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Czy wiesz, że…

W 1945 roku zakład został upaństwowiony, nazwę
zmieniono na „Państwowa
Fabryka Porcelany Krister”,
następnie „Porcelana Stołowa Krzysztof”. Od 1953 roku
wyroby były sygnowane znakiem „W-WAWEL”. W latach
1990-1993 w wyniku procesu
prywatyzacji powstała Fabryka Porcelany „Krzysztof” S.A.
Red

Czytaj str. 11
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Staramy się cały czas zaskakiwać
Nie zwalniamy tempa, choć wiemy, że narzuciliśmy je zawrotne. Nie ma lekko, ale czego
nie robi się dla swoich czytelników. Żeby zadowolić nawet tych najbardziej wybrednych.
Albo przeciągnąć do siebie niezdecydowanych. Dla was wszystko, co najlepsze. Co tydzień
raczymy was porządną porcją wiadomości na najwyższym poziomie.
Hasłem WieszCo jest „dawanie do myślenia”. I to nie
jest żadne pustosłowie. Od początku naszym zamiarem było
kreowanie tematów, pisanie
ciekawych i oryginalnych historii, wyszukiwanie interesujących ludzi, opisywanie zdarzeń
z perspektywy, o której mało
kto by pomyślał, że tak moż-

na. Teraz już wiecie, że można. Udowadniamy, że nawet
trudne tematy można podać
w lekki i przystępny sposób.
Napisane z ikrą i swadą. Tak,
żeby zapadały w pamięć i nieustannie dawały do myślenia.
W tym miejscu podziękowania należą się tym, którzy
podpowiadają nam, o czym

można byłoby napisać. Sugerują tematy i godzą się na
opisywanie zdarzeń, w których brali udział. Bez was ta
gazeta byłaby uboższa. Cały
czas powtarzamy, że tygodnik
chcemy tworzyć dla was i
wspólnie z wami. Dlatego jeśli
uznacie, że warto nas czymś
zainteresować, to „walcie

jak w dym”. Piszcie na adres:
redakcja@wieszco.pl.
Nie musimy chyba nikogo
zachęcać do odwiedzin naszych stałych punktów kolportażu, których jest ok. 200.
Dużo, prawda?! Ale jeśli nie
zdobędziecie papierowej wersji WieszCo, zawsze możecie
zajrzeć na stronę internetową.
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Temp. 6/3
przelotne opady
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Temp. 8/1
zachmurzenie małe

Pod adresem www.wieszco.
pl znajdziecie wszystko, czego
szukacie. Przede wszystkim
co tydzień najnowszy numer
tygodnika w formacie PDF, do
ściągnięcia na komputer, tablet
lub smartfona. A także wszystkie archiwalne wydania gazety.
Do poczytana w zimowe popoRedakcja
łudnia i wieczory.
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RYS: Marcin Skoczek

fajek) na porcelanę stołową.
Inżynierowie z wałbrzyskiej
Carlshütte (Huta Karol) opracowali maszyny, które zastąpiły pracę ręczną. Dzięki
temu naczynia były tanie i
funkcjonalne, dostępne dla
wielu warstw społecznych.
Malowano je jednak bardzo starannie, najczęstszymi
motywami zdobniczymi były
kwiaty.

Fot. użyczone (Pracownia Regionalna Biblioteki pod Atlantami)

W 1831 roku Carl Krister
wydzierżawił fabrykę porcelany Hayna i moment ten
uznaje się za początek Krister Porzellan Manufaktur
(KPM). W 1834 roku Krister
wykupił dwie śląskie fabryki
porcelany: Rauscha oraz
Hayna i połączył je w jeden
zakład. Zmienił także profil
produkcji z artykułów luksusowych (główki lalek i do

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Piątek 5.02
Temp. 3/-3
pochmurno
Sobota 6.02
Temp. 0/-5
przelotne opady
śniegu
Niedziela 7.02
Temp. -1/-4
przelotne opady
śniegu
Poniedziałek 8.02
Temp. -1/-4
pochmurno

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.

» Ten pączek za chwilę zostanie
zjedzony dla… WOŚP

Fot. użyczone (Czytelnik WieszCo)

Podjęliście rękawicę, co bardzo nas cieszy. Wszak chodziło nam o to, żeby wciągnąć jak najwięcej osób w
pomoc dla WOŚP. A, że zrobiliśmy to przy wsparciu słodkiego wypieku, to już inna sprawa. Głównym bohaterem
naszej akcji był bowiem pączek z marmoladą…

REKLAMA

wiedzą, o co chodzi, ale są też
tacy, którzy nie słyszeli o tym,

Wymyśliliśmy sobie,
że zaprosimy was
do wsparcia Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej
Pomocy. Ale w
taki trochę nietypowy sposób. Przez trzy
dni w zeszłym tygodniu
mogliście za pół ceny kupować w 10 cukierniach Oleńka
w Wałbrzychu, Szczawnie-Zdroju i Świebodzicach pączki
z marmoladą. Wykorzystując do tego kupon wycięty z
naszej gazety. Płaciliście za
jeden wypiek tylko 1,20 zł, a
WieszCo zobowiązało się, że
tę kwotę będzie podwajać,
przekazując potrzebującym
za jedną słodkość dwa razy
więcej, czyli 2,40 zł.
W ciągu trzech
dni trwania akcji w cukierniach Oleńka udało
się sprzedać 1078
pączków!
A to oznacza, że dzięki
nam wszystkim
na konto Wielkiej
Orkiestry Świątecznej

Pomocy trafi
2600 zł (w
zaokrągleniu).
WieszCo
w tym tygodniu przekaże gotówkę
do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, nadzorującego
akcję Jurka Owsiaka na
naszym terenie. Bo my, jak
wiecie, danego słowa dotrzymujemy.
Super, że udało się was
namówić do zaangażowania
w słodkie pomaganie. Do
cukierni ruszyło wielu naszych
czytelników, wiedząc, że gdy
kupią pączka z marmoladą,
wesprą w ten sposób WOŚP.
Akcja spodobała się m.in. koszykarzom pierwszoligowego
Górnika, którzy też postanowili skosztować
pysznych wypieków.
Po sukc e s i e
„pączkowej” akcji,
już zastanawiamy się
nad podobnymi przedsięwzięciami.

W Oleńkach
sprzedało
się 1078
pączków

Ależ daliśmy czadu!

Ci, którzy odpowiedzieli na
nasze zaproszenie, na pewno
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co się niedawno wydarzyło.
Dlatego czujemy się w obo-

wiązku, żeby przypomnieć o
naszym pomyśle.

Na konto
WOŚP
przekażemy
2600 zł

ToP
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Dunikowskiego dopiero we wrześniu
Ulica Dunikowskiego w dzielnicy Piaskowa Góra w Wałbrzychu jest w
remoncie od kilku miesięcy. Na razie kierowcy i piesi muszą uzbroić
się w cierpliwość, bo inwestycja jeszcze trochę potrwa.

odcinkiem od ulicy Czesława Miłosza do ulicy
Broniewskiego. Utrudniony ruch i zmniejszona
liczba miejsc parkingowych może być dla mieszkańców ulicy dość uciążliwa. Całość inwestycji
ma poprawić jednak jakość poruszania się w
tej części miasta. Warto jednak pamiętać o

jednokierunkowym ruchu dla pojazdów, który
odbywa się w stronę ulicy Broniewskiego.
Drugim elementem będzie poprawa
bezpieczeństwa, co spowoduje zadbanie
o jakość pieszych ciągów komunikacyjnych oraz oświetlenie remontowanego
fragmentu. Zakończenie prac planowane
jest na wrzesień 2021 roku. Wykonawcą
remontów ulic Dunikowskiego i Miłosza
jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Zadanie dotyczące remontu realizowane jest
w dwóch etapach (Długa – Miłosza, Miłosza
– Broniewskiego). Koszt wyniesie około 7,5
mln zł, VF33HNFUC83014333 z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
wyniesie 50 procent. Obecnie trwają prace nad
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Igłą zabawa w berka
Niedawno w ciągu dnia zaszczepiono w Małopolsce na COVID-19… jedną osobę! No bez jaj! Czytacie tę informację i nie dowierzacie? My też!
Spróbujmy jeszcze raz. Tylko jeden człowiek dostał igłą w ramię. Jednego dnia, w całym województwie. Lepiej? Ani trochę. Dalej brzmi jak
zagubiona przez reżysera scena w kończącym ostatni sezon odcinku
„Gry o tron”. Absurdalne, niedorzeczne, niemożliwe.

Nie możemy się otrząsnąć, jak po
telewizyjnym wywiadzie Jarosława
Jakimowicza (chyba wiecie dlaczego), przeczytaniu całego archiwalnego magazynu „Skandale” lub obejrzeniu jednego z wielu przemówień
Donalda Trumpa.
Macie tak, że u niektórych od
pierwszego wejrzenia coś wam nie
pasuje? Choć ich zupełnie nie znacie,
nie wiecie, czy kibicują Realowi, a
może Barcelonie, czy głosowali na
Dudę czy na Trzaskowskiego, wolą
krawat od muszki, lubią pocisnąć

kilka litrowych browarków w większym towarzystwie, czy upić się
czymś mocniejszym samotnie nad
kontuarem baru, po prostu typów
nie tolerujecie. I nie dlatego, że znaleźliście ich pod łóżkiem we własnej
sypialni. Albo, że wzięli na was dużą
pożyczkę u lichwiarza, po prostu was
wkurzają, irytują i doprowadzają do
szału, nawet gdy się nie odzywają.
Wybaczcie, za trochę przydługi
wstęp, ale skoro wytrwaliście do tego
momentu, to pewnie jesteście ciekawi, o co chodzi z tymi szczepionkami?

W poniedziałek (25 stycznia) ruszyło
kłucie seniorów powyżej 70. roku
życia. Postanowiliśmy sprawdzić z
drżeniem serca, jak kontroluje się stan
konta w banku pod koniec miesiąca,
co ze szczepieniami. No i co? Na oficjalnej stronie rządu można było tego
dnia znaleźć komunikat, że zaszczepiono 4840 osób. Teraz uważajcie.
W kasecie maszyny losującej mamy
80 kolejno ułożonych kul. Bęben jest
pusty, następuje zwolnienie blokady.
Wylosowane liczby to 1, 29, 32…
Nie, nie odlecieliśmy, to też nie jest

nasza podpowiedź, jak powinniście
skreślać, aby trafić „szóstkę” w Lotto.
Tyle osób, według oficjalnego rządowego serwisu, zaszczepiono 25
stycznia odpowiednio w Małopolsce,
Warmii i Mazurach oraz na Dolnym
Śląsku. Przez cały dzień te dane nie
zostały zaktualizowane. Co więcej,
nazajutrz też nikt ich nie poprawił.
Pogmerano jedynie coś tam w ogólnej liczbie. Przypuszczamy, że nie
było żadnego błędu, bo na przykład
system się zawiesił. Może informatycy
zostali tylko w domach bez dostępu

Fot. (red)
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do swoich narzędzi, bo rozpoczęli
dietę pudełkową i czekali na dostawę
jedzenia, nie mając czasu na pierdoły
z poprawianiem danych? Nie wiemy,
nie znamy się, zarobieni jesteśmy.
Nie chcemy zbytnio się wyzłośliwiać, ale jeśli w takim tempie
przebiegać będzie szczepienie narodu, to dzisiejsi 30-latkowie dostaną
pierwszą dawkę mniej więcej wtedy,
kiedy Robert Lewandowski zacznie
wnukom opowiadać o swoich wyczynach na boisku, a potomkowie Elona
Muska z powodzeniem wylądują na
Marsie. Tak, wiemy, są problemy z
dostawami. Producenci wypięli się
na UE. Ale jak to możliwe, że z jednej
ampułki, z której powinno być 5, góra
6 dawek, wykorzystano jedną? To
dopiero zagadka jak dla dzieciaków
podczas zdalnej nauki. Siedzicie wygodnie? Dajcie takie zadanie swoim
pociechom. Do punktu szczepień
przywieziono 10 opakowań ampułek,
po 100 fiolek w każdym. Wiedząc, że
dzienna liczba dawek zutylizowanych
wynosi 5 proc. odpowiedz kto…
obiecał szybkie tempo szczepień?
Taki Michał Dworczyk na przykład,
odpowiadający głową za narodowy
program szczepień, codziennie pięknie opowiada przed kamerami o postępach. Że rząd zakasał rękawy, ma
plan i czeka na obiecane dostawy. A
tu zapisy zamknięte, terminów brak,
obłożenie maksymalne, a Polska
gdy mogła kupić jakąś partię fiolek,
nie zrobiła tego. Propaganda Gierka
przy tym, co mówią ministrowie, to
jak mały fiat przy monster trucku. Nie
obchodzi nas, czy członkowie rządu
kibicują Realowi czy Barcelonie, wolą
krawat od muszki, powinni wiedzieć,
że ludzie chcą usprawnienia systemu. Mamy nieodparte wrażenie, że
do ugaszenia pożaru związanego
z pandemią koronawirusa rząd
zamiast nowoczesnych wozów strażackich używa głównie wiaderek i
dyngusowych pistoletów
Teraz z innej „mańki”. Zakładamy, że
ten jeden pacjent zaszczepiony w ciągu
całego dnia w Małopolsce to jakiś kiepski żart. Jak ośmiorniczki w restauracji
„Sowa & Przyjaciele” lub respiratory
od handlarza bronią (wiemy, że się
powtarzamy, ale jakoś nie możemy
tego wyrzucić z głowy). Wiecie, jak to
jest z kłamstwem? Dwa razy okrąży
kulę ziemską, nim prawda zdąży
włożyć płaszcz. Zresztą jak ktoś mądry
kiedyś powiedział, są trzy rodzaje
kłamstw. Kłamstwa, piep**one kłamstwa i statystyki. Chyba coś w tym jest.
Tomasz Piasecki

REKLAMA
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Centrum Budowlane

Promocja obowiązuje przy zakupie minimum 5 palet.

MAZBUD - W-CH, ul. Armii Krajowej 1

MAZBUD - W-CH, ul. Armii Krajowej 1

REKLAMA

Promocja obowiązuje przy zakupie minimum 5 palet.
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Śmiertelny wypadek na obwodnicy
Uważajcie na siebie, bo nietrudno o tragedię. Zwłaszcza, że warunki drogowe nie są najlepsze. W minionym tygodniu do śmiertelnego wypadku
doszło na obwodnicy Szczawna-Zdroju. W zderzeniu dwóch samochodów
zginęła młoda dziewczyna.

Do zdarzenia doszło w zeszły
czwartek przed godz. 17:00 przy
ul. Szczawieńskiej. Jadąca od
strony Strugi 19-letnia mieszkanka Szczawna-Zdroju kierując VW

Golfem nie dostosowała prędkości do panujących warunków
na drodze i wpadła w poślizg.
Przejechała przez pas zieleni,
a następnie na przeciwległym

pasie ruchu, lewym bokiem swojego auta uderzyła w przód samochodu jadącego prawidłowo
z przeciwka, którym kierowała
28-letnia mieszkanka Strugi.

» Obecnie w punkcie szczepień w Starej Kopalni dziennie może być szczepionych 250 osób

Uderzenie było tak silne, że
mimo reanimacji prowadzonej
przez zespół ratownictwa medycznego, nie udało się uratować
19-latki. Przez kilka godzin pod
nadzorem prokuratora funkcjonariusze prowadzili działania
na miejscu zdarzenia. Kierującej
drugim pojazdem kobiecie oraz
jej pasażerce na szczęście nic
poważnego się nie stało.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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Takie centrum
to się rozumie!

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

Szczepienia przeciwko COVID-19 są
w tej chwili jednym z największych
przedsięwzięć dla władz zarówno krajowych, jak i samorządowych. Chcąc pomóc lokalnym społecznościom samorządowcy biorą sprawy w swoje ręce.
I tak jak w Wałbrzychu tworzą specjalne
centra szczepień.
Nasz „punkt
szczepień” powstał w Starej
Kopalni. Zaadaptowane
pomieszczenia mają
wszelkie
udogodnienia. Sala posiada dobrą
wentylację,
możliwość
swobodnego
poruszania
się osób niepełnosprawn y c h , p a rking dla samochodów
osobowych,
bezpośredni kontakt z komunikacją
miejską oraz pobliską przychodnią zdrowia. Utworzony punkt ma na celu
odciążenie wałbrzyskiego
szpitala. Obecnie daje możliwość 250 szczepień dziennie. Prezydent Wałbrzycha
przygotowuje w ten sposób miejsce dla kolejnego
etapu szczepień, nazywanych przez lekarzy szczepieniami populacyjnymi.
- Uznaliśmy, że Centrum Na-

uki i Sztuki Stara Kopalnia
jest najlepszym miejscem
do szczepień populacyjnych.
Udało nam się błyskawicznie stworzyć dobrze przygotowany punkt, który na
początku swojej działalności będzie mógł zaszczepić
ćwierć tysiąca osób dziennie
– mówi Roman Szełemej.
Prezydent zaznacza, że
po odpowiednich przygotowaniach liczba ta może
zostać zwiększona do nawet tysiąca pacjentów.
Stara Kopalnia jest dobrze
zlokalizowana i skomunikowana. Łatwo więc jest w
to miejsce dojechać. Przeprowadzanie szczepień nie
dezorganizuje pracy żadnej
placówki medycznej, co w
przypadku nasilenia liczby szczepionych, mogłoby
mieć miejsce na przykład
w szpitalu.
W wałbrzyskiej lecznicy
im. Sokołowskiego udało się
dotąd zaszczepić ponad 3 tys.
osób. Dyrektor placówki podając przykład zaznacza, że
jednego dnia przed dwoma
tygodniami, miasto otrzymało pulę 450 szczepionek.
Dokładnie 240 z nich zostało
wykorzystanych w szpitalu

tymczasowym przy ul. Batorego, a 210 zużyto w szpitalu
węzłowym na Piaskowej Górze. Ze względu na warunki
infrastrukturalne, szczepienie
w takiej liczbie nie jest możliwe w dotychczasowych
lokalizacjach. Dlatego dzięki
wspólnym działaniom powstało centrum szczepień w
Starej Kopalni.
Placówka otwarta jest 7
dni w tygodniu, przez 12
godzin dziennie. W punkcie pracuje 5 lekarzy i 10
pielęgniarek. Pacjent zanim
zostanie skierowany na
szczepienie, musi przejść
odpowiednią weryfikację.
Przychodząc każda osoba
musi zabrać ze sobą między
innymi listę przyjmowanych
leków, a także przekazać
informację o ewentualnych
schorzeniach zagrażających
życiu. Istotne są tu przede
wszystkim leki związane z
obniżeniem odporności oraz
hamującymi krzepnięcie krwi.
Warto również pamiętać,
że Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia nie prowadzi
zapisów na szczepienia. Te
odbywają się według dotychczasowych zasad.
SCB

O kogo chodzi? O świdniczanina – Stanisława Kowalskiego. Kilka
dni temu przyjął on szczepionkę przeciwko COVID-19.

jak najwięcej młodszych seniorów” – piszą
pracownicy NZOZ Kolmed.
Stanisław Kowalski od 2014 roku jest posiadaczem rekordu Europy w swojej kategorii
wiekowej. Mając 104 lata, dystans 100 metrów przebiegł w czasie 32,79 s. Tak jak wtedy

na stadionie lekkoatletycznym wrocławskiego
AWF-u dał przykład innym seniorom, że warto się ruszać, tak teraz znów wyszedł przed
szereg.
Kilka miesięcy po swoim największym
osiągnięciu, podczas Drużynowych Halowych
Mistrzostw Polski Województw Weteranów w
Toruniu, przebiegł 60 metrów w czasie 19,72 s.
To rekord świata. Udało mu się też pchnąć kulą
na odległość 5,08 m, co również jest najlepszym wynikiem na świecie wśród weteranów.
KaR

Fot. użyczone (UM Strzegom)

» Podrzucanie śmieci to wciąż
spory problem w Strzegomiu

Fot. użyczone (Kolmed)

Zaszczepiony najstarszy Polak
„W naszej przychodni przyjął szczepionkę
przeciwko wirusowi COVID-19 nasz pacjent
nr 1. Jedynka nie jest przypadkowa. Pan Stanisław ma 111 lat i jest najstarszym mężczyzną
w Polsce. Zgłosił się punktualnie z szerokim
uśmiechem. Oby za jego przykładem poszło
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nikowej poza terminem wskazanym
w harmonogramie albo ją podrzucić
innej wspólnocie i liczyć na to, że ktoś
ją wywiezie. Koszty ponoszą wówczas
wszyscy mieszkańcy!
Podrzucający śmieci liczą na to, że
uda im się zostawić śmieci i odjechać
bezkarnie. Nie pozostają jednak anonimowi... Coraz częściej zdarza się także
celowe podrzucanie w pobliżu kontenerów, odpadów wielkogabarytowych i to
w hurtowych ilościach. Jest to karalne.
Mimo obecności kamer, mieszkańcy w
dalszym ciągu podrzucają odpady i płacą za to słono. Mandat może wynieść
nawet do 500 zł plus koszt wywozu
kontenera.
Kolejny już raz przypominamy, że odpady można zawieźć i oddać bezpłatnie
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Al. Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu. Wystarczy zabrać ze
sobą dokument tożsamości.
KaR

Podrzucasz śmieci?
Nie ujdzie to płazem

Jak już wcześniej informowaliśmy, gmina Strzegom dysponuje kamerami,
które pojawiły się w miejscach, gdzie uporczywie
podrzucane są śmieci. Ich
lokalizacja rotacyjnie się
zmienia. Miejsca, w których
będą montowane, pozostaną tajemnicą.
Teraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie coraz częściej decydują się na
montaż kamer przy kontenerach na odpady. Urządzenia
służą do kontrolowania sytuacji, w których ktoś podrzuca śmieci lub nielegalnie

je składuje. W ten sposób
starają się wymóc na lokatorach prawidłową segregację
odpadów. Wiele osób nie
przejmuje się segregacją,
dlatego papier ląduje w pojemnikach na plastik, a obok
wiat śmietnikowych rosną
sterty różnych śmieci. Resztki mebli, dywany, kanapy,
opony – to tylko niektóre
rzeczy, jakie można zobaczyć
pod kontenerami i altanami
śmietnikowymi.
- Gminne kamery już zarejestrowały sytuacje i osoby,
które zaśmiecają oraz podrzucają śmieci w miejscach

do tego nie przeznaczonych.
Na potwierdzenie tych słów
publikujemy zdjęcia, które
przedstawiają takie sytuacje
w ostatnim czasie. Niepokorni
mieszkańcy muszą się liczyć z
wizytami policji. Obecnie w
wielu przypadkach prowadzone są czynności wyjaśniające – tłumaczą strzegomscy
urzędnicy.
Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z faktu, że
wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne. Nie można postawić kanapy obok
śmietnika czy altany śmiet-

REKLAMA

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca
dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub
zieleniec oraz podrzuca śmieci, podlega
karze grzywny do 500 zł. W Strzegomiu
trwa zacięta walka ze „śmieciarzami”!
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Niepełnosprawni tworzą własne radio

Fot. użyczone

pojawiać się będzie około 60 materiałów. Radio będzie nadawane
„SoVo – dostępne radio internetowe” – to innowacyjny projekt. Na 15 oddzia- w wybrane dni tygodnia, a część
łów radia w całej Polsce, jeden z nich nadaje z Mokrzeszowa, a dokładnie z audycji będzie transmitowanych
na żywo. Wszystkie audycje będą
siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej.
publikowane na portalu, co umoż– Przygodę z Radiem SoVo za- zumiałość, staramy się być dobrymi,
Portal jest tworzony we współ- liwi dostęp do nich w każdej
częliśmy w 2011 roku. Nagraliśmy życzliwymi osobami dla wszystkich. pracy z kołami PSONI, Uniwer- chwili.
wiele audycji, które podobały się Chętnie się uczymy i nabywamy sytetami Trzeciego Wieku oraz
Więcej informacji o projekcie
szerszemu gronu odbiorców. Je- wiedzy – podkreśla Anna Robak, studentami. Jest sercem całego na www.psoni.org.pl i www.
steśmy wyjątkowi, bo umiemy liderka grupy radiowej WTZ w projektu i jego najważniejszym radiosovo.pl.
KaR
słuchać, okazywać empatię i wyro- Mokrzeszowie PSONI k/Świdnicy. elementem. Co miesiąc na portalu

Fot. użyczone GDDKiA

» Nie tylko budowa ekspresówek S3 i S5 jest ważna. Także remont i przebudowa DK 35

Ma być szybciej i bezpieczniej
Urząd Gminy Świdnica
informuje o rozpoczęciu procedury udziału mieszkańców
w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa odcinka drogi
krajowej nr 35 Świebodzice
– Mokrzeszów - Słotwina”.
Postępowanie w sprawie
zostało wszczęte dawno
temu, bo 20 sierpnia 2018 r.
na wniosek inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we
Wrocławiu. Teraz przyszedł
czas na to, by zgodnie z

przepisami zapewnić: możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, w ramach
którego przeprowadzona zostanie ocena oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie
z przepisem art. 29 ust.1
ustawy OOŚ przysługuje
„każdemu”.
A zatem z wnioskiem o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wraz z załącznikami można się
zapoznać i złożyć ewentualną
uwagę lub wniosek w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica,
ul. B. Głowackiego 4, 58-100

» Po to m.in. przebudowuje się drogi, żeby było bezpieczniej

Fot. KaR

Dzieje się w temacie dróg w powiecie świdnickim. W okolicy praca wre
przy budowie S3, ogłoszono przetarg na powstanie S5, trwają też konsultacje społeczne w sprawie przebudowy DK 35, czyli naszego połączenia z Wrocławiem i A4.

Świdnica, Dział Rolnictwa i
Ochrony Środowiska, pokój
307, w godz. 8:00-14:00 w
poniedziałek, wtorek, środę i
czwartek oraz w godz. 8:0013:00 w piątek. Wypowiedzieć się w sprawie można do
11 lutego tego roku.
Opracowanie dokumentacji
projektowej dla odcinka drogi
krajowej nr 35 Świebodzice –
Mokrzeszów – Słotwina od
km 33+400 do km 40+345
o łącznej długości ok. 6,945
km zostało zamówione przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w lutym
2017 roku. Zakres robót wymaganych przez inwestora
był następujący: rozbudowa
drogi krajowej nr 35 obejmującą jezdnię, rowy, przepusty,
zjazdy; rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 35 z
drogą powiatową nr 2913D
w Mokrzeszowie; rozbudowę
skrzyżowania drogi krajowej
nr 35 z drogą powiatową
nr 2911D koło Komorowa;
przebudowę dwóch obiektów
mostowych.
Firma L afrentz Polska
przygotowywała w latach
2017-2020 dokumentację
planowanej przebudowy
za blisko 900 tys. zł. Projektant z postulowanych
trzech wskazał dwa możliwe warianty przebudowy
– poszerzenie dwupasmówki lub wybudowanie czteropasmówki, oczywiście z
pominięciem Mokrzeszowa,
gdzie ze względu na zwartą
zabudowę nie da się poszerzyć drogi. Ma być także
przebudowane niebezpieczne i kolizyjne skrzyżowanie
z drogami do Komorowa i
Witoszowa Dolnego.
Niestety nie jest jeszcze znany termin rozpoczęcia prac ani
nawet ich szacunkowy koszt...
Nie wiadomo też, czy decyzja
o budowie ekspresowej S5 w
bliskiej odległości od planowanego do remontu odcinka,
nie wpłynie na zarzucenie pomysłu, by rozbudować go do
czterech pasów. Teraz należy
cierpliwie poczekać na rozwój
wypadków, jak i oczywiście
wziąć udział w planowanych
konsultacjach.
MS, KaR
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Jeńców nie
braliśmy

» - Przychodziło do nas
mnóstwo fajnych ludzi –
mówi Lechosław Szmaj,
współwłaściciel byłego
pubu „Dwunastki”

Fot. (red)

Udało nam się namówić na wspominki
współwłaściciela „Dwunastek”, Lechosława Szmaja. Pamiętacie ten niepowtarzalny pub w wałbrzyskim Rynku? Wielu z was na pewno bawiło
się tam na koncercie lub sączyło
piwo w doborowym towarzystwie. Oj działo się, a bywało
naprawdę ostro!
Brakuje Panu czasami dawnych
„Dwunastek”?
- Wiek już nie ten sam (śmiech).
Żeby taki lokal prowadzić, trzeba być
młodym i mieć mnóstwo energii. To
były szalone i zwariowane czasy…
Na czym to ówczesne szaleństwo polegało?
- Właściwie na wszystkim. Powstanie „Dwunastek” to był splot wielu
przypadków. Jeżdżąc do Wrocławia,
do klubów muzycznych, pomyśleliśmy w pewnym momencie, że fajnie
byłoby coś podobnego otworzyć w
Wałbrzychu. Żeby można było zapraszać do występów lokalne kapele.
Żeby puszczać ambitniejszą muzykę,
typu jazz, blues. Żeby młodzi ludzie
mieli gdzie wyjść w wolnym czasie.
I tak wymyśliliście powstanie
pubu?
- Wygraliśmy przetarg i przejęliśmy
lokal o dość dużej powierzchni w
kamienicy w samym Rynku. To był
początek lat 90, gdy kto żyw otwierał
własne biznesy. Miejsca było dużo,
więc ja z bratem zdecydowaliśmy,
że będziemy tam prowadzić lokal,
a inny wspólnik z kolegą uruchomili
sklep muzyczny. Przestrzeni było
tyle, że na sam pub było jej za dużo,
dlatego zaświtało nam w głowach,
że może by organizować koncerty
dla lokalnych zespołów, które nie
miały się wtedy gdzie podziać. Wybudowaliśmy scenę, na sufit podwiesiliśmy siatkę maskującą i to musiało
wystarczyć. Całkowita „partyzantka”.
Kto wymyślił nazwę Pub 12%?
- Daliśmy ogłoszenie do gazety.
W nagrodę ufundowaliśmy skrzynkę
piwa. Przyszło mnóstwo pomysłów.
Właściwie nie wiem, dlaczego wy-

braliśmy akurat tę nazwę. Kiedyś na
etykietach butelek piw drukowano
liczbę 12, jako odpowiadającą ilości
chmielu. Skoro nasz lokal miał się kojarzyć z piwem, nazwa była idealna.
Potem następowały jej modyfikacje,
ale przyjęło się, że każdy mówił
„Dwunastki”.
W latach 90. nie było chyba w
Wałbrzychu młodego człowieka,
który nie słyszałby o tej knajpie?
- Dzięki koncertom zyskiwaliśmy
rozgłos. Jeden drugiemu mówił,
„wiesz, jest takie miejsce w Rynku,
gdzie odbywają się fajne imprezy” i
ludzie coraz tłumniej nas odwiedzali.
Poza tym naszą zaletą było położenie
w centrum Wałbrzycha. Blisko miała
do nas młodzież z I oraz II LO, a także
z Energetyka.
Robiliście furorę, bywanie w
Pubie 12% było nie tylko modą,
ale wręcz koniecznością?
- Kiedyś, gdy nie było telefonów
komórkowych, byliśmy jak punkt
zborny (śmiech). Przychodzili do nas
ludzie i pytali o swoich przyjaciół, czy
byli w pubie, kiedy, dokąd poszli, a
czy może jeszcze wrócą. Jak ktoś
kogoś szukał, to przychodził wtedy
do „Dwunastek”.
Pamiętam na swoim przykładzie, że nawet pożyczało się pieniądze, żeby tylko pójść na chwilę
do „Dwunastek” i poczuć tamtą
atmosferę?
- Pamiętam, że pewnego dnia doszło do sytuacji, że ktoś zadzwonił na
policję mówiąc, że w którejś szkole
jest podłożona bomba. Chyba chodziło o jedno z liceów. Gdzie przyszli
wtedy ewakuowani ze szkoły uczniowie. Oczywiście do nas, gratulując

przy okazji świetnego pomysłu z tą
bombą. Z telefonem nie mieliśmy
nic wspólnego, ale zaczęliśmy się
obawiać, że jeśli plotka zacznie żyć
swoim życiem, przyjdzie do nas
policja i będziemy mieć kłopoty. Na
szczęście złapano zgrywusa, który
zadzwonił.
Mogę być szczery?
- Proszę.
Tak naprawdę nie wiem, skąd
tak wielka popularność pubu. Niewiele miejsca w środku, wystrój
nie powalał, a jednak przychodziły
tłumy?
- Fenomen tkwił w stylu prowadzenia lokalu. Zawsze puszczaliśmy ambitną muzykę, disco było
zabronione. Poza tym magnesem
była działalność koncertowa. Grały u nas chyba wszystkie kapele
z okolic.
Liczyłem, że Pan to powie. Poza
tym udawało wam się ściągać do
Wałbrzycha muzyczne gwiazdy.
Grali tu Kult z Kazikiem, T.Love
z Muńkiem Staszczykiem i… tak
można byłoby wymieniać bez
końca?
- Z Kultem, który jako pierwszy
ze znanych zespołów u nas zagrał,
wiąże się ciekawa historia. Nie wiedzieliśmy, że takie tuzy dzień lub dwa
przed wielkim występem, potrzebują
gdzieś się rozgrzać. Przeprowadzić coś w rodzaju treningu. Przed
koncertem w Opolu w 1994 roku
Kazik i jego kapela potrzebowali
właśnie takiej „rozgrzewki”. Ktoś
nam podpowiedział „dlaczego by
ich nie zaprosić”. Zadzwoniliśmy do
menedżera, ustaliliśmy warunki i
Kult zagrał w „Dwunastkach”. Szok.

Pamiętam, że to było wielkie wydarzenie muzyczne w Wałbrzychu.
Tłumy na koncercie, fantastyczna
atmosfera. Coś niezapomnianego. I
tak zaczęło się zapraszanie gwiazd.
Oni grali u nas za mniejsze pieniądze,
nazajutrz dając potężne show gdzie
indziej, na sowicie zakontraktowanym koncercie.
Jak udawało się nakłaniać
gwiazdy do przyjazdu do Wałbrzycha, do niewielkiej salki w Rynku?
- Działała poczta pantoflowa.
Wokaliści opowiadali sobie, że jest
świetne miejsce na kameralny koncert w Wałbrzychu. Naszym atutem
była doskonała akustyka pubu, poza
tym fantastyczna publiczność. Każdy
kto u nas grał podkreślał te rzeczy. I
chyba najważniejsze, mieliśmy gdzie
ich przenocować, a pomagał nam
w tym znajomy z Rybnicy Leśnej,
który gościł muzyków w swoim
pensjonacie.
Po koncercie ostro imprezowaliście?
- Owszem robiliśmy „after party”,
właśnie we wspomnianej Rybnicy.
Nie powie Pan chyba, że muzycy
wypijali szklankę mleka z miodem
i kładli się spać?
- (Długi śmiech). W niektórych
przypadkach potrafiliśmy i 3 dni
balować. Działo się, a jeńców nie
braliśmy.
Nie lubię tego słowa, ale czy
„Dwunastki” to było miejsce kultowe?
- W tamtych czasach na pewno. Przychodziło do nas mnóstwo
fajnych ludzi. Zawarliśmy wiele
ciekawych znajomości. Do dziś spotykam na ulicy niektórych klientów,

zamienimy kilka zdań. Pozdrowimy
się, powspominamy.
Padliście ofiarą własnego sukcesu? W pewnym momencie wiele
rzeczy zaczęło się „rozłazić”?
- Może tak bym tego nie nazwał,
ale dotknęła nas tzw. emigracja
zarobkowa. Pod koniec lat 90. i
na początku lat dwutysięcznych
wielu naszych klientów wyjechało
do pracy za granicę. Część do
Wrocławia. Wielu młodych ludzi
zaczęło opuszczać Wałbrzych, a to
na studia, a to w poszukiwaniu zatrudnienia gdzie indziej, bo o pracę
nie było łatwo. Proszę pamiętać, że
w 80 proc. to była nasza klientela.
Poza tym 20 lat temu nie było aż
tak wielkiej różnicy między ceną
piwa w pubie a w sklepie. Dziś ta
dysproporcja jest dużo większa. W
2012 roku po przekształceniach
i remoncie lokalu próbowałem
jeszcze robić koncerty, ale to już
nie było to.
Po jednym z nich, gdy sprzedałem
jakieś marne ilości piwa, usłyszałem
od ekspedientki z sąsiedniego sklepu, że w dniu koncertu sprzedała
wszystkie swoje zapasy złocistego
trunku.
Wtedy pomyślał Pan, że to koniec?
- Tak, po ponad 20 latach działalności „Dwunastki” przestały istnieć.
Tak po ludzku, nie żal tego
wszystkiego?
- Może jak zamykałem definitywnie lokal, to jakiś żal był, ale teraz
z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to był piękny okres w moim
życiu, ale wystarczyło już tego.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Gminy otrzymają konkretne wsparcie

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

dliwej Transformacji nigdy nie
był i nie będzie częścią RPO.
Subregion Wałbrzyski otrzyma 556 mln euro na lata 2021-2027 w ramach Jest on przeznaczony do ściśle
określonych działań, które się
wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).
nie pokrywają z rządowym funTo efekt kilkuletnich działań i
- Fundusz Sprawiedliwej ofiarą przemian z lat 90. są duszem Regionalnego Prograstarań samorządowców pogórni- Transformacji jest częścią Zielo- również ościenne gminy, jak te mu Operacyjnego (RPO), który
czych gmin regionu wałbrzyskie- nego Ładu i ma przede wszyst- z obszaru kamiennogórskiego, jest dedykowany dla całego
go. Prezydent Wałbrzycha Roman kim rozwiązywać problemy świdnickiego, ząbkowickie- województwa dolnośląskiego
Szełemej wraz z burmistrzami z transformacji regionów poko- go, kłodzkiego. Taki zasięg – tłumaczy prezydent Roman
regionu opowiedział, jak wyglą- palnianych. I takim jest region terytorialny prezentowaliśmy Szełemej.
SCB
dała droga po te środki.
subwałbrzyski. Uważamy, że w Brukseli. Fundusz Sprawie-

Nowe życie dla Sobięcina

Fot. Ryszard Burdek

Ta dzielnica Wałbrzycha nigdy nie miała łatwo.
Jakoś przeważnie pomijana, trochę zapomniana, położona gdzieś na peryferiach. Zawsze mierząca się ze
stereotypami. Niedługo wielu
może jej pozazdrościć. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, gwarantujemy, że za kilka lat nie
poznacie tego miejsca.
» Sobięcin czeka potężna mieszkaniowa przemiana

Sobięcin czeka potężna przemiana.
Wszystko dzięki pieniądzom, które
trafią do Wałbrzycha w ramach
wsparcia Unii Europejskiej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Dobra, brzmi jak zwykle strasznie
poważnie, ale co się za tym tak naprawdę kryje?
Konkretne środki i to nie byle jakie. Łącznie mówimy o około 60 mln
zł, które pochłonie kompleksowa
przebudowa ponad 30 kamienic w
jednej dzielnicy. Właśnie na Sobięcinie. Prawda, że dobrze brzmi?! Na
tę kwotę złoży się wspomniane dofinansowanie unijne, swoją działkę
będzie musiało dołożyć też miasto.
Być może trochę grosza dosypie
państwo. Są plany, wielkie chęci, ale
także możliwości, więc musiałoby
się wydarzyć naprawdę coś nieprawdopodobnego, żeby tym razem
Sobięcin został na lodzie. O tym,
że pomysły powoli się krystalizują,
niech świadczy fakt, że pierwsze
dwie dokumentacje techniczne na
remonty są już opracowywane i
mają być gotowe w połowie tego
roku.
Będą modernizowane te kamienice, które się do tego nadają. Które?
Tego dokładnie jeszcze nie wiemy,
dlatego nie podamy wam konkretnych adresów, ale ulice, gdzie pla-

nowane są inwestycje, już tak. To: 1
Maja, Puszkina, Kolejarska, II Armii,
Sportowa, Sztygarska, Zachodnia
oraz Szymanowskiego. Łącznie 30
starych bloków, a w nich 250 mieszkań. – W budynkach, które dziś są
w złym stanie technicznym, gdzie
głównym źródłem ciepła są piece

węglowe, dojdzie do prawdziwej
rewolucji. Stawiamy na bezemisyjne źródła energii – głównie pompy
ciepła i fotowoltaikę – podkreśla
Kacper Nogajczyk, prezes Miejskiego
Zarządu Budynków. Nie musimy chyba tego podkreślać, że standardem
będzie termomodernizacja z nową

elewacją. Na pewno w wielu miejscach zmienią się układy funkcjonalne pomieszczeń, a co najważniejsze,
pojawią się windy. Nie wiemy tego
dokładnie, ale oprócz Piaskowej i
Podzamcza w innych dzielnicach
Wałbrzycha wind w budynkach
komunalnych chyba nie ma. – Do-

Budynki przy tych ulicach będą remontowane:
1 Maja

Sportowa

Puszkina

Sztygarska

Kolejarska

Zachodnia

II Armii

Szymanowskiego

finansowanie w ramach Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji to dla
takich miejsc jak Sobięcin ogromna
szansa, by lata zaniedbań przesunąć
w rzeczywistość XXI wieku – dodaje
Nogajczyk.
To nie będą zwykłe prace remontowe, ale w wielu przypadkach
całkowita przebudowa mieszkań.
Tam, gdzie ludzie nie mają WC lub
łazienki, zostaną im one zrobione.
W miejscach, gdzie stropy są w
złym stanie, zostaną wymienione.
Pomalowanie klatek schodowych
to przy tym pryszcz. Idźmy dalej.
Na parterze wygospodarowane
zostaną pomieszczenia na wózki i
rowery, wykonane nowe instalacje i
założone domofony. Części wspólne
oświetlą energooszczędne żarówki z
czujnikami ruchu.
Kamienice mają być możliwie
najbardziej samowystarczalne energetycznie. Ze względu na wiek,
osiągnięcie zerowego bilansu energetycznego, może okazać się niewykonalne, ale na pewno bazę mają
stanowić pompy ciepła wspomagane
przez fotowoltaikę. Zagospodarowane zostanie też najbliższe otoczenie
poprzez zieleń.
Brzmi jak science-fiction? Teraz
czekamy na realizację tych planów.
Tomasz Piasecki
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CZARNY BÓR

Joszko Broda u ludzi z pasją
Góralska tradycja, rodzinne muzykowanie, powrót do korzeni i ochrona wartości, a wszystko to w Bibliotece + Centrum
Kultury w Czarnym Borze.

Podczas warsztatów realizowanych w
ramach projektu „Zagłębie kultury na Dolnym Śląsku” zobaczyliśmy wspaniałych
artystów: Joszko Brodę i Kapelę Góralską

Janicki oraz znawcę tradycji i antropologa
kultury Henryka Dumina.
Gmina Czarny Bór znalazła się wśród
7 miejscowości Dolnego Śląska wy-

typowanych do realizacji koncertów
i warsztatów muzyka i promotora
aktywności środowisk wiejskich w
dziedzinie ochrony tradycji. W ramach
projektu Joszko Broda w każdej z
wytypowanych gmin spotyka się z
artystami ludowymi, zespołami folklorystycznymi. Ze względu na pandemię spotkania te odbywają się bez
udziału publiczności oraz w reżimie
sanitarnym.

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)
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SCB

Fot. użyczone (Fundacja „Serce dla Afryki”)

znajomych i udało jej się zebrać
tysiąc złotych, za co kupiono 100
kg mleka w proszku! Wszystkie
dary zapakowano w dostawczaka
i zawieziono do siedziby Fundacji
„Serce dla Afryki”. Uwierzcie, samochód był wyładowany po brzegi.
Ale to nie koniec pomocy dla
Kamerunu. Trwa zbiórka narzędzi.
Nie elektrycznych, ale ręcznych.
Młotków, obcęgów, śrubokrętów.
Oczywiście używanych. Jeśli ktoś
ma takie u siebie w domu i nie
ma co z nimi zrobić, może przynieść do Przedszkola Miejskiego
w Szczawnie-Zdroju. Narzędzia
trafią do Kamerunu, gdzie tworzone są podobne do naszych szkoły
branżowe, gdzie młodzież uczy się
zawodu. Być może swoje młotki
przerzucacie z szuflady do komody
i z powrotem, a w Afryce na pewno jeszcze komuś się przydadzą.
Pomyślcie o tym.
Tomasz Piasecki

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Wszystko dla dzieci w Afryce
Przyznajcie się, ile razy czytaliście podobne artykuły lub posty
w internecie? Co bardziej znany celebryta co rusz włącza się w pomoc dla głodujących dzieci na Czarnym
Lądzie i leży mu na sercu los czarnoskórych mieszkańców Afryki. Tymczasem miejskie przedszkole
ze Szczawna-Zdroju zrobiło świetną rzecz. Bez
rozgłosu.
Bez setek postów na Facebooku,
bez wywiadów i zdjęć w gazecie.
No... może to nie jest najlepszy
przykład, bo właśnie piszemy o ich
inicjatywie, więc rozgłos będzie.
Przewrotnie mówiąc, mamy nadzieję, że rozgłos będzie wielki, bo takie
przedsięwzięcia zasługują, by mówić
o nich i pisać jak najwięcej. Chwalić
i bić brawo.
Krótko, żeby nie zanudzać, Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju
pomaga potrzebującym. – Postanowiliśmy wziąć udział w zbiórce
darów na rzecz Fundacji im. Stefana Szolc-Rogozińskiego „Serce dla

Afryki”. Uznaliśmy, że to świetna
inicjatywa warta wsparcia, więc nie
musiałam długo namawiać ani swoich podopiecznych, ani ich rodziców.
Wszyscy bardzo mocno zaangażowali się w zbiórkę – podkreśla Urszula
Drozdowska, dyrektorka przedszkola. Przeczytaliście uważnie? Chodzi
o zbiórkę darów, nie pieniędzy. I od
razu spodobała nam się ta akcja. Po
drugie wiadomo było, że przedmioty
zbierane będą z przeznaczeniem dla
dzieci w konkretnym miejscu. Oddalonym od cywilizacji, gdzieś w małej
miejscowości w Kamerunie. Dzieci w
Polsce mające nieograniczony dostęp

do komputera, tableta, konsoli, syte
i wesołe, postanowiły pomóc tym
maluchom, które mogą tylko o tym
pomarzyć, a kiszki często im marsza
grają.
Celowo piszemy w tak patetyczny
sposób, żeby jeszcze skontrastować
to, co szczawieńskie dzieciaki zrobiły. Do udziału w zbiórce darów na
rzecz Fundacji im. Stefana Szolc-Rogozińskiego „Serce dla Afryki” udało
się zaangażować przedszkolaków
wraz z rodzicami. Zresztą wiele osób
prywatnych zdecydowało się wesprzeć tę szczytną inicjatywę. Teraz
konkrety. W przedszkolu uzbierano

pełne
kosze prezentów. Przyznajcie się,
prawda, że pomyśleliście
teraz o jakichś wiktuałach?!
Nie, każdy podzielił się tym, co
ma. Do darów trafiły przede
wszystkim przybory szkolne.
To były jedyne nowe przedmioty, kupione w sklepie. Poza
tym uzbierano mnóstwo ubrań,
butów, przekazano też meble,
stoliki, krzesła, tablice szkolne.
Wszystko używane, ale tam w
Kamerunie bardzo wyczekiwane.
Dyrektorka przedszkola skrzyknęła

SZCZAWNO-ZDRÓJ

KAMERUN

» Dary ze
szczawieńskiego
przedszkola trafią do
dzieci z Kamerunu
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Fot. (red)

» Za kilka lat na ulicach Wałbrzycha mogą pojawić się autobusy komunikacji miejskiej napędzane wodorem

WAŁBRZYCH

Autobusy na wodór? To może się udać!
Gmina Wałbrzych zamierza kupić autobusy napędzane wodorem. Miałyby jeździć jako pojazdy komunikacji miejskiej. Inne miasta w Polsce również podjęły działania w tym kierunku.
Obecnie sytuacja na rynku
autobusów wygląda tak, że
istnieją trzy nurty rozwoju
technologicznego. Transport
elektryczny ma dwa obciążenia – autobusy te są wyraźnie droższe od innych, a
ponadto Wałbrzych to gmina górska. Przeprowadzono
próby wykorzystywania autobusów elektrycznych na

terenie miasta i nie wypadły
one zbyt dobrze. Drugim
kierunkiem są autobusy hybrydowe – niskoemisyjne,
głównie na gaz. W Wałbrzychu nieźle się sprawdzały
przed laty, ale były awaryjne. Tymczasem uczelnie
wrocławskie są na etapie
zaawansowanych prac związanych z technologią gro-

madzenia wodoru i wykorzystania go do transportu.
Barierą jest dostępność stacji
napełniania wodorem, choć
ich liczba rośnie szybko.
- Jesteśmy w kontakcie z
producentami taborów napędzanych silnikami wodorowymi, w tym z takimi firmami jak Mercedes,
Man, Toyota. Postanowili-

śmy stworzyć program floty
autobusów napędzanych
wodorem. Ta inicjatywa jest
ambitna, bo trzeba stworzyć
stacje napełniania wodorem i magazynowania tego
wodoru – podkreśla prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej.
Projekt ten został wpisany do Wieloletniej Progno-

zy Finansowej gminy Wałbrzych. - Zakup autobusów
i budowa stacji tankowania
wodorem ma być realizowany w latach 2021-2025
i łączna wartość nakładów
to ponad 91 milionów złotych. W tym roku chcemy
pr zygotować dokumentację i na to rezerwujemy
100 tys. zł. W 2022 roku

GŁUSZYCA

Zarzucili sieci i czekają
Nie, nie chodzi o rybaków dokonujących połowów, ale o podniesienie kwalifikacji cyfrowych.
Czyli mówiąc krótko o zgłębienie pewnych informatycznych tajników. Stąd słowo sieć w tytule.

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Zresztą projekt, w którym
jako jedna z nielicznych in-

stytucji kultury w regionie
uczestniczy Centrum Kultury-

» Dzieci, młodzież i dorośli uczyć się
będą projektowania graficznego

-Miejska Biblioteka Publiczna
w Głuszycy, nazywa się „Sieć

na kulturę w podregionie
wałbrzyskim”. Sami rozu-

miecie, skąd te nasze skojarzenia. To kolejny projekt

przeznaczymy prawie 45
milionów złotych na budowę stacji tankowania i
zakup części autobusów
i w latach 2023-2025 po
blisko 16 milionów złotych
zostanie przeznaczonych na
zakup kolejnych pojazdów
– mówi skarbnik miasta
Ewa Kłusek.
SCB

organizowany w głuszyckiej
placówce kultury.
Nie można byłoby go
przeprowadzić, gdyby nie
pieniądze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Skoro
są środki, żal byłoby z nich
nie skorzystać. Dlatego w
CK-MBP napisano wniosek,
a że zrobiono to dobrze,
projekt realizowany będzie
również w tym miejscu.
„Sieć na kulturę” ma
przede wszystkim umożliwić pracownikom samorządowych instytucji kultury
podniesienie kompetencji
i kwalifikacji cyfrowych. To
brzmi jak typowy komunikat
z unijnego pisma. Mówiąc
po ludzku chodzi o to, żeby
przeszkolić dorosłych z projektowania graficznego. Ta
umiejętność dalszej ich pracy
może się bardzo przydać.
Podobnie jak w przypadku
dzieci i młodzieży w wieku
10-18 lat, którzy też będą
uczyć się projektować w sieci.
Dla nich przewidziano 15
godzin zajęć on-line. Każda
po 45 minut. Młodzi ludzie na
pewno trochę wiedzy „lizną”.
Po trzecie, CK-MBP otrzyma
6 laptopów. To chyba najbardziej wymierna korzyść
uczestnictwa w projekcie.
Szczegółowych informacji o projekcie szukajcie
na stronie www.ckmbp.
gluszyca.pl.
Red

BOGUSZÓW-GORCE

Oni powalczą o fotel burmistrza
Nie 7 marca, jak wcześniej zapowiadano, ale 11 kwietnia, odbędą się
przedterminowe wybory na stanowisko burmistrza Boguszowa-Gorc.

O tę funkcję ubiegać się zamierza pięcioro kandydatów.
Jako pierwsza swój start ogłosiła
Sylwia Dąbrowska, która w wyborach samorządowych z 2018

roku ubiegała się o fotel burmistrza, ale w drugiej turze musiała
uznać wyższość Jacka Cichury. 18
stycznia zarejestrowany został
KWW Obywatelskie Porozumienie

Samorządowe, którego kandydatem na burmistrza będzie Roman
Ludwiczuk, a więc były senator.
Kilka dni później zarejestrowane
zostały dwa kolejne komitety

wyborcze. Pierwszy z nich reprezentuje Krzysztofa Kumorka,
który obecnie sprawuje funkcję
komisarza miasta. Tego samego
dnia swój akces do ubiegania się
o mandat burmistrza zgłosił były
wicestarosta powiatu wałbrzyskiego Robert Wąs. Jako ostatnia
swój komitet zgłosiła Marta Cinciała, która pełni funkcję wiceszefowej Wiosny w Wałbrzychu.
SCB

» Nawet jeśli byliście już na Borowej, drugi lub trzeci raz można tam się z powodzeniem wybrać. Także zimą

JEDLINA-ZDRÓJ

Przybyć, zobaczyć, zachwycić się
Zachęcamy każdego do spędzania czasu na świeżym powietrzu. A gdzie najlepiej wędrować, jak nie tutaj? Czyli wdrapując się na Borową w Jedlinie, gdzie jest wieża widokowa, a z niej rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki. Zimą jest tu wyjątkowo
magicznie.
Zresztą spójrzcie na zdjęcie
powyżej. Pięknie, prawda?!

Takie rzeczy tylko na Borowej,
na którą zachęcamy, żebyście

weszli również o tej porze
roku. Specjalnie nie musimy

reklamować tego miejsca, bo
w weekendy jest oblegane.

Wieża widokowa na Borowej (853 m n.p.m.) pre-
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zentuje się imponująco. To
konstrukcja stalowa o niespotykanym kształcie spirali.
Na samą górę wejdziemy
po 90 schodach. Pomost
widokowy znajduje się na
wysokości 15,3 m. Z górnej platformy zobaczymy
Góry Sowie, Masyw Ślęży, a
być może nawet panoramę
Karkonoszy. To jednak nie
wszystko. Przy dobrej pogodzie z wieży dojrzeć można
Wielką Sowę, a nawet wrocławski Sky Tower. Polecamy
zabrać ze sobą na wędrówkę
lornetkę. Wokół zbudowano
infrastrukturę rekreacyjną:
wiatę, ławki, miejsce do
grillowania oraz tablice informacyjne. W zimie z części
tych rzeczy nie skorzystamy,
ale wejście na górę to wręcz
konieczność.
Z Jedliny-Zdroju na Borową wejdziemy kilkoma
trasami. Choćby wyruszając
z pensjonatu Zacisze Trzech
Gór przy ul. Pokrzywianka.
Dojdziemy do celu też z kompleksu Active przy ul. Kłodzkiej, z centrum przesiadkowego na placu Zwycięstwa
lub z hotelu Jedlinka.
Red

ŚWIDNICA

Za euro zrobią remonty

Zazwyczaj słyszycie, że to miasta
pozyskują ogromne pieniądze na
wielkie inwestycje. Tym razem jest
inaczej. To wspólnoty mieszkaniowe
ze Świdnicy dostaną środki unijne w
ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Wspólnota mieszkaniowa z ul.
Marii Skłodowskiej-Curie otrzyma
furę kasy na termomodernizację
swoich budynków. Chodzi o bloki
spod numerów 13a-13e oraz 15a-15e. Dofinansowanie to, uwaga,
ponad 970 tys. zł. Całkowity koszt
zadania to z kolei 1,6 mln zł. Jak

łatwo policzyć, większą część da
na remont UE. Również wspólnota mieszkaniowa „Wiktoria” przy
ul. Moniuszki 20-22-24 otrzyma
wsparcie z Brukseli. W jej przypadku
dofinansowanie na modernizację
energetyczną bloku wyniesie prawie
255 tys. zł. Cała inwestycja kosztować będzie natomiast 400 tys. zł.
Widzicie, że się opłaca startować po
unijne środki. I nie przejmować się
chwilowymi niepowodzeniami, bo
obie inwestycje umieszczone były
na liście rezerwowej projektów. A tu

taka niespodzianka. Jednak dostaną
wsparcie.
Przypomnijmy, że wcześniej
kilka innych świdnickich wspólnot
mieszkaniowych otrzymało unijne
dofinansowanie na rewitalizację
części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych. Remonty
przeprowadzono przy ul. Jagiellońskiej 9, ul. Księżnej Agnieszki
1 i pl. św. Małgorzaty 6 oraz przy
ul. Lelewela 24. Bierzcie z nich
przykład.
Red

» Remonty budynków cieszą w każdej sytuacji

Fot. użyczone (W. Bąkiewicz/UM Świdnica)

Każdemu chyba zależy, żeby mieszkać w schludnym, funkcjonalnym i odnowionym budynku. Gdy pojawia się szansa pozyskania
środków na remonty z UE, żal z tego nie skorzystać. Doskonale
wiedzą to w kilku wspólnotach mieszkaniowych w Świdnicy. To
jest ich czas.
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» Tzw. nowa willa Treutlerów – budynek zbudowany w 1873 roku na terenie majątku
Treutlerów (tzw. majątku młyńskiego) wg planów wrocławskiego architekta C.J.B. Lüdecke
niedaleko starej willi z XVIII wieku (po wojnie siedziba biura projektów „Separator”). Około
1932 roku wnętrza budynku zostały przebudowane i służyły jako mieszkania służbowe dla
pracowników spółki brackiej i ich rodzin / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Zapomniana Dorothea, czyli
minihistoria pewnej malarki
Poznając przedwojenną historię Wałbrzycha jako
ośrodka przemysłowego, nieczęsto mamy okazję natknąć się na dokumenty świadczące o bogatym życiu
kulturalnym toczącym się w mieście. Jedną z mało
znanych postaci, o których warto pamiętać, była Dorothea von Treutler, malarka wywodząca się z zasłużonej rodziny wałbrzyskich przemysłowców i polityków.
Bergland-Kalender” w 1938 który odwiedził artystkę. Jak (dzisiejszy Nowy Lesieniec).

Z okazji 75. urodzin obszerny artykuł w „Schlesischer

roku poświęcił jej inny wałbrzyski malarz Rudolf Kraft,

» Portret Agnes Alberti pędzla Dorothei von Treutler.
Agnes Alberti była najstarszą członkinią rodziny Alberti
– wałbrzyskich przemysłowców i mecenasów, właścicieli
pałacu, który w 1926 roku przekazali miastu na siedzibę
muzeum regionalnego. Agnes Alberti zmarła w 1929 roku w
wieku 92 lat / Schlesischer Bergland-Kalender 1938

pisze „choć obecnie przez
chorobę przykutą do łóżka,
to z niezmierną świeżością i
naturalnością opowiadającą o
swoim arcyciekawym życiu w
jej rodowej posiadłości”.
Dorothea von Treutler urodziła się w 1863 roku w posiadłości rodzinnej Neulässig

Już jako młoda dziewczyna
przekonana była o chęci poświęcenia się sztuce. Jej ojciec,
radca sądowy w Wałbrzychu,
zaakceptował te plany, choć
przekonany był, że nie jest to
sposób „w jaki można zarobić
na chleb” i tak w wieku 18
lat Dorothea rozpoczęła stu-
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» Jeden z „japońskich” szkiców Dorothei von Treutler –
pamiątka z jej pobytu w Japonii u boku brata, dyplomaty /
Schlesischer Bergland-Kalender 1938
» Grobowiec rodzinny Treutlerów (na najprawdopodobniej jedynym zachowanym zdjęciu) został ufundowany w 1779 r.
przez Rosinę Eleonorę Treutler i znajdował się na wałbrzyskim cmentarzu „Na Piasku”. Po likwidacji cmentarza w 1910
r. wałbrzyski magistrat wybudował replikę grobowca w majątku rodziny von Treutler w Starym Lesieńcu / Schlesischer
Berglandkalender 1938, Waldenburg i/Schl. 1938

dia na królewskiej akademii
sztuk pięknych w Berlinie pod
kierunkiem znanej niemieckiej
malarki Antonii Volkmar, a następnie pod okiem kolejnych
znanych artystów i wykładowców tej uczelni – Franza
Skarbiny i Carla Gussowa.
Szczególnie owocny okres
dla jej twórczości, pełen nowych inspiracji to lata 18961897, kiedy to wraz z bratem
Karlem Georgiem von Treutler
– dyplomatą na dworze cesarza Wilhelma II – wyjechała

na placówkę do Japonii, a następnie w latach 1902-1904
do Brazylii.
Kraft pisze: „W Japonii z
dużą żywiołowością i wysublimowanym humorem
przedstawia kraj i ludzi. Jej
szkicownik przybliża nam historię tego kraju, znajdujemy
w nim dyplomatów z Niemiec,
Anglii i innych krajów, którzy
reprezentowali podówczas
Europę w Japonii – ujętych w
żywych i wiernych szkicach.
Oprócz tego mnóstwo postaci

z japońskiej codzienności –
służący, przechodnie, dzieci na
ulicy, kobiety, dziewczęta. W
szkicach tych znajdujemy całe
mnóstwo detali dokumentujących wygląd mieszkańców
kraju wschodzącego słońca”.
Pobyt w Brazylii z kolei
owocuje licznymi pracami
przedstawiającymi świat tropikalnej przyrody, jaki miała
okazję obserwować chociażby
w rozległym parku otaczającym niemiecką ambasadę.
Jak pisze Rudolf Kraft: „Do

dziś na klatce schodowej jej
rodzinnej posiadłości w Nowym Lesieńcu wiszą obrazy,
na których obejrzeć można
bogactwo olbrzymich tropikalnych kwiatów, a które dane mi
było podziwiać podczas mojej
wizyty”.
Po powrocie do kraju Dorothea von Truetler w dalszym
ciągu, aż do wybuchu I wojny
światowej, doskonali swoją
twórczość, tym razem pod
okiem weimarskiego profesora Frithjofa Smitha, uznanego

» Majątek w Nowym Lesieńcu od 1840 r. należał do wałbrzyskiej rodziny Treutler (von Treutler od 1884 r., kiedy to właściciel
majątku Oswald Treutler został podniesiony do stanu szlacheckiego). Z początkiem XX wieku, po sprzedaniu wałbrzyskiego
majątku (tzw. majątku młyńskiego) to właśnie Nowy Lesieniec stał się główną siedzibą rodu. To tu można było obejrzeć
obrazy Dorothei von Treutler / polska-org.pl

malarza norweskiego pochodzenia, który swoją karierę
jako artysta oraz wykładowca
związał z Niemcami. W tym
czasie Dorothea von Treutler
poświęca się prawie wyłącznie malarstwu portretowemu,
uwieczniając członków znamienitych (i mocno ze sobą
skoligaconych) wałbrzyskich
rodzin von Treutler, Töpfer czy

Alberti, ale także zwykłych
robotników.
Stan zdrowia artystki nie
pozwalał jej już w latach 30.
ubiegłego wieku na intensywną pracę, w zamian za
to swą energię poświęciła na
studiowanie życia i twórczości
wielkich malarzy.
Na podst.: Kraft Rudolf, Eine 75jährige
Waldeburger Künstlerin, w: Schlesischer Bergland-Kalender 1938, red.:

» Dorothea von Treutler – malarka pochodząca ze znanej
wałbrzyskiej rodziny / Schlesischer Bergland-Kalender
1938
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Fot. użyczone (TLiA)

» W najbliższą sobotę pierwsza w historii TLiA
w Wałbrzychu transmisja spektaklu na żywo

Wreszcie! Co to będzie za premiera
Pierwsze w historii wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora takie wydarzenie. Nie możecie się
doczekać, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Jak to o co?! O premierę „Chłopców z placu
Broni”. Pierwszą premierę transmitowaną prosto ze sceny Lalek na żywo w internecie.
To już w najbliższą sobotę
(6 lutego) o godz. 17:00.
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprasza widzów od
10. roku życia na pierwszą w
swej historii premierę transmitowaną na żywo. To nie
jest wyłącznie przedstawienie dla młodych widzów. Jesteśmy pewni, że przed monitorami zgromadzi się również nieco starsza widownia.
Długo wyczekiwany spektakl
„Chłopcy z placu Broni” Ferenca Molnára w adaptacji i reżyserii Marty Streker
będzie można obejrzeć za
pośrednictwem platformy
streamingowej. Wystarczy, że
wejdziecie na stronę: www.
live.teatrlalek.walbrzych.pl i
wykupicie dostęp za jedyne
15 złotych. Zapewniamy, że
w tym przypadku biletów na
pewno nie zabraknie.
Start transmisji – 6 lutego o
godz. 17:00.
Dobra, a teraz o samym
przedstawieniu. Na co możecie liczyć? „Chłopcy z placu

Broni” to spektakl o prawdziwej przyjaźni kolegów i

naszem Boką na czele oraz
Czerwone Koszule, którym

przewodzi Feri Acz. Największą odwagą i hartem ducha

Wejdźcie na stronę:
www.live.teatrlalek.walbrzych.pl
Wykupcie dostęp za 15 zł
Cieszcie się premierą

„Chłopców z placu Broni”

ich walce nie tylko o miejsce
zabaw, ale o „kawałek ojczyzny”. W wojnie o tytułowy plac walczą dwie grupy:
chłopcy z placu Broni z Jo-

wykazuje się najmłodszy z
nich, Ernest Nemeczek, gdy w
obronie własnych przekonań
poświęca to, co najcenniejsze
– swoje życie.

Przyjaźń, honor, odwaga,
lojalność i poświęcenie to wartości, z którymi zetknie się młody widz. Spektakl podejmuje
też ważny temat wykluczenia,
uczy zrozumienia, że w społeczeństwie, tak jak na placu Broni, każde ogniwo jest ważne, a
w grupie tkwi niewyobrażalna
siła. Staje się lekcją solidarności
społecznej, wzajemnego szacunku oraz działania według
wyznaczonych i przyjętych
przez grupę zasad.
„Chłopcy z placu Broni” to
swoista zabawa w okrutny
świat dorosłych, począwszy

od przybierania kostiumów i
masek, które noszą aktorzy,
wypowiadania słów czy podejmowania różnych działań,
ale zarazem ukazująca wrażliwość natury dziecięcej. Na
koniec to próba oswojenia
trudnego tematu choroby i
śmierci.
I choćby dlatego to idealny
moment, żeby razem z dziećmi zasiąść przez ekranami
telewizorów, komputerów i
tabletów i wspólnie obejrzeć
to niesamowicie zapowiadające się przedstawienie.

Twórcy spektaklu

Red

Tekst: Ferenc Molnár
Przekład: Tadeusz Olszański
Adaptacja i reżyseria: Marta Streker
Scenografia, maski i kostiumy: Katarzyna Leks
Muzyka: Maciej Zakrzewski
Ruch sceniczny: Katarzyna Pawłowska
Asystent reżysera: Filip Niżyński
Obsada: Karolina Bartkowiak, Rafał Gorczyca, Kamil Król,
Paweł Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, Filip Niżyński, Bożena
Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska.
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Absolutnie się nie poddają
Nie wszyscy lubią takie zestawienia. Bo to sporo liczb, które często zaciemniają obraz.
Prawie jak w korporacji przy okazji kwartalnego raportu. W tym przypadku nie chodzi
jednak o żadną wielką firmę i nie o 3 miesiące, ale o bibliotekę i cały zeszły rok. A i jeszcze jedno. Te statystyki akurat w tym przypadku wiele zdradzają.
Choćby to, że z czytelnikami Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu
nie jest tak źle. Nie odwrócili się od
instytucji. Wręcz przeciwnie. Chętnie
korzystali z potencjału, jaki daje. To

ciut niepasujące tu słowo wpletliśmy
celowo. Nie chcieliśmy przecież pisać
archaicznie dóbr, albo co gorsza dobrodziejstw. Potencjału, wydało nam
się odpowiednie.

Atlanty nie dają się bowiem wepchnąć na zatęchłą półkę z napisem
„tu stoją tylko pożółkłe książki”.
Robią wiele, żeby przyciągnąć do
siebie czytelników. Nawet w tych

trudnych czasach, gdy bibliotekę
trzeba było w zeszłym roku dwukrotnie zamykać i większość rzeczy
przenosić do sieci. Ani przez chwilę
nie padło hasło „poddajemy się”,

Zanim do kina

Kochanek wciąż po(d)rywa
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
„Kochanka” Jeana-Jacquesa Annauda.
Jest 1992 rok, na ekrany kin
wchodzi „Kochanek”. Od razu
budzi emocje. Jean-Jacques
Annaud zrealizował go na
podstawie skandalizującej
powieści francuskiej pisarki
Marguerite Duras. Pikanterii
dodaje fakt, że oparta jest na
własnych doświadczeniach
autorki, która wychowała się
w Indochinach.
Reżyserowi udało się znakomicie oddać melodramatyczny charakter historii z
wyrazistym tłem erotycznym.
Ująłem to chyba zbyt delikatnie – przez wielu krytyków „Kochanek” został
uznany jako obraz erotyczny.
Dziś już takich kontrowersji
by nie wzbudził, ale sądzę,
że wytrzymał próbę czasu.
Wciąż potrafi przekazać żar
emocji niepohamowanego
pożądania. Podobnie jak li-

teracki pierwowzór, nie tylko
wywołał szum mediany, ale
został doceniony artystycznie.
Był nominowany do Oscara
za najlepsze zdjęcia (Robert
Fraisse) i zdobył Cezara w
kategorii najlepsza muzyka
(Gabriel Yared).
Bohaterami „Kochanka”
jest piętnastoletnia dziewczyna, która uczęszcza do
szkoły z internatem. Pochodzi ze zubożałej rodziny. Nie
potrafi się odnaleźć wśród
swoich rówieśniczek. Niespodziewanie wchodzi w
relację z trzydziestoletnim,
zamożnym Chińczykiem.
Mężczyzna, mimo wskazanej mu przez rodziców
wybranki, uwodzi nastolatkę. Akcja toczy się w 1929
roku w Wietnamie. Z uwagi
na różnicę wieku, pozycje
społeczne i rasowe taki ro-

mans nie ma przyszłości i
nie jest akceptowany przez
ówczesne społeczeństwo.
Kochankowie mogą dawać
upust swoim pragnieniom
tylko w wynajętym pokoju w
dzielnicy uciech. Za oknami
słychać gwar miasta, a oni,
oderwani od rzeczywistości,
oddają się swoim ciałom.
Niestety, od razu wiemy
jak zakończy się ten związek.
Sceptycy zarzucają „Kochankowi” pustkę psychologiczną i nadmierne skupienie
się nad scenami łóżkowymi.
Nie mają racji. Marguerite
Duras oraz autorzy scenariusza – Jean-Jacques Annaud
i Gerard Brach – potrafili
oddać czyste, organiczne
pożądanie, bez kokieterii i
kalkulacji. Twórcy chodzili po
cienkiej linie dobrego smaku,
artyzmu i pornografii. Nie

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

» Mimo trudnego roku w Bibliotece
pod Atlantami udało się
przygotować wiele wydarzeń

palił się tylko jeden wielki neon
„działamy”.
Nie wiemy, czy wiecie, ale minione
12 miesięcy były 75, jubileuszowym
rokiem działalności wałbrzyskiej
biblioteki publicznej. Rocznica przypadła akurat na tak paskudny okres.
Trudno. Łącznie wszystkie placówki
należące do Atlantów w ciągu minionego roku odwiedziło ponad 83
tys. osób, co daje średnio ok. 400
odwiedzin dziennie. No, nic tylko
klaskać. Wypożyczono w tym czasie
ponad 230 tys. pozycji, w tym ponad 200 tys. książek, prawie 14 tys.
czasopism i ponad 15 tys. zbiorów
specjalnych. Z usługi „Książka na wynos” skorzystało od listopada ponad
tysiąc osób, a z darmowego dostępu
do ebooków na platformie Legimi –
ponad 400. W ramach akcji „Mała
książka wielki człowiek” biblioteka
wydała 260 wyprawek czytelniczych
dla najmłodszych.
Jeszcze wam mało liczb? Dorzucimy jeszcze garść! Atlanty przygotowały przeszło 300 imprez i
zajęć stacjonarnych dla ponad 4,5
tys. uczestników. Oczywiście oferta
edukacyjno-kulturalna realizowana
była jednocześnie w internecie.
Wydarzenia on-line obejrzało ponad
40 tys. osób. Dodatkowo udało się
przygotować ok. 20 gier mobilnych,
które umiliły smutny czas pandemii.
To by było na tyle. Oby w tym roku
było więcej okazji do bezpośrednich
spotkań.

mam jednak wątpliwości –
nie spadli z niej. Ogromny
wpływ miał na to autor zdjęć
– Robert Fraisse oraz autor
muzyki – Gabriel Yared. To
oni są odpowiedzialni za
bijącą z ekranu zmysłowość,
wyczuwalne ciepło i zapach
ciał. „Kochanek” nie jest jednak tylko wyłącznie zbiorem
atrakcyjnych ujęć. Autorzy filmu w swojej historii stawiają

Red

szereg interesujących pytań.
Na przykład, czy wspomniane
różnice zawsze muszą spisywać związki na niepowodzenie? Czy takie sytuacje wciąż
się zdarzają? Jakie reakcje
budzi w nas zmiana delikatności na brutalność, podczas
kolejnych spotkań kochanków? Film jest dostępny na
DVD z ciekawymi dodatkami.
Piotr Bogdański
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Okiem gracza

Gamingowa polska nowość
Jeśli od Halloween zdążyliście zatęsknić za horrorami, mamy dla was dobrą wiadomość! „The Medium” to gra produkcji krakowskiego zespołu Bloober Team, znanego z tytułów takich jak „Layers of Fear”, „Blair Witch” czy „Observer”.
SKN
„The Medium” miało swoją pre-

Prawnik radzi
Jak rozsądnie i zgodnie z prawem dokonać podziału majątku
spadkowego? Odpowiada nasz
prawnik Adam Daraż.
Po śmierci spadkodawcy spadkobiercy mają dwie
możliwości – uregulować
sprawy przed notariuszem
albo na drodze sądowej. Ta
pierwsza opcja jest o tyle
bardziej korzystna, że wiąże się ze znacznie szybszym
postępowaniem. Notariusz
sporządzi akt poświadczenia
dziedziczenia, o ile wszyscy

spadkobiercy są zgodni co
do osób uprawnionych do
spadku i przysługującego im
majątku.
Od tego momentu spadkobiercy stają się współwłaścicielami majątku spadkowego.
Przysługuje im jednak konkretny
udział w spadku jako takim, a
nie prawo własności do konkretnych przedmiotów. Jeśli chce

natomiast stać się wyłącznym
właścicielem konkretnych przedmiotów wartości jego udziału
spadkowego po zmarłym, potrzebny jest dział spadku.
Dział spadku, podobnie jak
stwierdzenie nabycia spadku, może przebiegać na dwa
sposoby – przed sądem lub
notariuszem. Brak jednomyślności co do podziału spadku
wymusza jednak tę pierwszą
drogę. Dokonanie czynności
przed notariuszem jest bowiem
możliwe tylko wtedy, kiedy
wszyscy spadkobiercy są zgodni co do sposobu podziału.
Droga sądowa wiąże się
natomiast z niższymi kosztami
niż dział przed notariuszem,

UWAGA KONKURS

Lubicie burgery? Kto nie lubi! Te w Złotej Stacji w Wałbrzychu są naprawdę przednie. Dzięki nam możecie ich skosztować po promocyjnej
cenie, bo restauracja kolejny raz jest partnerem w naszej cotygodniowej zabawie. Znacie ją doskonale, ale nie zaszkodzi przypomnieć kilku
podstawowych zasad, zwłaszcza, że nieco je ostatnio zmieniliśmy.
Wciąż warunkiem koniecznym jest poprawna odpowiedź na pytanie
konkursowe. Zerknijcie na fotografię obok? Fragment jakiego dolnośląskiego obiektu przedstawia załączone zdjęcie?
Teraz uważajcie. Mamy dla was upust na wybranego burgera.
Każdy kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do zakupu dania z
20-procentowym rabatem! Dlatego tym razem nie musicie się jakoś
wyjątkowo 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 (3 lutego) do piątku (5
lutego). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.
wieszco.pl. Pamiętajcie, że burgery otrzymacie na wynos. Podstawą
jest oczywiście kupon z poprawną odpowiedzią.

ale trwa też znacznie dłużej.
Ma jednak tę zaletę, że brak
jednomyślności co do podziału spadku w tym wypadku nie
stanowi przeszkody. Spadkobiercy wcale nie muszą być
zgodni co do tego, w jaki
sposób chcą rozporządzić
poszczególnymi składnikami
majątku – decyzję może podjąć sąd. Co więcej, zniesienie
współwłasności przed sądem
jest możliwe nawet, gdy jeden
ze spadkobierców utrudnia
postępowania albo nie chce
w ogóle dokonywać działu
spadku.
Istnieje kilka możliwości
podziału. Po pierwsze, rzeczy
wchodzące w skład spadku

CHALLENGER
Wizualnie gra prezentuje się bardzo ciekawie, a możliwość przechodzenia między dwoma światami jest
zdecydowanie jednym z jej największych atutów – pozwala nam ujrzeć
te same mapy w dwóch różnych
wydaniach, niejednokrotnie w tym
samym czasie. Jeśli odczuwacie brak
rodzimych opowieści z dreszczykiem,
nie możecie pominąć tego tytułu!
Wiktoria „Wikunya” SKN Challenger

można sprzedać i rozdzielić
między spadkobierców. Jeśli
natomiast niektórzy z nich
chcieliby zatrzymać na własność konkretne składniki majątku (na przykład mieszkanie,
samochód czy wyposażenie
domu), mogą spłacić udziały
pozostałych. Możliwy jest także podział fizyczny polegający
na rozdzieleniu przedmiotów
między spadkobierców. W
praktyce jednak trudno rozdysponować składniki spadku w
taki sposób, by odpowiadały
wartości udziału poszczególnych osób. W takim wypadku
zwykle wyrównuje się więc te
wartości poprzez odpowiednie dopłaty pieniężne.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.kulturalnemedia.pl)

mierę na Xboxy i PC 28 stycznia
tego roku (grę można zakupić oraz
przejść w ramach subskrypcji Xbox
Game Pass).
W najnowszym dziele krakowian
mamy okazję wcielić się w Marianne,
bohaterkę zawieszoną pomiędzy
dwoma światami. Właśnie ten dualizm nadaje grze charakteru – podczas rozgrywki, w celu wykonywania
zadań i rozwikłania przeróżnych zagadek, gracze będą musieli przechodzić między światem realnym i tym
duchowym, które mimo zbliżonego
wyglądu różni wiele szczegółów i
tajemnic. Sama fabuła rozgrywa się
na ziemiach polskich, w ośrodku w
Niwie, do którego Marianne przyciągnął tajemniczy telefon.

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

KUPON
Fragment jakiego dolnośląskiego
obiektu przedstawia załączone zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Złota Stacja
przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu
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Boso, ale z pazurem

Bolą, drażnią,
mocno dokuczają

» Wrastające paznokcie potrafią na tyle uprzykrzyć życie,
że nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować

Charakterystyczny ból pojawia się przy chodzeniu. Widoczne jest zaczerwienienie,
obrzęk, a nawet rana powstała na skutek uszkodzenia
skóry.
Jeszcze kilka lat temu ratunkiem było zerwanie paznokcia. Zabieg często powodował uszkodzenie macierzy
i łożyska, paznokieć rósł zdeformowany, a problem niejednokrotnie powracał. Poza tym
była to „procedura” bardzo
bolesna, z długotrwałym procesem gojenia. Dziś dostępne
są już metody, gdy już po
jednej wizycie u podologa jest
odczuwalna wyraźna ulga w
dolegliwościach.
Najczęstszym rozwiązaniem jest założenie klamry.
Są różne rodzaje: metalowe,
plastikowe, przyklejane do
paznokcia, czy zaczepiane na
haczyki. Do ich tworzenia wykorzystuje się produkty ortodontyczne. W moim gabinecie najczęściej stosuję klamry
określane jako „tytanowe”.
Do ich przymocowania na
paznokciu używam materiału
światłoutwardzalnego, wykorzystywanego właśnie w
gabinecie stomatologicznym.
Do założenia drutu i utwardzania tworzywa również
wykorzystuję lampę spotykaną u stomatologa.
Ponadto do korekcji toru
wzrostu paznokcia wykorzystuje się też Kostkę Arkady.
Jest to urządzenie, w którym
unieruchamia się palec, a następnie unosi boki paznokcia.
Po uzyskaniu pożądanego
kształtu utrwala się kształt
paznokcia.
Poza tymi metodami niejednokrotnie stosuje się tamponadę – opatrunek, który

wprowadza się w wał paznokciowy. Jej zadaniem jest
odciążenie i zabezpieczenie
uszkodzonej, bądź podrażnionej skóry. Wbrew pozorom ten mały element przy
odpowiednim zaaplikowaniu
(z preparatem) przyśpiesza
gojenie stanu zapalnego.

Terapia wrastających paznokci trwa od kilku do nawet kilkunastu miesięcy,
ale warto rozpocząć ją jak
najszybciej, aby uniknąć
powstania stanu zapalnego,
bólu, ogromnego dyskomfortu. Niekiedy trafiają do
mnie osoby, które nie są

w stanie włożyć stopy do
buta czy założyć skarpetki,
ponieważ odwlekają wizytę
u specjalisty z myślą, że
problem sam minie. Niestety
tak się nie dzieje. Im szybciej
podejmie się odpowiednie
kroki, tym lepiej.
Barbara Krause-Maniowska

REKLAMA

Fot. użyczone (Studio 8)

Wrastające paznokcie. Jest to dość
częsty problem doskwierający osobom zgłaszającym się do gabinetu
podologicznego. Najczęściej wrastanie pojawia się przy paluchu – największym palcu u stopy, co nie znaczy że pozostałe paznokcie nie mogą
wrastać.
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 10

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
3 - wygórowane poczucie własnej wartości
5 - angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji
6 - rodzaj psuedonimu stosowany w komunikacji
internetowej
8 - okienko z grubego szkła w burcie lub
nadbudówce statku
10 - kierownik orkiestry wojskowej, górniczej lub
strażackiej
12 - zajmuje się pożyczkami pod zastaw
14 - odstępstwo od normy, odchylenie od
normalnego stanu, przyjętych norm
16 - składa się z mniejszych, autonomicznych
państw związkowych
18 - jednostka organizacyjna w organizacjach
harcerskich
Pionowo:
1 - w mitologii greckiej skrzydlaty koń zrodzony z
krwi Meduzy
2 - styl walk zapaśniczych, gdzie wszystkie chwyty
są dozwolone
4 - doborowe oddziały piechoty Imperium
osmańskiego
7 - ludowa twórczość artystyczna
9 - serdeczne dotknięcie ustami innej osoby
11 - żartobliwie: Węgier
13 - przedstawiciel rdzennej ludności północnej
Afryki i Sahary
15 - roślina warzywna o pierzastych liściach i
jadalnym korzeniu
17 - przystojny, młody, wysportowany i silny młodzieniec

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
3 - program służący do wprowadzania zmian w dokumencie – edytor
4 - zagłębienie między jezdnią
a chodnikiem - rynsztok
10 - samochód osobowy niemający stałego dachu - kabriolet
12 - pomieszczenie w klasztorze, pokój zakonnika – cela
13 - rodzaj udramatyzowanej
kolędy – pastorałka
15 - fakt umorzenia lub niewszczynania postępowania
karnego – abolicja
18 - pokój, w którym trzyma
się książki – biblioteka
Pionowo:
1 - fragment koryta rzeki o
kształcie przypominającym
pętlę lub łuk - meander

2 - kawałek smolnego, przesyconego żywicą drzewa łuczywo
5 - matka zastępcza - surogatka
6 - lekarz zajmujący się schorzeniami nowotworowymi onkolog
7 - dyscyplina sportu oparta
na naturalnym ruchu - lekkoatletyka
8 - informacja o śmierci danej
osoby - nekrolog
9 - węgierskie danie narodowe
z mięsa, cebuli i papryki - gulasz
11 - żartowniś, który lubi robić
psikusy – jajcarz
14 - coś głupiego, lekkomyślnego i nieznośnego - idiotyzm
16 - ćwiczenie gimnastyczne,
obrót całego ciała w przód lub
w tył - fikołek
17 - typ wykresu - diagram
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Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Decydujecie się – jesteście „kozakami”!
Jeśli nigdy nie mieliście zwierzęcia w domu, nie przejmujcie się, na
pewno sobie poradzicie. Podstawą jest wasza empatia. Jeżeli ją macie, o nic nie musicie się martwić. Dając dom i miłość czworonogowi
po przejściach, zyskujecie najwierniejszego przyjaciela. Pamiętajcie,
dobro powraca. No to jak, decydujecie się na adopcję kota lub psa?
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

Bimber to duży, dostojny pies, jest bardzo przyjazny wobec ludzi i dzieci. Na
spacerach toleruje inne psy. Poleca się do
adopcji!

JADZIA, nr ewidencyjny 17/17
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
03.04.2017

Staruszka Jadzia – kochana kotka, która
pomimo wieku nadal chętnie się bawi, jest
ciekawska otoczenia. Czy znajdzie dom na
stare lata?

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

Mela to duża suczka, która po przyjęciu do
schroniska trochę chorowała. Nie lubi towarzystwa głośnych psów, więc szukamy dla
niej odpowiedniego, cichego domu.

BURY, nr ewidencyjny 144/17
Wiek: około 11 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
30.05.2017

Bury to mądry, ułożony psiak, przeszedł szkolenie z podstawowego posłuszeństwa. Jest
dość nieśmiały na początku, ale jest bardzo
przyjazny i wesoły.

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: 3 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
15.06.2018

Biały Jogi to kochany psiak, niestety sprawia
pewne problemy w zachowaniu, więc szukamy dla niego odpowiedzialnego, doświadczonego domu!

ROMEK, nr ewidencyjny 366/19
Wiek: 13 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
24.12.2019

Roman to psi senior, jest bardzo przyjazny
i pozytywny, ale trochę choruje. Świetnie
dogaduje się ze zwierzakami i uwielbia ludzi.
Szukamy dla niego dobrego domu.

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20
Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
05.03.2020

Czakan to jeszcze mentalnie szczeniak,
dlatego wymaga ułożenia. Potrzebuje dużo
przestrzeni i stabilnego życia, które dotychczas go nie rozpieszczało.

LI, nr ewidencyjny 67/20
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
16.06.2020

Li trafił do schroniska poturbowany, okazało się,
że ma kocią białaczkę – co oznacza, że musi być
kocim jedynakiem w domu. Li uwielbia zabawy
z ludźmi.

WITEK nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
13.01.2020

Witek to duży owczarek z charakterem – szukamy bardzo odpowiedzialnego domu, który
obdarzy psiaka miłością i będzie potrafił z
nim pracować.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
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program tv

Piątek

00:05
TVP1

niedziela
21:15

5 - 11 lutego 2021
Poniedziałek

21:00
TVP1

20:00
TVN

komedia, USA, 2016

20:00

Paradiso

POLSAT

Lata 30. w przedwojennej Polsce. Warszawska
śmietanka towarzyska - literaci, przemysłowcy,
politycy, aktorzy i urzędnicy - goszczą w lokalu
kawiarniano-dancingowym Paradiso. Wśród
nich są Felicjan Drawicz (Witold Dębicki),
przyjaciel właściciela klubu, oraz wypuszczony
z Berezy Kartuskiej Władysław Wierzejski (Piotr
Machalica). Ten ostatni odzyskał wolność,
podpisując lojalkę. Teraz przyświeca mu jedyny
cel - chce się zemścić za swoje krzywdy na wiceministrze spraw wewnętrznych, Konstantym
Barwińskim (Sławomir Orzechowski).

20:05

Jak to robią single

TVN

Van Helsing
horror sf, Czechy, USA, 2004

Paryż, XIX w. Van Helsing wykonuje misje zlecane
mu przez sekretne stowarzyszenie. Zabija potwory, które w chwili śmierci wracają do ludzkiej
postaci. Wystawiono za nim listy gończe i ciąży na
nim niesława mordercy. Jego powołanie pozostaje dla świata tajemnicą i dręczą go zagadkowe
wspomnienia z przeszłości. Po brawurowej akcji
na szczycie katedry Notre Dame i zabiciu pana
Hyde’a łowca potworów otrzymuje zadanie przerastające wszystkie dotychczasowe misje. Ma zabić
nieśmiertelnego hrabiego Drakulę i unicestwić
jego imperium ciemności.

Alice od czterech lat spotyka się z Joshem.
Pewnego dnia dochodzi do wniosku, że tak
naprawdę nie zna smaku niezależności,
ponieważ zawsze miała kogoś u boku
- najpierw rodziców, a potem partnera,
którego poznała jeszcze w trakcie studiów. Po
namyśle postanawia tymczasowo zawiesić
swój związek i odkryć własną drogę. Gdy
rozpoczyna nową pracę w tętniącym życiem
Nowym Jorku, zaprzyjaźnia się z ekscentryczną i niestroniącą od używek Robin, która
udziela jej cennych wskazówek.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2019

Niedziela
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komedia, USA, 2016

Calvin (Ice Cube) wraz ze swoją załogą, którą
tworzą Eddie (Cedric The Entertainer), Jerrod
(Lamorne Morris), Raja (Utkarsh Ambudkar)
i Rashad (Common), wciąż prowadzi zakład
fryzjerski w Chicago. Choć oni niezmiennie
trwają na stanowiskach, w lokalu nastają
nowe zwyczaje. Przede wszystkim w ich
sanktuarium męskości pojawiają się panie,
a wraz z nimi nowa energia i pomysły.
Kobiecą sekcją rządzi Angie (Regina Hall),
której pomagają Bree (Margot Bingham)
i Draya (Nicki Minaj).

Sanatorium miłości
TVP 1

Barbershop 3: Na ostro

Sobota

Środa

21:35

Kod da Vinci

TVN

thriller, USA, 2006

Jacques Sauniere zostaje zamordowany. Wokół
ciała zostało umieszczonych wiele tajemniczych
symboli. Jeden z wątków śledztwa prowadzi do
profesora historii, Amerykanina Roberta Langdona (Tom Hanks). Jest on światowej sławy
badaczem symboli. Policja sprowadza go na
miejsce zbrodni. Langdon odkrywa wkrótce, że
Sauniere był członkiem tajnego bractwa, a jego
śmierć może mieć związek ze ściśle strzeżonym
sekretem. Dotyczy on początków chrześcijaństwa. W prywatnym śledztwie naukowcowi
pomaga policyjna kryptolog.

Czwartek

22:45

Hulk

TVP2

dramat sf, USA, 2003

Genetyk Banner prowadzi w tajnej bazie
wojskowej badania nad systemem odpornościowym. Nie może eksperymentować
na ludziach, zaczyna więc przeprowadzać
doświadczenia na sobie i swoim synku.
W domu Bannerów dochodzi do tragedii,
która zaważy na przyszłości chłopca. Mija
30 lat. Syn Bannera, Bruce, ma na koncie
wybitne osiągnięcia naukowe. Nie zna swojej
prawdziwej tożsamości, bo wychowywał się
w rodzinie zastępczej. Razem z Betty Ross
prowadzi badania.

Szpieg, który mnie kochał
ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, 1977

Szalony milioner Karl Stromberg (Curd Jürgens)
marzy o władzy nad światem. Jego ludzie
porywają dwa nuklearne okręty podwodne
- brytyjski i radziecki. Bogacz zamierza wykorzystać znajdujące się na ich pokładach rakiety
atomowe. Planuje wystrzelenie pocisków
w kierunku Nowego Jorku oraz Moskwy, by
wywołać w ten sposób ogólnoświatowy konﬂikt
zbrojny. W tej sytuacji wywiady obu państw
decydują się ze sobą współpracować. Agent
007 James Bond otrzymuje wsparcie ze strony
pięknej agentki KGB.

piątek

5 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

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

05:15 Cafe piosenka
05:45 Doktor Kleist - serial
06:45 Anna Dymna
- spotkajmy się
07:15 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
- felieton
11:25 Zacznij Od Nowa
- magazyn
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:05 Policzmy się dla Polski
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 - 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, Pogoda
20:00 Iniemamocni 2
- ﬁlm przygodowy
Podczas gdy Helen rozwija
swoją karierę zawodową,
jej mąż Bob zostaje
w domu z dziećmi

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Powidoki - program
publicystyczny
08:40 Księga Przestrzeni
09:15 Którędy po sztukę
09:30 Louise nad morzem
- dramat, prod. Kanada,
Francja, 2016, reż. Jean
- Francois Laguionie
11:00 Układ krążenia - serial
12:30 Kamizelka - ﬁlm TVP,
reż. Stanisław Jędryka
13:25 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
15:25 Pora umierać
- ﬁlm obyczajowy
17:25 Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później - serial komediowy TVP, reż. Jerzy Gruza
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Co dalej?
19:15 Którędy po sztukę
19:25 Antyfonie - Konrad
Smoleński - ﬁlm

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM WOJENNY

FILM SENSACYJNY

WESTERN

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
14:50 Policzmy się
dla Polski - felieton
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 Blondynka - serial TVP
21:45 Blondynka - felieton
22:00 U Pana Boga
za miedzą - komedia
00:05 Barbershop 3: Na ostro

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Przepis dnia - magazyn
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
01:50 Sztuka wyboru
03:30 Człowiek ze złotym
pistoletem
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1974
05:35 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Bękarty wojny
- ﬁlm wojenny,
USA, Niemcy, 2009,
reż. Quentin Tarantino,
wyk. Brad Pitt Mélanie
Laurent, Christoph
Waltz, Eli Roth, Michael
Fassbender, Diane
Kruger, Daniel Brühl,
Til Schweiger
23:15 Hannibal - ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA,
2001, reż. Ridley Scott,
wyk. Anthony Hopkins,
Julianne Moore, Gary Oldman, Giancarlo Giannini,
Ray Liotta
02:00 Kuba Wojewódzki
- talk show
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:15 Noc magii

22:45 X-Men: Ostatni bastion
- ﬁlm sensacyjny
Wynalezienie lekarstwa
odwracającego proces
mutowania prowadzi do
odwrócenia biegu historii.
Po raz pierwszy mutanty
stają przed wyborem:
zachować swą unikalność,
co oznacza skazanie się
na wieczną izolację i
alienację, czy też wyrzec
się pozyskanej w wyniku
mutacji mocy. Przeciwstawne punkty widzenia
przywódców mutantów
- Charlesa Xaviera i Erika
Lehnsherra zostają poddane ostatecznej próbie.
00:55 A.I. Sztuczna
inteligencja
- ﬁlm sensacyjny

20:00 Strzały po zmierzchu
- Łowcy skalpów
- western, prod. USA,
1968, reż. Sydney Pollack,
reż. Burt Lancaster, Shelley Winters, Telly Savallas,
Ossie Davies, Armando
Silvestre
21:50 Tego się nie wytnie
23:35 Gomorra - serial,
prod. Włochy, Niemcy,
2014
00:25 Teraz animacje! - Klub
seniora - ﬁlm animowany
00:30 Teraz animacje!
- Zmiany - animowany
00:35 Teraz animacje!
- Wiatr - ﬁlm animowany,
prod. Niemcy, 2013
00:40 Teraz animacje! - Kilka
słów - ﬁlm animowany,
prod. Węgry, 2017

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Kula w łeb
Policjant i zawodowy
morderca zawiązują
sojusz, by dorwać zabójcę
swoich przyjaciół.
21:50 Dziedzictwo krwi
23:25 Dorwać gringo
01:20 Castle
02:15 Dyżur - serial
dokumentalny
02:55 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:30 Biesiada na cztery pory
roku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:35 Szpital - program
obyczajowy
07:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:35 Ten moment
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła - obyczajowy
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
18:15 Sprzątaczki
- program obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Brzydula - serial
KOMEDIA

20:30 Totalna magia
- ﬁlm komedia,
USA, 1998, reż. Griﬃn
Dunne, wyk. Sandra
Bullock, Nicole Kidman,
Stockard Channing, Dianne
Wiest, Goran Visnjic, Aidan
Quinn
22:50 List w butelce
- ﬁlm obyczajowy, USA,
1999, reż. Luis Mandoki,
wyk. Kevin Costner,
Robin Wright Penn, Paul
Newman, John Savage,
Illeanna Douglas, Robbie
Coltrane
01:30 Druga strona
medalu
- talk show
02:05 Noc magii
- program rozrywkowy
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:00 Nasz nowy
dom 09:00 Sędzia Judy
10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji - serial obyczajowy
prod. Polska 12:25 Wspaniali
ludzie 13:00 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
15:00 STOP Drogówka 16:00
Z miłości do dziecka 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
- serial obyczajowy prod.
Polska 18:00 Policjantki i Policjanci - serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Święty 21:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:20
Duchy kanionu Peter i Bronny
Taylorowie spędzają wakacje
w Wielkim Kanionie wraz
córką i autystycznym synem.
02:05 Interwencja 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP 10
Lista Przebojów

TV Trwam
10:15 Filmowe Życiorysy 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 Na przekór
ciemności 13:30 Msza Święta
14:30 Aktywna zima
14:55 Słowo Życia 15:00 Modlitwa 15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Świat
na wyciągnięcie ręki. 17:00
W Solankowej Dolinie 17:25
Kolory Świętości 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
18:55 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 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
05:05
06:00
06:50
07:00

07:35
08:00
08:15
08:40
09:10
09:40
10:50
11:45
13:10
13:40
14:10
14:15
16:50
17:00

Klan - telenowela TVP
Sprawa dla reportera
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
Wojsko - polskie.pl
Pełnosprawni
Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
Fascynujący świat
- Klasztory Europy
Blondynka - serial TVP
Jeden dzień w Sundown
- western
Zakochaj się w Polsce
Okrasa łamie przepisy magazyn kulinarny
Z pamięci - felieton
Skoki Narciarskie
Policzmy się dla Polski
Teleexpress
TELETURNIEJ

17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:25 Sanatorium miłości
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę
- Niewidzialny gość
- ﬁlm prod. Hiszpania,
2016, reż. Oriol Paulo
23:25 U Pana Boga
za miedzą - komedia,
reż. Jacek Bromski,
reż. Andrzej Zaborski,
Krzysztof Dzierma,
Agnieszka Kotlarska
01:30 Barbershop 3:
Na ostro - komedia
03:30 Jaka to melodia?
04:20 Z pamięci - felieton
04:25 Zakończenie

TVP 2

TVN

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
Losy mieszkańców
warszawskiej ulicy
Zacisznej. Niektórzy z nich
znają się od lat, niektórzy
dopiero sprowadzili się
na osiedle „Pod Sosnami”.
Młodsi szukają swojej
drogi, starsi próbują
odnaleźć się w nowej
rzeczywistości.
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość
- serial TVP
07:40 Przepis dnia
- magazyn kulinarny
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy
się dla Polski
- felieton
11:20 Rodzinny ekspres
- magazyn
11:50 Alternatywy 4
- serial komediowy

05:00 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Kobieta na krańcu
świata
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
12:30 Na Wspólnej - serial
14:20 Kobieta na krańcu
świata
14:55 Wyjątkowe domy
15:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
16:30 Kolekcja smaków
17:00 Klinika bez tajemnic
18:00 Patent na dom
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Jak to robią single
- ﬁlm komedia, USA,
2016, reż. Christian Ditter,
wyk. Dakota Johnson,
Rebel Wilson, Leslie Mann,
Damon Wayans Jr.

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

13:00 Anything goes.
Ale jazda!
- program rozrywkowy
14:00 Familiada
- teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 The Voice Senior
- Półﬁnał
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Postaw na milion
19:35 Lajk!
20:00 The Voice Senior
- Finał
22:40 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:45 Do zakochania jeden
krok - ﬁlm obyczajowy
01:45 Operacja Świt - dramat
03:50 Przystań - ﬁlm TVP

23
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22:15 Sylwester
w Nowym Jorku
- ﬁlm komedia, USA,
2011, reż. Garry Marshall,
wyk. Michelle Pfeiﬀer,
Zac Efron, Robert De Niro,
Halle Berry, Jessica Biel,
Seth Meyers, Katherine
Heigl, Jon Bon Jovi, Ashton
Kutcher, Lea Michele
00:50 Węże w samolocie
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, Kanada, 2006,
reż. David R. Ellis, wyk.
Samuel L. Jackson,
Julianna Margulies
03:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
04:00 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

POLSAT
06:00
07:20
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
Maska Zorro
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
Kapitan Ameryka:
Wojna bohaterów
Rządowa decyzja objęcia
Avengers nadzorem,
sprawia, że najlepsi
przyjaciele Kapitan
Ameryka i Iron Man stają
się zaciekłymi wrogami.

FILM SENSACYJNY

23:15 W dolinie Elah
Młody amerykański
żołnierz, Mike Deerﬁeld,
powraca z misji w Iraku.
Wkrótce po przybyciu do
bazy w Nowym Meksyku,
chłopak znika bez śladu.
Jego przełożeni utrzymują, że wcześniej wzorowo
pełniący służbę Mike,
dopuścił się dezercji. W
tę wersję nie wierzą jego
rodzice, emerytowany
lekarz wojskowy Hank i
jego żona Joan . Hank na
własną rękę rozpoczyna
poszukiwania syna.
02:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
07:00
08:05
08:30
08:35
08:35
08:45
08:55
09:00

09:20
11:10

12:05
12:40
13:55
14:30

Bo we mnie jest seks
Informacje kulturalne
Od ucha do ucha
Od ucha do ucha - Blask
Od ucha do ucha
- Jubile - ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2016
Od ucha do ucha
- Caracas - animowany
Od ucha do ucha Kapitan - ﬁlm animowany
Od ucha do ucha - Wodny szlak - ﬁlm animowany,
prod. Francja, Hiszpania,
2017
Od ucha do ucha
- Panna z mokrą głową
- ﬁlm obyczajowy
Serialowa nostalgia
- Kariera Nikodema Dyzmy
- serial TVP,
reż. Jan Rybkowski
Młody duch tańca
Kobra - Głos mordercy
Dalej prosto
Tego się nie wytnie
DRAMAT

16:00 Retro kino - Purpura
i czerń - dramat wojenny
18:25 Tamte lata, tamte dni
18:55 Scena muzyczna
- Lutosławski Quartet
- koncert
20:00 Bilet do kina
- Przed północą
- ﬁlm obyczajowy
21:55 Norah Jones live
at Ronnie Scott’s
- koncert
23:05 Mocne Kino
- Wideodrom
00:45 Strzały po zmierzchu
- Łowcy skalpów
- western, prod. USA
02:35 Nostalgia
- ﬁlm fabularny,
prod. ZSRR, Włochy, 1983
04:55 Teledysk
05:50 Zakończenie

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Łowcy skarbów
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
20:00 Krwawy sport
- ﬁlm sensacyjny
Frank Dux dezerteruje z
armii, aby wziąć udział
w nielegalnym turnieju
kumite rozgrywanym w
Hongkongu.
21:55 Koliber
Na skutek zrządzenia
losu bezdomny były
żołnierz sił specjalnych
przejmuje tożsamość innej
osoby. Nowe możliwości
otwierają mężczyźnie
drogę do dokonania
zemsty.

04:30 Mango
- telezakupy
06:35 Kosmiczny wykop
06:55 Szkoła - obyczajowy
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:55 Ten moment
09:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:55 Kamil Stoch - moja
historia - serial dokumentalny, Polska
13:55 Wakacje w krzywym
zwierciadle - ﬁlm
komedia, USA, 1983, reż.
Harold Ramis, wyk. Chevy
Chase, Imogene Coca,
Beverly D’ Angelo, Randy
Quaid, Eddie Bracken
16:00 Akademia policyjna V:
Misja w Miami Beach
- ﬁlm komedia, USA, 1988,
reż. Alan Myerson, wyk.
Matt Mc Coy, Janet Jones,
George Gaynes, G.W.
Bailey, René Auberjonois

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Żona dla
milionera 09:00 Galileo
11:00 Dziewczyny z drużyny
Kontynuacja przebojowej
komedii o perypetiach
nastoletnich cheerleaderek,
pełna humoru, werwy
i niezwykle efektownych
popisów tanecznych.
Whittier ma szansę zostać
gwiazdą szkolnej drużyny
cheerleaderek.
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo 20:00 Święty 21:00
Gwiazdy Kabaretu 22:05
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 00:20 Pokój grozy
Zainspirowana prawdziwymi
wydarzeniami historia Dany,
która przeprowadza się z mężem i pięcioletnim synem do
wymarzonego domu na wsi.
02:05 Interwencja 02:25
Disco Polo Life

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

23:55 Snajper 3
Sierżant Beckett leci do
Wietnamu, by zabić swojego dawnego przyjaciela,
który stał się śmiertelnie
niebezpieczny.
01:30 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
02:40 Taki jest świat
03:15 Biesiada
na cztery pory roku
03:55 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur
- dokumentalny

18:00 W krzywym
zwierciadle:
Europejskie wakacje
- ﬁlm komedia, USA, 1985,
reż. Amy Heckerling, wyk.
Chevy Chase, Beverly D’
Angelo, Dana Hill, Jason
Lively, John Astin, Sheila
Kennedy
20:00 Tożsamość
Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, Czechy,
2002, reż. Doug Liman,
wyk. Matt Damon,
Franka Potente, Chris
Cooper, Clive Owen,
Brian Cox
22:35 Troja
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania
01:55 Noc magii

TV Trwam
10:15 Retrospekcja 10:20
Święty na każdy dzień 10:25
Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Aktywna zima 13:20
Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza Święta 14:35
Antarktyda 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Tydzień, który
zmienił świat 16:45 Filmowe
życiorysy 17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Mocni Jego mocą 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Katecheza ks. bp. Antoniego
Długosza 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
04:40
06:00
06:25
06:55
07:00
08:00
08:30
09:05
09:30
10:00
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:45
13:10
14:10
14:20
16:50
17:00

Klan - telenowela TVP
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Las bliżej nas
Okrasa łamie przepisy
Stulecie Winnych
- serial TVP
Słowo na niedzielę
Msza Święta
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a
niebem
Rwanda 2020
BBC w Jedynce - Dynastie. Tygrysy - ﬁlm
Z pamięci - felieton
Skoki Narciarskie
Policzmy się dla Polski
Teleexpress

SERIAL KRYMINALNY

17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:15 Osiecka - serial TVP
21:15 Sanatorium miłości
22:10 Sanatorium miłości.
Kulisy programu
22:20 Zakochana Jedynka
- Stawiam na miłość
- ﬁlm obyczajowy
23:55 Niewidzialny gość
- ﬁlm prod. Hiszpania,
2016, reż. Oriol Paulo
01:50 Zdradzona
- thriller, prod. USA, 2017,
reż. Jeﬀ Hare, reż. Jamie
Luner
03:30 Jaka to melodia?
04:15 Z pamięci - felieton
04:20 Zakończenie

7 lutego
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

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

05:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie
07:55 Akademia
ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
13:00 Co za tydzień
- magazyn
13:30 Kolekcja smaków
14:05 Wyjątkowe domy
14:40 Patent na dom
15:45 Gliniarz
w przedszkolu
- ﬁlm komedia, USA, 1990,
reż. Ivan Reitman, wyk.
Arnold Schwarzenegger
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport, Pogoda
19:40 Raport smogowy
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Dobre, podaj dalej

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:15 Sezon na misia
- ﬁlm animowany
Boguś, udomowiony
niedźwiedź grizzly nie
posiada instynktu i
żadnych zdolności do
przetrwania w dziczy.
Wiedzie spokojne życie
jako atrakcja miasteczka
Timberline. Jego świat
przewraca się do góry
nogami, gdy poznaje
Elliota cherlawego,
wygadanego jelenia.
09:55 Most do Terabithii
Jessie ma jedenaście
lat, talent plastyczny i
marzenie, żeby zostać
najszybszym człowiekiem
świata.
11:55 Iniemamocni 2
Podczas gdy Helen rozwija
swoją karierę zawodową,
jej mąż zostaje w domu z
dziećmi.

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna z
cerkwi w Stargardzie transmisja
08:25 Od ucha do ucha
- Niezapomniany
Leonard Bernstein
09:35 Od ucha do ucha
- Cztery pory roku
młodego Antoniego
10:20 Arsene Lupin - serial
11:15 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
12:00 Shalako - ﬁlm fabularny
14:05 Kochankowie z Księżyca
- ﬁlm fabularny
15:45 Jordi Savall - Jerozolima
- koncert, prod. Niemcy,
2018, reż. Michael Beyer
17:15 Niedziela z... tajemniczą dziewczyną
18:05 Niedziela z...z tajemniczą dziewczyną - Kalina - ﬁlm dokumentalny
19:10 Niedziela z... tajemniczą dziewczyną

05:55 Rodzinny interes - serial
09:45 Nowe przygody
Aladyna
Dwaj złodzieje uciekając
przed pogonią w wielkim
domu towarowym znajdują schronienie w dziale
dziecięcym, gdzie zostają
zmuszeni przez dzieci
do opowiadania bajek.
Niesieni ich niezwykle
swobodną narracją
przenosimy się do Bagdadu latających dywanów,
pięknych księżniczek,
przebiegłych czarodziejów
oraz przeróżnej maści
wezyrów i sułtanów.
11:50 Ace Ventura:
Psi detektyw
13:40 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Król Drozdobrody
14:55 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Śpiąca Królewna

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SF

FILM PRZYGODOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

18:30 Lepsza połowa
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Operacja Świt
- dramat, prod. USA,
2006
22:15 Kino bez granic
- Wilczy totem - ﬁlm
00:20 Różyczka - dramat,
reż. Jan Kidawa - Błoński,
reż. Andrzej Seweryn,
Magdalena Boczarska,
Robert Więckiewicz
02:25 Dawno temu
w Ameryce
- dramat, prod. USA,
Włochy, 1984,
04:30 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
04:55 Zakończenie
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20:05 Van Helsing
- ﬁlm S- F, USA, Czechy,
2004, reż. Stephen
Sommers, wyk. Hugh
Jackman, Kate Beckinsale,
David Wenham, Richard
Roxburgh, David Wenham,
Samuel West, Robbie
Coltrane
22:55 Frantic
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Francja, 1988,
reż. Roman Polański,
wyk. Harrison Ford,
Emmanuelle Seigner,
Betty Buckley, Alexandra
Stewart
01:25 Master Chef
- program rozrywkowy
04:10 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

14:30 Kapitan Ameryka:
Wojna bohaterów
Rządowa decyzja
objęcia Avengers
nadzorem, sprawia,
że najlepsi przyjaciele
Kapitan Ameryka i Iron
Man stają się zaciekłymi
wrogami.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo
w Państwie
20:00 XXI Mazurska Noc
Kabretowa
22:20 Hancock
- sensacyjny
00:05 Świat w płomieniach
- thriller
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Cztery wesela i pogrzeb
- ﬁlm prod. Wielka
Brytania, 1994, reż. Mike
Newell, reż. Hugh Grant
22:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:35 Sprawa Moranta
- ﬁlm fabularny,
prod. Australia, 1980,
reż. Bruce Beresford
00:25 Teraz animacje!
- Klub seniora
- ﬁlm animowany
00:35 Teraz animacje!
- Zmiany - animowany
00:40 Teraz animacje! - Wiatr
00:40 Teraz animacje!
- Kilka słów
01:00 Bilet do kina - Przed
północą - obyczajowy
02:55 Bezmiar sprawiedliwości - dramat

16:05 Goście w Ameryce
W wyniku pomyłki
czarnoksiężnika francuski
rycerz Thibault oraz jego
giermek André traﬁają do
współczesnego Chicago.
18:00 Jeszcze raz
20:00 Przełęcz ocalonych
Schyłek II wojny
światowej. Podczas
krwawej bitwy o Okinawę
amerykański sanitariusz
odmawia noszenia broni
i zabijania z powodów
moralnych.
22:45 Operacja
Anthropoid
01:05 9. kompania
03:55 Taki jest świat
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
04:30
06:35
06:55
07:55
08:55
10:00
13:05
13:40

16:00

Mango - telezakupy
Kosmiczny wykop
Szkoła - obyczajowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Ten moment
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kamil Stoch - moja
historia - serial
dokumentalny, Polska
Uwolnić orkę
- ﬁlm przygodowy, USA,
Francja, 1993, reż. Simon
Wincer, wyk. Jason James
Richter Jayne Atkinson,
August Schellenberg,
Michael Madsen, Michael
Ironside
Szpiedzy
tacy jak my
- ﬁlm komedia, USA, 1985,
reż. John Landis, wyk.
Chevy Chase, Dan Aykroyd,
Steve Forrest, Donna
Dixon, Bruce Davison
KOMEDIA

18:15 Akademia policyjna VI:
Operacja Chaos
- ﬁlm komedia, USA,
1989, reż. Peter Bonerz,
wyk. Bubba Smith, David
Graf, Michael Winslow,
Leslie Easterbrook, Marion
Ramsey
20:00 Sherlock Holmes:
Gra cieni
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2011, reż. Guy
Ritchie, wyk. Robert
Downey Jr., Jude Law,
Noomi Rapace
22:45 Ludzkie dzieci - ﬁlm
przygodowy, USA, Wielka
Brytania, 2006, reż.
Alfonso Cuarón, wyk. Clive
Owen, Julianne Moore
01:00 Druga strona medalu
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Żona dla
milionera 09:00 Dziewczyny
z drużyny Kontynuacja
przebojowej komedii
o perypetiach nastoletnich
cheerleaderek, pełna
humoru, werwy i niezwykle
efektownych popisów
tanecznych. Whittier ma
szansę zostać gwiazdą szkolnej drużyny cheerleaderek.
10:55 Galileo 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Gwiazdy
Kabaretu 14:55 Dauntless.
Bitwa o Midway 17:00 Szklane piekło 19:00 Galileo
20:00 Duchy kanionu Peter
i Bronny Taylorowie spędzają
wakacje w Wielkim Kanionie
wraz córką i autystycznym
synem. 22:00 Iluzjonista.
Akcja rozgrywa się
w Wiedniu przełomu
XIX i XX wieku. 00:15 Śmierć
na 1000 sposobów

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Jezus
11:25 Bernadetta księżniczka z Lourdes 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś
- to też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:35
Gala operetkowa od Wiednia
do Budapesztu - Wiedeń
15:45 Kolory Świętości
15:50 100 cudownych miejsc na
świecie 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze
17:30 Nowa Ewangelizacja
17:55 Poczet Wielkich Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 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

24
poniedziałek

program tv

TVP 1
05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
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 BBC w Jedynce
- Dynastie. Tygrysy
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:00 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Świata
21:00 Teatr Telewizji
- Paradiso
- spektakl teatralny
22:35 Świat bez ﬁkcji
23:40 Warto rozmawiać
00:45 Stawiam na miłość
- ﬁlm obyczajowy
02:20 Piekło - thriller, prod.
Niemcy, Austria, 2017
04:00 Barbra Streisand
05:00 Zakończenie

TVP 2
05:20
05:55
06:50
07:20
07:55
10:40
10:45
11:15
11:25
11:50
12:25
13:15
14:05
14:35
15:05
15:10
16:00
16:35
17:15
18:00
18:20

Cafe piosenka
Doktor Kleist - serial
Coś dla Ciebie
Familiada - teleturniej
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski
Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
Koło fortuny
Kozacka miłość
- serial kostiumowy
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
Koło Fortuny
Doktor Kleist - serial
Koło fortuny
Familiada - teleturniej
Więzień miłości
Panorama
Va Banque - teleturniej

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 Urodzona gwiazda
- serial, prod. Rosja, 2015
22:45 Lepsza połowa
- serial TVP
23:20 Truskawkowe dni
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Szwecja, 2016
01:00 Warto kochać - serial
01:50 Wilczy totem
- ﬁlm fabularny,
prod. Francja, Chiny,
2015
03:50 Zakończenie

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
20:15
20:55

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

FILM SENSACYJNY

21:30 Rambo II
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1985, reż. George Pan
Kosmatos, wyk. Sylvester
Stallone, Richard Crenna,
Charles Napier, Julia
Nickson, Steven Berkoﬀ
23:40 Królestwo
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2007,
reż. Peter Berg, wyk. Jamie
Foxx, Chris Cooper,
Jennifer Garner, Jason
Bateman, Ashraf Barhom,
Jeremy Piven, Richard
Jenkins
01:55 Co za tydzień
02:25 Na granicy światów
- serial, USA, Wielka
Brytania
03:25 Uwaga! - magazyn
03:40 Noc magii

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

20:05 MEGA HIT
- Świat w płomieniach
Policjant John Cale marzy
o pracy w jednostce specjalnej, której zadaniem
jest ochrona prezydenta
Jamesa Sawyera .
Niestety, jego aplikacja
zostaje odrzucona. Przybity mężczyzna, nie chcąc
zawieść swojej córeczki,
zabiera ją na wycieczkę po
Białym Domu.
22:55 Gra o życie
01:05 Kod da Vinci
Robert Langdon
w środku nocy zostaje
wezwany do muzeum
Luwru, gdzie miało
miejsce tajemnicze
morderstwo.
04:10 Kabarety

8 lutego
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TVP Kultura
07:00
08:15
09:55
11:00
12:30
13:25
15:30

17:25
18:30
18:55
19:20
20:00

21:50

Muzyczne poranki
Tego się nie wytnie
Reżyserzy
Układ krążenia
- serial TVP
Moja nowa droga
- ﬁlm krótkometrażowy
Metropolitan Opera
- legenda Nowego Jorku
Przypadek dla
początkującego kata
- ﬁlm fabularny, prod.
Czechosłowacja, 1970, reż.
Pavel Juracek
Czterdziestolatek dwadzieścia lat później
Informacje kulturalne
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
Panorama kina polskiego - Pętla
- dramat, reż. Wojciech
Jerzy Has
Powidoki - program
publicystyczny

FILM OBYCZAJOWY

22:10 Żelazna klasyka
- Walkabout
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
1971, reż. Nicolas Roeg,
reż. John Illingsworth
24:00 Scena muzyczna
- Lutosławski Quartet
- koncert
01:05 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:30 Cztery wesela i pogrzeb
- ﬁlm prod. Wielka
Brytania, 1994, reż. Mike
Newell, reż. Hugh Grant,
Andie MacDowell, Simon
Callow, Rowan Atkinson,
James Fleet
03:35 Tamte lata, tamte dni
04:15 Teledyski
05:05 Rok 2020
05:35 Aﬁsz kulturalny

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

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Air Force One
Air Force One z
prezydentem Stanów
Zjednoczonych oraz jego
rodziną na pokładzie zostaje uprowadzony przez
rosyjskich terrorystów.
22:30 Kula w łeb
00:10 Czasy ostateczne:
Pozostawieni
02:30 Taki jest świat
03:35 Dyżur - serial
dokumentalny
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 Szpital - program
obyczajowy
07:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:35 Ten moment
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła - obyczajowy
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-Kasacja
HORROR

22:45 Zjawy
- ﬁlm horror, USA, 2012,
reż. Todd Lincoln, wyk.
Ashley Greene, Sebastian
Stan, Tom Felton, Julianna
Guill, Luke Pasqualino
Kiedy grupa parapsychologów stara się
udowodnić, że duchy nie
istnieją, wokół nich mają
miejsce nadnaturalne
zjawiska.
00:25 Niewierni
- serial, USA
Małżeństwo Trumanów
przeżywa kryzys. Kiedy
Neil odkrywa, że jego żona
ma romans, postanawia
śledzić jej poczynania.
01:25 Druga strona
medalu
02:35 Noc magii

TV 4
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
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
21:00 Na straży prawa 23:00
Ucho Prezesa 23:15 Andron
Rok 2154. Grupa młodych
osób budzi się w mrocznym
i klaustrofobicznym miejscu.
Nie pamiętają kim są ani
jak znaleźli się w Czarnym
Labiryncie Androna. Aby
przeżyć, muszą odczytać tajemnicze sygnały i przetrwać
śmiertelnie niebezpieczne
próby. 01:20 Śmierć na 1000
sposobów 01:50 Galileo
- popularno-naukowy

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 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
Pochodzenie świata 13:20
Nuty nadziei 13:30 Msza
Święta 14:30 Katedra
w Chartres 15:30 Jej misja
trwa 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55 Świadkowie 17:25 Kolory Świętości
17:30 Natura obiektywnie
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

9 lutego

TVP 1

TVP 2

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się
dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP,
reż. Krzysztof Lang
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody

05:20 Cafe piosenka
05:55 Doktor Kleist - serial
06:50 Kochaj bliźniego
swego... - reportaż
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 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
12:25 Koło fortuny
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Buona Sera, pani
Campbell - komedia
01:50 Serena - dramat

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 TVP
23:15 Ludzkie historie - Ślad ﬁlm dokumentalny,
reż. Maria Wiernikowska
00:20 Wściekły Nick
- ﬁlm akcji
02:35 Truskawkowe dni
- ﬁlm obyczajowy
04:20 La la la. Historia
Musicalu - dokumentalny
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
05:30 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
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
20:15 Gala Bestsellery
Empiku
FILM SENSACYJNY

22:15 Gra
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. David Fincher,
wyk. Michael Douglas,
Sean Penn, Deborah
Unger, James Rebhorn,
Peter Donat, Carroll Baker,
Armin Mueller- Stahl
W dniu 48. urodzin
Nicholas Van Orton zostaje
zaproszony do tajemniczej
gry, która odmienia jego
monotonne życie.
01:00 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:35 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:35 Niewierni
- serial, USA
03:30 Master Chef
- program kulinarny
prod. Polska

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

20:00 Kod da Vinci
Światowej sławy historyk
i badacz symboli profesor
Robert Langdon w środku
nocy zostaje wezwany do
muzeum Luwru, gdzie, jak
się okazuje, miało miejsce
tajemnicze morderstwo. Jego oﬁarą jest
kustosz muzeum, Jacques
Sauni?re, który przed
śmiercią pozostawił jako
trop kilka zawoalowanych
wskazówek i symboli.
23:15 W odwecie za śmierć
01:35 Snajper:
Reguły wojny
- ﬁlm akcji
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:25
07:55
08:20
09:00
11:00
12:25
13:25
14:20
15:25
17:20
18:30
18:50
19:10
19:25
20:00

Teledyski
Informacje kulturalne
Białoruski klimat
Przypadek dla początkującego kata
- ﬁlm fabularny
Układ krążenia - serial
Wniebowzięci
- ﬁlm TVP
Bolszoj - ﬁlm fabularny,
prod. Rosja, 2016
Scena muzyczna
Złota klatka - dramat
Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później - serial
Informacje kulturalne
Co dalej?
Powidoki
Wydarzenie aktualne
Teatr Telewizji
- Wymazywanie
spektakl teatralny, reż.
Krystian Lupa, reż. Piotr
Skiba, Maja Komorowska,
Andrzej Szeremera
DRAMAT

22:40 Lekkie obyczaje
- Przypis - dramat, prod.
Izrael, 2011, reż. Joseph
Cedar, reż. Lior Ashkenazi,
Alma Zack, Shlomo Bar
- Aba
00:35 Co dalej? - program
publicystyczny
00:50 Informacje
kulturalne
01:15 Młoda Polska - Tama
01:50 Panorama kina
polskiego - Pętla
- dramat, reż. Wojciech
Jerzy Has, reż. Gustaw
Holoubek, Aleksandra
Śląska
03:40 Kino nocne
- Kongijski trybunał
04:45 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny
05:50 Zakończenie

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny - serial
Serial o niemieckich
policjantach, którzy patrolują autostradę wiodącą
ze wschodu na zachód
Europy. W swojej pracy
spotykają przemytników,
handlarzy narkotyków i
wiele innych podejrzanych
osób. Często muszą
dokonywać szaleńczych
pościgów za uciekającymi
przestępcami.
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
DRAMAT AKCJI

20:00 Patrol
- dramat akcji
Doświadczony
ratownik bierze pod
swoje skrzydła młodego,
zbuntowanego adepta,
którego zachowanie ma
związek z traumatyczną
przeszłością.
22:55 Przełęcz ocalonych
Schyłek II wojny
światowej. Podczas
krwawej bitwy o Okinawę
amerykański sanitariusz
odmawia noszenia broni
i zabijania z powodów
moralnych.
01:40 Zmowa
03:20 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:35 Szpital - program
obyczajowy
07:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:35 Ten moment
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła - obyczajowy
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 obyczajowy
FILM SENSACYJNY

20:35 Pakt z diabłem
- ﬁlm sensacyjny, Chiny,
USA, 2015, reż. Scott
Cooper, wyk. Johnny Depp,
Joel Edgerton, Benedict
Cumberbatch, Dakota
Johnson, Kevin Bacon
23:05 Tożsamość
Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, Czechy, 2002, reż.
Doug Liman, wyk. Matt
Damon, Franka Potente,
Chris Cooper, Clive Owen,
Brian Cox, Adewale Akinnuoye- Agbaje, Gabriel
Mann, Julia Stiles
01:35 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 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
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 21:05
Komornik Mistrz sztuk walki
zatrudnia się do ściągania
długów dla maﬁi.
23:15 Ucho Prezesa 23:40
Z odsieczą Ye, wielki generał
cesarza Songa wpada
w pułapkę podczas bitwy
z Khitanami. Ranny kryje się
z garstką żołnierzy w górskiej
fortecy. Jego siedmiu synów
wyrusza na ratunek. 01:50
Galileo 02:50 Trans World
Sport 2021

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Sanktuaria polskie 12:40 Dar nadziei 13:20 Kolory Świętości
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Msza Święta 14:30
Święty Patryk 15:25 Do
morza przez serca kaszubów
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Pocztówka z Indii 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Rajd Katyński 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potraﬁ
19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Rodzinny ekspres
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody
- serial dokumentalny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

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

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
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
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 albo rzuć
- komedia prod. Polska
Seniorzy obu rodów
i ich wnuczka wyruszają
do Chicago na zaproszenie
Johna Pawlaka.

TELETURNIEJ

TELETURNIEJ

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Geniusze i marzyciele.
Józef Hofmann
- ﬁlm dokumentalny
22:10 Historia bez tajemnic
- Zwyczajny kraj - ﬁlm
23:15 McMaﬁa - serial
00:25 Piekło - thriller
02:05 W szeregach ISIS
03:00 Wojsko - polskie.pl

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
20:40 Kulisy seriali Na dobre i
na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
21:50 Urodzona gwiazda
- serial, prod. Rosja, 2015
22:45 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
23:15 Kino relaks - Miłość na
walentynki - komedia
00:55 Tylko jedno spojrzenie serial kryminalny

25
10 lutego

program tv
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21:35 Hulk
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2003, reż. Ang Lee,
wyk. Eric Bana, Jennifer
Connelly, Sam Elliott, Josh
Lucas, Nick Nolte, Lou
Ferrigno
00:30 Wyścig po życie
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Bułgaria, 2013,
reż. Courtney Solomon,
wyk. Ethan Hawke,
Selena Gomez, Jon Voight,
Rebecca Budig, Paul
Freeman
02:15 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:50 Master Chef
- program rozrywkowy
04:15 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

22:45 Skarb narodów:
Księga tajemnic
Benjamin Franklin Gates,
po odkryciu tajemnicy
templariuszy, został
najbardziej znanym
w USA poszukiwaczem
skarbów, choć sam woli
określenie.
01:30 Super Tata
Doskonała komedia,
która odniosła niebywały
sukces w USA. Sonny
Koufax ma 32 lata i nie ma
najmniejszej ochoty, by się
ustatkować.
03:15 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
07:00
08:05
08:35
09:00

11:00
12:25
14:10

15:20

Teledyski
Informacje kulturalne
Rok 2020
Złota klatka
- dramat, prod. Hiszpania,
Meksyk, 2013, reż.
Diego Quemada - Diez,
reż. Brandon López,
Rodolfo Domnguez, Karen
Martnez, Carlos Chajon
Blisko, coraz bliżej
- serial TVP, reż. Zbigniew
Chmielewski
Wielka architektura
- ﬁlm dokumentalny
Odkrywając Beethovena - II symfonia D - dur op.
36 - ﬁlm dokumentalny,
prod. Niemcy, 2010
Nelly i pan Arnaud - ﬁlm
fabularny, prod. Niemcy,
Francja, Włochy, 1995,
reż. Claude Sautet, reż.
Emmanuelle Bart, Michel
Serrault, Jean - Hugues
Anglade, Claire Nadeau

SERIAL KOMEDIOWY

17:20 Czterdziestolatek dwadzieścia lat później
- serial komediowy
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Co dalej? - program
publicystyczny
19:10 Niedziela z...
tajemniczą dziewczyną
20:00 Na wschód od Hollywood - Sieranevada
- dramat
23:05 Więcej niż ﬁkcja
00:40 Berlin Live
01:50 Co dalej? - program
publicystyczny
02:10 Informacje kulturalne
02:40 Lekkie obyczaje
- Przypis - dramat,
prod. Izrael
04:30 Kino nocne
- Chciałbym się ogolić
- ﬁlm TVP

TV Puls

TVN 7

TV 4

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 Polowanie
na czarownice

05:00 Mango telezakupy
06:35 Szpital - program
obyczajowy
07:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:35 Ten moment
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła - obyczajowy
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

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
Załoga Młody pilot zostaje
wyrzucony z armii za odmowę wykonaniarozkazu.
23:45 Ucho Prezesa - serial
komediowy 00:05 Przyjaciel
do końca świata Gdy ludzie
dowiadują się, że w kierunku
Ziemi zmierza asteroida,
która ma zniszczyć naszą
planetę, wpadają w panikę.
02:10 Graﬃti 02:25 STOP
Drogówka 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów 05:30 Telezakupy

THRILLER

FILM SENSACYJNY

22:00 Dom Glassów
- thriller
Rodzice Ruby i Rhetta giną
w wypadku samochodowym. Rodzeństwo
traﬁa pod opiekę ich
dawnych znajomych,
którzy zachowują się
podejrzanie.
00:05 Mocne uderzenie
Nauczyciel biologii
chcąc wspomóc upadające
liceum, postanawia
dorobić jako zawodnik
MMA.
02:00 Menu na miarę
02:20 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:40 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
04:05 Taki jest świat

20:30 Firewall
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Australia, 2006, reż.
Richard Loncraine, wyk.
Harrison Ford, Paul
Bettany, Virginia Madsen
Jimmy Bennett, Robert
Patrick, Robert Forster,
Alan Arkin
22:50 Niesamowity
jeździec
- ﬁlm western,
prod. USA, 1985,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Michael Moriarty, Carrie
Snodgress, Chris Penn,
Richard A. Dysart
01:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:25 Noc magii

TV Trwam
09:50 100 cudownych miejsc
na świecie 10:00 Audiencja
Generalna 11:00 Świat na
wyciągnięcie ręki 11:15 Co
by było gdyby zwierzęta
mówiły? Niedźwiedź Wojtek
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Filmowe życiorysy 13:30 Msza
Święta 14:30 Niebieskooki
Anioł 15:20 Mała Nellie od
Świętego Boga 15:50 Ma się
rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Galilejczyk
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
19:00 Msza Święta 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

11 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial
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
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody
13:20 Cudowny świat
przyrody
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 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
11:50 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 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
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
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
19:55 Pogoda
20:05 7 rzeczy, których nie
wiecie o facetach
Siedmiu mężczyzn, siedem
kobiet i siedem historii z
miłością w roli głównej.

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Tamte lata, tamte dni Radosław Piwowarski
09:00 Nelly i pan Arnaud
- ﬁlm fabularny
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:25 Obcy na mojej kanapie ﬁlm dokumentalny
13:40 Śladami wielkich
kompozytorów
14:45 Urodzeni artyści
15:20 Casting - ﬁlm
15:35 Nalepioki - ﬁlm
dokumentalny
15:40 Portier z Hotelu Atlantic - ﬁlm obyczajowy
17:25 Czterdziestolatek dwadzieścia lat później
- serial komediowy
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Co dalej?
19:15 Księga Przestrzeni
19:50 Którędy po sztukę
20:00 Tego się nie wytnie

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
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

PROGRAM KULINARNY

FILM OBYCZAJOWY

THRILLER

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:00 Piłka nożna - Klubowe
Mistrzostwa Świata
20:55 Ojciec Mateusz - serial
21:40 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy
Anity Gargas
- magazyn
23:05 Motel Polska
23:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:20 Tanie Dranie
00:55 Londyńczycy - serial

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
22:45 Szpieg, który mnie
kochał - ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1977, reż. Lewis Gilbert
01:00 Nie cierpię walentynek
- komedia
02:40 Bez tożsamości - serial,
prod. Hiszpania, 2016
03:30 Art Noc - Andrzej
Korzyński - muzyka
ﬁlmowa - koncert
04:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Ocean’s Twelve:
Dogrywka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Australia, 2004, reż.
Steven Soderbergh, wyk.
George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Catherine
Zeta- Jones, Andy Garcia,
Don Cheadle, Julia Roberts, Bernie Mac
01:05 Klinika bez tajemnic
02:05 Notting Hill
- ﬁlm komedia,
Wielka Brytania, USA,
1999, reż. Roger Michell,
wyk. Julia Roberts, Hugh
Grant, Richard Mc Cabe,
Rhys Ifans
04:35 Noc magii

22:45 Dorwać byłą
- ﬁlm obyczajowy
Łowca nagród rusza
w pościg za byłą żoną,
która weszła w konﬂikt z
prawem. Czy uda mu się
wsadzić ją za kratki? Milo
Boyd to były policjant,
który został łowcą nagród.
Mężczyzna ledwie wiąże
koniec z końcem. Wybawieniem od kłopotów
ﬁnansowych może być
nowe zlecenie.
01:05 Słyszeliście
o Morganach?
03:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

21:30 Kino Mistrzów
- Psychoza
- thriller, prod. USA, 1960,
reż. Alfred Hitchcock, reż.
Anthony Perkins, Janet
Leigh, Vera Miles, John
Gavin, Martin Balsam
23:25 Tego się nie wytnie
23:45 Scena muzyczna
- Lutosławski Quartet
- koncert
00:55 Co dalej? - program
publicystyczny
01:20 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:45 Na wschód od Hollywood - Sieranevada
- dramat, prod. Rumunia,
Macedonia, Chorwacja,
Francja, Bośnia i Hercegowina, 2016
04:45 Teledyski

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Nicky Larson
i perfumy miłości
21:55 Alibi.com
Właściciel ﬁrmy zajmującej się znajdywaniem
wymówek na różne okazje
zakochuje się w kobiecie,
która nie cierpi kłamstwa.
Aby ukryć swoją profesję
robi to, co potraﬁ najlepiej
- kłamie.
23:45 Joe Dirt
01:40 Bohater ostatniej
akcji
04:05 Taki jest świat
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:35 Szpital - program
obyczajowy
07:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:35 Ten moment
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła - obyczajowy
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

20:35 Jak się nie oświadczać
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. Bradford May,
wyk. Kayla Ewell, Ryan
Merriman, Adam Korson,
Mitch Ryan, Vernee
Watson
22:20 Prawo krwi
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1989, reż. John Irvin, wyk.
Patrick Swayze, Adam
Baldwin, Helen Hunt,
Andreas Katsulas, Bill
Paxton, Ben Stiller
Gerald zostaje zamordowany. Jego dwóch braci
rozpoczyna poszukiwanie
zabójców.
00:35 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
walczy z przestępczością
w stanie Teksas. Pomagają
mu w tym inni agenci na
czele z Jimmym Trivettem
oraz pani prokurator Alex
Cahill Walker. Po dobrze
wykonanym zadaniu wszyscy
spotykają się w barze
emerytowanego strażnika
C.D. Parkera.
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 21:00
Szczęki 23:45 Ucho Prezesa
00:05 Śmierć na 1000 sposobów 01:25 STOP Drogówka

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:00 Wenezuela - San Félix
11:20 Święty na każdy dzień
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
12:50 Wyszyński
13:30 Msza Święta 14:30
Ojciec Francis Aupiais 15:25
W Solankowej Dolinie 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 Bernadetta
księżniczka z Lourdes 17:30
Odpowiedzialni za Kościół
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
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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Chcecie wielkiego
Górnika Wałbrzych?

» Ty też możesz pomóc klubowi

Nie chcemy nikogo do niczego przymuszać. Tylko proponujemy pewną rzecz, która
w wielu miejscach na świecie
jest czymś normalnym. To
bowiem nic dziwnego, że fani
płacą abonamenty, wykupują
cegiełki, by wesprzeć swoich
ulubieńców. W Górniku chcą
podobnej normalności, a wy
możecie im w tym dość wydatnie pomóc.

Obok macie dokładną rozpiskę, o co chodzi w programie lojalnościowym „1946
x 75-lecie”. Są dwa pakiety.
Ten droższy z przeznaczeniem
raczej dla prowadzących firmy.
Tańszy właściwie dla każdego, głównie kibiców, którzy
tak bardzo interesują się basketem, żywo komentują w
internecie poczynania swoich
pupili, cieszą się ze zwycięstw

i smucą po porażkach. W
każdym przypadku wpłacone
pieniądze w sporej części
wrócą do was w postaci rozmaitych profitów. Dokładnie
przeczytajcie warunki i to,
co możecie zyskać wpłacając
określoną kwotę na Górnika.
Tego Górnika, któremu kibicujecie, którego uwielbiacie i
któremu życzycie jak najlepiej.
Choćby awansu do ekstrakla-

Fot. Ryszard Burdek

Przypominamy wam o programie lojalnościowym koszykarzy z Wałbrzycha. Jeśli
marzy wam się stabilizacja klubu, nie możecie przejść obojętnie obok tej propozycji.
Dzięki wam Górnik w niedalekiej przyszłości może być wielki. W dużej części zależy
to od kibiców i sympatyków biało-niebieskich. Czyli od was.

sy, a później gry przez długie
sezony wśród najlepszych.
Jeśli zechcecie dołączyć
do projektu, wystarczy,

że zadzwonicie pod nr
tel. 512 995 860 lub napiszecie wiadomość mailem na adres: stowa-

r zyszenie@gornik2010.
pl. Tam się wszystkiego
dowiecie.
ToP

1946 zł + 23% VAT (klub wystawia fakturę)

W zamian za uczestnictwo w programie i wsparcie klubu otrzymujecie:
• Karnet R 3 – dwójka dorosłych + dziecko
• Wyjątkową statuetkę – w każdej edycji programu inna, co pozwoli stworzyć oryginalną
kolekcję, która ozdobi biuro oraz będzie symbolizować lokalny patriotyzm
• 1 x reklamę w tygodniku WieszCo – 1/2 strony (21 modułów) 128x154 mm – strona redakcyjna (koszt cennikowy 650 zł netto) lub do wyboru – baner reklamowy na portalu WałbrzychDlaWas.info lub ŚwidnicaDlaWas.info w sekcji artykuł na miesiąc (koszt cennikowy 600 zł netto)
• Obiad dla dwóch osób przed wybranym meczem Górnika w restauracji Aqua-Zdrój
• Jednorazowy udział w ceremonii saunowej w Aqua-Zdroju dla 2 osób
• Możliwość obejrzenia meczu towarzyskiego przed sezonem 2021/2022 tylko dla uczestników
programu (z poczęstunkiem)
• Wśród osób biorących udział w programie, losowanie zegarka marki Aerowatch (o wartości
2000 zł)

750 zł + 23% VAT– wpłata 62 zł x 12 miesięcy

W zamian za uczestnictwo w programie i wsparcie klubu otrzymujecie:
• Karnet (1 szt.) normalny na sezon 2021/2022
• Obiad dla dwóch osób w restauracji Aqua-Zdrój, przed wybranym przez siebie meczem
• Możliwość obejrzenia meczu towarzyskiego przed sezonem 2021/2022 z udziałem tylko
uczestników programu 1946 x 75-lecie
• Wyjątkowy, okazjonalny kubek świadczący o wsparciu klubu
• Naklejka na samochód
• Przy jednorazowej wpłacie wyjątkowy brelok do kluczy
• Wśród osób biorących udział w programie, losowanie zegarka marki Aerowatch (o wartości
2000 zł)
Przy jednorazowej wpłacie klub wystawia fakturę
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Fot. Ryszard Burdek

» Tomasz Ochońko potrafi dać drużynie impuls w
ataku, ale momentami gra zbyt indywidualnie

Nasze uff było słychać nad morzem
Suzuki 1 Liga: Koszykarski Górnik Trans.eu przerwał serię trzech porażek z rzędu. Recepty na powracających na zwycięski szlak wałbrzyszan
nie znalazł Elektrobud-Investment ZB Pruszków. Górnicy wyszli z dołka,
pierwszy raz od dawna nie doprowadzając kibiców do stanów przedzawałowych.
Wreszcie w ostatnich minutach (sekundach) meczu
było spokojnie, nikt nie obgryzał paznokci, obyło się
bez kwiecistej wiązanki epitetów w stronę arbitrów i rywali. Kibiców nie trafił szlag,
bo nasi koszykarze powrócili
na zwycięski szlak. Jakby
tego było mało, zakończyli
serię dziewięciu zwycięstw
z rzędu pruszkowian. Ekipa
Andrzeja Kierlewicza robiła w ostatnich tygodniach
furorę, choć w pokonanym
polu pozostawiała co najwyżej średniaków. Mecz
w Wałbrzychu był dla nich
pierwszym z serii batalii z
topową czwórką. Batalii,
które na dobre zweryfikują
realny potencjał tej drużyny.

Kilka dni przed meczem miałem okazję zamienić
kilka słów z trenerem Górnika,
Łukaszem Grudniewskim.
Do porażek podchodził spokojnie, podkreślając, że nie
każdy mecz da się przecież
wygrać. Usłyszałem: „Panowie, narzekaliście, że
ta nasza seria zwycięstw
jest nudna. No to proszę,
teraz były emocje, dwie
dogryweczki”. Rzeczywiście, w poprzednich
trzech starciach Górnik
igrał z losem, balansując w ostatnich
sekundach na
umieszczonej nad

przepaścią linie. Emocji
było

co niemiara, tylko happy endu
jakby zabrakło. Po serii ciosów, kolejno z Krakowa, z
Aqua-Zdroju w derbach oraz
ze Słupska, dreszczowcom
mówimy: „Dość”! Z nostal-

gią wspominamy końcówkę
2020 roku, gdy biało-niebiescy
miażdżyli rywali. Z Dzikami
Warszawa prowadzili 22:1,
a absolutną dominację nad
Miastem Szkła Krosno potwier-

dzili po akcji w kontrze, gdy
wsadzający piłkę z góry Bartłomiej Ratajczak zmiażdżył po
drodze jednego z rywali, który
odbił się od kapitana Górnika i
wpadł w stolik ustawiony kilka
metrów za konstrukcją kosza.
Mecz z pruszkowianami nieco przywrócił nam wałbrzyski
klub z tamtego okresu. Do
przerwy przecież prowadził
aż 43:24. W trzeciej kwarcie
pojawił się co prawda przestój, który pozwolił rywalom
złapać kontakt, ale na więcej
nasi już nie pozwolili, odnosząc szesnaste zwycięstwo
w dwudziestym pierwszym
meczu sezonu. Znowu było
w ich gronie radośnie, trochę
tak jak podczas wczesnej „rzutówki”, gdy Damian Durski
i Jan Malesa mieli mnóstwo
frajdy z korzystania z maszyny
do podawania piłek. Obwodowi Górnika trafiali raz za
razem nad wysoką siatką, a
mechanizm „wypluwał” piłki
z powrotem w ich dłonie.
W kolejnych dwóch potyczkach nasi ponownie zagrają
przed własną publicznością.
Najpierw zmierzą się z Księżakiem Łowicz, a później z Rawlplug Sokołem Łańcut. Trener
Grudniewski na każdym kroku
podkreśla, że w tej lidze nie
ma łatwych meczów, że każdy
może wygrać z każdym (no,
może z wyjątkiem mającej
kłopoty Nysy Kłodzko). Kibice
pod Chełmcem mają już po
dziurki w nosie dramaturgii
na meczach swoich ulubieńców, chcą w dobrym zdrowiu
dotrwać do fazy play-off. A w
niej nikt nie bierze jeńców, a
jedno zagranie może spisać
cały sezon na straty. Przepaść będzie głęboka, a lina,
na której będą balansować
poszczególne zespoły, jeszcze
cieńsza.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Elektrobud-Investment ZB Pruszków 69:56
(20:10, 23:14, 11:18, 15:14)
Górnik Trans.eu: Malesa
13, Bojanowski 13, Ochońko
12, Wróbel 8, Jakóbczyk 8,
Cechniak 6, Ratajczak 3, Durski 3, Zywert 2 (8 as).

A gdyby tak zostać iluzjonistą?!

Łukasz Grudniewski to na co dzień fajny gość. Elokwentny, poukładany, twardo stąpający po
ziemi. Nie wiemy, czy lubi iluzję, ale gdy podczas meczów coś idzie nie po jego myśli, gdyby tylko
mógł, pewnie najchętniej cisnąłby gromem w jednego, czy drugiego swojego podopiecznego. I ten
jego demoniczny wyraz twarzy! Jakby połączenie wzroku Anatolija Kaszpirowskiego i spojrzenia Lorda Voldemorta. Taki David Copperfield mógłby uczyć się od Łukasza Grudniewskiego ekspresyjnego zachowania na scenie.
Dobra, a tak na poważnie, mamy nadzieję, że trener Górnika weźmie co najlepsze od tego amerykańskiego
iluzjonisty i sprawi, że jego zespół znów będzie niepokonany. Nie, nie chodzi nam, żeby Krzysztof Jakóbczyk
znikał razem ze Statuą Wolności jak w sztuczce u Copperfielda. Bo Krzysiek, rzucający więcej punktów niż w
ostatnich 3-4 meczach Górnika, jest nam niemal tak potrzebny jak każdemu magikowi długonoga blondynka,
którą później przepiłowuje w trakcie występu. Wolelibyśmy, żeby Damian Cechniak nie przenikał przez Wielki
Mur Chiński, ale żeby znów z łatwością ogrywał swoich rywali pod koszem, a Maciej Bojanowski zamiast
lewitować nad Wielkim Kanionem, postanowił częściej niż ostatnio „pofruwać” nad obręczami. Kamil Zywert
niech znów stanie się jak Tornado Ognia i z wielką energią penetruje strefę podkoszową. Mamy nadzieję, że
Łukasz Grudniewski sprawi, że tak się właśnie stanie.
ToP
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