gear Games i
ich dziele – Path of Exile.

ul. Chrobrego 12/4, 58-300
Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Jak nazywa się widoczna na zdjęciu
grupa granitowych skał znajdująca się
w paśmie Karkonoszy?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Złota Stacja
przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu
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Fot. użyczone (Tobiasz Papuczys)

» Pani Bovary to jedna z propozycji
Szaniawskiego na platformie streamingowej

Może jeszcze tylko chwila w sieci
Pisząc te słowa wciąż nie wiemy, czy i kiedy zostaną otwarte kina, filharmonie,
teatry. Dlatego mamy zgryz. Znów musimy was zachęcać do oglądania koncertów,
czy przedstawień przed monitorami swoich komputerów. No i jak to zrobić?
Co i kiedy zobaczymy
on-line?
CUDOWNE I POŻYTECZNE. O SEKSIE / monodram
Angeliki Cegielskiej / 27.01. / środa / 22:00
RAJ ESKIMOSÓW / duodram Rafała Kosowskiego i
Weroniki Krówki / 29.01. / piątek / 19:00
CYRANO / monodram Michała Koseli / 31.01. / niedziela / 18:00

UWAGA

Nie będziemy silić się na jakąś
wyszukaną oryginalność. Jeśli
jesteście spragnieni obcowania
„na żywo” z muzykami lub aktorami, musicie jeszcze zacisnąć
zęby. Na razie pozostaje szeroko
pojęty streaming. Ale uwierzcie
nam, ten przekaz wcale nie jest
taki zły. Zresztą sami spróbujcie,
do czego namawiamy.
Udowadnia to Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, który
nie tylko oswoił swoich wi-

KONKURS

Jeśli nie możecie pojechać do Czech, a chcecie zjeść jakiś przysmak naszych
południowych sąsiadów, możecie to zrobić niemal od ręki. Wystarczy, że odwiedzicie świetną czeską knajpkę – możecie to zrobić zarówno w Wałbrzychu, jak i
w Świdnicy. W tym tygodniu naszym partnerem jest lokal w tej drugiej lokalizacji, znajdujący się przy ul. Równej 3 w Świdnicy. Zachęcamy was, byście wzięli
udział w zabawie i skosztowali pysznych potraw rodem z Czech. Dodajmy, że
zmieniły się nieco zasady w konkursie i zaraz o nich opowiemy. Niezmiennie
jednak wciąż musicie poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię
obok? Ruiny jakiego dolnośląskiego zamku przedstawia załączone zdjęcie?
Teraz o nowych zasadach w konkursie. Mamy dla was upust na wybrane danie w Kryształowej Świdnicy. Każdy kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do
zakupu dowolnie wybranej potrawy z 15-procentowym rabatem! Nie musicie
się więc spieszyć. Każdy kto zna odpowiedź, będzie mógł skorzystać z niższej
ceny za danie. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z
naszej gazety w Restauracji Kryształowa Świdnica czekają od najbliższej
środy (27 stycznia) do piątku (29 stycznia). Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie na
wynos. Podstawą jest oczywiście kupon z poprawną odpowiedzią.

dzów z taką formą pokazywania spektakli, ale czuje się
w sieci coraz lepiej. Jak mówią
w Szaniawskim, obecność
widzów – choć nie bezpośrednia – jest motorem do działania! – Byliśmy pełni nadziei
na styczniowe spotkania z
wami. Niestety, choć przygotowaliśmy obfity repertuar,
nie będzie nam jeszcze dane
zobaczyć się na widowni.
Oczywiście – nie poddajemy

się – i proponujemy teatr on-line. Naszym hasłem w tym
miesiącu jest „Macie prawo
brać udział w życiu teatru –
podkreślają w Szaniawskim.
Na pewno dobrze znacie
internetowy rozkład jazdy wałbrzyskiego teatru. Cieszy się,
że dołączają do niego kolejne
pozycje. Jak choćby pokazywany w zeszłym tygodniu monodram Piotra Mokrzyckiego
„Iwanow. Człowiek, który śpi”.

W ostatnich dniach mogliście
również przypomnieć sobie
inny monodram, tym razem
Doroty Furmaniak, „Panią Bovary”. Co nas czeka w najbliższych dniach? Zobaczymy
„Cudowne i pożyteczne. O
seksie”, „Raj Eskimosów” oraz
„Cyrano”. Wszystkie spektakle
można obejrzeć na platformie
streamingowej: www.live.
teatr.walbrzych.pl w cenie 8 zł.
Red

KUPON
Ruiny jakiego dolnośląskiego zamku
przedstawia załączone zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3

20

StrEFa roZrYWKI

WIESZ CO | NR 4/26.1.2021 r.

STREFA ROZRYWKI

Fot. www.canva.com/mladn61

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
3 - program służący do wprowadzania
zmian w dokumencie
4 - zagłębienie między jezdnią a chodnikiem
10 - samochód osobowy niemający stałego
dachu
12 - pomieszczenie w klasztorze, pokój
zakonnika
13 - rodzaj udramatyzowanej kolędy
15 - fakt umorzenia lub niewszczynania
postępowania karnego
18 - pokój, w którym trzyma się książki
Pionowo:
1 - fragment koryta rzeki o kształcie
przypominającym pętlę lub łuk
2 - kawałek smolnego, przesyconego żywicą
drzewa
5 - matka zastępcza
6 - lekarz zajmujący się schorzeniami
nowotworowymi
7 - dyscyplina sportu oparta na naturalnym
ruchu
8 - informacja o śmierci danej osoby
9 - węgierskie danie narodowe z mięsa,
cebuli i papryki
11 - żartowniś, który lubi robić psikusy
14 - coś głupiego, lekkomyślnego i nieznośnego
16 - ćwiczenie gimnastyczne, obrót całego ciała
w przód lub w tył
17 - typ wykresu

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - praktykowanie wspólnej nagości w miejscach specjalnie
wydzielonych - nudyzm
4 - osoba prowadząca terapię - terapeuta
11 - komórki jajowe ryb – ikra
12 - usuwanie owłosienia poprzez wyrywanie go - depilacja
14 - ręczne narzędzie do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich - łopata
15 - arbiter powołany do oceny uczestników konkursu - juror
16 - zupka z rozgotowanego w wodzie ryżu lub kaszy – kleik
18 - rodzaj wysokiego męskiego głosu o groteskowym brzmieniu - falset
Pionowo:
1 - kakaowe, czekoladowe ciasto - murzynek
3 - swobodna przeróbka tekstu, rozwijająca lub modyfikująca
oryginał – parafraza
5 - osoba posiadająca rozległą wiedzę - erudyta
6 - melodia będąca sygnałem rozpoczęcia zbiórki - apel
7 - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku
podeszłego - geriatria
8 - powierzchnia sterowa statku powietrznego - lotka
9 - dorosły samiec wilka – basior
10 - człowiek o dużej sile - często przy tym niezbyt rozgarnięty - osiłek
13 - świątynia prawosławna - cerkiew
17 - wiatr typu fenowego, wiejący w południowej Polsce - halny
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NASI ULUBIEŃCY

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

Niezdecydowanych namawiamy
Wielu jest takich, którzy już podjęli decyzję o adopcji zwierzęcia ze schroniska. Nigdy nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Trzeba być
odpowiedzialnym i świadomym tego, na co się człowiek pisze. Dlatego tych,
którzy przygarnęli do siebie czworonoga, podziwiamy. Wierzymy, że była to
dla was jedna z najlepszych decyzji w życiu.
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.11.2014

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

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
31.10.2020

Cezar to psiak o trudnym charakterze, może
sprawiać problemy, stąd poszukiwany jest dla
niego doświadczony nowy dom!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENIO, nr ewidencyjny 462/14
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program tv

Piątek

20:00
POLSAT

20:00

29 stycznia - 4 lutego 2021
Poniedziałek

TVN

TVP1

21:30

Rambo

TVN

John Rambo (Sylvester Stallone), weteran
wojny w Wietnamie i były komandos
Zielonych Beretów, przybywa do miasteczka
Hope w stanie Oregon, gdzie pragnie spotkać
dawnego towarzysza broni. Okazuje się, że
mężczyzna zmarł na raka w wyniku kontaktu
z bronią chemiczną. Choć Rambo stara
się nikomu nie wchodzić w drogę, zostaje
zatrzymany przez miejscowego szeryfa, Willa
Teasle’a (Brian Dennehy), który daje mu do
zrozumienia, że nie jest mile widziany na
jego terenie.

20:15

Czas zemsty

TVN

Londyn w ogniu
ﬁlm sensacyjny, Bułgaria, Wielka Brytania, USA, 2016

Pakistan. Lider terrorystów Aamir Barkawi
świętuje wraz z rodziną zaślubiny córki.
Wesele zakłóca pojawienie się dronów.
Dochodzi do masakry - wyposażone
w zabójczą broń maszyny zabijają gości.
Ciężko ranny Barkawi cudem uchodzi
z życiem. Planuje krwawą zemstę, która
ma wstrząsnąć całym Zachodem. Mijają
dwa lata. W niewyjaśnionych okolicznościach umiera premier Wielkiej Brytanii.
Na uroczystości pogrzebowe przybywają
przywódcy państw z całego globu.

Victor (Colin Farrell) od kilku miesięcy pracuje
dla szefa nowojorskiej maﬁi, Alphonse’a
(Terrence Howard). Szybko zyskuje jego zaufanie i zostaje jego prawą ręką. Od pewnego
czasu członkowie szajki są systematycznie
likwidowani przez nieuchwytnego mordercę,
który na miejscu zbrodnia pozostawia
tajemnicze wiadomości. Członkowie gangu
za wszelką cenę usiłują namierzyć zabójcę.
W międzyczasie Victor, żyjący samotnie
w bloku na przedmieściach, poznaje sąsiadkę
z naprzeciwka.

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, USA, 1982

Niedziela
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dramat kryminalny, USA, 2013

Miłośniczka książek Bella często ucieka w świat
fantazji. Mieszka z ojcem, sędziwym wynalazcą
Maurycym, we francuskiej wiosce Villeneuve.
O względy pięknej marzycielki zabiega
arogancki myśliwy Gaston. Dziewczyna odrzuca
jego zaloty. Spokój rodziny zostaje zakłócony
w dniu, w którym Maurycy wybiera się na targ.
W drodze powrotnej chce zerwać różę z ogrodu
tajemniczego zamku. Za próbę kradzieży zostaje
uwięziony przez zaklętego w bestię księcia.
Pomimo strachu jego córka proponuje swoje
życie w zamian za wolność rodzica.

sobota

21:30

21:35

Piękna i Bestia
ﬁlm familijny, Wielka Brytania, USA, 2017

The Voice Senior
TVP 2

Sobota

Środa

Człowiek na krawędzi

23:15
TVP2

thriller, USA, 2012

Nowy Jork. Wczesnym rankiem do
luksusowego hotelu Roosevelt na Manhattanie wchodzi Nick Cassidy. Udaje się do
apartamentu mieszczącego się na 21. piętrze.
Wychodzi przez okno, staje na gzymsie
i wszystko wskazuje na to, że zamierza skoczyć.
Pod budynkiem natychmiast zjawia się policja
oraz służby specjalne. Mężczyzna oświadcza
jednak, że będzie rozmawiał tylko z wybraną
negocjatorką, niejaką Lydią Mercer. W trakcie
rozmowy z nią Nick wyznaje, że kiedyś także
służył w policji.

Czwartek

Miłość po francusku
komedia romantyczna, Francja, 2013

Atrakcyjna, 38-letnia redaktorka Alice
Lantins (Virginie Eﬁra) jest pracoholiczką.
Wciąż zajęta obowiązkami zawodowymi,
nie ma czasu na życie prywatne. Kobieta
marzy, aby objąć posadę redaktor naczelnej magazynu o modzie „Rebelle”. Brakuje
jej jednak kreatywności. Podczas podróży
samolotem z Brazylii do Paryża kobieta
gubi pendrive. Znajduje go 20-letni student architektury, Balthasar Apfel (Pierre
Niney), który kontaktuje się z kobietą, aby
zwrócić zgubę.

01:00
TVP2

Do zakochania jeden krok
komedia romantyczna, Wielka Brytania, 2017

Sześćdziesięcioletnia Sandra (Imelda
Staunton) wiedzie szczęśliwe życie.
Ma wielu przyjaciół, dobrze sytuowanego
męża i piękny duży dom. Pewnego dnia
podczas przyjęcia dowiaduje się jednak,
że jej ukochany romansuje z ich wspólną
koleżanką. Zdruzgotana kobieta postanawia
się rozwieść, rzuca wiarołomcę, i jedzie do
swojej mieszkającej w Londynie siostry Bif
(Celia Imrie), której nie widziała od lat.
Styl życia Bif jest zupełnie inny niż ten,
do którego przywykła Sandra.

piątek

29 stycznia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

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

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

05:30 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka o
wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka o
wszystko
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Piękna i Bestia
Dawno, dawno temu był
sobie przystojny, młody
Książę. U bram jego zamku
stanęła stara żebraczka.

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:30 Powidoki - Thomas
Mann, Śmierć w Wenecji
- program publicystyczny
08:40 Maria Jarema
- reportaż
09:15 Którędy po sztukę
- Olga Boznańska
09:25 Zawrócony - dramat,
prod. Polska, 1994,
reż. Kazimierz Kutz, wyk.
Zbigniew Zamachowski,
Marek Kondrat, Marek
Frąckowiak, Stanisław
Górka, Henryk Bista, Zoﬁa
Rysiówna, Anna Waszczyk
11:00 Maria Curie
- serial biograﬁczny
prod. Francja, Polska, 1991
12:30 Smutne potwory
- ﬁlm animowany
13:15 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków - cykl
dokumentalny

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

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SF

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów.
Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Blondynka - serial TVP
22:00 U Pana Boga w ogródku
- komedia
00:10 Birdman czyli - dramat
02:10 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial
03:00 Godziny grozy - serial
03:55 Ocaleni
- reality show
04:55 Zakończenie dnia

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Przepis dnia
- magazyn kulinarny
20:55 Postaw na milion
- teleturniej
21:50 Urodzona gwiazda
- serial, prod. Rosja, 2015
22:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa
- koncert
23:45 Dawno temu
w Ameryce
- dramat, prod. USA,
Włochy, 1984, reż. Sergio
Leone, wyk. Robert De
Niro
01:55 Lol - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2012
03:35 Żyj i pozwól umrzeć
- ﬁlm sensacyjny
05:35 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Niepamięć
- ﬁlm S-F, USA, 2013,
reż. Joseph Kosinski,
wyk. Tom Cruise, Morgan
Freeman, Olga Kurylenko,
Andrea Riseborough
22:45 Czerwony smok
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2002,
reż. BrettRatner,
wyk. Anthony Hopkins,
Edward Norton, Ralph
Fiennes, Harvey
Keitel, Emily Watson,
Mary-Louise Parker,
Philip Seymour Hoﬀ man,
Anthony Heald
01:20 Kuba Wojewódzki
- talk show rozrywkowy
02:25 Kuchenne rewolucje
03:25 Uwaga! - magazyn
03:45 Noc magii

22:50 X-Men 2
Wzrasta napięcie w
stosunkach pomiędzy
mutantami, a ludźmi.
Do zaostrzenia konﬂiktu
przyczynia się bezprecedensowy atak nieznanego
mutanta na prezydenta
Stanów Zjednoczonych.
W jego wyniku prezydent
udziela specjalnych
uprawnień generałowi
Williamowi Strykerowi.
01:45 Resident Evil:
Potępienie
- ﬁlm sensacyjny
03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

15:25 Milou w maju
- komedia
17:25 Czterdziestolatek
- serial TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Co dalej?
19:15 Którędy po sztukę
19:25 Antyfonie
20:00 Strzały po zmierzchu
- Nie do przebaczenia
22:10 Tego się nie wytnie
23:50 Gomorra - serial
00:50 Teraz animacje!
- Manifestacja geniuszu
w czterech aktach - ﬁlm
01:05 Teraz animacje!
- Brzemię - ﬁlm
animowany
01:30 Co dalej?
01:50 Informacje kulturalne
02:20 Kino Mistrzów - Zabicie
świętego jelenia

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Zawrotna prędkość
Dwaj bracia trudniący się
kradzieżą luksusowych
samochodów jadą do
Francji, gdzie podpadają
lokalnej maﬁi.
21:55 Prawo zemsty
00:05 Więzienie w ogniu
01:50 Castle
02:45 Dyżur - serial
dokumentalny
03:10 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

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

20:30 Prosto w serce
- ﬁlm komedia,
USA, 2007, reż. MarcLawrence, wyk. Hugh Grant,
Drew Barrymore, Haley
Bennett, Brad Garrett
Alex szczyt kariery
muzycznej ma już dawno
za sobą. Dostaje drugą
szansę, gdy popularna piosenkarka Cora proponuje
mu zaśpiewanie piosenki
w duecie.
22:50 Jestem legendą
- ﬁlm S-F, USA, 2007,
reż. Francis Lawrence,
wyk. Will Smith, Alice
Braga, CharlieTahan,
Salli Richardson
01:00 Druga strona
medalu
- talk show

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji
12:25 Wspaniali ludzie 12:55
Wzór 13:55 Kobra - oddział
specjalny 14:55 STOP Drogówka 15:55 Kobra - oddział
specjalny 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 21:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:05
Wszechstronna dziewczyna
Zniszczony przez globalną
katastrofę świat przyszłości
zaludniony jest przez żądne
ludzkiego mięsa stwory.
Nadzieją dla ocalonych
wydają się militaryzacja życia
codziennego oraz prac nad
stworzeniem człowieka-hybrydy, zdolnego przetrwać
na skażonym terenie.

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski 11:35 100
cudownych miejsc na świecie
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Antarktyda - podróż na
kraniec Ziemi 13:15 Historia
Bożego Narodzenia 13:30
Msza Święta 14:30 Aktywna
zima 14:55 Słowo Życia
15:00 Modlitwa w Godzinie
Miłosierdzia 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie
ręki. 17:00 Misja Bilaj
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

06:00 Sprawa dla reportera
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:00 Magazyn śledczy
Anity Gargas - magazyn
09:30 Fascynujący świat
- Klasztory Europy
10:40 Blondynka - serial TVP
11:35 Konnica - western
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - Leon Schiller
14:25 Przyrodnik na tropie
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Zakochaj się w Polsce
15:50 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Przepis dnia
- magazyn kulinarny
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski felieton
11:20 Program rozrywkowy mini audycja VOP
11:20 Rodzinny ekspres
- magazyn
11:55 Alternatywy 4
- serial komediowy TVP
12:55 Anything goes.
Ale jazda!
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 The Voice Senior
- Przesłuchania w ciemno
17:20 Rodzinka.pl - serial
17:50 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

05:00 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Kobieta na krańcu
świata
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula
- serial obyczajowy
prod. Polska
13:05 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska
14:20 Kobieta na krańcu
świata
14:55 Wyjątkowe domy
15:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
16:30 Kolekcja smaków
17:00 Klinika bez tajemnic
18:00 Patent na dom
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 #TVNpomagajmysobie

REALITY SHOW

TELETURNIEJ

KOMEDIA

18:25 Sanatorium miłości
- reality show
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę
- Czas zemsty
- ﬁlm akcji
23:40 U Pana Boga
w ogródku
- komedia
01:45 Birdman
- dramat, prod. USA, 2014,
reż. Alejandro Inarritu,
wyk. Michael Keaton,
Edward Norton, Emma
Stone, Amy Ryan
03:50 Z pamięci - felieton
03:55 Zakończenie

18:35 Postaw na milion
- teleturniej
19:35 Lajk!
20:00 The Voice Senior
- Półﬁnał
22:45 Hity wszech
czasów
- magazyn muzyczny
23:50 Podróż
na sto stóp
- komedia, prod. Indie,
USA, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, 2014,
reż. Lasse Hallstrom, wyk.
Helen Mirren,
Om Puri, Manish Dayal,
Charlotte Le Bon
02:00 Władza
03:55 Balanga
- dramat, prod. Polska,
1993
05:15 Zakończenie

23
30 stycznia

program tv
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20:05 Polowanie
na druhny
- ﬁlm komedia,
USA, 2005, reż. David Dobkin, wyk. Vince Vaughn,
Christopher Walken,
Rachel McAdams
22:40 Magic Mike XXL - ﬁlm
komedia, USA, 2015, reż.
Gregory Jacobs, wyk.
Channing Tatum, Matt
Bomer, Joe Manganiello,
Kevin Nash, Amber Heard,
Donald Glover
01:00 Rytuał - ﬁlm horror, USA,
Włochy, Węgry, 2011,
reż. Mikael Hafström,
wyk. Anthony Hopkins,
ColinO’Donoghue, Alice
Braga
03:20 Uwaga! - magazyn
03:40 Noc magii

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

Nowy dzień z Polsat
Herkules
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Bogaty dom
- Biedny dom
Rolnicy. Podlasie
Rolnicy - Tak się żyje
u nas na wsi
Nie mów do mnie
śmieciarzu!
Więzienie
Chłopaki
do wzięcia
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Sport
Pogoda
Avengers:
Czas Ultrona
Kiedy Tony Stark próbuje
wskrzesić dawno zapomniany program utrzymania
światowego pokoju,
sytuacja niespodziewanie
się komplikuje.

FILM PRZYGODOWY

23:05 Hitman: Agent 47
Agent 47 to wychowany
w laboratorium i stworzony tylko do jednego celu
super zabójca, którego
rozpoznać można po
kodzie kreskowym wytatuowanym na jego karku.
Potraﬁ podszyć się pod
każdego, wkraść wszędzie
i nie odpuści nikomu, na
kogo dostał zlecenie.
01:10 W odwecie za śmierć
Bobby to doświadczony
agent Interpolu, któremu
zostaje przydzielone
zadanie w Europie
Wschodniej.
03:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Musicale. Śpiewa
Zdzisława Sośnicka
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha
- Początek - ﬁlm animowany, prod. Włochy, 2010
08:40 Od ucha do ucha
- Jonasz i morze - ﬁlm
animowany
08:50 Od ucha do ucha
- Lis i ptaszek - ﬁlm
animowany
09:15 Od ucha do ucha
- Wilcze dzieci
- ﬁlm animowany,
prod. Japonia, 2012
11:20 Serialowa nostalgia
- Przygody pana Michała
12:25 Wydarzenie aktualne
12:50 Kobra - Melissa
14:10 Tego się nie wytnie
15:40 Retro kino - Niewinne
17:50 Wydarzenie aktualne
18:20 Tamte lata, tamte dni
- Anna Dymna - magazyn
18:55 Scena muzyczna

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney
Fox decyduje się podróżować po świecie,
by odnaleźć zaginione
skarby i dzieła sztuki.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 Mocne sobotnie
kino: Dziedzictwo krwi
21:35 Dorwać gringo
23:30 Czas zemsty

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Angry Birds
- serial, Finlandia
06:55 Szkoła
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
09:00 Ten moment
10:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:20 Pożyczalscy
- ﬁlm rodzinny, Wielka
Brytania, USA, 1997,
reż. Peter Hewitt,
wyk. John Goodman, Mark
Williams, Jim Broadbent,
Celia Imrie, Flora Newbigin
16:00 Akademia policyjna
IV: Patrol obywatelski - ﬁlm komedia, USA,
1987, reż. Jim Drake, wyk.
Steve Guttenberg, Bubba
Smith, David Graf, Michael
Winslow, Sharon Stone,
George Gaynes
17:55 Wakacje w krzywym
zwierciadle - ﬁlm

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Tuż przed
tragedią 09:05 Galileo 11:05
Zaginione cesarstwo
12:55 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo 20:00 Święty 21:00
Gwiazdy Kabaretu 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
00:05 Wielka czerwona jedynka
Zrealizowany z epickim
rozmachem, słynny ﬁlm
symbolicznie poświęcony
1 Dywizji Piechoty US Army,
nazywanej, która podczas II
wojny światowej wsławiła
się wyjątkowym bohaterstwem. Inwazja w Afryce,
lądowanie w Normandii,
pokonanie Niemiec - widziane z perspektywy pięciu
żołnierzy Czerwonej Jedynki.
Wielka kreacja Lee Marvina
w roli sierżanta. 02:25 Disco
Polo Life

DRAMAT

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

20:00 Bilet do kina - Przed
zachodem słońca
- dramat, prod. USA
21:35 Jeﬀerson Starship:
Live
- koncert, prod. Wielka
Brytania, 1983
23:00 Mocne Kino - Róża
- dramat, prod.
Polska, 2011, reż. Wojciech
Smarzowski, wyk.
Agata Kulesza, Marcin
Dorociński, Kinga Preis,
Jacek Braciak
00:45 Strzały po zmierzchu
- Nie do przebaczenia
- western, prod. USA
02:55 Kino nocne - Egoiści
- dramat, prod. Polska,
2000, reż. Mariusz Treliński, wyk. Magdalena
Cielecka

01:55 Castle
- dramat
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:25 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
prod. Polska
04:10 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 R.I.P.D.: Agenci
z zaświatów
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2013, reż. Robert
Schwentke, wyk. Jeﬀ
Bridges, Ryan Reynolds,
Kevin Bacon
22:10 W jak Wendeta
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
Niemcy, 2005, reż. James
McTeigue, wyk. Natalie
Portman, Hugo Weaving,
StephenRea, StephenFry,
John Hurt, TimPigott-Smith
00:50 Sufrażystka
- ﬁlm obyczajowy,
Wielka Brytania,
2015, reż. Sarah Gavron,
wyk. Carey Mulligan
02:50 Noc magii

TV Trwam
10:00 Święcenia biskupie 13:00
Aktywna zima 13:20 Ocalić
od zapomnienia 13:30 Msza
Święta z kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
14:30 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 14:35
Karol de Foucauld
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10
Lodowa podróż 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
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 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 Mojżesz
22:50 100 cudownych miejsc

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:25 Policzmy się dla Polski
10:35 Ostoja
11:10 Zacznij Od Nowa
- magazyn
11:40 Szansa na sukces.
Opole 2020 - widowisko
12:45 Szalona 30-tka
zespołu Boys - koncert
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:10 Szansa na sukces.
Opole 2020
- widowisko muzyczne
16:10 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama
18:30 Lepsza połowa - serial

08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Brzydula - serial
12:35 29. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
12:55 Co za tydzień
13:25 Kolekcja smaków
13:55 Wyjątkowe domy
14:30 29. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
14:50 Patent na dom
15:50 29. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
16:10 Fred Claus, brat
świętego Mikołaja
18:40 29. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
19:00 Fakty
19:40 Raport smogowy
19:45 29. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
20:10 Dobre, podaj dalej

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:55 Renifer Niko ratuje
brata
09:35 Ramona i Beezus
11:45 Piękna i Bestia
Dawno, dawno temu był
sobie przystojny, młody
Książę. Kiedy u bram
jego zamku stanęła stara
żebraczka, prosząc o
schronienie przed burzą
i oferując w zamian skromny kwiat róży, nieczuły
młodzieniec przegonił ją.
14:30 Avengers:
Czas Ultrona
Kiedy Tony Stark próbuje
wskrzesić dawno zapomniany program utrzymania
światowego pokoju,
sytuacja niespodziewanie
się komplikuje.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Zielona Góra

07:00 Liturgia prawosławna
z cerkwi w Szczecinie
08:25 Od ucha do ucha
- Niezapomniany Leonard
Bernstein - Spotkania
z muzyką
09:30 Od ucha do ucha
10:40 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
11:50 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
12:25 ﬁlm fabularny
13:20 Dziennik wiejskiego
proboszcza - ﬁlm
obyczajowy, prod. Francja,
1951, reż. Robert Bresson,
wyk. Claude Laydu, Nicole
Ladmiral, Jean Danet,
Gilberte Terbois, Nicole
Maurey
15:25 Teatr Bolszoj
- Coppelia
17:15 Niedziela z...
musicalem Metro
18:05 Niedziela z...musicalem Metro

05:40 Rodzinny interes
Serial w ciepły, czasem
zabawny sposób będzie
wprowadzać widza w świat głównych bohaterów,
jednocześnie przedstawiając w każdym odcinku
inną historię klientów
warsztatu i salonu.
09:30 Goście, goście
11:35 Nowe przygody
Aladyna
Dwaj drobni złodzieje
uciekając przed pogonią
znajdują schronienie w
dziale dziecięcym, gdzie
zostają zmuszeni przez
dzieci do opowiadania
bajek.
13:40 Najpiękniejsze
baśnie: Błękitny książę
i wróżka Lupina
14:55 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Rumpelstiltskin
16:05 Plan gry

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Angry Birds
- serial, Finlandia
06:55 Szkoła
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:55 Ten moment
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:45 Bliźniacy - ﬁlm komedia,
USA, 1988, reż. Ivan
Reitman, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Danny
DeVito, Kelly Preston,
Chloe Webb, Bonnie
Bartlett, Trey Wilson
16:00 Rewolwer i melonik
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Jeremiah S.
Chechik, wyk. Jeremiah
Chechik, Ralph Fiennes,
Uma Thurman, Sean
Connery, Jim Broadbent,
FionaShaw
17:55 Akademia policyjna V:
Misja w Miami Beach

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:35 Mistrz kierownicy ucieka 09:20 Galileo
11:20 STOP Drogówka 12:20
Gwiazdy Kabaretu
13:30 Inwazja Trzy lata po
awaryjnym lądowaniu statku
kosmitów w mieszkaniowej
dzielnicy Moskwy, Julia,
zwykła dziewczyna, która
miała kontakt z pozaziemską
technologią, badana jest
w tajnych laboratoriach
rosyjskiego Ministerstwa
Obrony. 16:10 Bitwa o Midway 19:00 Galileo 20:00
Wampiry i świry Parodia
popularnych romantycznych
ﬁlmów i horrorów dla
młodzieży. Nastoletnia Becca
ma mnóstwo problemów.
21:45 Wszechstronna dziewczyna 00:10 Śmierć na 1000
sposobów 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10 Lista Przebojów 05:30 Telezakupy

TELETURNIEJ

SERIAL FABULARYZOWANY

FILM SENSACYJNY

FILM AKCJI

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

18:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:15 Osiecka - serial TVP
21:15 Sanatorium miłości
- reality show
22:10 Sanatorium miłości.
Kulisy programu
22:20 Zakochana Jedynka
- Miłość jak ﬁlm
- komedia romantyczna,
prod. USA, 2016
23:55 Czas zemsty
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2013
02:00 Miejsce zbrodni.
Wielki ból
03:45 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:40 Z pamięci - Leon Schiller
- felieton
04:45 Zakończenie

19:25 Na sygnale
- serial fabularyzowany
prod. TVP
20:00 Władza
- ﬁlm prod. USA, 2013, reż.
Allen Hughes, wyk. Mark
Wahlberg, Russell Crowe,
Catherine Zeta - Jones,
Jeﬀ rey Wright
21:55 Kino bez granic
- Polina
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 2016
23:55 Zgoda - dramat,
prod. Polska, 2017,
reż. Maciej Sobieszczański
01:30 Dawno temu
w Ameryce - dramat,
prod. USA, Włochy, 1984,
reż. Sergio Leone
03:35 Wszystko będzie
dobrze - dramat

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Londyn w ogniu
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
Bułgaria, 2016, reż. Babak
Najaﬁ, wyk. Gerard Butler,
Aaron Eckhart, Morgan
Freeman
22:20 29. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
00:00 Trzydziestu trzech
- ﬁlm katastroﬁczny,
Chile, Kolumbia,
Hiszpania, 2015, reż.
Patricia Riggen, wyk.
Antonio Banderas,
Rodrigo Santoro, Juliette
Binoche, James Brolin, Lou
Diamond Phillips
02:35 MasterChef
- program rozrywkowy
04:00 Noc magii

23:05 Lep na muchy
Nowe dzieło genialnych
scenarzystów - Jona
Lucasa i Scotta Moore’a.
Tripp wchodzi do
banku, żeby wybrać
trochę gotówki. W tym
samym czasie bank zostaje
napadnięty przez dwie
grupy przestępcze
naraz, choć działające
niezależnie.
01:00 Apocalypto
Łapa Jaguara - młody
wojownik ze spokojnego,
żyjącego w harmonii plemienia zamieszkującego
dżunglę, zostaje pojmany.
04:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:00 Gra tajemnic - dramat,
prod. USA, 2014
22:00 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:35 Lenny - dramat
00:35 Teraz animacje!
- Manifestacja geniuszu
w czterech aktach - ﬁlm
animowany, prod. Estonia,
Chorwacja, 2018
00:50 Teraz animacje!
- Brzemię
- ﬁlm animowany,
prod. Szwecja, 2017
01:15 Kino nocne - Przed
zachodem słońca
02:45 Miasto z morza
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2009,
reż. Andrzej Kotkowski
04:55 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury

18:25 Pech to nie grzech
Piotr oraz jego narzeczona
Weronika zakładają się, że
Natalia przez trzy miesiące
z nikim się nie zwiąże,
ani nie zakocha. Chcąc
odegrać się na znajomych,
kobieta wpada w romantyczną intrygę.
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Iluzja
22:10 Slumdog:
Milioner z ulicy
00:30 Porwanie
02:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
03:20 Taki jest świat
03:55 Na jedwabnym
szlaku

20:00 Troja
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2004, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. Brad
Pitt, Eric Bana, Orlando
Bloom, Diane Kruger,
PeterO’Toole, Sean Bean,
Brian Cox, Brendan
Gleeson, Saﬀ ron Burrows,
Julie Christie
23:30 Siedem - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1995, reż. David
Fincher, wyk. Brad Pitt,
Morgan Freeman, Richard
Roundtree, Kevin Spacey,
Gwyneth Paltrow,
R. Lee Ermey
02:10 Druga strona
medalu 2
- talk show
02:35 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Jezus
11:25 Juan Diego - posłaniec
z Gwadelupy 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież Polak
do Rodaków 14:15 Opowieść
o świętym Polikarpie 15:50
100 cudownych miejsc na
świecie. Świątynia w Denderze, Dolina Nilu, Egipt
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Tam,
gdzie Bóg płacze 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
biblijne historie animowane
z Nowego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kolory Świętości 21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Święty na każdy dzień

24
poniedziałek
TVP 1
05:15
06:00
06:50
07:00
07:30
08:00
08:10
08:15
08:30
08:35
09:40
10:35
11:25
12:00
12:10
12:35
12:40
12:45
14:00
14:50
15:00
15:15
15:35

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej
Okiem Wiary - magazyn
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Policzmy się dla Polski
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Kasta - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Policzmy się dla Polski
BBC w Jedynce
- Dynastie. Likaony
- ﬁlm dokumentalny
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2019
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
21:00 Teatr Telewizji - Brat
Elvis - spektakl teatralny,
reż. Łukasz Wylężałek,
wyk. Marek Kondrat,
Andrzej Grabowski
22:10 Świat bez ﬁkcji
23:10 Warto rozmawiać
00:10 Miłość jak ﬁlm
- komedia romantyczna

program tv
TVP 2

05:25 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:50 Coś dla Ciebie
- magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski felieton
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial
TELETURNIEJ

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Urodzona gwiazda
- serial, prod. Rosja, 2015
22:45 Lepsza połowa - serial
23:20 Ułaskawienie
01:05 Warto kochać - serial
01:55 Polina - ﬁlm obyczajowy
03:50 Rodzinne sekrety
- thriller, prod. USA, 2017

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Rambo - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1982, reż. Ted
Kotcheﬀ, wyk. Sylvester
Stallone, Richard Crenna,
Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack Sarrett, Michael
Talbott
23:25 Ucieczka
z NowegoJorku
- ﬁlm S-F, USA, 1981, reż.
John Carpenter, wyk. Kurt
Russell, Lee Van Cleef,
Ernest Borgnine
01:35 Co za tydzień
02:05 Na granicy światów
- serial, USA, Wielka
Brytania
03:05 Uwaga! - magazyn
03:20 Noc magii

1 lutego
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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
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:00 Muzyczne poranki
08:15 Tego się nie wytnie
10:00 Reżyserzy
- Stanley Kubrick
11:00 Układ krążenia - serial
TVP, reż. Andrzej Titkow
12:30 Sztuka i dziecko
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2016
13:40 Muzyka ﬁlmowa
- ﬁlm dokumentalny
15:20 Jutro idziemy
do kina - ﬁlm fabularny,
reż. Michał Kwieciński,
wyk. Mateusz Damięcki,
Antoni Pawlicki, Jakub
Wesołowski
17:15 Czterdziestolatek
- serial TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Rok 2020
19:20 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
20:00 Panorama kina polskiego - Austeria
21:50 Powidoki

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek
to odrębna tematyka. W
każdym z nich nie brakuje
„zabójczej prędkości”,
efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu,
przedstawianego przez
bohaterów. Chcą, aby
zawsze na pierwszym miejscu stała sprawiedliwość
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

DRAMAT PRZYGODOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KRYMINALNY

20:05 MEGA HI
- Apocalypto
Łapa Jaguara - młody
wojownik ze spokojnego,
żyjącego w harmonii
plemienia zamieszkującego dżunglę, zostaje
pojmany przez okrutnych
przybyszów i zmuszony
do odbycia niebezpiecznej
wyprawy do nieznanego
świata cywilizacji opartej
na strachu i ucisku, na
końcu której czeka go
ołtarz oﬁarny.
23:00 Czarny świt
01:05 W cywilu 2
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

22:15 Żelazna klasyka
- Portret rodzinny
we wnętrzu
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, Francja,
1974
00:25 Scena muzyczna
- Trio Jazzowe Marcina
Maseckiego - koncert
01:20 Informacje kulturalne
01:50 Gra tajemnic - dramat,
prod. USA, 2014, reż.
Morten Tyldum, wyk.
Benedict Cumberbatch,
Keira Knightley, Matthew
Goode, Mark Strong
03:50 Tamte lata, tamte dni
- Anna Dymna - magazyn
04:30 Teledysk
05:05 Rok 2020
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Koliber
22:00 Zawrotna
prędkość
23:55 El Mariachi
01:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
02:20 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 Chyłka-Kasacja
- serial prod. Polska
Prawnicy z kancelarii
Żelazny & McVay podejmują się obrony Piotra
Langera juniora (Jakub
Gierszał), który zostaje
oskarżony o brutalne
morderstwo. Jego ojciec,
bogaty i wpływowy
biznesmen, żąda by
sprawą zajęła się Joanna
Chyłka.
22:50 Koniec przyjaźni
- ﬁlm horror, USA, 2014,
reż. Levan Gabriadze, wyk.
Heather Sossaman, Shelley
Hennig, Renee Olstead,
Jacob Wysocki, Courtney
Halverson
00:30 Niewierni - serial, USA
01:30 Druga strona medalu

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
15:00 STOP Drogówka 16:00
Z miłości do dziecka 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 21:05 Bez
przedawnienia Trzymający
w napięciu thriller w gwiazdorskiej obsadzie, pełen
niespodziewanych zwrotów.
23:30 Ucho Prezesa - serial
komediowy prod. Polska
00:00 Podwodna bestia.
Podczas podmorskich prac
wiertniczych przypadkowo
uwolniony zostaje gigantyczny pierwotny rekin.
01:50 Galileo 02:50
SuperLudzie

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie. Most Golden
Gate, San Francisco, USA
11:30 Przyroda w Obiektywie 11:50 Kolory Świętości
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Filmowe Życiorysy 13:30 Msza
Święta 14:30 Oratorium
średniowieczne 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Sanktuaria
polskie 16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 17:25 Kolory
Świętości 17:55 Poczet Wielkich Polaków 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje
dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Opowieści
Starego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

2 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce
- Simon Reeve i jego
śródziemnomorskie
przygody

05:20 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:50 Prawosławny
Poeta - reportaż
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny

05:30 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka o
wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
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
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:25 Teledysk
07:55 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:25 Białoruski klimat
09:05 Jutro idziemy do kina
- ﬁlm fabularny, reż.
Michał Kwieciński, wyk.
Mateusz Damięcki,
Antoni Pawlicki, Jakub
Wesołowski, Anna Gzyra
11:00 Układ krążenia - serial
12:30 Vive le Cinematograph!
13:20 Bolszoj - ﬁlm fabularny,
prod. Rosja, 2016
14:25 Scena muzyczna
15:25 Szatan z siódmej klasy ﬁlm fabularny
17:20 Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Co dalej?
19:10 Powidoki
19:25 Wydarzenie aktualne
20:00 Teatr Telewizji
- Wymazywanie

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

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIODRAMAT

FILM AKCJI

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
14:50 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Sklep przy głównej
ulicy - dramat

16:35 Familiada
- teleturniej
17:05 Policzmy
się dla Polski
- felieton
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Urodzona gwiazda
- serial, prod. Rosja, 2015
22:45 Lepsza połowa - serial
23:15 Ludzkie historie
00:05 Uniewinniony - dramat
01:50 Ułaskawienie
03:40 Frank Sinatra głos
Ameryki - ﬁlm

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Człowiek
na krawędzi
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2012, reż. Asger Leth,
wyk. Sam Worthington,
Elizabeth Banks, Jamie
Bell, Anthony Mackie,
Edward Burns, Kyra
Sedgwick
23:35 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:00 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:00 Niewierni
- serial, USA
02:55 MasterChef
- program rozrywkowy
04:15 Noc magii

20:05 Bad Boys
Detektywi Marcus
Burnett i Mike Lowrey
z policyjnego wydziału
antynarkotykowego w Miami mają 3 dni na odnalezienie heroiny wartej sto
milionów dolarów, która
została skradziona z ich
posterunku. Jedyną osobą,
która może im pomóc, jest
piękna Julie Matt, która
potraﬁ zidentyﬁkować
szefa gangu.
22:40 Cudzoziemiec
00:45 Punisher: strefa
wojny
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

22:50 Lekkie obyczaje
- Madame
- komediodramat,
prod. Francja, 2017,
reż. Amanda Sthers
00:30 Co dalej? - program
publicystyczny
00:50 Informacje kulturalne
01:15 Młoda Polska
- 60 kilo niczego
- ﬁlm krótkometrażowy
01:50 Panorama kina
polskiego
- Austeria - dramat,
reż. Jerzy Kawalerowicz,
wyk. Franciszek Pieczka,
Wojciech Pszoniak,
Jan Szurmiej
03:45 Kino nocne - Desert Coffee - ﬁlm dokumentalny,
reż. Mikael Lypiński
04:50 Teledyski

22:20 Iluzja
Agenci FBI i Interpolu
śledzą grupę iluzjonistów,
którzy podczas przedstawień napadają na banki,
a ukradzione pieniądze
rozdają publiczności.
00:40 21
Studenci prestiżowej
uczelni dzięki wiedzy
z zakresu matematyki
wygrywają olbrzymie
sumy w blackjacka. Tymczasem właściciele kasyn
zabezpieczają się przed
kolejnymi stratami.
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym
szlaku
03:30 Biesiada na cztery
pory roku

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

20:30 Doskonały świat
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1993, reż. Clint
Eastwood, wyk. Kevin
Costner, Clint Eastwood,
Laura Dern, T.J. Lowther,
Keith Szarabajka, Leo
Burmester
23:40 Pogromcy maﬁi
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2013, reż.
Ruben Fleischer, wyk.
Sean Penn, Josh Brolin,
Ryan Gosling, Nick Nolte,
Emma Stone, Anthony
Mackie, Giovanni Ribisi,
Robert Patrick
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:35 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
15:00 STOP Drogówka 16:00
Z miłości do dziecka 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Na straży
prawa Były członek elitarnej
jednostki Strażników
Teksasu - obecnie szeryf - Jim
chodzi nieuzbrojony od
czasu tragicznie zakończonej
strzelaniny, której skutków
czuje się współwinny. 23:00
Ucho Prezesa 23:30 Shaolin
W pogrążonych w feudalnych
walkach Chinach młody
Hao Jie ma na koncie spore
sukcesy na polu bitwy.02:05
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
11:05 Mocni w wierze 11:35 Myśląc Ojczyzna 11:45 Historia
i architektura 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Sanktuaria
polskie 12:40 Ojciec Klemens
Vismara 13:10 Jerash 13:25
Święty na każdy dzień 13:30
Msza Święta 14:30 Siewca
nadziei 15:10 Spuścizna
15:35 Jan Paweł II
15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Jestem
mamą 16:30 Kalejdoskop
Młodych 16:50 Co by było
gdyby zwierzęta mówiły?
Baśka Murmańska 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Msza Święta 19:00
Narodzenie Chrystusa 19:25
Poczet Wielkich Polaków
19:30 Każdy maluch to potraﬁ
19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:20 Cafe piosenka
05:50 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
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 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:30 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walk
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Nie ma mocnych wersja
kolorowa
Kontynuacja przygód
dwóch rodzin zabużańskich, osadników na
Dolnym Śląsku.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Geniusze i marzyciele.
Jan Czochralski - ﬁlm
22:05 Historia bez tajemnic
- Belmondo Wspaniał
23:10 McMaﬁa - serial
00:20 Monster
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, Niemcy
02:15 W szeregach ISIS
03:15 Wojsko - polskie.pl
03:35 Chichot losu - serial TVP,
reż. Maciej Dejczer

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
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Urodzona gwiazda
- serial, prod. Rosja, 2015,
reż. Marat Kim
22:45 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
23:15 Kino relaks - Miłość
po francusku - komedia
00:55 Tylko jedno spojrzenie serial kryminalny
02:00 Sekrety Jowisza
03:05 Defekt - serial
04:05 Zemsta ponad
wszystko - dramat

25
3 lutego

program tv
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:35 Wrogowie publiczni
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Japonia, 2009, reż.
Michael Mann, wyk. Christian Bale, Johnny Deep,
Marion Cotillard, Stephen
Graham, David Wenham,
Stephen Dorﬀ
00:20 Nieznana bitwa
- ﬁlm wojenny,
Rosja, 2019, reż. Igor
Kopyłow, wyk. Siergiej
Żarkow, Iwan Batarjew,
Oleg Gajanow, Arsenij
Sjemionow, Aleksandr
Bucharow
02:55 Superwizjer
- magazyn reporterów
04:10 Noc magii

22:05 Skarb narodów
Wielki przebój kinowy
z Nicolasem Cagem w
roli Benjamina Franklina
Gatesa, którego rodzina
zajmuje się od sześciu
pokoleń poszukiwaniem
największego w dziejach
ludzkości skarbu zakonu
Templariuszy.
01:00 Ewolucja
Na Ziemię spada meteoryt
z jednokomórkowymi
organizmami, które
błyskawicznie ewoluują
w przerażających Obcych,
zdolnych położyć kres
panowaniu człowieka na
planecie.
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:00
08:05
08:30
09:00
11:00
12:30
14:15
15:20
17:20
18:30
18:50
19:10
20:00
21:55
22:55
00:05
00:25

Teledysk
Informacje kulturalne
Rok 2020
Szatan z siódmej klasy
- ﬁlm fabularny,
reż. Kazimierz Tarnas
Układ krążenia - serial
Twarze, plaże
- ﬁlm dokumentalny
Odkrywając
Beethovena - I symfonia C - dur op. 21
Kola - ﬁlm fabularny
Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później
Informacje kulturalne
Co dalej?
Niedziela z...
musicalem Metro
Na wschód od Hollywood - Intruz - dramat
Więcej niż ﬁkcja
Berlin Live
Co dalej?
Informacje kulturalne

KOMEDIODRAMAT

00:50 Lekkie obyczaje
- Madame
- komediodramat,
prod. Francja, 2017,
reż. Amanda Sthers,
wyk. Toni Colette,
Hervey Keitel
02:30 Kino nocne
- Nibelungi:
Śmierć Zygfryda
- ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy, 1924,
reż. Fritz Lang,
wyk. Gertrud Arnold,
Frida Richard, Margarete
Schön, Hanna Ralph,
Paul Richter
05:05 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
- program
05:50 Zakończenie dnia

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Nash jest policjantem
kierującym grupą
zwalczającą przestępczość
w San Francisco. Po
mieście porusza się
swoją żółtą Barrakudą
z lat siedemdziesiątych,
siejąc postrach wśród
przestępców.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
FILM KATASTROFICZNY

20:00 Czasy ostateczne:
Pozostawieni
Świat pogrąża się
w chaosie i destrukcji.
Pozostali na ziemi
ludzie są świadkami
proroctwa biblijnego,
które zwiastuje początek
apokalipsy.
22:05 Powódź
00:05 Grobowiec diabła
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum policji
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

20:35 Wielki Mike
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2009, reż. John
Lee Hancock, wyk. Sandra
Bullock, Tim McGraw,
Quinton Aaron, Jae
Head, Lily Collins, Kathy
Bates
23:15 Pula śmierci
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1988, reż. Buddy
Van Horn, wyk. Patricia
Clarkson, Clint Eastwood,
Liam Neeson, Evan
C. Kim, David Hunt,
Michael Currie
01:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji
12:25 Święty 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
15:00 STOP Drogówka magazyn prod. Polska 16:00
Z miłości do dziecka 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:00
Walka z cieniem. Ostatnia
runda Artem Kolchin zostaje
trenerem boksu. Nie odnosi
jednak wielkich sukcesów,
ponieważ trenowani przez
niego zawodnicy zostają jeden po drugim znokautowani
przez boksera z Południowej
Afryki. 23:45 Ucho Prezesa
00:00 Pocałunek śmierci
01:55 Śmierć na 1000 sposobów 02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
11:00 Świat na wyciągnięcie
ręki 11:15 Co by było gdyby
zwierzęta mówiły? Baśka
Murmańska 11:25 Myśląc
Ojczyzna 11:40 Prosto
o gospodarce 12:00 Anioł
Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Dzieci Andersa 13:30 Msza
Święta 14:30 Geniusz Stworzenia 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Na zdrowie 16:30 Galilejczyk
- prezentuje Keith Garner
17:00 Po stronie prawdy 17:30
Rykoszetem 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia 21:40 Polski
Punkt Widzenia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

4 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się
dla Polski - felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:45 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:45 Zacznij Od Nowa
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:30 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
12:50 Szpital
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
20:55 Milionerzy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Kochaj
Sawa wkrótce
wychodzi za mąż za Jurka.
Jednak Sawę zaczynają
ogarniać coraz większe
wątpliwości.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

PROGRAM KULINARNY

FILM OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
21:40 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:05 Motel Polska
23:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:20 Tanie Dranie
00:55 Londyńczycy - serial
01:50 Fałszerze. Powrót sfory
- serial sensacyjny

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:50 Anything goes.
Ale jazda!
- program rozrywkowy
21:50 Urodzona gwiazda
- serial, prod. Rosja, 2015,
reż. Marat Kim, Władimir
Szewełkow, wyk. Marina
Aleksandrowa
22:45 Człowiek ze złotym
pistoletem
- ﬁlm sensacyjny
01:00 Do zakochania jeden
krok - ﬁlm obyczajowy
03:00 Bez tożsamości - serial
03:45 Art Noc
04:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Ocean’s Eleven:
Ryzykowna gra - ﬁlm
sensacyjny, USA, 2001,
reż. Steven Soderbergh,
wyk. George Clooney, Brad
Pitt, Julia Roberts, Matt
Damon, Andy Garcia, Don
Cheadle, Eddie Jemison,
Bernie Mac
01:00 Klinika bez tajemnic
02:00 Od wesela do wesela
- ﬁlm komedia, USA, 1998,
reż. Frank Coraci, wyk.
Adam Sandler, Drew Barrymore, Christine Taylor
04:00 Uwaga!
- magazyn
04:15 Noc magii
- program ezoteryczny

21:55 Burleska
Ali, dziewczyna
z małego miasteczka
obdarzona wspaniałym
głosem, decyduje się na
ucieczkę od codziennych
trudów i niepewnej
przyszłości i podąża
za swoimi marzeniami
do Los Angeles. Po
serii niepowodzeń, Ali
natyka się przypadkiem na The Burlesque
Lounge, majestatyczny,
ale podupadający teatr,
wystawiający rewię.
00:40 Papierowe
miasta
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

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

11:00
12:30
13:10

14:10
14:40
14:45
14:50
14:55

Teledysk
Informacje kulturalne
Tamte lata, tamte dni
Kola - ﬁlm fabularny,
prod. Czechy, 1996, reż.
Jan Sverak, wyk. Zdenek
Sverak, Andrei Chalimon
Układ krążenia - serial
Dziwor - ﬁlm dokumentalny, reż. Paweł Dyllus
Śladami wielkich
kompozytorów
- Śladami Berlioza
- ﬁlm dokumentalny
Urodzeni artyści
- Gosia i Tomek Rygalikowie - cykl reportaży
W samo południe
- ﬁlm animowany, prod.
Czechosłowacja
Drabina - ﬁlm animowany, prod. Czechosłowacja,
1978, reż. Viktor Kubal
Prezent - ﬁlm
Ostatni kamień
- ﬁlm animowany

FILM OBYCZAJOWY

15:10 Dureń
- ﬁlm prod. Rosja, 2014,
reż. Jurij Bykow
17:25 Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później - serial
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Co dalej?
19:15 Księga Przestrzeni
19:50 Którędy po sztukę
20:00 Tego się nie wytnie
21:30 Kino Mistrzów
- Młodość - dramat
23:40 Tego się nie wytnie
00:50 Scena muzyczna
01:05 Co dalej?
01:25 Informacje kulturalne
01:50 Na wschód od Hollywood - Intruz - dramat
03:40 Kino nocne
- Miasto umarłych
- ﬁlm fabularny

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

22:00 Śniadanie do łóżka
- komedia romantyczna
prod. Polska
Życie Piotra nie układa
się po jego myśli do
momentu, gdy nieoczekiwanie traﬁa na okładkę
poczytnego magazynu.
23:30 Człowiek-scyzoryk
01:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
02:05 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:05 Taki jest świat
04:00 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
07:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:35 Ten moment
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła
13:05 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:05 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:05 Zakochani
po uszy - serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:20 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
KOMEDIA

20:30 Agent i pół
- ﬁlm komedia,
USA, Chiny, 2016, reż.
Rawson Marshall Thurber,
wyk. Dwayne Johnson,
Kevin Hart, Amy Ryan,
Danielle Nicolet, Jason
Bateman, Aaron Paul
22:55 Sherlock Holmes:
Gra cieni
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2011, reż. Guy
Ritchie, wyk. Robert
Downey Jr., JudeLaw,
Noomi Rapace, Rachel
McAdams, Jared Harris,
Stephen Fry
01:35 Druga strona
medalu
- talk show
02:50 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
15:00 STOP Drogówka 16:00
Z miłości do dziecka 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Wampiry
i świry Nastoletnia Becca ma
mnóstwo problemów: czuje
się zagubiona w nowej szkole, nie potraﬁ wybrać między
dwoma zabiegającymi o jej
względy chłopakami, a nadopiekuńczy ojciec traktuje
ją jak dziecko. 22:50 Ucho
Prezesa 23:10 Śmierć na
1000 sposobów 01:00 STOP
Drogówka 02:05 Interwencja
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
09:30 Laus in Ecclesia 10:00
Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
12:50 Zuzela 13:20 Przegląd
katolickiego tygodnika „Niedziela” 13:30 Msza Święta
z kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze 14:30 Cena
nadziei 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 Modlitwa w intencji
rodzin i obrony życia
poczętego w Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu 19:25
Akademia pro-life 19:30
Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel
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Fot. Ryszard Burdek

» WKK ma patent na Górnika. Wrocławianie znów wygrali w Aqua-Zdroju

Pomiędzy kłodami
Suzuki 1 liga: Pierwsza domowa porażka
Górnika Trans.eu Wałbrzych stała się faktem. Podobnie jak w poprzednim sezonie,
tak i teraz receptę na biało-niebieskich w
Aqua-Zdroju znalazło WKK Wrocław.
Drugie niepowodzenie
Górnika w ciągu pięciu
dni. Najpierw w Krakowie
nasi ulegli niespodziewanie Wiśle Chemart 77:80,
kończąc serię jedenastu
wygranych z rzędu, a teraz
nie dali rady w derbach ekipie z Wrocławia, co oznacza premierową porażkę
we własnej hali po ośmiu
kolejnych triumfach.
O ile mecz z Wisłą nasi
przegrali przez wyjątkowo
rzadko spotykaną kumulację
błędów i braku szczęścia, to
w batalii z WKK zabrakło rotacji. W protokole meczowym
nie znaleźli się zawieszony
za trzeci faul techniczny Bartłomiej Ratajczak i kontuzjowany Maciej Koperski, a nie
w pełni sił był Jan Malesa,
który usiadł na ławce, ale na
parkiecie się nie pojawił. Po-

mimo problemów wicelider z
Wałbrzycha szedł z trzecim w
tabeli WKK „łeb w łeb”. Goście lekko odskoczyli po zmianie stron, ale Górnik ambitnie
gonił. Do dogrywki doprowadził udanym, choć szalenie
trudnym rzutem Krzysztof Jakóbczyk, który oddając próbę
z półdystansu miał na głowie
obrońcę i pewnie nawet nie
widział kosza. Ostatecznie
waleczni gospodarze musieli,
podobnie jak przed rokiem,
uznać wyższość rywali. WKK
pozostaje jedyną ekipą, która
od dwóch lat wygrywa w
Aqua-Zdroju.
Gdy wracam myślami do
tego derbowego spotkania,
przypomina mi się pewne
zdarzenie, którego byłem
świadkiem kilkanaście dni
temu. Ośrodek zdrowia, przy
nim zaśnieżony parking i

dwie panie odgarniające
zaspę spod kół swojego samochodu. Nic nadzwyczajnego? Poczekajcie. Okazało
się bowiem, że ten śnieg
został „przetransportowany”
w przeciwną stronę, czyli tam
gdzie stał kolejny pojazd,
należący już do kogoś innego. Po kilkunastu minutach
wyrosła tam więc nowa góra
białego puchu. Niedługo później nieszczęsny posiadacz
zasypanego auta dotarł na
miejsce i długo nie mógł
wygrzebać się z zimowych
kłopotów. Kłopotów, które
sprawili mu współobywatele
bez wyobraźni, odśnieżając
swój samochód, ale zakopując kolejny.
Rok 2021 jest dla Górnika
na razie jak te dwie panie z
łopatą. Kłopotliwy, tworzący
przeszkody pod nogami.

WIESZ CO | NR 4/26.1.2021 r.

Wałbrzyszanie są jak ten
pechowiec za kierownicą,
borykający się z zaspą pod
kołami. Facet ostatecznie
wygramolił się z tarapatów
i pojechał w siną dal. I tego
życzymy biało-niebieskim.
By znowu w Suzuki 1 Lidze
rozpędzili się, omijali z gracją
kolejne rzucane przez rywali
kłody. Łatwo na pewno nie
będzie, bo sezon jest długi.
Bardzo bym jednak życzył
sobie, jak i wam serdeczności i wyobraźni. Nie tylko na
zaśnieżonym parkingu, przy
odgarnianiu śniegu pod koła
innego uczestnika ruchu,
utrudniając mu tym samym
życie, ale również w internecie, przy komentowaniu poczynań naszych koszykarzy.
Pamiętajmy, że sezon Suzuki
1 Ligi kończy faza play-off,
a nie miejsce w tabeli po
rundzie zasadniczej.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – WKK Wrocław
90:95 (25:23, 22:23, 16:23,
20:14, dog. 7:12)
Górnik Trans.eu: Wróbel
25 (6x3, 10 zb.), Jakóbczyk 23,
Cechniak 13, Ochońko 12, Bojanowski 11 (14 zb.), Zywert 4,
Durski 2, Makarczuk 0.
Dominik Hołda
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» W porządku, to nie jest dobry okres w sezonie, ale to
nie powód, żeby mówić, że wszystko jest do du*y

Nieznośna (bez)względność czasu
Suzuki 1 Liga: Trzecią porażkę z rzędu ponieśli koszykarze Górnika. Nasi
przegrali na wyjeździe z liderem, Grupą-Sierleccy Czarnymi Słupsk. Emocji nie brakowało, a do wyłonienia zwycięzcy konieczna była dogrywka.
Warto walczyć na boisku
do samego końca. Udowodnili to niedawno w elitarnej
Eurolidze koszykarze Żalgirisu
Kowno, w meczu z Olympiakosem Pireus. Przy remisie,
na 8 sekund przed końcem
czwartej części meczu, Amerykanin Thomas Walkup nacisnął gracza z piłką, zanotował
przechwyt i pognał w stronę
atakowanego kosza, zdobywając punkty na zwycięstwo,
na 0.8 sekundy przed upływem czasu gry.
Na zegar potrafią spoglądać nie tylko na Litwie, ale i w
Słupsku. Gdy Tomasz Ochońko trafił po wejściu pod kosz
na 2.2 sek. przed końcową
syreną, Górnik prowadził z
Czarnymi 76:74. Oglądając
mecz wraz ze znajomymi zaczęliśmy się uśmiechać i przybijać piątki, jakby zapomina-

jąc, że dwie sekundy to w
koszykówce sporo czasu. Po
przerwie na żądanie dla gospodarzy, indywidualną akcją popisał się Jakub Musiał,
doprowadzając do dogrywki
równo z dźwiękiem syreny,
oznajmującej koniec czwartej
kwarty. 22-letni gracz minął
od końcowej linii, precyzyjnie
posyłając „zawiesinę”
w stronę obręczy, nad naszą
obroną. W
dogr ywce
biało-niebiescy
n i e
zdobyli
choćb y
punktu, a
Musiał

dorzucił kolejne. W ogóle
ten wychowanek Śląska
Wrocław, związany z Czarnymi dopiero
od trzech
kolejek,
znokautował wał-

brzyszan niemal w pojedynkę, notując w całym
meczu aż 30 „oczek”.
Musiał to dość specyficzny
gość. Prywatnie nie przepada za serialami, co w erze
Netflixa jest dość osobliwe.
Pomyślicie, że jako młody

chłopak z koszykarskiego
środowiska słucha pewnie
hip-hopu? Nic bardziej mylnego. W jednej z rozmów
przyznał, że jest miłośnikiem
muzyki filmowej autorstwa
Ennio Morricone oraz… muzyki klasycznej, najlepiej w

wykonaniu Chopina. Rzeczywiście, ten jego rzut na
dogrywkę był jak z filmu. Nie
tylko skradł ostatnie sekundy
z zegara, ale także doprowadził do euforii jednych i
mocno przygnębił drugich,
w tym przypadku nas, biało-niebieskich. Co do klasyki…
Musiał jest raczej klasycznej
budowy, mierzy niewiele
ponad 180 cm, a gdy ogląda
się go w grze, to wydaje
się, że jest jeszcze niższy.
Nadrabia jednak czytaniem
gry, boiskowym sprytem,
szybkością i rzutem z dystansu. Podobno we wrocławskim domu bohater
ze Słupska ma pianino. Coś
musi być na rzeczy, bo w sobotę zagrał koncertowo. To
głównie dzięki niemu Czarni
pozostali niepokonani u
siebie. Hala Gryfia nie dała
sobie wydrzeć zwycięstwa
ze szponów od dziewięciu
meczów.
A Górnik? Nie panikujmy. Ok, to trzecia kolejna porażka, ale druga z
rzędu po dogrywce. Ekipa
Łukasza Grudniewskiego
znowu była blisko, zabrakło
bardzo niewiele. Do zakończenia rundy zasadniczej
jeszcze dziesięć meczów, a
najbliższe trzy będą miały miejsce w Aqua-Zdroju,
gdzie nikomu nie gra się
łatwo. Przypominamy, że
zwycięzcę rozgrywek wyłoni
dopiero faza play-off, to w
niej będzie trzeba wygrywać
wszystko. Jeżeli biało-niebiescy mieli zanotować dołek,
to dobrze, że ma on miejsce
w styczniu, a nie w kwietniu,
gdy dojdzie do decydujących
batalii.
Grupa-Sierleccy Czarni
Słupsk – Górnik Trans.eu
Wałbrzych 86:76 (18:20,
15:15, 28:22, 15:19, dog.
10:0)
Górnik Trans.eu: Ochońko
16, Bojanowski 14, Wróbel
12, Cechniak 12, Zywert 6,
Jakóbczyk 5, Durski 5, Malesa
3, Ratajczak 3.

Wróble muszą zamienić się w jastrzębie

Dominik Hołda

Po ostatnich meczach naszło nas ornitologiczne porównanie, choć pewnie byśmy nie odróżnili pustułki
od myszołowa. Więc specami w tej dziedzinie raczej nie jesteśmy, ale spróbujemy was jakoś rozluźnić,
bo po ostatnich wynikach Górnika nikomu nie jest do śmiechu.
Wróbla o imieniu Marcin mamy w zespole jednego. I to wielka szkoda. Bo w ostatnich meczach to
akurat gość, który w przeciwieństwie do niektórych swoich kolegów w drużynie, uznawanych przez
wielu za jastrzębie, wygląda na najodważniejszego i najbardziej pewnego siebie. Zupełnie nie jak...
wróbel. Marcin, sorry, ale chyba nie obrazisz się o takie właśnie użycie twojego nazwiska?
Czekamy, żeby większa część zespołu wzięła z niego przykład i znów weszła w pióra drapieżników.
Jak pod koniec zeszłego roku. Imponując wyjątkową zwrotnością, szybkością, wysokimi lotami,
umiejętnością manewrowania w gąszczu (nie, nie gałęzi, ale obrońców rywali) i błyskawicznym
startem w polowaniu na kolejne ofiary. Żebyście znów stali się jastrzębiami pazernymi na zwycięstwa. Wiemy, że potraficie, bo nieraz to udowadnialiście. Dobra, może jakaś czarna kawka
lub wrocławska wiewiórka wam umknęły, ale najwyższy czas, żebyście z jakiegoś elektrobudu
przegonili sokoły. I udowodnili, że jesteście drapieżnikami.
ToP
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Dolnośląskie

Zakłady Aktywności Zawodowej
Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniają osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie
umysłowe lub chorobę psychiczną.
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