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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (Pracownia Regionalna Biblioteki pod Atlantami)

Przez wiele lat po
II wojnie światowej
b u d y n e k k a w i a rni Słoneczna Polana
w Szczawnie-Zdroju podlegał dyrekcji
państwowego uzdrowiska. Dokładnie 15
czerwca 1961 roku
został on przekazany Komendzie Hufca
Wał br z y c h -Po w iat
Związku Harcerstwa
Polskiego. W obiekcie
zaczęła działać stanica
turystyczna i techniczna. Prowadzeniem jej
zajmowało się Harcerskie Biuro Usług
Tur ystycznych. Na
parterze działała pracownia politechniczna
i świetlica, na piętrze
można było przyjąć 25
wczasowiczów w czterech pokojach czteroosobowych i jednym
wieloosobowym. Do
dyspozycji wypoczywających gości był
klub z telewizorem i
radiolą, a także boiska
sportowe i place gry
przy budynku.
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Jesteśmy trochę od spełniania życzeń
Wiemy, że bożonarodzeniowe dodatki w naszym tygodniku bardzo wam się spodobały.
Nawet bez nich było i jest u nas co czytać, ale z nimi przed świętami mogliście całkowicie
zadurzyć się w lekturze WieszCo. To samo proponujemy w tym tygodniu. Z tą różnicą, że
do waszych rąk oddajemy dodatek motoryzacyjny.
Mamy nadzieję, że kolejne
urozmaicenie naszej gazety,
znów przyjmiecie z radością
i spojrzycie na dodatek przychylnym okiem. Jest w nim
sporo ciekawostek oraz interesujących artykułów nie tylko
dla fanów moto, ale właściwie
dla każdego. Ponadto uważni
czytelnicy na pewno zwrócą
uwagę na pewien szczegół.

W tym tygodniu proponujemy
wam podróż w czasie i dzięki
uprzejmości pań z Biblioteki pod
Atlantami publikujemy dotąd
mało znane zdjęcia Wałbrzycha
sprzed kilkudziesięciu lat. To jest
to, co tygryski lubią najbardziej.
W niejednym mailu wspominaliście i prosiliście nas,
byśmy odgrzebali fotografie
znanych miejsc, ale nie takie,

które każdy zna. Te mniej popularne, może całkiem nieznane, albo jakimś zrządzeniem
losu zapomniane. Nie chcemy
pisać, że wasze prośby są
dla nas rozkazem, ale lubimy
rozpieszczać swoich czytelników. Pomarudziliśmy trochę
w bibliotece i jej pracownice
wygrzebały z zapomnianych
archiwów pewne perełki. Dziś

pierwsza porcja zdjęć, a będą
następne. Cały czas prosimy
was piszcie do nas na adres:
redakcja@wieszco.pl. Jesteśmy ciekawi waszych opinii.
Przypominamy jak zwykle, że wciąż znajdziecie nas
w ok. 200 stałych punktów
kolportażu, gdzie co wtorek
czeka na was świeżutka, cieplutka i pachnąca… farbą
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Koleje Dolnośląskie wprowadziły do oferty nową
ulgę umożliwiającą zakup biletów jednorazowych z ustawową ulgą 33%. Zniżka skierowana
jest do krwiodawców oraz ozdrowieńców – dawców osocza po chorobie COVID-19.

symbolem HDK-C, potwierdzającym korzystanie przez pasażera z
ulgi dla krwiodawców.

– Dzięki systemowi informatycznemu, w który wyposażone
są nowe terminale, mogliśmy z
dnia na dzień wprowadzić nową
ulgę do oferty – mówi Bartłomiej
Rodak, rzecznik prasowy Kolei
Dolnośląskich.
Ulga dotyczy krwiodawców, którzy oddali co najmniej trzy razy krew
lub jej składniki, w tym osocze po
przechorowaniu COVID-19. Zniżka
dotyczy biletów jednorazowych

Co za głupota!

SCB

razy w miesiącu? To są tylko
udokumentowane przypadki.
A ilu udało się wjechać i nikt
ich nie zauważył?! Mamy dla
takich mistrzów challenge,
jak by powiedziała młodzież.
Spróbujcie wjechać swoim
wozem na wieżę widokową
na jednym ze szczytów. No
który podejmie wyzwanie?!
Nasilają się również akty
wandalizmu. Nie trzeba daleko szukać. Wystarczy przejść
się ścieżką Hochbergów,
choć… raczej odradzamy
tę przyjemność. Połamane
drewniane kładki to opłakany
widok. Ktoś w zeszłym roku
podpalił też stolik w wiacie
turystycznej w Dolinie Różaneczników. Głupota do potęgi.
Ogień mógł się szybko rozprzestrzenić. Tu warto o czymś
wspomnieć. Jak podkreśla
Mateusz Majchrzyk, w obrę-

bie ruin zamków na terenach
należących do Nadleśnictwa
Wałbrzych nie wolno rozpalać
ognisk. Ot choćby w Starym
Książu, na Zamku Cisy, Radosnej, Rogowcu, czy ruinach
Nowego Dworu.
- Od niedawna zauważamy jeszcze inny niepokojący
trend. Turyści zawieszają w
rozmaitych miejscach worki
na śmieci. One się szybko
wypełniają, a zwierzyna leśna
rozrywa je, powodując na dużym terenie istne śmietnisko.
Ludzie są przekonani, że to
dobra inicjatywa, ale tak nie
jest – mówi rzecznik prasowy Nadleśnictwa Wałbrzych.
Dobrym obyczajem jest zabieranie śmieci z lasu, a nie pozostawianie ich w plastikowych
workach rozwieszonych gdzie
popadnie.
Tomasz Piasecki

Niektóre idiotyczne rzeczy, które robimy
w życiu, od biedy można wytłumaczyć.
Ale na wjeżdżanie samochodami do lasów
lub na śmiecenie trudno znaleźć usprawiedliwienie. Powiecie, to incydentalne
przypadki. Sprawdziliśmy i wcale tak nie
jest. W zeszłym roku trochę się tego nazbierało.
Zacznijmy od tego, że do
lasów, oprócz odpowiednich służb, „cywilom” nie
wolno wjeżdżać pojazdami
z silnikami spalinowymi. Ani
samochodami, ani quadami,
ani tym bardziej motocyklami. Nie i koniec. Kropka.
Grozi za to mandat. Niestety
niezbyt surowy i może to
jest problemem. Bo gdyby
jeden cwaniak z drugim zapłacił kilka tysięcy zamiast
500 zł, zmieniłoby się jego
podejście. A tak… Złapanie
delikwenta, który szaleje
po utwardzonych duktach,
a także po wzniesieniach
między ciasno rosnącymi
drzewami jest prawie niemożliwe.

Narastającym problemem
są crossowcy, którzy rozjeżdżają leśne ścieżki. Są zagrożeniem dla turystów, niszczą
runo, płoszą zwierzynę. Dla
chwili ekstremalnych przeżyć.
Ludzie na motocyklach lub
quadach nie mają ulubionego miejsca, gdzie szaleją
na terenach należących do
Nadleśnictwa Wałbrzych.
Upodobali sobie wiele miejscówek. Masyw Chłemca czy
Borowej, okolice Dzikowca
lub Lesistej Wielkiej, Trójgarb.
Można ich spotkać dosłownie
wszędzie na ryczących maszynach. Od jakiegoś czasu
również w Książańskim Parku
Krajobrazowym. To nie są już
odosobnione przypadki jak

ujrzenie muflona. Oni są jak
wiewiórki. Są wszędzie.
Podobnie z samochodami,
którymi niektórzy próbują
wjechać na sam szczyt Borowej, czy Trójgarbu. Jak nie tak
dawno pewien właściciel Opla
Corsy. – Nie wiem, co siedzi
w głowach tych ludzi, że podejmują takie próby. Niestety
jest ich coraz więcej. To dla
nas wielki kłopot – przekonuje
Mateusz Majchrzyk, rzecznik
prasowy Nadleśnictwa Wałbrzych. Nie zgadniecie, ile
razy na naszym terenie ktoś
wjeżdżał do lasu pojazdami
spalinowymi w zeszłym roku?
Według danych wałbrzyskich
leśników to aż 40 takich wyczynów. Średnio ponad 3
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Fot. użyczone (Nadleśnictwo Wałbrzych)

» Niektórzy samochodem chcieliby wjechać
najlepiej na sam Trójgarb lub Borową

i będzie obowiązywała w czasie
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Aby móc
skorzystać ze zniżki, uprawniony
musi posiadać zaświadczenie potwierdzające co najmniej trzykrotną
donację wydane przez regionalne
centrum krwiodawstwa, wojskowe
centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.

Fot. użyczone (Koleje Dolnośląskie)

Krwiodawcy z ulgami

W pociągach Kolei Dolnośląskich
bilety od 26 stycznia są dostępne
u konduktorów. Są one oznaczone
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Wybudują pawilon hematologiczny
W wałbrzyskim szpitalu im. Sokołowskiego powstanie wkrótce pawilon
hematologiczny, co ma wpłynąć na poprawę jakości leczenia schorzeń
krwi i układu krwionośnego.

Aleksandra Butrym. Okazuje się, że zapotrzebowanie na leczenie pacjentów ze schorzeniami krwi
przekracza wcześniejsze wyliczenia.
- W grudniu 2020 roku ze względu na olbrzymią
ilość chorych cały zespół i profesor Butrym zgłosili
dyrekcji szpitala chęć zakończenia pracy z powodu

braku możliwości prowadzenia skutecznego leczenia w warunkach oddziału kilkunastołóżkowego –
informuje prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
Miasto podejmie się wysiłku zbudowania
osobnego pawilonu na potrzeby oddziału
hematologicznego dla około 30 pacjentów. W
perspektywie 2 lat taki oddział miałby powstać.
Wyposażenie zostanie sfinansowane przez
UMWD. Koszt budowy pawilonu to wydatek 6-7
mln zł. Pierwszy etap mówi o wsparciu z budżetu gminy kwotą 400 tys. zł na przygotowanie
SCB
dokumentacji.

Rys. Katarzyna Zalepa

Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w kwocie 400 tys. zł na rozwój
Oddziału Hematologii w wałbrzyskim szpitalu.
Dwa lata temu w lecznicy po wielu latach starań
udało się zorganizować nowoczesny oddział
hematologiczny, którego kierownikiem jest prof.
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Może starczy na mule?
To, co zrobili w Ministerstwie Zdrowia, to jak machanie z tarasu wypasionej willi na wybrzeżu Sycylii do uchodźców płynących w pontonach na Morzu Śródziemnym. Albo spacer w nowym stroju Diora ubitą ziemią pośród
brazylijskich faweli. W najlepszym wypadku jak wcieranie soli w otwartą
ranę. No bo jak inaczej skomentować nagrody, które w zeszłym roku wypłacił resort zdrowia swoim urzędnikom. Było tego blisko 4,5 mln zł.

Nie będziemy pisać, jak dużo by
za to można kupić dzieciom szklanek
mleka w szkołach, wypłacić emerytom „trzynastek” lub ile bocznych
ulic odśnieżyć w Wałbrzychu (to by
było coś!). Ci w Ministerstwie Zdrowia wyglądają nam za to na takich,
którzy nie zauważają, że trwa pandemia, że biznesy padają jak komary
spryskane owadobójczym środkiem,
bo niczym uczniowie na lekcji techniki w podstawówce siedzą w ostatniej
ławce pod ścianą i rżną w statki,
mając na wszystko wywalone.

Trzeba to sobie jasno powiedzieć.
Nie po to człowiek uczy się, odpuszcza różne imprezy, fajne koleżanki
i trochę używek, żeby pracować
za gołą pensję. Premie są jak najbardziej mile widziane. Jak młode
Szwedki na Ibizie albo promocje na
„kolorówkę” (co to właściwie jest?)
w Rossmannie. Najlepiej wypłacane
z zysku w takim Amazonie lub jakiejś
naszej spółce Skarbu Państwa. Ale
przyznawanie nagród urzędnikom
w resorcie zdrowia w tak trudnym
czasie i z pieniędzy podatników, jest

delikatnie rzecz ujmując, nie na miejscu. Prawie nie do obrony. Pardon,
nagrody zostały wypłacone owszem
z funduszy ministerstwa (ale tylko w
części), ale podobno również ze środków europejskich. W tym wypadku
psioczenia na Unię Europejską jakoś
nie mogliśmy dosłyszeć. Pieniądze
nie śmierdzą, jak miał dawno temu
powiedzieć Wespazjan, wprowadzając podatek od toalet publicznych.
Dla przeciwwagi polećmy innym
frazeologizmem żywcem wziętym ze
starożytności. Urzędnicy państwowi

powinni być naszym zdaniem „jak
żona Cezara”. Świecić przykładem i
być poza wszelkimi podejrzeniami.
Rozkręciliśmy się jak Michał Adamczyk w wieczornym wydaniu „Wiadomości” w TVP. Jesteśmy jak on, prawie
nie do zatrzymania, ale czas na wyjaśnienia. Prawie 4,5 mln zł nagród
resort zdrowia wypłacił w 2020 roku
swoim urzędnikom. Nie wiadomo
kto i ile dostał. Średnio wyszło jakieś
6,6 tys. zł na głowę. Poinformował o
tym wiceminister zdrowia Waldemar
Kraska. Znacie kogoś, kto wolałby

Fot. (red)
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pęto pasztetowej od przegrzebków
smażonych na maśle i podanych z pikantną salsą? Nam nikt do głowy nie
przychodzi. Jeśli nie jesteście urzędnikami Ministerstwa Zdrowia, to raczej
ostryg zapiekanych z parmezanem
nie zjecie. Bardziej kajzerkę z suchą
podwawelską. Siedzicie wygodnie, no
to złapcie się oparcia. Nie tak dawno
rząd zdecydował o zamrożeniu w
tym roku dodatkowych bonusów,
a zblokowane w ten sposób środki
przeznaczone wcześniej na nagrody
dla administracji publicznej, zapisano
na zakup szczepionek i przeprowadzenie szczepień na koronawirusa.
Uwierzycie, że tak można?
Ten sam Kraska nie wyklucza,
że nagrody w jego ministerstwie
zostaną jednak w tym roku również
przyznane. Nie ma co, chłop nam
zaimponował jak Steven Seagal w
każdym z filmów ze… Stevenem
Seagalem. Tak nam się wydaje, że
o sytuacji służby zdrowia w resorcie ministra Adama Niedzielskiego
(zwierzchnika bohatera Kraski) wiedzą mniej więcej tyle, co o wojnie
dowiadujemy się z filmów o Rambo,
a o miłości z krótkich etiud udostępnianych przez serwis PornHub
(wiecie, o czym mówimy).
Nic tak dobrze nie działa na rynek
i konsumentów (w tym przypadku
wyborców) jak zdrowa konkurencja.
Weźcie takiego Amazona. Gdy Jeff
Bezos i jego kompani wprowadzą
w końcu pełną ofertę detaliczną dla
klientów z Polski, w biurach Allegro
i AliExpress z pewnością zauważalne
będzie wielkie poruszenie. Prawie
jak kiedyś przed walką Andrzeja Gołoty z Lennoxem Lewisem lub przed
noworocznym orędziem prezydenta
Andrzeja Dudy. Tak samo jest z polityką. Gdyby opozycja miała dobrą i
realną ofertę dla Polaków, choćby tak
korzystną jak Lidl w każdą sobotę,
to w szeregi PiS mógłby wkraść się
niepokój. Mamy przypuszczenie, graniczące z pewnością, że taki choćby
Patryk Rozgwiazda (różowy stwór w
seledynowych portkach), w kreskówce najlepszy kumpel SpongeBoba
Kanciastoportego, jest bardziej pomysłowy i pracowity niż członkowie
PO, SLD i PSL razem wzięci.
Kiedy będziecie źli na kolejne „wyskoki” obecnej władzy, policzcie do
dziesięciu. Powinno pomóc. Dopiero
gdy zaczniecie być wściekli, możecie
zacząć przeklinać. Tylko czy to coś
da? Buta i arogancja niech dalej
chodzą pod rękę.
Tomasz Piasecki
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Wesprzyj seniora w czasie pandemii

Fot. Ryszard Burdek

Fot. użyczone (OHP)

Chcesz uzyskać wsparcie? Wystarczy zadzwonić do MOPS pod
nr telefonu: 723 423 264 (od
Realizacja programu „Wspieraj seniora” na rzecz świdnickich osób poniedziałku do piątku w godz.
w podeszłym wieku została przedłużona. Pandemia trwa bowiem w naj- 8:00-16:00 lub pod numer ogólnopolskiej infolinii: 22 505 11 11
lepsze... Dlatego pomoc nadal jest potrzebna.
(od poniedziałku do niedzieli w
Program skierowany jest do nościach do skorzystania z po- zakupów, wykupieniu leków, godz. 8:00-21:00). Ze zgłaszającą
osób powyżej 70. roku życia, mocy wolontariuszy Miejskiego dostarczeniu obiadów, ale też się osobą skontaktuje się pracowktóre chcą ograniczyć wycho- Ośrodka Pomocy Społecznej może dotyczyć innych potrzeb, nik ośrodka, który ustali zakres i
dzenie z domu, a potrzebują w Świdnicy. Pomoc polega które wiązałyby się z wyjściem formy pomocy.
KaR
wsparcia w codziennych czyn- w szczególności na zrobieniu z domu.

» Beata Burdek (z lewej), wydawca WieszCo, przekazuje pieniądze z naszej akcji dla WOŚP

O takich rekordach miło się pisze
Uwielbiamy dzielić się dobrymi nowinami. W Wałbrzychu znów padł rekord zebranych
pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem do puszek trafiło
dokładnie 201 374,81 zł. To najwięcej w historii! Wow! My też mieliśmy swój udział w
zbiórce dokładając do tej kwoty pieniądze z naszej „pączkowej” akcji.
W ubiegłym tygodniu oficjalnie przekazaliśmy kopertę,
w której znalazło się 2,6 tys,
zł. Nie, to nie była łapówka,
ale nasz wkład w przedsięwzięcie firmowane przez Jurka
Owsiaka. Przypomnijmy, że to
dzięki wam, drodzy czytelnicy,
zebraliśmy aż tyle pieniędzy,
bo daliście się namówić na
kupno pączków w cukierniach
Oleńka po niższej cenie, wynoszącej ledwie 1,20 zł. My, jako
WieszCo, do każdego wypieku
dokładaliśmy drugie tyle i w ten

sposób zebrała się całkiem przyjemna kwota, razem 2,6 tys. zł.
Zebrane w ten sposób pieniądze przekazaliśmy Dorocie
Turzańskiej, szefowej wałbrzyskiego sztabu WOŚP. (obszerny
wywiad z nią czytajcie na str.
9). – To był kolejny finał, przy
którym miałem przyjemność
pracować. Tym razem inny
niż poprzednie, częściowo
wirtualny, ale udało się znakomicie. Wałbrzyszanie od
lat wspierają orkiestrę, i tym
razem wszyscy stanęliśmy na

wysokości zadania, za co bardzo dziękuję. Każde wsparcie,
każda złotówka mają ogromne
znaczenie. Redakcji WieszCo
oraz Cukierni Oleńka gratuluję pomysłu i wspólnej akcji
„Słodko pomagamy” – mówi
Jarosław Buzarewicz, dyrektor
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, w którym jak zwykle było
centrum dowodzenia. Słodka
akcja nie była naszą pierwszą
inicjatywą charytatywną. Przed
rokiem cały dochód z reklam
jednego wydania naszej gaze-

ty również przekazaliśmy potrzebującym, którym pomaga
Fundacja Jurka Owsiaka. Jakoś
lepiej się czujemy, gdy możemy
robić takie rzeczy. Namawiamy
do tego również innych i jednocześnie obiecujemy, że za
rok też będziemy z WOŚP.
Z pewnością ciekawi was,
jak przebiegała tegoroczna akcja i ile udało się zebrać? Postanowiliśmy, że w
przeciwieństwie do innych
artykułów, gdy przeważnie
zaokrąglamy liczby, żeby tek-

sty były bardziej przejrzyste,
tym razem podamy dokładne
kwoty, jakie udało się uzbierać na WOŚP w niektórych
miejscowościach. Wałbrzych
absolutnie odjechał, po raz
kolejny bijąc rekord zebranych
pieniędzy. Hojność wałbrzyszan zatrzymała się na liczniku
wskazującym 201 374,81
zł. Na „wośpowym” koncie
w Czarnym Borze stuknęła
z kolei suma 36 tys., która
na pewno jeszcze wzrośnie
po zakończeniu niektórych

aukcji. Tu np. złote serduszko wylicytowano za 3250
zł. Nowy rekord padł też w
Walimiu, gdzie uzbierano
łącznie 32.920,00 zł. Nie próżnował Mieroszów, w którym
stuknęła liczba absolutnie
zachwycająca – 35 181,46 zł.
W Boguszowie-Gorcach wcale
nie było gorzej. W tym mieście
zebrano dokładnie 30 314,51
zł. W Głuszycy natomiast również padł rekord. Tu udało się
zebrać 15 351,40 zł.
Tomasz Piasecki
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Gminy z masztami i flagami
Na Dolnym Śląsku ze 169 gmin
aż 97 dołączyło do akcji i skutecznie zebrało głosy poparcia. Dzięki
tym głosom to właśnie w blisko
setce dolnośląskich gmin staną
maszty z biało-czerwonymi flagami.

Sztandary upamiętniać będą setną
rocznicę odzyskania niepodległości.
Montaż masztów z flagami narodowymi ruszy jeszcze w tym roku,
jednak na dzisiaj trudno określić,
kiedy dokładnie się to stanie. Wśród

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Opublikowane zostały wyniki akcji „Pod biało-czerwoną”, organizowanej przez
Kancelarię premiera Mateusza Morawieckiego.

gmin z naszego regionu, gdzie
staną maszty z flagami, znalazł się:
Czarny Bór, Szczawno-Zdrój, Stare
Bogaczowice, Boguszów-Gorce,
Mieroszów i Głuszyca.
SCB

Na krzyżówce śmierci będzie rondo
Coś drgnęło w sprawie tzw. skrzyżowania śmierci w powiecie świdnickim.
Chodzi tu o odcinek krajowej drogi nr
5 na wysokości Mielęcina. Wreszcie
mamy dobre informacje.
Włączenie się do ruchu z
drogi powiatowej na drogę krajową koło Mielęcina
graniczy z cudem... Niestety
wielu kierowców traci w
tym miejscu panowanie nad
sobą i próbuje włączyć się za
wszelką cenę. Wielu przypłaciło to życiem... Możliwość
rozwiązań zmierzających do
poprawy bezpieczeństwa w
ruchu drogowym na skrzyżowaniu drogi krajowej nr
5 z drogą powiatową nr
3396 D (k/m Mielęcin) to
temat, który ciągnie się już
co najmniej od kilku lat. Na
tzw. „drodze śmierci” giną
kolejne osoby...
Obecnie w rejonie wspomnianego skrzyżowania zastosowane zostały rozwiązania doraźne poprawiające
bezpieczeństwo tj. ustawienie
znaków ostrzegawczych z
napisem „wypadki” na tle
fluorescencyjnym, zamontowanie pasów spowalniających oraz montaż lamp U35

nad znakami A -30. Ponadto
Wydział Ruchu Drogowego
KWP we Wrocławiu wystąpił ponownie do Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego z wnioskiem o
zamontowanie fotoradaru na
wysokości skrzyżowania. Nic
to jednak nie dało...
Aktualnie droga krajowa
nr 5 w obrębie skrzyżowania w Mielęcinie zaliczana
jest do kategorii E2 – czyli
najbardziej niebezpiecznych
jezdni w naszym kraju. Już w
2017 roku starosta świdnicki
wnioskował do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad o budowę ronda w
tym newralgicznym miejscu.
Odpowiedź była, delikatnie
mówiąc, wymijająca. Widziano potrzebę działań, zawsze
brakowało jednak środków
finansowych.
I wreszcie coś drgnęło. Minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk zatwierdził do
realizacji programy inwestycji

dla zadań drogowych w województwach dolnośląskim,
łódzkim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Łączny
koszt tych zadań to ponad
308 mln zł. Inwestycje związane są z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego poprzez rozbudowę skrzyżowań, montaż sygnalizacji świetlnej, budowę
chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę
kładki dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych czy
budowę obwodnicy.
Wśród nich znalazła się
rozbudowa skrzyżowania
w ciągu DK5 koło miejscowości Mielęcin! Bardzo wyczekiwana i potrzebna u
nas inwestycja obejmuje
przebudowę czterowlotowego ronda w ciągu DK5.
W ramach zadania zaplanowano również budowę
odwodnienia drogi wraz z

kanalizacją deszczową, wykonanie urządzeń ochrony
środowiska i budowę kanału

technologicznego. To dobra
wiadomość, a ta mniej pozytywna jest taka, że projekt

przewidziano do realizacji
dopiero w 2023 roku.
KaR

REKLAMA

Fot. KaR

» Gdy powstanie tu rondo, wypadków na pewno będzie mniej
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(automatycznych i manualnych).
Gęstość sieci pomiarowej jest
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska po długich staraniach gminy Strze- uzależniona od stężenia zaniegom w styczniu 2021 r., na terenie PSP im. Jana Pawła II w Kostrzy, uruchomił czyszczeń w powietrzu oraz liczby
mieszkańców województwa.
stację pomiarową jakości powietrza, która będzie działać w ramach PaństwoDane z pomiarów automawego Monitoringu Środowiska.
tycznych dostępne są na mapie
Stacja została ustawiona w Ko- zapylenie, które można obserwo- wego Monitoringu Środowiska w bieżących danych pomiarowych
strzy ze względu na dużą ilość za- wać podczas prac zakładów.
sieci pomiarów jakości powietrza Portalu Jakość Powietrza Główkładów wydobywczych i przeróbZ informacji uzyskanych z De- funkcjonuje ogółem ok. 270 stacji nego Inspektoratu Ochrony Śroczych. W miejscowości codzienne partamentu Ochrony Środowiska pomiarowych, w tym w woje- dowiska.
KaR
życie ludzi jest utrudnione przez wynika, że w ramach Państwo- wództwie dolnośląskim działa 28

Fot. KaR

» Pieców na węgiel i drewno pozbywamy
się zdecydowanie za wolno

Kopciuchy znikają za wolno
Pozaklasowe kotły na węgiel i drewno tzw. „kopciuchy” stanowią główne źródło zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Niestety tempo ich
wymiany stoi w miejscu. Nie jest dobrze... Do wymiany jest wciąż 3 mln
starych, węglowych pieców. Ekolodzy alarmują, że w takim tempie wymiana potrwa kilkadziesiąt lat, a nie dziesięć, jak planował rząd.

Zainteresowanie jest mniejsze, niż powinno być. Według
działaczy Polskiego Alarmu
Smogowego przyspieszenie
tempa wymiany starych pozaklasowych kotłów wymaga
mocnego zaangażowania się
gmin w działania antysmogowe. Chociażby informowania
mieszkańców o tym, że w
zależności od województwa
za rok, dwa lub trzy lata użytkowanie „kopciuchów” będzie nielegalne. Albo uruchamiania gminnych punktów
dostępu do Programu Czyste

Powietrze i zachęcania mieszkańców do wymiany ogrzewania oraz prowadzenie
skutecznej kontroli palenisk.
Jak ma się sytuacja w naszym regionie? Do projektu
„Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach
i lokalach mieszkalnych na
terenie wybranych gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej”
złożono 2516 wniosków na
łączną kwotę ponad 34 mln
zł. Jednym z liderów jest
Świdnica, w której złożono
393 podania.

Tyle złożyliśmy wniosków na wymianę kopciuchów:

Gmina Wałbrzych – 549

Żarów – 91

Miasto Świdnica – 393

Mieroszów – 83

Miasto Nowa Ruda – 304

Marcinowice – 80

Boguszów-Gorce – 238

Strzegom – 56

Gmina Nowa Ruda – 178

Dobromierz – 46

Głuszyca – 168

Świebodzice – 43

Jaworzyna Śląska – 132

Walim – 31

Gmina Świdnica – 124

RAZEM – 2 516

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Ważny pomiar w Kostrzy

Przypomnijmy, że możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów
grzewczych (np. wymiana
kotła, instalacji grzewczej) w
budynkach jednorodzinnych
oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w
budynkach wielorodzinnych.
Na ten cel mieszkańcy będą
mogli otrzymać dotację w
wysokości 70% kosztów
kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w
maksymalnej wysokości 25
tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla
mieszkania w budynku wielorodzinnym.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 20202022. Planuje się zmodernizować łącznie minimum 637
źródeł ciepła, co powinno
przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 14,34 ton oraz PM 2,5
w wysokości 11,13 ton. To
realny wpływ 15 gmin w
przeciwdziałaniu zmianom
klimatu, również dzięki planowanej redukcji emisji dwutlenku węgla w wysokości 2
810 ton.
Niestety, ale jest bardzo
źle. Prawie wszystkie miejscowości w kraju wymieniły
nieznaczny odsetek kotłów
na węgiel i drewno. W porównaniu z zeszłorocznymi
raportami liczba wymian kotłów nie uległa znaczącej
poprawie. Bez zaangażowania w działania antysmogowe na każdym szczeblu,
będziemy czekać jeszcze
wiele lat, zanim powietrze
w Polsce zacznie spełniać
normy. Pamiętajmy też, że z
powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem
każdego roku przedwcześnie
umiera 46 tysięcy obywateli.
Aktualnie trwa ocena wniosków, a wiosną zawierane
będą umowy o udzieleniu
grantu z właścicielami nieruchomości, których dokumenty ocenione zostały najwyżej. Świdniczanie złożyli 393
wnioski na kwotę ponad 5
mln zł. Środki przeznaczone
na granty w naszej gminie to
ponad 3 mln zł.
KaR
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Do końca świata
i dwa dni dłużej
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Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy związana prawie od
zawsze. Od kilku lat szefowa wałbrzyskiego sztabu orkiestrowego. Dorota Turzańska opowiada o zakładzie na grube tysiące, o hejcie, który jest coraz powszechniejszym zjawiskiem i co ją zszokowało w tym
roku podczas kwesty na ulicach.
WOŚP w ostatnich latach podzieliła Polaków? Dlaczego?
- Myślę, że to nie Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy podzieliła Polaków, tylko sytuacja w państwie.
Już dawno nie było takich hejtów,
krytycyzmu i narzekania na wszystko
i wszystkich. Niestety przy okazji
obrywa się też „wośpowi”.
Co Pani odpowiada tym, którzy
mówią „na Owsiaka nie daję”?
- Że dajemy tak naprawdę sobie,
swoim dzieciom i wnukom. Bo nigdy
nie wiadomo, kogo i kiedy trzeba
będzie podłączyć do aparatury oznaczonej czerwonym serduszkiem.
Gdy zaczynała Pani szefować
wałbrzyskiemu sztabowi WOŚP,
akcji nie dotykał taki hejt jak dziś?
- Nie przypominam sobie, zresztą
pojęcie hejtu to dość nowe zjawisko.
Kiedyś nikt o tym nie słyszał. Wtedy
raczej z sympatią każdy podchodził
do tego, co robimy. Początkowo
w Wałbrzychu działały trzy sztaby,
potem dwa. Od kilku lat scaliliśmy
siły i energię w jeden kanał działań.
„Oberwało się” Pani kiedykolwiek za WOŚP?
- Mnie nie, ale małej, 6-letniej
dziewczynce w tym roku tak!
Sześciolatce?
- Muszę o tym opowiedzieć,bo gdy
tylko przypomnę sobie całą sytuację
to aż… nie znajduję słów na swoją
złość. Podczas tegorocznej zbiórki
starsza osoba wychodząca z kościoła
zaczęła krzyczeć na naszą małą wolontariuszkę, że zbiera pieniądze na
chore dzieci, a WOŚP popiera aborcję. Nie wierzyłam, że to usłyszałam.
Pomijam fakt, gdzie to się stało i że
słowa wypowiedziała, jak domyślam
się, katoliczka. Ale dlaczego jej frustracja dotknęła małą dziewczynkę,
która nie ma pojęcia co to aborcja?!
Jest Pani opanowaną osobą, ale
widzę zdenerwowanie?
- Jak się nie denerwować na podobne sytuacje. Takie zachowanie,
jak tej pani wychodzącej z kościoła,
nie przystoi człowiekowi.
Wróćmy do hejtu. Teoretycznie
to wtedy, gdy go nie było łatwiej

powinno przychodzić
zbieranie pieniędzy,
a jest dokładnie odwrotnie. Wałbrzych
z roku na rok bije
rekordy w zbiórce?
- Po ubiegłorocznym finale
założyliśmy się w
sztabie, że w tym
roku przekroczymy kwotę 200
tys. zł. Gdyby
się nie udało,
mieliśmy dopłacić z własnych portfeli (śmiech).
Wszystko poszło po naszej
myśli i zebraliśmy
łącznie 201 374,81
zł. Kilkanaście lat
temu nie robiono zestawień, rankingów, ale
faktem jest, że od kilku
lat zbieramy coraz więcej
i to cieszy. Corocznie są inne
warunki, inna pogoda, inne
sytuacje. Nie znaleźliśmy
algorytmu pozwalającego
przewidzieć wysokość zebranych środków (śmiech).
Co w tym roku wylicytowano u nas za najwyższą
kwotę?
- To mnie Pan zaskoczył.
Wydaje mi się, że instalację
fotowoltaiczną, która „poszła” za ok. 11 tys. zł. Dla porównania powiem, że złote serduszko
wylicytowano za 5 tys. zł.
Jak się zmieniały wałbrzyskie
finały WOŚP w ciągu ostatnich
trzech dekad?
- To chyba opowieść na osobny
artykuł, a może nawet pracę licencjacką. Co roku jest coś innego.
Włączają się nowe instytucje, nowi
partnerzy. Sama fundacja daje nowe
możliwości. Od ubiegłego roku
mamy puszki stacjonarne. W tym
roku ruszyły eskarbonki. Wszystko
zmienia się bardzo dynamicznie.
Fot. Ryszard Burdek

Czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to światowy fenomen?
- Myślę,że tak. Chyba nigdzie na
świecie nie ma takiej akcji. Przynajmniej ja o drugim takim przedsięwzięciu nie słyszałam.
Może zapytam banalnie, ale
właściwie dlaczego to taki fenomen?
- Są różne powody. I te pozytywne,
i negatywne.
Negatywne?
- Tak, ale może najpierw o tych
pozytywnych. Najważniejsze, że
potrafimy się włączać w różne akcje.
Ostatnie lata pokazały, w jak wiele
zbiórek na leczenie chorych dzieci,
czy pomoc osobom poszkodowanym w katastrofach włączają się
Polacy. Potrafimy być szczodrzy, gdy
wymaga tego sytuacja. Nawet osoby, które same mają niewiele, potrafią się dzielić. Przykładem może
być Szlachetna Paczka, gdzie często
ludzie oddają ostatnie opakowanie
makaronu, którego sami potrzebują.
Inną sprawą jest nagłośnienie takich
akcji. Osoby medialne, szukające
rozgłosu, lubiące się pokazać, włączają się w pomoc charytatywną,
„bo jest to dobrze widziane”.
To są te negatywne powody?
- Wielu utożsamia się z Orkiestrą,
bo tak po prostu wypada. Inną
stroną medalu jest to, że chyba
nigdzie na świecie osoby prywatne
nie muszą aż tak mocno wspierać
państwowej służby zdrowia. Wyobraźmy sobie nasze szpitale bez
sprzętu oznaczonego serduszkami.
W tym momencie chyba nikt nie ma
wątpliwości, że ich funkcjonowanie
byłoby bardzo trudne.
Chce Pani powiedzieć, że politycy zamiast licytować dzień
spędzony ze sobą, powinni podjąć działania na rzecz ochrony
zdrowia?
- Nie chcę się mieszać w politykę.
To nie dla mnie. Prawdą jest, że pomoc od państwa dla służby zdrowia
powinna płynąć w dużo większym
wymiarze niż od społeczeństwa.

» - Będziemy grać tak długo, jak tylko
się da – mówi Dorota Turzańska,
szefowa wałbrzyskiego sztabu WOŚP

Ostatni finał był inny od pozostałych. Trudniejszy?
- Finał był inny, bo obecna sytuacja
jest inna. Nie wiem, czy trudniejszy do
przeprowadzenia, Zabrakło kontaktów
z ludźmi. Koncertów na żywo, ognia
w czasie licytacji ze sceny, pokazów,
zabaw dla najmłodszych i wielu innych elementów. Nie zabrakło za
to wolontariuszy i chęci ze strony
mieszkańców do dzielenia się dobrem.
Skąd bierze Pani energię do
ciągłego działania na rzecz WOŚP?
- Z uśmiechów wolontariuszy, z
zaangażowania wielu ludzi. Z tego,

że na osoby pracujące w sztabie
zawsze można liczyć. Z tego, że
na naszych oczach najmłodsi
wolontariusze wyrastają na dorosłych ludzi z otwartymi sercami.
Dziękuję tym wszystkim, którzy
nas od lat wspierają. Nie będę
każdego wymieniać, ale wiedzcie,
że te podziękowania kieruję do
każdego z was z osobna.
Będziecie grać do końca świata
i o jeden dzień dłużej?
- Jak tylko się da. Nawet o dwa
dni dłużej.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Miasto z innej strony
Siedzieliśmy, dumaliśmy, drapaliśmy się po brodzie i
łysinie, co też wymyślić, żeby was zadowolić, drodzy
czytelnicy. Pisaliście, że chcielibyście więcej zdjęć.
Najlepiej tych rzadko publikowanych. Zapuściliśmy
temat w Bibliotece pod Atlantami i udało się co nieco
wygrzebać.
Dziś pierwsza porcja ciekawych fotografii z charakterystycznych miejsc Wałbrzycha.
Interesowały nas obrazki,
jakby to napisać, najbardziej

oryginalne. Być może nigdy
dotąd nie pokazywane szerszemu gronu czytelników lub
zapomniane, co najwyżej te

najmniej opatrzone. Bo co to
za frajda pokazywać zdjęcia,
które wielu zna wręcz na pamięć?! Określiliśmy sobie ramy

czasowe – lata 50., 60. i 70.
Tak nam się jakoś wydawało,
że z tych trzech dekad ciekawych fotografii z Wałbrzycha
jakoś nie jest za dużo. Wiele
się nie pomyliliśmy. Pracownice Biblioteki pod Atlantami
miały z nami niezłą przeprawę.
Musiały mocno pogrzebać w
przepastnych archiwach, ale
udało się, za co należą im się
wielkie słowa podziękowania.
Tymi kilkoma obrazkami
spróbujemy wam opowiedzieć historię sprzed kilkudziesięciu lat. Oddać at-
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» Al. Wyzwolenia, ale zimą. Dokładnie styczeń 1979 roku.
Widok w kierunku pl. Grunwaldzkiego. Tyle śniegu
napadało, że właścicielowi Syrenki nie chciało się
samochodu odśnieżać. Na latarni widoczny jest głośnik
miejskiego radiowęzła. Drogą ostrożnie sunie „ogórek”
(nie, nie ten zielony szklarniowy, ale autobus). W tle
majaczą samochody ciężarowe

mosferę tamtego czasu.
Może dzięki nam przypomnicie sobie młodość, opowiecie dzieciom lub wnukom
wydarzenia, których byliście
świadkami na tych akurat
ulicach lub placach. Wrócicie
pamięcią do pierwszych randek, spotkań z przyjaciółmi,
rozmów ze znajomymi. A
niech tam, oglądajcie i na-

pawajcie wzrok tymi niecodziennymi fotografiami.
W pier wszej odsłonie
„Miasta z innej strony” przyglądamy się dzisiejszej al.
Wyzwolenia, spoglądamy
na p. Grunwaldzki, podpatrujemy co działo się na ul.
Armii Krajowej, Piłsudskiego i
Wysockiego.
Tomasz Piasecki

» Początek lat. 60. Dzisiejsza aleja Wyzwolenia 20-22. Wtedy mieściła się tam Powiatowa
i Miejska Rada Narodowa. Pod nr 20 do końca lat. 50 był natomiast Powiatowy Dom
Kultury. Widoczny przystanek trolejbusowy, a ulica jeszcze pokryta kostką brukową.
Po lewej stronie widać chyba kiosk z prasą, ktoś jedzie na motocyklu, ktoś spaceruje,
promienie wiosennego słońca (tak nam się wydaje) smagają przechodniów

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami/KAW – Zbigniew Pachla)

» Przełom lat 40. i 50. w centrum miasta, a dokładniej na dzisiejszym pl. Grunwaldzkim jako
głównym węźle komunikacyjnym Wałbrzycha. Widać autobusy ówczesnej komunikacji
miejskiej, stłoczonych ludzi na chodniku. Także torowiska przecinające wybrukowaną jezdnię

» Lata 60., ulica Armii Krajowej. Fragment niezmiennej i charakterystycznej bryły dworca
kolejowego Wałbrzych Miasto. Widoczna trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Zwraca uwagę
kostka brukowa na ulicy

» Końcówka lat 70., obecna ulica Wysockiego. Nad krajobrazem góruje KWK „Thorez”. Dziś
tu znajduje się Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. Prawda, że to miejsce zmieniło się nie
do poznania?

» Jedno z nielicznych zdjęć dzisiejszej ul. Piłsudskiego z przełomu lat 40. i 50. ubiegłego
wieku. Po prawej stronie torowisko z trakcją, po lewej rosnące drzewa wzdłuż ulicy,
malowniczo wijącej się w kierunku dzisiejszego pl. Górnika

Czyste powietrze w Walimiu
Ta gmina powiatu wałbrzyskiego dołączyła do grona pięćdziesięciu dolnośląskich miejscowości, które podjęły się realizacji
programu „Czyste Powietrze”.

wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych.
Dolnośląskie porozumienie – w obecności
pełnomocnika premiera ds. programu Czyste
Powietrze Bartłomieja Orła oraz prezesa NFO-

ŚiGW prof. Macieja Chorowskiego – podpisali:
prezes i wiceprezes zarządu WFOŚiGW we
Wrocławiu – Łukasz Kasztelowicz i Bartłomiej
Wiązowski oraz wójt Walimia Adam Hausman.
- Gminy są bliżej swoich mieszkańców i
powinny ich wspierać w sięganiu po dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania,
przyczyniając się w ten sposób do poszerzania grona wnioskodawców w programie,
którego celem jest poprawa jakości powietrza
w kraju – mówił Bartłomiej Orzeł.

Fot. użyczone (UG Walim)

WALIM

Dzięki podpisanemu 2 lutego porozumieniu o współpracy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, mieszkańcy Walimia mają
większe szanse na dotacje do 37 tys. zł na
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SCB

» W tym pawilonie kupicie m.in.
bilety na zwiedzanie zamku

Godziny otwarcia
Zamku Książ
w Wałbrzychu:
ZAMEK
I MAUZOLEUM:

poniedziałek-czwartek:
czynne od godz.
12:00 do 17:00
piątek, sobota, niedziela:
czynne od godz.
10:00 do 17:00

PODZIEMIA

poniedziałek-czwartek:
godziny wejść
13:00 i 15:00
piątek, sobota, niedziela:
godziny wejść
11:00, 13:00 i 15:00

PALMIARNIA

Fot. użyczone (Zamek Książ)

poniedziałek-czwartek:
czynne od godz.
12:00 do 16:00
piątek, sobota, niedziela:
czynne od godz.
10:00 do 16:00

WAŁBRZYCH

Niby żadne mecyje, a cieszy
Mamy to, na co wielu turystów czekało od dawna. Zakończyła się
adaptacja dawnego budynku gospodarczego na przedzamczu Książa na pawilon powitalny. Ważne, że inwestycja została oficjalnie
zaakceptowana przez wałbrzyską delegaturę wojewódzkiego konserwatora zabytków. Od teraz bilety na zwiedzanie można kupować
w komfortowych warunkach.
Obiekt został uruchomiony
dla turystów 1 lutego. To
ważny dzień w zamkowej
historii, gdyż warta prawie
2,5 mln zł inwestycja została
zrealizowana w celu podniesienia komfortu odwiedzających Książ gości. Inwestycja
w całości została sfinansowana ze środków spółki.

- Pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rosnącej
liczby turystów w Zamku
Książ, która już w 2019 roku
przekroczyła pół miliona.
Nowy pawilon powstał z
myślą o naszych odwiedzających, jest przestronny i
komfortowy. Zmienia się
również funkcja przedzam-

cza. Przewodnicy i Punkt
Obsługi Klienta znajdują
się w Budynku Bramnym.
Tym samym centralizujemy
wszystkie usługi w okolicy
głównego wejścia do zamku
– mówi prezes Zamku Książ
Anna Żabska.
Przypomnijmy, że obiekt
powstał w czasach ostatnich

Hochbergów na Książu, kiedy książę Jan Henryk XV rozbudowywał zamek w latach
1908-1922. Przez wiele powojennych lat dzisiejszy pawilon powitalny pełnił funkcje magazynowe. W 2019
roku zapadła decyzja o jego
kompleksowej przebudowie
i nadaniu nowej funkcji. W

OGRODY ŚWIATŁA

(Tarasy Zamkowe
i ogród Palmiarni)
poniedziałek-czwartek:
czynne od godz.
16:30 do 20:00
piątek, sobota, niedziela:
czynne od godz.
16:30 do 21:00

STADNINA

poniedziałek-niedziela:
czynne od godz. 10:00 do 16:00.
Możliwa jest awizacja grup.
Zgo dni e z naj now szy mi
obo strz enia mi zwi edz anie
Zamku Książ w Wałbrzychu
odb ywa się z sys tem em
pawilonie turyści będą
audioguidów i przy zachowaniu
mogli kupić bilety na
pełnego reżimu sanitarnego.
zwiedzanie zamku, a od
1 marca także pamiątki
Oso by bez mas ecz ek nie
z Książa w nowej przebędą wpuszczane na teren
strzeni sklepowej. W
kompleksu. Bilety dostępne na
pawilonie znajduje
www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl
się również punkt
lub bezpośrednio w nowym
medyczny.
pawilonie powitalnym.
SCB

Fot. użyczone (Borówkowe Wzgórze)
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» Swojski chleb, a do tego konfitury własnej roboty. Mniam…

STARE BOGACZOWICE

Tak jeść chciałby każdy z nas
Jesteśmy przekonani, że czytając ten tekst zrobicie się głodni, a niejednemu poleci ślinka.
Będzie o ekologicznej żywności. Jeśli latem lockdown pójdzie w zapomnienie (oby!), w Strudze odbędą się targi, jakich region nie widział. Zjadą tu producenci wszystkiego, co pyszne,
zdrowe i swojskie.
Pomysł jest, teraz czas
na jego realizację. I choć do
startu inicjatywy trochę czasu
jeszcze zostało, my już promu-

jemy wydarzenie. Bo wydaje
nam się świetnym zamysłem.
Od czerwca do września w
każdą drugą niedzielę mie-

siąca w wiejskiej świetlicy w
Strudze gmina planuje targi
żywności ekologicznej. Jeśli
dopisze pogoda, stoły staną

na świeżym powietrzu, a na
nich zaroi się od wiktuałów,
których każdy będzie mógł nie
tylko skosztować, ale przede

wszystkim kupić. Kto by nie
chciał codziennie raczyć się
produktami spożywczymi pozbawionymi chemii, ulepsza-

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Bibliotekę w Jedlinie przeniesiono
do Pawilonu Zdrojowego

JEDLINA-ZDRÓJ

Cała biblioteka po nowemu
Wiemy, jak ważne są takie wydarzenia dla lokalnej społeczności, więc z chęcią o tym piszemy.
W Jedlinie-Zdroju przeniesiono bibliotekę w nowe miejsce. Tam, gdzie wypożyczano dotąd
książki, powstały nowoczesne pomieszczenia. Zrobiono coś, na co wielu czekało od dawna.
Posługując się słownictwem
filmowym na pewno nie była
to „nieoczekiwana zmiana
miejsc”. Wręcz przeciwnie. In-

westycja dobrze przemyślana
i potrzebna w tej małej gminie. Z jednej strony wygospodarowano pomieszczenia dla

nowej działalności kulturalnej,
z drugiej zaś przeniesiono
bibliotekę do pawilonu, do
którego pasuje jak ulał.

No to teraz konkrety. Przede
wszystkim zmodernizowano
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Na parterze budynku wyremontowano sale, w których
dotąd znajdował się księgozbiór. Dzięki temu powstały

czy i innego badziewia, które
do żywności coraz częściej
pakują jej producenci.
W Strudze spotkamy plantatorów malin i borówek,
kupimy od nich konfitury
zrobione z tych właśnie
owoców, przekonamy się,
jak mogą smakować wędliny pozbawione sztucznych
barwników i konserwantów.
Nie zabraknie producentów
serów owczych i amatorów
chleba na prawdziwym zakwasie oraz hodowców jajek
„od szczęśliwych kurek”.
Takich wiecie, ekologicznych. Ponadto organizatorzy
chcieliby, żeby na targach
pojawili się też miejscowi
rolnicy ze swoimi produktami, choćby marchwią czy
burakami.
Nam na samą myśl leci
już ślinka. Trzymamy kciuki,
żeby targi mogły się odbyć.
Być może uda się namówić restauratorów, żeby w
dniu wydarzenia serwowali
gościom płatne śniadania,
oczywiście skomponowane
z ekologicznych produktów.
Targi mają być dniem nie tylko poświęconym na handel,
ale na rodzinne spotkanie z
ekologiczną żywnością. Taką
ideę to my „kupujemy”.
Red

nowoczesne pomieszczenia,
które przeznaczone zostaną
do prowadzenia zajęć ruchowych i nazwijmy je roboczo, filmowo-teatralnych. W
planach jest organizowanie
różnego rodzaju warsztatów tanecznych (m.in. balet,
hip-hop, salsa). Mają tam
odbywać się zajęcia z jogi
oraz tai-chi. Pomysłów na
aktywne spędzanie czasu
jest zresztą dużo więcej. Jest
także sala konferencyjna na
blisko 60 miejsc. Wyremontowano toalety i pomieszczenia
socjalne.
Bibliotekę natomiast przeniesiono do Pawilonu Zdrojowego przy pl. Zdrojowym,
który całkowicie zmodernizowano. Kupiono nowe
meble, sprzęt i urządzenia
multimedialne. Czytelnicy
w nowych, przestronnych
wnętrzach biblioteki i czytelni mogą już korzystać z
przygotowanej oferty. Niedawno otwarto bibliotekę
po remoncie.
Na koniec istotna informacja. Całkowita wartość
inwestycji to ponad 800 tys.
zł, a 85 proc. kwoty gmina
otrzymała jako unijne dofinansowanie. Przekonajcie się
sami, jak oba miejsca wyglądają po remoncie.
Red

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Rondo zmienia nazwę
Radni Szczawna-Zdroju podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy popularnemu skrzyżowaniu przy Tesco. Będzie nosić nazwę
Ronda Niepodległości.

- Grupa 230 mieszkańców podpisała
petycję o nadaniu nazwy temu miejscu.
Padła propozycja Ronda Niepodległości
przy zbiegu ulic Szczawieńskiej i Łączyń-

skiego – mówił podczas sesji burmistrz
Marek Fedoruk.
Przewodniczący Rady Miasta Michał Broda
opowiadał się za przeprowadzeniem konsul-

tacji wśród mieszkańców na temat nazewnictwa ronda i złożył wniosek w tej sprawie,
ale nie zyskał on odpowiedniej ilości głosów.
- Najodpowiedniejszym rozwiązaniem byłoby skonsultowanie tego i danie możliwości
wypowiedzenia się wszystkim mieszkańcom
miasta - mówił przewodniczący.
Ostatecznie głosami większości radnych,
wniosek o nadanie nazwy temu miejscu,
położonemu niedaleko Tesco, został przyjęty i od teraz będzie nosiło nazwę Ronda
SCB
Niepodległości.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Głuszyca od dawna stawia na odnawialne źródła energii

GŁUSZYCA

Oszczędność pod pachę z ekologią
Fotowoltaika to dziś bardzo modne słowo. No bo kto nie chciałby być eko. Na odnawialne
źródła energii postawiły szkoły w Głuszycy, prowadzone przez gminę. Ogniwa fotowoltaiczne na dachach budynków i oszczędności to nie wszystko. Jest jeszcze jedna korzyść.
Większy udział odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie kosztów opłat za prąd
we wszystkich szkołach, któ-

rych organem prowadzącym
jest gmina, były głównymi
założeniami projektu „Eko
Głuszyca – tu mieszkam, tu

żyję”. To akurat jest dla nas
zrozumiałe i bijemy brawo z
zachwytu, że program udało
się zrealizować w Głuszy-

cy. Cieszymy się, że projekt
otrzymał wsparcie finansowe
ze środków unijnych w wysokości ponad 420 tys. zł.

ŚWIEBODZICE

Walentynki z bateriami?
Jak najbardziej TAK!

Realizacja zadania nie
skończyła się na instalacji
systemów fotowoltaicznych
do produkcji energii elek-
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trycznej. To by było za mało.
Choćby w Szkole Podstawowej nr 2 zamontowano też
powietrzne pompy ciepła do
podgrzewania ciepłej wody
użytkowej. Wykorzystanie
tych urządzeń powoduje
zmniejszenie zużycia gazu,
którym zasilane są systemy grzewcze szkół. Tu też
oszczędność idzie w parze z
ekologią.
Wracamy jednak do ostatniego zdania we wstępie, że
to nie wszystkie korzyści z
realizacji projektu.
Edukacyjnym elementem
zadania jest możliwość
obserwacji przez uczniów
procesów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej. Młodzież dzięki
zainstalowanym ekranom
dokładnie zobaczy, ile w
ekologiczny sposób udało
się wyprodukować energii
elektrycznej.
Na deser zostawiliśmy coś
jeszcze z serii dobrych wieści ekologicznych. Panele
fotowoltaiczne będą wspomagać również nową siedzibę głuszyckiego urzędu
miejskiego. I to się nazywa
gmina eko.
Red

» Czy Walentynki mogą być
eko? Tak i to jeszcze jak!

To doskonała okazja, aby to najpiękniejsze uczucie okazać miejscu,
w którym wszyscy żyjemy. Ale nie
w skali mikro, ale makro. Taka idea
przyświecała w 2021 roku inicjatorom wyjątkowej akcji EkoWalentynki.
W tym roku w tę ogólnopolską
ideę włączą się również Świebodzice.
Z tej okazji w najbliższy piątek (12
lutego), przed miejskim ratuszem
stanie specjalny pojemnik. Będziecie

mogli do niego wrzucić zużyte baterie. Dlatego już dziś szukajcie takich
w szufladach, szafkach i innych kątach w swoich mieszkaniach. Dobrze
przeszukajcie wszystkie zakamarki.
Każdy kto, oczywiście z miłości do
naszej planety, zdecyduje się oddać
stare akumulatory, otrzyma upominek niespodziankę. Akcja rozpocznie
się o godzinie 10:00. Wszystkich
zapraszamy do udziału.

Dotychczas w całym kraju w ramach akcji zebrano wraz z lokalnymi
partnerami ponad 10 mln sztuk zużytych baterii. Wypada chyba napisać,
kto jest pomysłodawcą całego przedsięwzięcia, skoro tak bardzo nam się
ono podoba. Jest nim Dominik Dobrowolski, a regionalnym koordynatorem
akcji w naszej okolicy jest w tym roku
Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych.
Red

Fot. użyczone (UM Świebodzie)

Zawsze musi być ten pierwszy raz. Praktycznie w każdej dziedzinie życia. Tak będzie niedługo w Świebodzicach, gdzie po raz
pierwszy odbędzie się święto zakochanych z... myślą o naszej
planecie. Bo niby dlaczego nie wyrazić swojej miłości do Ziemi?!
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HISTORIA NIEZNANA

» Uzdrowisko Stary Zdrój na miedziorycie z 1835 roku. Po prawej stronie widoczny
jest Doktorhaus (Fot. Schlesischer Berglandkalender, Max Kleinwächter)

House przyjmował tu rano
To może być trudne zadanie. Jak rozpoznać w dzisiejszej wałbrzyskiej dzielnicy
Stary Zdrój dawne uzdrowisko (niem. Altwasser, łac. Aqua Antiqua)? W którym promenada spacerowa stała się zwykłą drogą (ul. Pocztowa) rozjeżdżaną codziennie
przez setki samochodów. Gdzie byłą halę spacerową wyburzono w 2004 roku w
atmosferze małego skandalu, a perełka uzdrowiska, dom zdrojowy Lwi Gród, jest w
tak bardzo złym stanie, że grozi zawaleniem.
Ciężko w tym dostrzec ceniony wśród kuracjuszy kurort, w którym bywały znane
osobistości, m.in. Stanisław
Poniatowski (bratanek króla), Hugo Kołłątaj, księżna
Izabela Czartoryska, Maria
Łączyńska (słynna później jako
pani Walewska), John Quincy
Adams (prezydent USA w
latach 1825-1829) czy Michał
Kleofas Ogiński (kompozytor).
Na szczęście z pomocą
przychodzą archiwalne materiały, w których można
znaleźć ciekawe i fascynujące historie uzdrowiskowych
obiektów. Wśród istniejących
do dzisiaj budynków Sta-

rego Zdroju na wyjątkową
uwagę zasługuje ten przy
ul. Pocztowej 22. Ma on tak
bogatą historię, że mógłby
nią obdzielić kilka sąsiednich
kamienic. Dzięki skrupulatnej
pracy wałbrzyszanina, doktora nauk humanistycznych Tomasza Nochowicza, który dotarł do wielu interesujących
faktów na jego temat i w
2019 roku zebrał je wszystkie
w karcie ewidencyjnej zabytku nieruchomego, mogę dzisiaj przedstawić czytelnikom
losy tego obiektu. Oczywiście
za zgodą Tomasza Nochowicza. Historię uzupełnią m.in.
informacje z artykułu prof.

dra hab. Romualda Mariusza Łuczyńskiego (również
wałbrzyszanina) i artykuł
opublikowany dawno temu,
bo w 1959 roku w lokalnej
Trybunie Wałbrzyskiej.
Budynek powstał na przełomie XVIII i XIX wieku, w
centralnym punkcie uzdrowiska. W pobliżu znajdował się plac zdrojowy (niem.
Brunnenplatz) oraz źródło
Fryderyka (Friedrichsquelle)
i źródło Jerzego (Georgsbrunnen). Był to dom lekarza
zdrojowego, tzw. Doktorhaus
(w polskim przekładzie - Doktoryia). K.F. Mosch w opisie
śląskich zdrojów z 1821 roku

przedstawił go jako własność dra Augusta Heimberta
Hinze, który w latach 18021832 pełnił funkcję lekarza
uzdrowiskowego. Ponadto
był wałbrzyskim fizykiem
powiatowym, a wcześniej
nadwornym lekarzem rodziny
von Hochberg z Książa. Była
to postać nietuzinkowa. Doktor opracował na przykład
receptę leczniczej wódki.
Znane są również jego zasługi w propagowaniu Starego
Zdroju jako kurortu w ówczesnej prasie i publikacjach
książkowych. W czasach
świetności uzdrowiska, na
parterze budynku, codziennie

w godzinach 9:00-11:00, dr
Hinze przyjmował pacjentów. Dla podkreślenia jego
zasług, w okresie międzywojennym w Starym Zdroju
wytwarzano likier nazwany
jego nazwiskiem. Doktorhaus
oferował kuracjuszom 10
dużych i jasnych izb, a także
obszerną kuchnię i piwnicę.
Bardzo możliwe, że opisany przez dra Hinze w 1805
roku Nowy Dom (niem. neue
Haus) to właśnie ten sam
obiekt. W połowie lat 30. XIX
wieku budynek nazywano już
wtedy domem zdrojowym
(niem. Brunnenhaus). Od
czasu jego wybudowania

nie zaszły jakieś szczególnie
istotne zmiany w substancji
budynku. Warto wspomnieć,
że z okien większości pokoi
widać było promenadę, dwa
wspomniane wyżej źródła
wód mineralnych (Fryderyka
i Jerzego) oraz łazienki. Do
budynku przynależała stajnia
na cztery konie.
Aż przyszedł czas, gdy opisywany dom przy ul. Pocztowej 22, przez dziesięciolecia
służący potrzebom kuracjuszy, trafił pod skrzydła parafii
ewangelickiej. Prześledźmy,
jak do tego doszło. W czasie
funkcjonowania uzdrowiska
Stary Zdrój, równolegle in-
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tensywnie rozwijało się na
tym terenie górnictwo węgla
kamiennego. Kopalnia Segen
Gottes (później Chwalibóg)
przy obecnej ul. Batorego
istniała już w 1594 roku.
Należała m.in. do kolejnych
właścicieli uzdrowiska (barona Chamare, radcy von Mutius), a następnie do spółki
C. Kulmiz G.m.b.H., koncernu
Scheringa (Kokswerke und
Chemische Fabriken), czy Niederschlesische Bergbau A.G.
I właśnie wydobycie węgla
kamiennego będące motorem napędowym dla rozwoju
Wałbrzycha i okolicznych
miejscowości stało się przekleństwem dla uzdrowiska.
Wraz z rozwojem górnictwa
zaczęły wysychać źródła wód
mineralnych. Aby sprostać
potrzebom kuracjuszy, odwiercano nowe. Niestety
wszystkie te zabiegi zdały się
na nic. Nadszedł 1869 rok, a
wraz z nim silny spadek wydajności i w końcu wysychanie wszystkich źródeł Starego
Zdroju. Rodzina Mutiusów
(właściciele) nie chciała się
poddawać. Jeszcze w 1870
roku wydzierżawiła uzdrowisko gminnemu konsorcjum,
które zamierzało przekształcić
Stary Zdrój w nowoczesny
kurort. Niestety, planów nie
udało się zrealizować. Trzy
lata później uzdrowisko ostatecznie upadło, ale woda mineralna jeszcze przez dłuższy
czas występowała w wyrobiskach górniczych. Podczas
stopniowego zanikania wód
leczniczych poszczególne budynki upadającego uzdrowi-

ska adaptowano do nowych
funkcji. Nie inaczej było z
domem lekarza zdrojowego.
W 1897 roku ówczesny
właściciel Starego Zdroju,
gen. Albert von Mutius, założył fundację ewangelickich
diakonis, nadając jej imię
swojej zmarłej matki Gerthy
(Gertha-von-Mutius-Diakonnissenstiftung) i uposażając
ją w kapitał o wartości 5 tys.
marek. Tomasz Nochowicz w
swoim opracowaniu podaje,
że „diakonisy lokalnie zajmowały się działalnością charytatywną wśród najuboższych,
chorych i potrzebujących,
a w dawnym Doktorhaus
prowadziły szkołę kucharską
i ochronkę dla dzieci (Spielschule). Mutius sprzedając w
1904 r. dobra w Starym Zdroju
firmie C. Kulmitz, ofiarował
budynek siostrom, stał się on
własnością parafii ewangelickiej. W 1912 r. mieszkała tu
diakonisa, właścicielka szkoły
kucharskiej, zwrotniczy i inwalida. W 1927 r. jako właściciel
nieruchomości figuruje Evangelische Männer und Junglingsverein. Stowarzyszenie
prowadziło tu schronisko,
przytułek dla samotnych i
robotników sezonowych, co
poświadczał napis nad wejściem głównym (Herberge
zur Heimat, Wandererarbeiterstätte). Lokatorami budynku
byli wtedy: górnik, robotnik
górniczy, inwalida, wiertniczy
(Eisenbohrer), zaś w 1933 r.
poza zarządcą obiektu mieszkała tu wdowa, robotnik i
malarz porcelany. W 1935 r.
budynek od stowarzyszenia,
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» Plac zdrojowy uzdrowiska Stary Zdrój. Po lewej widoczny jest
Doktorhaus (fFot. Śląska Biblioteka Cyfrowa, rok 1860)

będącego w ciężkiej sytuacji
finansowej odkupiła wspomniana wcześniej fundacja
diakonis. Ponadto zwiększyła
się liczba domowników. W
1937 r. mieszkało tu 9 osób
(dwóch malarzy porcelany,
górnik, robotnik, magazynier,
wdowa, inwalida i artysta
malarz Kurt Warzecha), a dwa
lata później (1939) 22 osoby:
m.in. 5 czeladników różnych
zawodów, 5 osób pracujących
w górnictwie, wdowa.”.
W latach 30. XX wieku
dawny Doktorhaus opisywano jako zabytek podlegający
ochronie prawnej (Denkmalschutz). W 1938 roku Hans

Jung prowadzący sprawę w
zastępstwie Gühntera Grundmanna (konserwatora zabytków prowincji dolnośląskiej)
stwierdził, że budynek jest
charakterystyczny dla typu
pruskiego budynku użytkowego z ok. 1800 roku i wyróżnia się na tle innych w
okolicy. Pomimo trudności
finansowych konserwator
zabytków przeznaczył pulę
środków na jego remont, który zakończono w 1939 roku.
W ramach prac wykonano
remont dachu i elewacji. Jak
twierdzi Tomasz Nochowicz,
przynajmniej do 1946 roku
dom był w rękach kościelnych,

» Archiwum w byłym domu lekarza uzdrowiskowego (Fot. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, sygn. IX/163, rok 1959)

a fundacja Gerty von Mutius
prowadziła w nim Ewangelicki
Dom Starców dla 30 podopiecznych. Następnie obiekt
znacjonalizowano i przeznaczono na cele mieszkalne.
Nie mam pewności, kiedy
w budynku urządzono oddział powiatowy Archiwum
Państwowego we Wrocławiu. Na pewno w 1958 roku
archiwum już tu funkcjonowało. Garść informacji na
ten temat przynosi artykuł
opublikowany w Trybunie
Wałbrzyskiej z 18 września
1959 roku, w którym Gizela Górska opisała swoje wrażenia z wizyty w tej
instytucji: „Przy wejściu z
miejsca uderza nas zapach
stęchlizny, wilgoci i starości. Cicho. Pusto. Dopiero po
chwili zza stosów szpargałów
i papierów ujrzeliśmy młodego mężczyznę. To właśnie
on (ku naszemu wielkiemu
zdumieniu, bo myśleliśmy, że
archiwista to koniecznie siwy,
starszy pan) jest kierownikiem
tutejszego archiwum”. Stefan
Głogowski, bo o nim mowa,
miał wówczas dwadzieścia
parę lat. Świeżo upieczony
magister, który rok wcześniej
ukończył studia historyczne
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przyjechał
do Wałbrzycha i chociaż przeraziły go warunki, w jakich
miał pracować, postanowił
zostać. W wałbrzyskim archiwum zgromadzono wówczas
materiały dotyczące Świdnicy
i Dzierżoniowa (miasta i powiatu) oraz powiatu wałbrzyskiego. Z niezrozumiałych powodów wszystkie dokumenty
dotyczące przeszłości samego
Wałbrzycha znajdowały się

wówczas w archiwum wrocławskim. Jak oceniła to red.
Górska „takie załatwienie
sprawy było jawnym policzkiem dla miasta. Bez słowa
sprzeciwu (...) w którymś tam
roku pozwoliliśmy wywieźć
wszystkie akta mówiące o
przeszłości naszego miasta”.
Innym problemem był zły
stan techniczny budynku. Na
zewnątrz – zmurszały, popękany, zaniedbany. W środku
było jeszcze gorzej: „na ścianach grzyb, wilgoć, przejmujące zimno we wszystkich
pomieszczeniach, chociaż na
dworze jest 25 stopni ciepła.
Wody nie ma. Piece nie palą,
tylko dymią. Zimą w każdej
sekundzie grozi to pożarem.
Nie ma miejsca na pracownie
czy gabinety, gdzie można by
spokojnie pracować. I za tę
walącą się ruderę dyrekcja
Archiwum Państwowego
we Wrocławiu płaci każdego
miesiąca 9 tysięcy złotych
MZBM-owi nr 2”.
Archiwum mieściło się w
budynku do ok. 1966 roku.
W latach 1968-2004 działała
tu izba wytrzeźwień. Od 2004
roku w obiekcie funkcjonuje
Ośrodek Integracyjny dla Bezdomnych prowadzony przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1)Nochowicz T., Karta ewidencyjna
zabytku nieruchomego, 2019;
2)Łuczyński R., „Stary Zdrój. Dobra
Rycerskie. Dwór. Uzdrowisko”, Nowa
Kronika Wałbrzyska, tom III,
Wałbrzych 2015;
3)Jaros J. Słownik historyczny kopalń
węgla na ziemiach polskich, wyd. 2,
Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1984;
4)Wagner B., rozdział w publikacji o
nieznanym tytule i roku wydania;
5)Trybuna Wałbrzyska, 18.09.1959.
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Takie płyty zagrały, ale…
...jest ich coraz mniej. Niestety, taki właśnie wniosek nasuwa się po przeanalizowaniu ubiegłorocznych premier płytowych. I to w sensie dosłownym (ilościowym) jak i na poziomie artystycznym. Na szczęście są wyjątki, które budzą nadzieję, że nie wszyscy, którzy chwytają
za instrumenty i stają za mikrofonami, nie mają nic do powiedzenia.
W styczniu największą moją uwagę przykuł Algiers. Amerykanie po
trzech latach przerwy powrócili z
albumem „There Is No Year”. Nadal
grają mieszankę gatunków z wyrazistymi ostrymi riffami. Fani zespołu
raczej nie byli zawiedzeni. Panowie
są doskonale znani w Polsce. Zagrali
już kilka koncertów m.in. we Wrocławiu. W minionym roku jeszcze
zdążyli wystąpić w warszawskich
Hybrydach.
Kolejne miłe zaskoczenie to doskonale znana fanom jazzu – Jazzpospolita. Tym razem kwartet, po
pewnym zmianach personalnych,
poszerzył horyzonty muzyczne.
Kompozycje zyskały przestrzeń, są
bardziej rozbudowane. Panowie
chętniej zahaczają o brzmienia post-rocka. Jednym słowem „Przypływ”,
wydany w lutym, jest nie tylko dla fanów jazzu. Nie mogę pominąć duetu,
który jest zupełnie nieoczywisty – Karaś/Rogucki. Muzycy nagrali album
„Ostatni bastion romantyzmu” i to
całkiem niezły album. Pamiętamy ich
koncert w Starej Kopani i prawdziwe
hity „Kilka westchnień”, „Katrina” i
„Bolesne strzały w serce”. Marzec
należał do Pearl Jam. Lubimy ich czy
nie, to ukazanie się nowego krążka
jest prawdziwym wydarzeniem. Na
ich najnowszym albumie, zatytułowanym „Gigaton”, nie znajdziemy
niespodzianek. Eddie Vedder z kolegami grają swoje. Znawcy tematu
dostrzegli jedynie bardziej wyrazistą
sekcję rytmiczną. Na polskim rynku

przypomniał o sobie posiadacz
wyjątkowego głosu niczym Tom
Waits – Bartosz Sosnowski. Nagrał
płytę zatytułowaną „Tylko się nie
denerwuj”. Zawarł na niej kolejne
przeboje jak „Po prostu”. Skoro
mowa o przebojach, to na trzecim,
solowym albumie Rojka, ich zabrakło. Co prawda krytyka – dziewięć
piosenek składających się na krążek
– oceniła dobrze, ale rozgłośnie
radiowe jakoś nowego Rojka nie
grają. Szkoda.

Ostatnio nieczęsto do studia wchodzi amerykański wokalista Rufus Wainwright. Rok 2020 był jego dobrym
czasem. Wydał zestaw piosenek w
jego wykwintnym stylu, a swoje najnowsze wydawnictwo zatytułował
„Unfollow The Rules”. Na pewno
więcej nabywców znajdzie najnowszy krążek pod szyldem Metallica.
Metalowcy złamali zasadę, że dwa
razy do tej samej rzeki się nie wchodzi i nagrali jeszcze raz „the best
of” z orkiestrą. „S M2” to bardziej

udany projekt niż sprzed dwudziestu lat. Trudno szukać tu zaskoczeń,
ale twórczość Amerykanów wciąż
działa. Jeszcze więcej radości sprawił powrót mojej muzycznej miłości
sprzed lat – Alanis Morissette. Kiedy
świat pogodził się, że nie usłyszy
wyjątkowego głosu Kanadyjki, ona
niespodziewanie wydała prawdziwy
longplay. Na „Such Pretty Forks In
The Road” czekaliśmy blisko dziesięć
lat. Kiedy miałem go w rękach, zwlekałem przed umieszczeniem go w
odtwarzaczu – przecież mógł rozczarować. Na szczęście tak się nie stało.
Dziewczyna z burzą, co prawda już
nie rudych włosów, wciąż porywa.
Nie mogę niestety tego powiedzieć
o innych gigantach rynku muzycznego – Depeche Mode. W minionym
roku muzycy wydali tylko zapis
berliński koncertu z 2018 roku. Było
to jedno z miejsc, w którym zagrali
w ramach promującej trasy album
„Spirit”. Po czterdziestu latach, artyści
brzmią na scenie słabiej, gdzieś czuć
rutynę, zmęczenie. Z drugiej strony,
podwójne wydawnictwo to kawał
muzycznej historii.
Tymczasem do wrót kariery dobijają się młodzi. Wśród nich odkryci
przez polską publiczność na festiwalu OFF w 2018 roku,Irlandczycy
– Fontaines d.c. Młodziaki w minionym roku wydali już drugi krążek
„A Hero’s Death”. To prawdziwa
petarda energii. Świetnie wypadli w
Katowicach, a tą płytą potwierdzili
swój talent. Na jesień uwielbiany

przez mieszkańców kraju nad Wisłą
Archive, spopularyzowany przez
dawną Trójkę, wykombinował zestaw utworów zagranych zupełnie
inaczej. Nazwali go nieoryginalnie
„Versions” i uraczyli nim swoich
wyznawców. Z kolei do entuzjastów
Krzysztofa Zalewskiego już zaliczyć
się nie mogę, ale nie mogę także
zlekceważyć już piątego albumu
polskiego Bowiego. Zalewski obok
Podsiadły i Taco Hemingwaya zawładnął największymi scenami w
Polsce. I trzeba mu oddać, że „Zabawa” zawiera sporo zgrabnych
kompozycji, wśród których znalazła
się „Anuszka”.
Koniec roku zaakcentowały albumy Bruce Springsteena „Letter
To You”. Boss od lat nie zawodzi i
tym razem nie zawiódł. Mało tego,
nagrał, po raz pierwszy od wielu lat,
wyjątkowo dynamiczne piosenki.
Podobnie jak inni weterani AC/DC.
Myślę, że nikt się nie spodziewał
nowego materiału od starszych
panów. Tymczasem artyści, spod
znaku krótkich „gatków”, nagrali
dwanaście wyczesanych bluesowo-rockowych utworów. „PWR/
UP” brzmi jak z najlepszego okresu
Brytyjczyków.
Wybór jest bardzo subiektywny.
Nie zawiera wielu innych artystów,
którzy wydali w 2020 roku swoje
płyty i zasługują na odnotowanie, ale zwyczajnie zabrakło już
miejsca.
Piotr Bogdański
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Fot. użyczone (Muzeum Porcelany)

» Zaglądajcie do wałbrzyskiego
muzeum, znajdziecie w nim
mnóstwo ciekawych eksponatów

Warto być kulturalnym
Czyżby to był początek powrotu do normalności? Mamy taką nadzieję, bo od 1 lutego
możecie już odwiedzać muzea, choćby to porcelany w Wałbrzychu. Tam czekają na gości przez 7 dni w tygodniu. Ruszcie się z domów, obejrzeć wyjątkowe eksponaty.
Jeżeli od tygodni lub miesięcy
odkładaliście swoją wizytę, to jest
dobry czas, żeby nadrobić zaległości.
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w
poniedziałek otwarte jest od 12:00
do 15:00, a w pozostałe dni w godz.
10:00-15:00.

Zwiedzanie odbywa się w bezpiecznych warunkach, dziesięcioosobowe grupy odwiedzających
wchodzą na teren ekspozycji co
pół godziny. Ostatnie wejście jest o
14:30. Pamiętajcie, że w muzeum
wciąż obowiązują wszystkie covi-

dowe obostrzenia, jak zakrywanie
ust i nosa czy dezynfekcja dłoni.
Co tam takie niedogodności, skoro
placówka ma mnóstwo do zaoferowania. Musicie bowiem wiedzieć, że
w czasie lockdownu muzealnicy nie
próżnowali.

Przestrzeń wystawiennicza została
wzbogacona o niedawno zakupione
eksponaty, które teraz po raz pierwszy obejrzą goście. Kto z was zwiedzał muzeum przed listopadowym
zamknięciem lub jeszcze wcześniej,
niech szybko zaplanuje ponowną

Zanim do kina

Kochać każdy może
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
„Lepiej późno niż później” Nancy Meyers.
Jak to dobrze, że Jack Nicholson ma dystans do siebie i z godnością przyjmuje
skutki upływu czasu. Dzięki
temu możemy zachwycać się
takimi postaciami jak nieznośnego podstarzałego pisarza
z „Lepiej być nie może”, urokliwego emeryta ze „Schmidta”czy wreszcie wiecznego
playboya z „Lepiej późno
niż później”. Wybitny aktor,
z charakterystycznym dla
niego wdziękiem, bawi się
ułomnościami przypisanymi
mężczyznom w średnim wieku. Chyba najbardziej lubiany
i popularny wśród widzów
jest ten ostatni film.
Nic dziwnego, już sama
fabuła wywołuje uśmiech.
Harry (Jack Nicholson) przez

całe życie spotyka się z
młodszymi kobietami. Granicą dla sześćdziesięciolatka
jest trzydzieści lat. Jego najnowsza partnerka – Marin
Barry (Amanda Peet) oczywiście spełnia te kryteria.
Niespodziewanie kobieciarz
przechodzi zawał, a młoda
kochanka zostawia go pod
opieką swojej matki – Eriki
Barry (Diane Keaton). Zwykła pomoc przeradza się w
dojrzały związek. Dojrzały
związek w wydaniu Harry’ego i Eriki nie oznacza jednak
nudy w wydaniu dwóch
zmęczonych życiem smutasów. Para co rusz odkrywa
przeróżne aspekty bycia ze
sobą... dwojga rówieśników.
Zabawnym sytuacjom nie

ma końca. Przykładem może
być scena, kiedy kochankowie dość spektakularnie
reagują na widok swoich nagich ciał. Podobno to jedyna
rozbierana scena w karierze
Diane Keaton. Emocji rodzącemu się uczuciu dodaje
pojawienie się w życiu pięknej wdowy jeszcze jednego
mężczyzny – Juliana Mercera
(Keanu Revees). Przystojniak
jest lekarzem i do tego jest
znacznie młodszy od Eriki.
Taki zgrabny scenariusz
napisała, a później wyreżyserowała specjalistka od
lekkich, miłosnych historii – Nancy Meyers. Możemy ją kojarzyć z takimi
tytułami jak „Praktykant”,
„Czego pragną kobiety” czy

wizytę. Zapewniamy, że warto pójść
teraz i jeszcze raz nieco później, bo
nowych planów na najbliższe dni i
tygodnie jest wiele. Już 20 lutego
podczas Wałbrzyskiego Weekendu
Fotografii odbędzie się wernisaż wystawy prac Brygidy Strzępek, który
będzie można zobaczyć na żywo w
sieci. Od niedzieli 21 lutego fotografie te będzie można podziwiać w
muzeum podczas zwiedzania jego
stałej ekspozycji.
Polecamy również śledzić na bieżąco profil instytucji na Facebooku
i Instagramie, bo pomimo otwarcia
dla zwiedzających, muzeum nie
rezygnuje ze swojej działalności w
sieci. Ciekawy cykl edukacyjny w
każdą środę, piątkowe spotkania z
nowymi muzealiami czy zaplanowane na najbliższe dni niespodzianki,
to tylko początek internetowych
atrakcji.
Przypomnijmy, że radni ustalili rok
2021 Rokiem Kobiet i to również
nie umknęło uwadze muzealników.
Przygotowali oni z tej okazji coś
naprawdę wyjątkowego, ale o tym
jeszcze będzie okazja opowiedzieć.
Warto wspomnieć, że w muzealnym
sklepie, który również jest czynny
codziennie, na spóźnialskich czeka
jeszcze kilka egzemplarzy kolekcjonerskich kubków z limitowanej serii
z historycznymi sygnaturami dwóch
najważniejszych w historii miasta
fabryk białego złota.
Zaglądajcie do wałbrzyskiego
muzeum, zwiedzajcie lokalnie, warto
być uczestnikiem kultury. Zwłaszcza
po tak długim zamknięciu.

„Holliday”. Stworzyła swoją
fabułę od razu z myślą o
Nicholsonie i Keaton. Sądzę, że chyba nie warto tu
wymieniać góry naiwności,
oczywistych zwrotów akcji i infantylnych dialogów.
Wdzięk dojrzałych kochanków ujmuje od pierwszych
chwil, kiedy pojawiają się na
ekranie. Ona – niezmiennie
od lat – klasyczna piękność,
przepełniona kobiecością.

Red

On – starzejący się donżuan
– ale wciąż pełen wdzięku.
Wszystkie niedociągnięcia
nie mają przy nich znaczenia. Po prostu świetnie się
bawimy. Dodatkową wartością jest bez wątpienia
pozytywny przekaz obrazu.
„Lepiej późno niż później”
należy co prawda do gatunku komedii romantycznych,
ale bez obciachu.
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Okiem gracza

Za trudna dziecięca gierka?
Pamiętacie pierwszą grę komputerową, w którą zagraliście? Ja tak! Kurka wodna
szybko zdobyła moje zainteresowanie i jestem pewna, że przez to w dzieciństwie
zniszczyłam co najmniej dwie myszki. Tak wspominam sobie stare dobre czasy i
przy okazji patrzę na gry, które towarzyszą obecnie najmłodszemu pokoleniu.
SKN
Nie mogę pozbyć się wrażenia, że

Prawnik radzi
Czy pracodawca może zmusić
pracowników do szczepienia
się na COVID-19? Wątpliwości
rozwiewa nasz prawnik Adam
Daraż.
Przy okazji szczepienia przeciwko COVID-19 pojawiają się sugestie, by do akcji
włączyli się przedsiębiorcy i
informowali pracowników,
że przy zawieraniu nowych
umów o pracę będą wymagali

przedstawienia dokumentu
potwierdzającego zaszczepienie lub potwierdzającego
zwolnienie z zaszczepienia.
Pada przy tym argument, że
odmowa zaszczepienia naraża
pracowników na utratę zdro-

wia, a firmę na bankructwo,
ale czy obowiązujące prawo
zezwala pracodawcy na uzależnianie podpisania umowy
o pracę albo jej przedłużenia
na kolejny okres od zaszczepienia się na COVID-19.
Pracodawcy nie mają prawa
wymagać od pracowników
zaszczepienia się na COVID-19,
nie mogą też warunkować tym
zatrudnienia lub dopuszczenia
do określonej pracy. To jest rola
ustawodawcy, który powinien
na poziomie ustawowym rozstrzygnąć, czy i jeśli tak, to dla
kogo szczepienia mają być
obowiązkowe.

UWAGA KONKURS

Do znudzenia zamierzamy wam przypominać, że burgery w Złotej
Stacji są takie, że palce lizać. I właściwie więcej nie musielibyśmy
dodawać, gdyby nie mały szczegół. Otóż dzięki nam zjecie je po
niższej cenie. Jak to zrobić? Zapraszamy was do konkursu, w którym
jak się na pewno domyślacie partnerem jest ta wałbrzyska restauracja
znajdująca się przy ul. Rycerskiej 1. Po pierwsze, musicie poprawnie
odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Jaki dolnośląski
obiekt widoczny jest na zdjęciu?
Jeśli wiecie, możecie skorzystać z upustu na wybranego burgera.
Każdy kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia bowiem do zakupu
dania z 20-procentowym rabatem! Nie musicie się nigdzie spieszyć i
martwić, że dla was zabraknie burgerów. Każdy, kto zna odpowiedź,
kupi potrawę w niższej cenie. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Złota Stacja
w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (10 lutego) do piątku
(12 lutego). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że burgery otrzymacie na wynos.
Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

Nie zezwala na to zarówno
art. 32 Konstytucji, jak i też
cały rozdział w Kodeksie pracy
dotyczący dyskryminacji oraz
przepisy dotyczące prawa
żądania informacji od kandydatów na pracowników (art.
221 k.p.). Byłaby to bowiem
nieuzasadniona dyskryminacja pracowników, tym bardziej, że nie ma obowiązku
szczepienia. Co więcej, nawet
przy wprowadzeniu obowiązku szczepienia, też byłoby to
wątpliwe. Pracodawca nie ma
takich kompetencji. Chyba, że
mamy do czynienia z przepisami obowiązkowymi, które

CHALLENGER
na pierwszych trzech poziomach.
Nigdy nie grałam w Dark Souls, ale
wydaje mi się, że tak muszą się czuć
fani tej serii, gdy po raz setny próbują
pokonać tego samego bossa.
Cóż... Każde pokolenie jest dobre
w czym innym, jeśli taki poziom
trudności odpowiada najmłodszym,
niech się bawią. Ja potrzebuję trochę
czasu, żeby dojść do siebie po tym,
jak zostałam pokonana przez grę
skierowaną do dzieciaków.
Julia SKN Challenger

np. w pewnych zawodach
będą wymagać zaszczepienia
się. Jeżeli pojawią się jednoznacznie brzmiące przepisy, że
wymagane jest zaszczepienie
na COVID-19 w pewnych
zawodach, to wtedy takie
szczepienie będzie obowiązkowe. Póki jednak nie ma
takich przepisów, to pracodawca sam nie może takich
obostrzeń nakładać, bo to są
obowiązki, a obowiązki muszą być zapisane w ustawie.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wał-

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.whatnext.pl)

mają oni niesamowite szczęście, ale i
równocześnie pecha. Z jednej strony
dorastają w okresie niesamowitego rozwoju branży gier komputerowych i ich
gust ukształtowały naprawdę porządne
tytuły. Z drugiej strony poziom trudności
wszystkich nowych produkcji zdaje się
być coraz wyższy, ponieważ są one o
wiele bardziej powszechne w życiu
codziennym niż kilkanaście lat temu.
Najlepiej pokazać to na przykładzie. Grałam ostatnio w Rayman Legends. Jest tam dużo kolorków, postacie są wesołe i wydają zabawne
dźwięki. Jak dla mnie tyle wystarczy,
żeby zainteresować dziecko, więc
wydawać by się mogło, że powinna
to być przyjemna i prosta gra. Otóż
nie! Razem z koleżanką przez 2
godziny męczyłyśmy się nad zdobyciem maksymalnej liczby punktów

brzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Jaki dolnośląski obiekt widoczny jest
na zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Złota Stacja
przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu

19

mISZmaSZ

WIESZ CO | NR 6/9.2.2021 r.

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

» W podziemnej trasie w Starej
Kopalni na zwiedzających
czekają nowe atrakcje

Więcej atrakcji w trakcie zwiedzania
Stara Kopalnia w Wałbrzychu zaprasza na zwiedzanie swoich przestrzeni. Na
turystów czekają nowości. Jesteście ciekawi jakie?
Trasa zwiedzania jest
czynna codziennie w następujących godzinach: od
poniedziałku do piątku w
godzinach 11:00-17:00
(ostatnie wejście o 15:00)
oraz w soboty i niedziele
w godzinach 10:00-18:00
(ostatnie wejście o 16:00).
Zwiedzanie odbywa się w
pełnym reżimie sanitarnym,
z przewodnikiem. Podczas
pobytu na terenie obiektu
obowiązuje noszenie ma-

seczek lub przyłbic oraz
zachowanie dystansu społecznego. W strategicznych
punktach umieszczone są
również punkty do dezynfekcji rąk. Bilety można kupić
online przez stronę www.
starakopalnia.pl lub bezpośrednio w kasie Kawiarni
Sztygarówka.
Ponowny czas zamknięcia
Stara Kopalnia wykorzystała
na dalsze urozmaicanie trasy
zwiedzania. W tunelu odsta-

wy kamienia prowadzone
były intensywne prace nad
rozszerzeniem ekspozycji.
Zmodernizowano istniejącą
od roku ekspozycję dotyczącą podstawowych maszyn i narzędzi używanych
w podziemiach, dołożono
narzędzia stosowane w podziemnych warsztatach, w
tym zasilane pneumatycznie
wiertarki kątowe, szlifierki,
klucz pneumatyczny i do
wykręcania żerdzi wiertni-

UWAGA KONKURS

To jest świetne miejsce, żeby skosztować przysmaków czeskiej
kuchni. Właściwie wszystko, co jedliście kiedyś u naszych południowych sąsiadów, zamówicie również w tej sympatycznej knajpce. Rzecz
jasna na wynos lub z dowozem. O czym piszemy? O partnerze naszej
zabawy w tym tygodniu, czyli Restauracji Kryształowa przy ul. Równej
3 w Świdnicy. No więc jak, narobiliśmy wam ochoty na pyszny lunch?
Nic prostszego, żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy poprawnie
odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Jaki dolnośląski
obiekt skrywa się za tą sympatyczną sówką?
Teraz o zasadach naszego konkursu, które uległy niewielkiej modyfikacji. Mamy dla was upust na wybrane danie w Restauracji Kryształowa
w Świdnicy. Każdy kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do zakupu
dowolnie wybranej potrawy z 15-procentowym rabatem! Nie musicie się
więc spieszyć. Każdy kto zna odpowiedź, skorzysta z niższej ceny za danie.
Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy (10 lutego) do piątku (12 lutego). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę
otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

czych. Przygotowano też od
podstaw nowe stanowiska
i ekspozycje. Choćby prezentację możliwych zdarzeń
związanych z przewozem
urobku w wyrobiskach mniej
uczęszczanych lub tymczasowych. Co ciekawe, ukazano
w niej sytuację wykolejenia
się wozów wraz z przygotowaniem uporządkowania
terenu za pomocą wciągnika
łańcuchowego (rukcugu),
wciągnika linowego (rauby),

przy użyciu podnośnika zębatego. Każdy zwiedzający
może zobaczyć i zrozumieć,
jak jeden człowiek był w stanie podnieść nawet 10 ton w
podobnych sytuacjach awaryjnych z wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi. Przy
tym stanowisku poddana
renowacji została też dołowa lokomotywa akumulatorowa Ldag-05. Powstało
stanowisko wentylacji odrębnej, obrazujące różne

rodzaje lutni: m.in. stalową,
parcianą, spiro, sposób ich
transportu i montażu w kopalni. Zwiedzający zobaczą
na specjalnej prezentacji
także skutki wyrzutów gazów i skał (fukacz) z kawerną
wyrzutową, pokazującą krajobraz po katastrofie, czyli
przewrócony wóz z węglem,
połamaną obudowę i skutki
wyrzutu z calizny węglowej
do wyrobiska.
SCB

KUPON
Jaki dolnośląski obiekt skrywa się za tą
sympatyczną sówką?

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

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

Fot. użyczone (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 12

Poziomo:
2 - opłata pobierana za przejazd drogą,
mostem, tunelem itp
5 - tworzywo ceramiczne otrzymywane w
wyniku wypalania gliny
7 - rzemieślnik zajmujący się wyrobem broni palnej
9 - chwilowa amnezja lub utrata kontroli nad
funkcją mózgu
10 - potocznie sklep z odzieżą używaną
13 - zabieg leczenia zimnem
14 - historyczny tytuł lokalnego władcy
w Indiach
15 - niewielki posiłek, jedzony pomiędzy
daniami głównymi
16 - odstępstwo od normy
18 - zadanie trudne do rozwiązania
Pionowo:
1 - popularna nazwa mięsa wołowego
z okolic kości krzyżowej
3 - wielki ssak nieparzystokopytny o dużej
głowie z rogiem lub rogami
4 - podstawowy element nośny konstrukcji
dachu
6 - język literacki starożytnych lub
średniowiecznych Indii
8 - instalacja, która ma za zadanie
wspomóc cyrkulację powietrza
11 - poczucie wstydu na skutek obrazy
lub niespełnionej ambicji
12 - potocznie mocna kawa lub herbata
17 - pasożytniczy nicień

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
3 - wygórowane poczucie własnej wartości – ego
5 - angielski przyrodnik, twórca
teorii ewolucji - Darwin
6 - rodzaj psuedonimu stosowany w komunikacji internetowej – nick
8 - okienko z grubego szkła w
burcie lub nadbudówce statku
– iluminator
10 - kierownik orkiestry wojskowej, górniczej lub strażackiej
– kapelmistrz
12 - zajmuje się pożyczkami
pod zastaw - lombard
14 - odstępstwo od normy, odchylenie od normalnego stanu,
przyjętych norm - aberracja
16 - składa się z mniejszych,
autonomicznych państw związkowych - federacja
18 - jednostka organizacyjna
w organizacjach harcerskich
- hufiec
Pionowo:

1 - w mitologii greckiej skrzydlaty koń zrodzony z krwi Meduzy - Pegaz
2 - styl walk zapaśniczych,
gdzie wszystkie chwyty są dozwolone - wolnoamerykanka
4 - doborowe oddziały piechoty
Imperium osmańskiego - janczarzy
7 - ludowa twórczość artystyczna - folklor
9 - serdeczne dotknięcie ustami
innej osoby - całus
11 - żartobliwie: Węgier - Madziar
13 - przedstawiciel rdzennej
ludności północnej Afryki i Sahary - Berber
15 - roślina warzywna o pierzastych liściach i jadalnym
korzeniu – seler
17 - przystojny, młody, wysportowany i silny młodzieniec
- adonis
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NASI ULUBIEŃCY

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

W poszukiwaniu nowego domu
Wiemy, że dzięki wspólnej akcji WieszCo i Schroniska dla Zwierząt w
Wałbrzychu kilkoro podopiecznych bidula znalazło nowych właścicieli. Psów i kotów, które czekają na miłość i ludzką dobroć, jest jednak
więcej. Jeśli myślicie, żeby jakoś im pomóc, zastanówcie się nad adopcją. To naprawdę nic trudnego. Wystarczy chcieć.

Wiek: 2 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

Ahmed to spory psiak, ma dużo siły, więc
może mocno pociągnąć na spacerze! Szukamy
dla niego dobrego i doświadczonego domu,
gdzie zazna dużo miłości.

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
10.11.2020

Gajowy sporo przeszedł w swoim życiu.
To spokojny i dobry psiak, który szuka kochającego domu, w którym zazna spokoju
i miłości.

SKARPETKA, nr ewidencyjny 172/20
Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.09.2020

Kotka Skarpetka to uroczy zwierzak, uwielbia towarzystwo ludzi i szuka kontaktu
z człowiekiem. Jest po operacji tarczycy i
dochodzi do zdrowia.

BUBU, nr ewidencyjny 60/20
Wiek: około 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
18.03.2020

Biały psiak Bubu to uroczy senior, może
sprawiać trochę problemów wychowawczych, ale zasługuje na nowy, kochający
dom.

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Wiek: 3 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charakterze. Potrzebuje odpowiednich zasad i pracy.
Uwielbia spacerować i bawić się piłką, musi
być jedynakiem w domu.

SKIPER, nr ewidencyjny 75/20
Wiek: około 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
27.03.2020

Mały piesek Skiper szuka nowego domu
– lubi ludzi i zabawy, na pewno obdarzy
miłością kochającego właściciela.

ERNI, nr ewidencyjny 248/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
06.11.2020

Erni to pies, który na starość trafił do
schroniska… Czy znajdzie nowy, kochający
dom, który otoczy go miłością i zapewni
mu szczęście?

MAKS, nr ewidencyjny 77/20
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
28.03.2020

Maks jest już w schronisku prawie rok. To
miły pies, uwielbia zabawy, poleca się do
adopcji.

STEFEK, nr ewidencyjny 271/20
Wiek: około 15 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
21.12.2020

Stefek to bardzo stary pies, jest mocno
zmęczony swoim dotychczasowym, nie do
końca dobrym życiem. Czy znajdzie nowy
dom?
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

AHMED, nr ewidencyjny 144/20
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program tv

Piątek

20:05

Siódmy syn

23:00

TVN

komedia, USA, 2016

POLSAT

Mistrz Gregory stoczył pojedynek na
śmierć i życie z okrutną Mateczką Malkin.
Wojownikowi udało się zażegnać zagrożenie.
Z czasem jednak wyszło na jaw, że popełnił
on błąd, okazawszy litość pokonanej królowej
wiedźm. Żądna zemsty istota powraca
potężniejsza i jeszcze bardziej niebezpieczna.
Ponownie może jej się przeciwstawić bohater
z przepowiedni, czyli siódmy syn siódmego
syna. Tylko on dysponuje bowiem nadludzką
siłą mogącą uratować świat przed zagrożeniem ze strony mrocznych sił.

Barwy szczęścia
środa
19:35

TVP 2

12 - 18 lutego 2021
Poniedziałek

21:30
TVN

Sobota

Rambo III
Komandos John Rambo (Sylvester Stallone),
rozczarowany Ameryką uczestnik wojny w Wietnamie, zaszył się w odosobnieniu w jednym
z buddyjskich klasztorów w Tajlandii, gdzie
oddaje się modłom i medytacji. Pewnego dnia
odnajduje go tam dawny przełożony a zarazem
przyjaciel, pułkownik Trautman (Richard
Crenna). On i towarzyszący mu agent Griggs
(Kurtwood Smith) składają Rambo propozycję
wyruszenia do Afganistanu z misją pomocy
mudżahedinom walczącym z okupacyjnymi
wojskami radzieckimi.

20:00

Salt

TVP2

thriller, USA, 2010

Empire State: Ryzykowna gra
ﬁlm sensacyjny, USA, 2013

Chris Potamitis nie dostaje się do miejscowej
akademii policyjnej. Ambitny chłopak musi
zapomnieć o pracy w służbach mundurowych.
By mieć źródło utrzymania, zatrudnia się jako
ochroniarz w ﬁrmie konwojującej gotówkę.
Pewnego dnia popełnia błąd i nieopatrznie
wyjawia Eddiemu, przyjacielowi z dzieciństwa,
że pracodawcy nie przejmują się za bardzo
bezpieczeństwem przewożonych pieniędzy.
Na wieść o tym jego znajomy postanawia
spróbować szczęścia i obrabować źle strzeżony
transport.

Evelyn Salt jest cenioną agentką CIA
o nieposzlakowanej opinii. Pewnego dnia
jednak rosyjski zdrajca Orłow oskarża ją
o szpiegowanie dla FSB. Podczas przesłuchania prowadzonego przez Amerykanów
mężczyzna zeznaje, że Salt w rzeczywistości
jest rosyjską agentką i bierze udział w zakrojonym na szeroką skalę spisku mającym
na celu zniszczenie Stanów Zjednoczonych.
Przełożeni kobiety są zaszokowani. Nawet
jeśli to tylko pomówienia, na reputacji
funkcjonariuszki pojawia się rysa.

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, USA, 1988

Niedziela
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Środa

01:10

Strażnik granicy

23:10

POLSAT

ﬁlm sensacyjny, USA, 2008

TVP2

Czwartek

Miłość i inne używki
ﬁlm obyczajowy, USA, 2010

Przedstawiciel ﬁrmy farmaceutycznej Jamie
Randall może poszczycić się sukcesami
w branży. W zdobywaniu klientów pomaga
mu nieprzeciętny urok. Wykorzystuje go
nie tylko w życiu zawodowym, ale i do
przelotnych miłosnych podbojów. Jest zadowolony z siebie i nie potrzebuje do szczęścia
zobowiązań. Firma, dla której pracuje,
wprowadza na rynek nowy rewolucyjny lek
wspomagający potencję. Kariera Jamiego
rozkwita - sprzedaje szczęście w pigułkach,
a sam jest jego najlepszą reklamą.

W szeregach sił specjalnych działa szajka,
która planuje przemyt heroiny. Mózgiem całej
operacji jest Benjamin Meyers (Stephen Lord),
który przejmuje kontrolę nad miejscowym
rynkiem narkotykowym, zabijając lokalnych
bossów Felixa Nestora (Daniel Perrone) i Benito
Ortiza (Luis Algar). Na trop przestępców wpada
agent służb granicznych Jack Robideaux (JeanClaude Van Damme), który razem ze swoim
partnerem Billym Pawnellem patroluje tereny
między Columbus w Stanach Zjednoczonych
a Las Palomas w Meksyku.

22:35

Ocean’s Thirteen

TVN

ﬁlm sensacyjny, USA, 2007

Danny Ocean i jego gang planują kolejny
zuchwały skok, którego stawką są nie tylko
pieniądze, lecz także honor. Zamierzają
wyrównać rachunki z Willym Bankiem
- właścicielem kasyn i hoteli. Reuben
Tishkoﬀ, jeden z ludzi Oceana, współpracował
z biznesmenem podczas budowy hotelu
w Las Vegas. Został oszukany, co przypłacił
zawałem i długim okresem rekonwalescencji.
Gdy dochodzi do siebie, marzy o zemście.
Może liczyć na wsparcie kolegów - oszustów
z zasadami.

piątek

12 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

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

05:15 Cafe piosenka
05:45 Doktor Kleist - serial
06:45 Anna Dymna
- spotkajmy się
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 Zacznij Od Nowa
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:05 Koło Fortuny
15:10 Górscy ratownicy
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 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
20:05 Siódmy syn - ﬁlm

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM KATASTROFICZNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
15:55 Skoki Narciarskie
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 Och, Karol
- komedia, reż. Roman
Załuski
23:50 Lekkoatletyka
00:35 22 Jump Street
- komedia kryminalna
02:35 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial
03:30 Godziny grozy - serial

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Przepis dnia
20:55 Postaw na milion
21:50 Urodzona gwiazda
- serial, prod. Rosja, 2015
22:40 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
23:45 Za ciosem
- ﬁlm fabularny
01:20 Zwycięzca - dramat,
prod. Kanada, Francja,
2016, reż. Stephen
Hopkins
03:40 Szpieg, który mnie
kochał - ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1977, reż. Lewis Gilbert
05:40 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

22:10 Gniew oceanu
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 2000, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. George
Clooney, Mark Wahlberg,
Diane Lane, Karen
Allen, William Fichtner,
John C. Reilly,
Mary Elizabeth
Mastrantonio
Billy jest kapitanem kutra
rybackiego. Po obﬁtym
połowie płynie wprost na
potężny sztorm.
01:00 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:00 Kobieta na krańcu
świata
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
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 PRZYGODOWY

20:00 Shrek Forever
Wszystko zaczęło się od
uroczego ogra, który
zaprzyjaźnił się z gadającym osłem... i uratował
piękną księżniczkę.
22:00 X-Men: Przeszłość
która nadejdzie
W niedalekiej przyszłości
mutanci żyją w ciągłym
zagrożeniu. Są skutecznie
ścigani przez Sentinele,
5,5-metrowe mordercze
machiny, które nie tylko
wykrywają gen mutacji,
ale także przejmują moce i
wygląd swoich oﬁar.
00:55 Po prostu walcz!
03:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:45
08:20
08:30
09:05
09:15
11:00
12:20
13:15
15:15
17:25
18:30
18:55
19:15
19:25

Teledyski
Informacje kulturalne
Powidoki
Księga Przestrzeni
Którędy po sztukę
- Maurycy Gottlieb
Portier z Hotelu
Atlantic - ﬁlm
obyczajowy
Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
I tak upłynął wieczór i
poranek - ﬁlm
Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
- cykl dokumentalny
Wenecja - dramat
Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później - serial
Informacje kulturalne
Co dalej?
Którędy po sztukę Anna Bilińska - magazyn
Antyfonie - Micromelancolie/Gaap Kvlt - ﬁlm
WESTERN

20:00 Strzały po zmierzchu
- Siedmiu wspaniałych
- western, prod. USA,
1960, reż. John Sturges,
wyk. Yul Brynner, Steve
McQuinn, Charles Bronson,
Robert Vaughn, Horst
Buchholz
22:20 Tego się nie wytnie
- talk-show
23:50 Tego się nie wytnie
00:10 Gomorra - serial,
01:05 Teraz animacje!
- Kwadratura koła
- ﬁlm animowany
01:10 Teraz animacje!
- Linie życia - ﬁlm
animowany
01:20 Teraz animacje! - On
i ona - ﬁlm animowany
01:25 Teraz animacje! - III
- ﬁlm animowany

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 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.
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
SERIAL OBYCZAJOWY

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający o
perypetiach pracowników
i klientów salonu fryzjerskiego oraz warsztatu
samochodowego.
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Krwawa zemsta
21:50 Krwawy sport
23:45 Snajper 3
01:25 Castle
02:20 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji
05:00 Dyżur - 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 - program
obyczajowy
13:05 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:05 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:05 Ukryta prawda
16:05 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - program
obyczajowy
18:15 Sprzątaczki
- program obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Brzydula - serial
KOMEDIA

20:35 Kobiety pragną
bardziej
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, Holandia, 2009,
reż. Ken Kwapis, wyk.
Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Ben Aﬄeck,
Jennifer Connelly, Drew
Barrymore, Justin Long,
Bradley Cooper, Ginnifer
Goodwin
23:20 Tequila Sunrise
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1988, reż. Robert Towne,
wyk. Mel Gibson, Michelle
Pfeiﬀer, Kurt Russell, Raul
Julia, J.T. Walsh, Arliss
Howard, Arye Gross
01:45 Druga strona medalu
- talk show
02:20 Noc magii - program
ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Wspaniali ludzie 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 Święty
21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:05 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:25 Istnienie Pisarka wyjeżdża
popracować nad nową książką do położonego na wyspie
domu, który należał do jej
ojca. 02:05 Interwencja
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 Lista Przebojów
05:30 Telezakupy TV Okazje

TV Trwam
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 Akita
101 Łez 12:50 Tydzień, który
zmienił świat
13:30 Msza Święta 14:30
Aktywna zima 14:55
Słowo Życia 15:00 Modlitwa
w Godzinie Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy
sakrament 16:35 Świat na
wyciągnięcie ręki 17:00
Filmowe Życiorysy
17:30 Antykulkura III 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Warto zauważyć... 19:30
Opowieści Theo 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

05:30 Klan - telenowela TVP
06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Policzmy się dla Polski felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:10 Magazyn śledczy
Anity Gargas
- magazyn
09:40 Fascynujący świat
- Klasztory Europy - żywe
ośrodki duchowości. Na
końcu świata - cykl dokumentalny, prod. Francja,
2018, reż. Arnaud Marie,
Jacques Debs
10:50 Blondynka - serial TVP

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial
07:45 Przepis dnia - magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinny ekspres
11:55 Alternatywy 4 - serial
12:55 Anything goes.
Ale jazda!
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:10 The Voice Senior - Finał
17:10 The Voice Senior - Finał
17:50 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
- Dobry dla wszystkich
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Postaw na milion
19:35 Lajk!
20:00 Koncert Walentynkowy
- koncert
22:05 Hity wszech czasów

WESTERN

KOMEDIA

11:45 Porwana przez
Komanczów
- western
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - Role ﬁlmowe
14:25 Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Zakochaj się w Polsce
15:50 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie
18:25 Sanatorium miłości
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
21:35 Hit na sobotę
- Whitney
23:40 Och, Karol - komedia
01:30 22 Jump Street
- komedia kryminalna

23:10 Nie cierpię
walentynek
- komedia, prod. USA,
2009
00:50 Empire State:
Ryzykowna gra
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2013, reż. Dito Montiel,
wyk. Dwayne Johnson,
Liam Hemsworth, Emma
Roberts
02:35 Pod Mocnym Aniołem
- dramat, reż. Wojciech
Smarzowski, wyk. Robert
Więckiewicz, Julia Kijowska, Kinga Preis, Andrzej
Grabowski, Izabela Kuna,
Jacek Braciak, Marian
Dziędziel, Arkadiusz
Jakubik, Lech Dyblik,
Adam Woronowicz
04:25 Zakończenie

23
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sobota

TVN
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
13:50 Polowanie
na ogród
14:20 Listy do M.4 - kulisy
powstawania ﬁlmu
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
FILM PRZYGODOWY

20:00 Ostatni samuraj
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2003, reż. Edward
Zwick, wyk. Tom Cruise,
Ken Watanabe, Timothy
Spall, Billy Connolly, Tony
Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Koyuki, Shichinosuke
Nakamura
23:10 Ja, ty i on
- ﬁlm komedia, USA,
2006, reż. Anthony Russo,
JoeRusso, wyk. Owen
Wilson, Kate Hudson, Matt
Dillon, Michael Douglas,
Seth Rogen
01:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
02:35 Uwaga! - magazyn
02:55 Noc magii - program
ezoteryczny

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:45 Spider-Man
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom - Biedny
dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje u
nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie
śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Strażnicy
Galaktyki vol. 2
Grupa outsiderów
penetruje odległe
zakątki kosmosu, próbując
rozwikłać zagadkę
pochodzenia jednego z jej
członków - Petera Quilla
aka Star Lorda.

07:00 Anna German - recital
07:40 Informacje kulturalne
08:10 Od ucha do ucha - Przygody Gapiszona - serial
09:00 Od ucha do ucha - Awantura o Basię - serial
10:20 Serialowa nostalgia Kariera Nikodema Dyzmy
11:20 Trzech od „Zebry”
- reportaż
11:40 Kobra - Szal cz. 1
- spektakl teatralny
12:55 Bosonoga Contessa
- ﬁlm fabularny, prod.
Włochy, USA, 1954
15:15 Tego się nie wytnie
- talk-show
16:45 Retro kino - Stracone
złudzenia - dramat
18:25 Tamte lata, tamte dni Magdalena Zawadzka
18:55 Scena muzyczna
20:00 Bilet do kina - Kobieta na
skraju dojrzałości
- komediodramat
21:40 Pearl Jam - Let’s Play Two

06:00 Łowcy skarbów
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon. Do lombardu
równie chętnie zaglądają
zwariowani poszukiwacze
okazji, złodzieje czy nawet
policjanci.

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Kosmiczny wykop
06:55 Szkoła - program
obyczajowy
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:55 Ten moment
10:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Kamil Stoch - moja
historia - serial dokumentalny, Polska
14:15 W krzywym zwierciadle: Europejskie wakacje - ﬁlm komedia, USA,
1985, reż. Amy Heckerling,
wyk. Chevy Chase, Beverly
D’Angelo, Dana Hill, Jason
Lively, John Astin
16:15 Akademia policyjna VI:
Operacja Chaos - ﬁlm
komedia, USA, 1989,
reż. Peter Bonerz, wyk.
Bubba Smith, David Graf,
Michael Winslow, Leslie
Easterbrook

FILM SENSACYJNY

THRILLER

THRILLER

KOMEDIA

23:00 Salt
Evelyn Salt, zaufana
i lojalna agentka CIA,
zostaje zmuszona do
ucieczki, gdy pewnemu
rosyjskiemu zdrajcy
udaje się przekonać jej
przełożonych, że jest
ona podwójną agentką,
wysłaną by zamordować
prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Salt
używa wszystkich swoich
umiejętności, aby zmylić
pościg i jednocześnie
odkrywa sekret, który
może zmienić bieg historii
świata...
01:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

23:50 Mocne Kino - Funny
Games
- thriller, prod. USA, 2007,
reż. Michael Haneke, wyk.
Naomi Watts, Tim Roth,
Brady Corbet
01:50 Strzały
po zmierzchu
- Siedmiu wspaniałych
- western, prod. USA,
1960, reż. John Sturges,
wyk. Yul Brynner, Steve
McQuinn, Charles Bronson,
Robert Vaughn, Horst
Buchholz
04:10 Film fabularny
05:30 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej
kultury w TVP
Kultura 2 na stream.
tvp.pl
05:55 Zakończenie

20:00 Momentum
- thriller
Para złodziei diamentów
wplątuje się w brutalne
morderstwo.
21:55 Brudna kasa
Osoba zwolniona z
warunkowego zwolnienia
sprzymierza się ze
swoją dawną ekipą zdeterminowaną, by znaleźć
zakopaną torbę gotówki
skradzioną dekadę temu
z popiersia DEA, podczas
gdy jest śledzony przez
emerytowanego szeryfa.
23:45 Maksimum
ryzyka
01:40 Castle
02:35 Taki jest świat
03:15 Na jedwabnym
szlaku

18:00 Wakacje w Las Vegas
- ﬁlm komedia, USA, 1997,
reż. Stephen Kessler, wyk.
Chevy Chase, Beverly
D’Angelo, Randy Quaid,
Ethan Embry, Marisol
Nichols
20:00 Krucjata
Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2004, reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt
Damon, Brian Cox, Julia
Stiles, Franka Potente
22:20 Nocny uciekinier - ﬁlm
sensacyjny, USA, Grecja,
2016, reż. Jeﬀ Nichols,
wyk. Michael Shannon,
Joel Edgerton, Kirsten
Dunst, Adam Driver
00:40 Druga strona
medalu - talk show

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Żona dla
milionera 08:55 Galileo
10:55 Dziewczyny z drużyny
3 Britney wraz ze swoją
drużyną cheerleaderek startuje w konkursie, w którym
nagrodą będzie występ
w teledysku Rihanny.
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo 20:00 Święty 21:00
Gwiazdy Kabaretu
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:05 Dom
woskowych ciał Page i Carly
wraz z grupą znajomych
jadą na międzyuczelniane zawody futbolowe. Po drodze
nocują na campingu, gdzie
rano odkrywają, że jeden
z ich samochodów został
uszkodzony. 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
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 Objawienie w Paray
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia
16:10 Człowiek orkiestra 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
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 Mojżesz
22:50 100 cudownych miejsc
na świecie
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niedziela

14 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:30 Okrasa łamie przepisy
10:05 Stulecie Winnych
- serial TVP
10:55 Słowo na niedzielę
- Dobry dla wszystkich
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Moje życie na ulicy
13:20 BBC w Jedynce
- Alpejskie opowieści
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Zacznij Od Nowa magazyn
11:45 Szansa na sukces.
Opole 2020 - widowisko
muzyczne
12:50 Koncert Walentynkowy
- koncert
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:10 Szansa na sukces. Opole
2020
- widowisko
16:10 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Lepsza połowa
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial

05:00 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie
07:55 Akademia
ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Brzydula - serial
13:00 Co za tydzień
- magazyn
13:40 Kolekcja smaków
14:15 Wyjątkowe domy
14:50 Patent na dom
15:50 Siódmy syn
- ﬁlm przygodowy, Chiny,
Kanada, USA, Wielka
Brytania, 2014, reż. SergejBodrov, wyk. Jeﬀ Bridges,
Ben Barnes, Julianne
Moore, Alicia Vikander,
Olivia Williams
18:00 Kuchenne rewolucje
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Dobre, podaj dalej
20:05 Program rozrywkowy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:30 Dawno temu
w trawie
Życie to nie majówka dla
mrówek na mrówczej
wyspie. Każdego lata gang
chciwych koników polnych
- na czele z bezwzględnym manipulatorem,
Hopperem - wkracza do
kolonii, by żądać wydania
większości plonów,
zebranych w trudzie
przez pracowite mrówki i,
generalnie, zniszczyć życie
tej spokojnej społeczności.
Dzielny Flik - mrówka o
dość oryginalnym sposobie bycia - postanawia
przeciwstawić się tej
grabieży. A ponieważ w
pojedynkę niewiele można
zdziałać, Flik wyrusza
w świat, by poszukać
sojuszników i znajduje.

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia
prawosławna
z cerkwi w Żdyni
08:25 Od ucha do ucha
11:25 Arsene Lupin - serial
12:35 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
13:20 Wystarczy być
- ﬁlm obyczajowy
15:35 Warszawska Opera
Kameralna
- Orfeusz i Eurydyka
17:15 Niedziela z...
twórczością Jerzego
Gruzy
18:05 Niedziela z...
tworczością Jerzego
Gruzy - Dzięcioł
- komedia
19:35 Niedziela z...
20:00 Boski porządek
21:45 Trzeci punkt
widzenia
- program publicystyczny

06:00 Rodzinny interes
Wkażdymodcinkuserialu
przedstawiane będą
inne historie klientów
warsztatuisalonu.Wątki
z warsztatu samochodowego będą bardziej
sensacyjne, z kolei w
salonie kosmetycznym
widzowiezobacząwięcej
wzruszających, często
przeplatanychhumorem,
historii. Poznamy m.in.
perypetie pewnej panny
młodej z niebieskimi
włosami i losy dziewczynek,którebędąchciały
obciąć swoje piękne,
długie warkocze.
09:40 Mój przyjaciel smok
11:50 Goście w Ameryce
13:45 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Szczęście Hansa
15:00 Najpiękniejsze
baśnie: Świniopas

04:30 Mango
- telezakupy
06:35 Kosmiczny wykop
06:55 Szkoła - program obyczajowy
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:55 Ten moment
10:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:00 Andrzej Bargiel - Śnieżna Pantera
14:05 Uwolnić orkę II
- ﬁlm przygodowy, USA,
Francja, 1995, reż. Dwight
H. Little, wyk. Jason James
Richter, August Schellenberg, Michael Madsen,
Jayne Atkinson
16:10 Akademia policyjna VII:
Misja w Moskwie
- ﬁlm komedia, USA, 1994,
reż. Alan Metter, wyk.
George Gaynes, Michael
Winslow, David Graf, Leslie
Easterbrook, G.W. Bailey

07:00 Żona dla milionera 08:00
Dziewczyny z drużyny
3 Britney wraz ze swoją
drużyną cheerleaderek startuje w konkursie, w którym
nagrodą będzie występ
w teledysku Rihanny
10:05 Galileo 12:05 STOP
Drogówka 13:05 Gwiazdy
Kabaretu 14:05 Szczęki Legendarny już dreszczowiec,
uznawany za arcydzieło
gatunku i jednocześnie jeden
z najbardziej kasowych
ﬁlmów w historii kina,
który do dziś robi wrażenie
na kolejnych pokoleniach
odbiorców.
16:45 Iluzjonista 19:00 Galileo
- popularno-naukowy prod.
Polska 20:00 Kariera Nikosia
Dyzmy 22:25 Król wikingów
00:45 Śmierć na 1000
sposobów 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

PROGRAM DOKUMENTALNY

FILM AKCJI

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

FILM FABULARNY

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

15:25 Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
16:00 Skoki Narciarskie
- Puchar Świata
w Zakopanem
- konkurs
17:10 Teleexpress
17:20 Skoki Narciarskie
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
- Świątek piątek
- walentynki - komedia
23:50 Whitney - ﬁlm
02:00 Markiza Angelika - ﬁlm
04:00 Jaka to melodia?
04:50 Z pamięci - felieton

20:00 Empire State:
Ryzykowna gra
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2013, reż. Dito Montiel,
wyk. Dwayne Johnson,
Liam Hemsworth, Emma
Roberts
21:45 Kino bez granic
- Księgarnia z marzeniami - ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
Niemcy, Hiszpania
23:45 Disco polo
- komedia
01:45 Za ciosem
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1998,
reż. Tsui Tsui, wyk. JeanClaude Van Damme, Rob
Schneider, Paul Sorvino,
Lela Rochon
03:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

22:00 Notting Hill
- ﬁlm komedia,
Wielka Brytania,
USA, 1999, reż. Roger
Michell, wyk. Julia
Roberts, Hugh Grant,
Richard McCabe, Rhys
Ifans, James Dreyfus,
Dylan Moran
Życie rozwiedzionego
właściciela księgarni zmienia się, gdy do jego sklepu
wchodzi sławna aktorka
ﬁlmowa.
00:30 MasterChef
- program rozrywkowy
prod. Polska
03:25 Uwaga!
- magazyn
03:40 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

10:35 Karate Kid 4: Mistrz i
uczennica
Mistrz karate, Miyagi
bierze pod swoją opiekę
17-letnią, zbuntowaną
nastolatkę, Julie.
12:50 Shrek Forever
14:50 Strażnicy
Galaktyki vol. 2
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo
w Państwie
20:00 Walentynki
z Polsatem
22:05 Faceci w czerni
00:25 Bogowie Egiptu
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

22:20 Długi weekend
- ﬁlm fabularny,
prod. Australia, 1978,
reż. Colin Eggleston,
wyk. John Hargreaves,
Briony Behets, Mike
McEwen
00:05 Teraz animacje!
- Kwadratura koła - ﬁlm
00:10 Teraz animacje! - Linie
życia - ﬁlm animowany
00:15 Teraz animacje! - On
i ona - ﬁlm animowany
00:25 Teraz animacje! - III
- ﬁlm animowany
00:50 Bilet do kina - Kobieta
na skraju dojrzałości
- komediodramat
02:30 Nibelungi: Zemsta
Krymhildy - ﬁlm
04:50 Dziewczyna i gołębie
- ﬁlm TVP

16:20 Nowe przygody
Kopciuszka
18:00 Blondynka
w koszarach
20:00 Ocean ognia
22:15 Air Force One
00:45 NickyLarson
i perfumy
miłości
02:25 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska
03:05 Taki jest świat
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

17:55 Wygrać miłość
- ﬁlm komedia,
USA, 2010, reż. Sanaa
Hamri, wyk. Queen Latifah, Common, Paula
Patton
20:00 Walentynki - ﬁlm
komedia, USA, 2010, reż.
Garry Marshall, wyk. Julia
Roberts, Jessica Alba,
Anne Hathaway, Ashton
Kutcher, Jessica Biel
22:45 Jak się nie oświadczać
- ﬁlm komedia, USA, 2015,
reż. Bradford May, wyk.
Kayla Ewell
00:35 Ustawka - ﬁlm komedia,
USA, 2017, reż. Richie
Keen, wyk. Ice Cube,
Charlie Day, Tracy Morgan,
Jillian Bell
02:25 Druga strona medalu

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:35 Przegląd Katolickiego Tygodnika
„Niedziela” 10:40 Jezus
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:15 Próba wiary. Święty
Walenty 15:05 Apokryfy
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 z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej
Górze 21:20 Informacje dnia

24
poniedziałek

program tv

15 lutego

WIESZ CO | NR 6/9.2.2021 r.

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:05 Jeszcze za mną zatęsknisz - Zbigniew Cybulski
- ﬁlm dokumentalny
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - Agencja pod
ochroną - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce
- Alpejskie opowieści
o przetrwaniu cz. 1

05:20 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:50 Coś dla Ciebie
- magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2009
16:00 Koło fortuny

05:05 Nowa Maja
w ogrodzie
05:35 Akademia ogrodnika
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Dobre, podaj dalej
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
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
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 MEGA HIT - Bogowie
Egiptu

07:00 Muzyczne poranki
08:15 Tego się nie wytnie
- talk-show
09:40 Tego się nie wytnie
10:00 Reżyserzy
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:25 Bilet na księżyc
- ﬁlm dokumentalny
13:55 Blue Note Records.
Więcej niż muzyka
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Szwajcaria, 2018
15:30 Jańcio Wodnik
- ﬁlm obyczajowy
17:25 Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później - serial
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Rok 2020
19:20 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
20:00 Panorama kina
polskiego - Giuseppe
w Warszawie - komedia
21:45 Powidoki

06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
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

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 - program obyczajowy
13:05 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:05 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
16:05 Zakochani
po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - program
obyczajowy
18:20 Kryminalni
- serial kryminalny, Polska

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 21:00
Conor McGregor: Zły chłopiec
23:00 Ucho Prezesa
23:30 Rekreator Grupa
nastolatków, która natknęła
się na tajne laboratorium,
staje się częścią mrocznego
eksperymentu, polegającego
na tworzeniu złych ludzkich
klonów. 01:20 Śmierć na
1000 sposobów 01:50
Galileo 02:50 SuperLudzie
03:50 Trans World Sport
2021 04:55 SuperLudzie

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER SENSACYJNY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Tamta
twarz - spektakl teatralny
22:30 Świat bez ﬁkcji - Czeska
mitologia - ﬁlm
23:30 Warto rozmawiać
00:30 Świątek piątek walentynki - komedia

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
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Sanditon - serial
22:45 Lepsza połowa
- serial TVP
23:20 Piękna para
- ﬁlm obyczajowy
01:05 Warto kochać - serial
01:55 Księgarnia z marzeniami - ﬁlm obyczajowy
03:50 Skutki noszenia kapelusza w maju - ﬁlm

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Rambo III - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1988, reż.
Peter Mac Donald, wyk.
Sylvester Stallone, Richard
Crenna, Marc de Jonge,
Kurtwood Smith, Spiros
Focas
23:45 Człowiek tai chi
- ﬁlm sensacyjny,
Chiny, Hong Kong, USA,
2013, reż. Keanu Reeves,
wyk. Tiger Hu Chen, Keanu
Reeves
01:55 Co za tydzień
02:30 The Shooter
- serial, USA
03:30 Uwaga! - magazyn
03:50 Noc magii - program
ezoteryczny

22:55 Zastępca
Thriller sensacyjny
z gwiazdą kina akcji
Jean-Claude Van Dammem
w roli głównej. Jest byłym
żołnierzem oddziałów
specjalnych. Walczył
w obronie interesów
Stanów Zjednoczonych
USA dosłownie wszędzie.
00:40 Anioły i demony
Robert Langdon, wykładowca na Harvardzie, znawca symboli, zostaje pilnie
wezwany do położonego
koło Genewy centrum
badań jądrowych.
03:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

22:05 Żelazna klasyka
- Wałkonie - ﬁlm
obyczajowy, prod. Francja,
Włochy, 1953, reż. Federico Fellini, wyk. Leopoldo
Trieste
24:00 Scena muzyczna
01:00 Informacje
kulturalne
01:30 Boski porządek
03:40 Tamte lata,
tamte dni - Magdalena
Zawadzka
04:20 Teledysk
05:05 Rok 2020
- cykl dokumentalny
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:52 Zakończenie dnia

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Odrzut
21:55 Ocean ognia
00:10 Zasady walki 2:
Zdrada
Agent Neil Shaw traﬁa na
ślad spisku zagrażającemu
życiu wysoko postawionych polityków.
02:30 Taki jest świat
03:10 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Chyłka-Kasacja
- serial, Polska
22:40 Kiedy gasną
światła
- ﬁlm horror,
prod. USA, 2016,
reż. David F. Sandberg,
wyk. Teresa Palmer,
Gabriel Bateman, Alexander DiPersia, Billy Burke,
Maria Bello
00:20 Niewierni
- serial, USA
01:20 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

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
Sanktuarium Betharram
13:15 Chrystus w Biblii
i Kodzie Leonarda da Vinci
13:30 Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze
14:30 Łaski pełna 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Sanktuaria polskie 16:30 Zew natury 16:55
Świadkowie 17:25 Poczet
Wielkich Polaków 17:30
Spotkanie Rodziny Radia
Maryja 19:30 Opowieści
Starego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
TVP 1
05:10 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
PROGRAM ROZRYWKOWY

15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Magazyn Ekspresu
Reporterów
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
21:00 Magazyn
kryminalny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Ogień pod pokładem
- ﬁlm fabularny

16 lutego
TVP 2
05:20 Cafe piosenka
05:50 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:50 Dąbrówno - piękno
nieznane - reportaż
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque
- teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Więzień miłości
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Sanditon - serial
22:45 Lepsza połowa
- serial TVP
23:15 Ludzkie historie
00:30 Dzisiaj zginie zabójca
mojego syna
02:15 Piękna para
- ﬁlm obyczajowy
04:00 Najwspanialsze
zabytki starożytności
- cykl dokumentalny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
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 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne
rewolucje - program
kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Chyłka-Rewizja
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Na granicy
światów
- serial, USA, Wielka
Brytania
01:05 Niewierni
- serial, USA
02:05 MasterChef
- program rozrywkowy
prod. Polska
03:30 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:50 Noc magii
- program ezoteryczny

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

23:00 Demonstracja siły
Kryminalne imperium
Alexandra Coatesa
rozwija się bez przeszkód
- do czasu, gdy jego drogi
skrzyżują się z Icemanem,
który pragnie przejąć
handel narkotykami na
jego terytorium. Gdy
próby dogadania się obu
stron spełzają na niczym,
na ulicach rozpoczyna się
maﬁjna wojna o władzę.
01:10 Strażnik granicy
03:25 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:25 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:30 Białoruski klimat
09:05 Jańcio Wodnik
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:30 Sobie król - ﬁlm TVP
13:20 Bolszoj - ﬁlm fabularny,
prod. Rosja, 2016
14:25 Scena muzyczna
- Bastarda - koncert
15:30 Chce się żyć - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
2013, reż. Maciej Pieprzyca, wyk. Dawid Ogrodnik,
Kamil Tkacz, Dorota Kolak
17:25 Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później - serial
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Co dalej?
19:10 Powidoki
19:25 Wydarzenie aktualne
20:00 Les Ballets de Monte

06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Polski serial paradokumentalno–fabularny o
tematyce sensacyjno–kryminalnej produkowany
przez Studio A, emitowany
na antenie TV Puls od
4 września 2017. Akcja
rozgrywa się głównie we
wrocławskim lombardzie
Kazimierza Barskiego.
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

FILM OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

21:25 Lekkie obyczaje
- Nauczycielka
- ﬁlm prod. Słowacja,
Czechy, 2016, reż. Jan
Hrebejk, wyk. Zuzana
Maurry, Csongor Kassai,
Zuzana Konen, Tamara
Fischer, Peter Bebjak,
Martin Havelka
23:10 Co dalej?
23:30 Informacje kulturalne
24:00 Młoda Polska
- Dog Days
- krótkometrażowy
00:20 Panorama kina
polskiego - Giuseppe
w Warszawie - komedia
02:10 Kino nocne - Kontrakt
- ﬁlm obyczajowy
04:05 Film fabularny
05:05 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

20:00 Ryzykanci
- ﬁlm sensacyjny
Tajny agent zesłany przez
swych mocodawców na
„przymusową emeryturę”
ucieka z niewoli, by ratować swoją rodzinę przed
zemstą śmiertelnego
wroga.
21:55 Momentum
23:50 Polowanie
na czarownice
01:45 Mariachi, El
03:15 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
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
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 + - program
obyczajowy
18:20 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
FILM SENSACYJNY

20:30 Nieuchwytny cel
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1993, reż. John Woo,
wyk. Jean-Claude Van
Damme, Lance Henriksen,
Arnold Vosloo, Yancy
Butler, Kasi Lemmons,
Wilford Brimley
22:35 Krucjata Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2004,
reż. Paul Greengrass,
wyk. Matt Damon,
Brian Cox, Julia Stiles,
Franka Potente, Joan
Allen, Karl Urban,
Gabriel Mann
01:00 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 21:00
Gorączka Thriller w formie
monumentalnej sagi,
wspartej na dwóch wielkich
kreacjach aktorskich.
00:35 Ucho Prezesa - serial
komediowy 00:55 Conor
McGregor: Zły chłopiec
Zrealizowany na przestrzeni
4 lat dokument o ikonie
MMA, Conorze McGregorze
i jego spektakularnej
karierze. 02:50 Trans World
Sport 2021

TV Trwam
11:05 Mocni w wierze 11:35 Myśląc Ojczyzna 11:45 Historia
i architektura 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:35 Ludwig Maria Grignion
de Montfort 13:30 Msza
Święta 14:30 Póki nadzieja
15:45 Kolory Świętości
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Niezwykłości przyrody
Nowej Zelandii17:00 100
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

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody

05:20 Cafe piosenka
05:50 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:50 Kapłaństwo kobiet
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 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
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Kogel - Mogel
Po emocjach związanych
z egzaminami wstępnymi
na wydział pedagogiki,
Katarzyna Solska wraca do
rodzinnej wsi.

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga
- serial 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
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
23:05 Lekkoatletyka
23:40 Historia bez tajemnic
00:50 McMaﬁa - serial
01:55 Funny Games - thriller
03:50 Wojsko - polskie.pl

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:45 Sanditon - serial
22:40 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
23:10 Kino relaks - Miłość
i inne używki
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2010, reż.
Edward Zwick, wyk. Anne
Hathaway
01:10 Tylko jedno spojrzenie
- serial kryminalny
02:15 Terroryzm: odliczanie
do ataku

25
17 lutego

program tv
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20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Tajemnica
zawodowa - serial
22:30 Epidemia strachu
- thriller, USA,
Zjednoczone Emiraty
Arabskie, 2011, reż. Steven
Soderbergh, wyk. Marion
Cotillard, Matt Damon,
Laurence Fishburne,
JudeLaw, Gwyneth
Paltrow
00:50 Komórka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2004,
reż. David R. Ellis,
wyk. Kim Basinger, Chris
Evans, Jason Statham,
William H. Macy
02:50 Superwizjer - magazyn
03:25 MasterChef

22:20 Terminator: Ocalenie
Akcja ﬁlmu osadzona jest
w post-apokaliptycznym
2018 roku. John Connor
to człowiek, którego
przeznaczeniem jest
prowadzić opór przeciwko
Skynet i armii Terminatorów. Ale przyszłość, w
którą Connor od początku
wierzył, zostaje częściowo
zmieniona na skutek
pojawienia się Marcusa
Wrighta, obcego, którego
ostatnim wspomnieniem
jest pobyt w celi śmierci.
00:55 Grzanie ławy
02:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
07:00
08:05
08:30
08:55
11:00
12:35

14:10

15:25
17:20
18:30
18:50
19:10

Teledysk
Informacje kulturalne
Rok 2020
Chce się żyć
- ﬁlm obyczajowy
Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
Komedia to nie
zabawa. Jiri Menzel
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Szwajcaria, 2016
Odkrywając
Beethovena
- III symfonia Es - dur
op. 55 „Eroica”
Parę osób, mały czas
- dramat
Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później - serial
Informacje
kulturalne
Co dalej?
Niedziela z...
twórczością
Jerzego Gruzy
DRAMAT

20:00 Na wschód od Hollywood - Ajka
- dramat
22:05 Więcej niż ﬁkcja
23:40 Berlin Live - Suzanne
Vega - koncert
00:50 Co dalej? - program
publicystyczny
01:15 Informacje kulturalne
01:40 Lekkie obyczaje
- Nauczycielka
- ﬁlm prod. Słowacja,
Czechy, 2016, reż. Jan
Hrebejk, wyk. Zuzana
Maurry, Csongor Kassai,
Zuzana Konen, Tamara
Fischer, Peter Bebjak
03:30 Kino nocne - Zgoda
- dramat, prod. Polska,
2017, reż. Maciej Sobieszczański, wyk. Jakub
Gierszał, Zoﬁa Wichłacz

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
07:00 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.
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł
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 Solomon Kane:
Pogromca zła
Legendarny zabijaka musi
stawić czoła demonom z
piekła rodem, aby odkupić
swoją przeklętą duszę.
22:00 Outlander
00:15 Ip Man 3
02:25 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
03:55 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
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
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 + - program
obyczajowy
18:20 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
FILM PRZYGODOWY

20:35 Everest
- ﬁlm przygodowy,
Islandia/USA/Wielka
Brytania, 2015, reż.
Baltasar Kormákur,
wyk. Jason Clarke, Josh
Brolin, Jake Gyllenhaal,
John Hawkes, Robin
Wright, Emily Watson,
Keira Knightley, Sam
Worthington
23:10 Firefox - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1982, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Freddie Jones,
David Huﬀ man, Warren
Clarke, Ronald Lacey, Nigel
Hawthorne
01:50 Druga strona medalu
- talk show
02:50 Noc magii - program
ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra oddział specjalny 15:00 STOP
Drogówka 16:00 Z miłości do
dziecka 17:00 Nowe Sekrety
Sąsiadów 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Przyciąganie
23:50 Ucho Prezesa - serial
komediowy prod. Polska
00:05 Scenariusz śmierci.
Grupa aktorów, wyszkolonych w sztukach walki przez
mistrzów Shaolin, u progu
hollywoodzkiej kariery
zostaje zmuszona przez tajemniczego i sadystycznego
reżysera do konfrontacji
w walce z całymi zastępami
niebezpiecznych przeciwników z Los Angeles.

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Świat na
wyciągnięcie ręki. Wyprawa
na kraniec Syberii 11:15
Co by było gdyby zwierzęta
mówiły? Baśka Murmańska
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:40
Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Koncert
pasyjny: „Krzyżu święty nade
wszystko” 14:30 Jezus od
wieków upragniony 15:35
Jerash 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 16:30 Galilejczyk 17:00 Po stronie prawdy
17:30 Liturgia Środy Popielcowej z Watykanu 19:05
Poczet Wielkich Polaków
19:10 Święty na każdy dzień
19:15 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

18 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
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
obyczajowy TVP
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 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej

05:15 Cafe piosenka - zespół
Goose Bumps - talk-show
05:45 Doktor Kleist - serial
06:45 Zacznij Od Nowa
- magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
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
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

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

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:50 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
21:50 Sanditon - serial, prod.
Wielka Brytania, 2019
22:50 Moonraker
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Francja, Wielka
Brytania, USA
01:05 Zakochani w Rzymie
- komedia romantyczna
03:05 Bez tożsamości - serial,
prod. Hiszpania, 2016
03:50 Art Noc - Toronzo Cannon
- Rawa Blues Festival
04:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Ocean’s Thirteen
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2007, reż. Steven
Soderbergh, wyk. George
Clooney, Brad Pitt, Matt
Damon, Andy Garcia,
AlPacino Elliott Gould, Don
Cheadle, Casey Aﬄeck
01:05 Chyłka-Rewizja - serial
02:05 Klinika
bez tajemnic
03:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
- serial obyczajowy
prod. Polska
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 OBYCZAJOWY

20:00 Serce nie sługa
Daria i Filip - główni
bohaterowie ﬁlmu znają
się od lat i są najlepszymi
przyjaciółmi. Filip to
klasyczny „Piotruś Pan”
i łamacz damskich serc.
Po kolejnej, upojnej nocy,
gdy obudzi się obok nowo
poznanej dziewczyny,
poczuje, że chce zmienić
swoje życie i nadać mu
sens.
22:10 Moja dziewczyna
wychodzi za mąż
00:15 Czarownica
02:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni Magdalena Zawadzka
- magazyn
09:00 Parę osób, mały czas
- dramat
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:20 Pożegnanie z Alaską
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Irlandia, 2018
13:55 Śladami wielkich
kompozytorów
- Śladami Masseneta
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Francja, 2012
15:00 Urodzeni artyści
- Jerzy i Jakub Turbasa
- cykl reportaży
15:35 C’est La Vie - ﬁlm
animowany, prod.
Czechosłowacja, 1982
15:45 Panopticum
- ﬁlm animowany
15:55 Kurara - dramat

06:00 Zbuntowany
anioł
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł
12:00 Zaklinaczka
duchów
Melinda Gordon ma
niezwykły dar, dzięki
któremu może nawiązywać kontakt z duszami
zmarłych. Jako pośrednik
pomiędzy światem
żywych i umarłych.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

SERIAL KOMEDIOWY

FILM AKCJI

17:20 Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później - Pod klucz,
czyli prawo własności
- serial komediowy TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Co dalej?
19:15 Notes Ryski. Śladem
linii Wacława Szpakowskiego - reportaż
19:30 Którędy po sztukę
19:40 Rzecz Polska
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Kino Mistrzów
- Noce Cabirii
- dramat
23:30 Tego się nie wytnie
23:50 Scena muzyczna
01:05 Co dalej?
01:20 Informacje kulturalne
01:50 Na wschód od Hollywood - Ajka - dramat

20:00 Wściekle szybcy
- ﬁlm akcji
Vin Serento jest szefem
gangu, który organizuje
nielegalne wyścigi samochodowe. Policjant Lucas
White dostaje zadanie,
jakim jest przeniknięcie do
świata przestępczego.
22:00 Asy bez kasy
23:55 Szkoła uwodzenia 3
01:30 Menu na miarę
02:05 Wojciech
Cejrowski. Boso
- Teksas
02:40 Taki jest świat
03:20 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
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
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 + - program
obyczajowy
18:20 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
KOMEDIA

20:35 Praktykant
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Nancy
Meyers, wyk. Robert
De Niro, Anne Hathaway,
Rene Russo, Anders Holm,
Adam DeVine
23:10 Serenity
- ﬁlm S-F, USA,
2005, reż. Joss Whedon,
wyk. Nathan Fillion,
Gina Torres, Adam
Baldwin, Alan Tudyk,
Morena Baccarin,
Jewel Staite, Chiwetel
Eliofor
01:40 Druga strona
medalu
- talk show
02:50 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra oddział specjalny 15:00 STOP
Drogówka 16:00 Z miłości do
dziecka 17:00 Nowe Sekrety
Sąsiadów 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Anioł stróż 23:10 Ucho
Prezesa - serial komediowy
prod. Polska Serial opowiada
o prezesie partii rządzącej
i jego otoczeniu we współczesnej Polsce. 23:35 Śmierć
na 1000 sposobów - program
rozrywkowy 01:25 STOP
Drogówka - magazyn prod.
Polska 02:25 Disco Polo
Life - program rozrywkowy
prod. Polska 03:25 TOP 10
Lista Przebojów - program
rozrywkowy

TV Trwam
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
12:20 Po stronie prawdy
12:50 Wyszyński 13:30 Msza
Święta 14:30 Brat Franciszek
15:15 Duszpasterz 15:40
100 cudownych miejsc
na świecie 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Z wędką nad
wodę w Polskę i Świat 16:35
Porady Medyczne 17:00
Akademia pro-life 17:05
Narodowe Sanktuarium
Maryjne w Subukia 17:25
Święty na każdy dzień 17:30
Odpowiedzialni za Kościół
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel
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Fot. Dominik Hołda

» Ratajczak identyfikuje się z
biało-niebieskimi, a kibice
utożsamiają się z nim. Czują,
że dobrze go znają

On jest jednym z nas
W ostatnią sobotę (6 lutego) Bartłomiej Ratajczak, kapitan
Górnika, zagrał po raz 233. w biało-niebieskich barwach. To
10. najlepszy wynik w historii wałbrzyskiego klubu.

Kochamy sport wyczynowy z wielu powodów. Gra
na emocjach, zaskakuje nie-

przewidywalnością, bywa
nieobliczalny. Jest pogromcą
obojętności, w kibicach wy-

wołuje wybuchy radości, ale
nierzadko też doprowadza do
łez. W jeden wieczór tworzy

bohaterów, ale także bezlitośnie kreuje nieszczęśników.
Żywi się bezkompromisowo-

ścią, w ułamek sekundy karci
brak decyzyjności lub nagradza szaleńców bez układu
nerwowego. Bywa niczym
kinowy przebój, z wybitnymi
jednostkami w rolach głównych, oraz rzemieślnikami
w rolach drugoplanowych.
W przeciwieństwie do filmu
zdarza się jednak, że jest pozbawiony happy endu.
Sport opowiada nam niezwykłe historie. Jedna z nich
jest o przywiązaniu do lokalnych barw, miłości do
klubu z dzieciństwa, który
zawładnął przeszłością i zdefiniował przyszłość. Dla Bartłomieja Ratajczaka Górnik
jest teraźniejszością, ale przy
okazji jest także już długim
wspomnieniem. To dla
tego klubu od dziecka
biegał po parkiecie, to
w nim dorastał. Przez
lata przeszedł wiele.
Niepowodzenia i rozczarowania mieszały się
z pięknymi chwilami sukcesów. W 2009 roku debiutował w pierwszej drużynie
w ekstraklasie, a już dwa
lata później był świadkiem
upadku, machając najwyższej
lidze na pożegnanie. Powrócił
dwa lata później, w dalekiej
trzeciej lidze, dając do zrozumienia, że chce wymazać
biało-niebieskich z prowincjonalnego krajobrazu. W
drugiej lidze nieraz odbił się
z Górnikami od ściany. Ściany,
którą przez kilka wiosen kruszył, by przebić się raz jeszcze
na zaplecze elity. Udało się.
„Rataj” doleciał z kolegami
na pierwszoligowy tron, ale
ambicje sięgają dalej. Blisko 30-letni gracz założył
opaskę kapitańską i planuje
przesiadkę, pierwszoligową
klasę ekonomiczną pragnie
zamienić na biznes klasę
w ekstraklasie. Marzy, by
powrócić z Górnikiem tam,
gdzie jako 17-latek stawiał w
jego trykocie pierwsze kroki.

233 oficjalne mecze w Górniku to świetny wynik, numer
10 w blisko 75-letniej historii
klubu. Do tego od 9. miejsca,
naszego obecnego kapitana
dzieli ledwie sześć spotkań.
Ten ranking to jednak zaledwie ciekawostka, zabawa
statystyczna, a nie kamień węgielny pod pomnik symbolu.
W dziejach biało-niebieskich
było wielu lepszych koszykarzy, takich, którzy zrobili dla
tego klubu więcej. Problem
polega na tym, że dziś spoglądają na nas nierzadko z wyblakłych fotografii. Dobijając
do dziesiątki rankingu, „Rataj”
odświeża o nich pamięć, ucieleśniając współczesną wersję
„wałbrzyskiego charakteru”.
- Jestem wychowankiem Górnika i moje serce jest za tym
klubem – wspominał kilka lat
temu w jednym z wywiadów.
Ratajczak identyfikuje się
z biało-niebieskimi, a kibice
utożsamiają się z nim. Czują,
że dobrze go znają. Z boiska,
ze szkoły, z kolejki w sklepie.
To przecież chłopak stąd. Z ich
miasta, mieszkający kilka ulic
dalej, dzielący z nimi podobne problemy. Choć to Bartek
fruwa nad koszami, to mamy
poczucie, że jest jednym z nas.
Choć w tym sportowym filmie
najważniejsze sceny nie są
napisane dla niego, to właśnie
na jego postać spoglądamy
z największym uśmiechem i
zaciekawieniem. Choć to nie
on występuje w roli superbohatera, to mamy pewność,
że jego absencja obnażyłaby
scenariusz, pozbawiła historię
pewnej ciągłości.
Zadzieramy głowy do góry,
wypatrując koszykówki wysokich lotów. Linie lotnicze „Air
Rataj” są gotowe do startu,
kapitan zaprasza wszystkich
na pokład. Rozsiądźcie się
wygodnie i zapnijcie pasy.
Nadszedł czas, by raz jeszcze
wznieść się ku niebu.
Dominik Hołda
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» Siła Górnika tkwi w kolektywie. Tę zespołowość
było jak na dłoni widać w meczu z Księżakiem

Zielono im i spokojnie
Górnik Trans.eu Wałbrzych nie dał najmniejszych szans Księżakowi Łowicz,
wygrywając 98:74. Nasi powrócili na pozycję wicelidera Suzuki 1 Ligi.
„Graj Górniku, jak za dawnych lat! Jak za dawnych lat!”
– to mocno już nadgryzione
zębem czasu zawołanie kibiców przywołuje na myśl złote
czasy wałbrzyskiego sportu.
Chodzi o lata osiemdziesiąte, a więc czasy odległe, z
minionej epoki. Parafrazując
zaśpiew entuzjastów sportu w
wydaniu lokalnym, chciałoby
się zachęcić koszykarzy, by
grali jak za… dawnych miesięcy. Jeszcze w grudniu 2020
roku Górnicy byli rozpędzeni,
notowali serię zwycięstw. Ta
zakończyła się w styczniu, w
którym biało-niebiescy przegrali trzy razy z rzędu, choć
dwukrotnie po dogrywce.
Fani marzyli, by koszykarze
znowu odnosili zwycięstwa
w przekonywującym stylu.
Dobrym prognostykiem było
pokonanie Znicza Pruszków,

choć przestój w trzeciej kwarcie i seria punktowa gości były
niepokojące.
W starciu z Księżakiem absolutnie nie było się do czego
przyczepić. Ekipa Łukasz Grudniewskiego odjechała już
na starcie, a rywalom
pozostało wdychanie
spalin. Górnik
zagrał jak
za dawnych
m i e s i ę c y,
gdy to rywal
był dla nich
jedynie tłem.
Dodatkowo
cieszy powrót
do wysokiej
dyspozycji strzeleckiej
Krzysztofa
Jakóbczyr y trafiał
ka, któs z a l o n y,
jak

zdobywając w 24 minuty aż
22 punkty.
W meczu z łowiczanami na
środku parkietu zadebiutował wyklejony klubowy herb,
któremu towarzyszyło hasło
„Stop plastik!” To oczywiście
„sprawka” wałbrzyskiego
magistratu, który od ja-

kiegoś czasu bardzo mocno
stawia na ekologię. Nasze
miasto jest drugim w Polsce
(po Warszawie), które przystąpiło do programu Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju „Zielone Miasta”,
dzięki czemu pod Chełmcem
modernizację przejdzie kilka-

dziesiąt kamienic. W AquaZdroju zieloni z kolei byli
koszykarze Księżaka, którzy
zapomnieli jak się wygrywa
z Górnikiem. Po zespole, który w pierwszej fazie sezonu
pewnie pokonał wałbrzyszan
u siebie 93:81 nie zostało
śladu. Ekipa Michała Spy-

chały nie miała pomysłu na
wysoki pressing gospodarzy
w obronie, który zamęczał
graczy z piłką. Goście zagrali
bez rozgrywającego Macieja
Leszczyńskiego, przez co za
kreowanie gry musieli wziąć
się inni. Cóż, bezskutecznie.
Przed meczem wałbrzyszanie zajmowali trzecie miejsce
w tabeli, Księżak był szósty, co
oznaczało, że gdyby obie ekipy zakończyły sezon regularny
na tych właśnie pozycjach, to
spotkałyby się w pierwszej
rundzie play-off. Jeżeli nasz
zespół utrzyma równie wysoką formę w kwietniu, to
drużyna z Łowicza będzie w
dużych tarapatach. Kto wie,
w takiej formie Górnik może
wreszcie przełamie się na
terenie Księżaka, gdzie jeszcze
nie wygrał.
W pojedynku z łowiczanami
biało-niebieskim wychodziło
wszystko. No, prawie wszystko. Nie udało się zdobyć 100
punktów, choć 96 na koncie gospodarzy widniało na
prawie dwie minuty przed
końcową syreną. Zdaje się, że
kibice będą jednak to swoim
ulubieńcom w stanie wybaczyć. O tym, jak zdobywa się
mnóstwo punktów w meczu
zaprezentowali koszykarze
drugoligowych Żubrów Białystok i AZS UJK Kielce. Ci
pierwsi zwyciężyli w sobotę
z tymi drugimi 142:140, po
trzech dogrywkach!
Już 13 lutego tr zeci z
rzędu mecz wałbrzyszan
u siebie. Łatwo jednak nie
będzie, bo w Aqua-Zdroju
pojawi się Rawlplug Sokół
Łańcut, z rewelacyjnym Filipem Małgorzaciakiem w
składzie. Do końca sezonu
regularnego pozostało osiem
spotkań.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Księżak Łowicz
98:74 (31:17, 22:20, 27:16,
18:21)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk
22, Bojanowski 14, Ratajczak 13, Malesa 11, Durski 9,
Ochońko 8, Zywert 8, Wróbel
8, Cechniak 5.
Dominik Hołda

„Mały” znalazł nuty pod tapczanem
Chyba nie macie wątpliwości, że Krzysztof Jakóbczyk jest pierwszoplanową postacią Górnika?! Gdy on gra dobrze i
nie fałszuje, jego kolegom z drużyny nie pozostaje nic innego, jak wyciągnąć z szafy smokingi, wypucować lakierki
i włożyć świeżo wyprane, bieluśkie koszule. Każdy wie, że musi „wystąpić” na galowo. Inaczej nie wypada. Po
prostu trzeba dotrzymać kroku pierwszemu skrzypkowi. A takim jest właśnie „Mały” w orkiestrze pod batutą
trenera Łukasza Grudniewskiego.
Ostatnio Krzysiek zapodział gdzieś nuty, instrument musiał na chwilę oddać lutnikowi, a przez głośne
narzekania kilku widzów, stał się mniej pewny siebie niż w najlepszym czasie, gdy był koncertmistrzem.
W meczu z Księżakiem, Jakóbczyk był już sobą. Zdobył 22 pkt (9/16 z gry), do tego dołożył 3 przechwyty, tyle samo zbiórek i 2 asysty. Odetchnęliśmy, bo wygląda na to, że lider biało-niebieskich
znalazł gdzieś pod tapczanem zeszyt z nutami. Być może brakuje w nim jednej lub dwóch
kartek, które wyrwało jakieś psotne dziecko, ale… wszystko da się przecież odtworzyć.
Koledzy pomogą, bo większość wyszła już na koncert „pod muchą”.
ToP
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Eko, czyli jakie?

Fot. ilustracyjne (www.canva.com/Henrik5000)
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Fot. ilustracyjne (www.canva.com/3alexd)
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Rozrywka motoryzacyjna

str. 6
Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com/Michael Kauer)

Z prądem czy pod prąd?
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» Niezależnie od naszych przekonań, sympatii
i upodobań, będziemy i tak jeździć autami
elektrycznymi. Pytanie tylko kiedy?

Z prądem czy pod prąd?
Ostatnie kilka lat to prawdziwy zwrot w motoryzacji. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś szanujący się producent samochodów, który nie posiada w swojej ofercie auta elektrycznego.
Czy to dobry kierunek dla rozwoju czterech kółek?
Auta zasilane energią elektryczną
są tanie w obsłudze – niemalże
spektakularnie obniżają się koszty
przemieszczania. Do tego są ciche,
szybkie i potrafią niewiarygodnie
dynamicznie przyspieszać. Z drugiej
strony, są zdecydowanie za drogie,
ale przede wszystkim generują kłopoty z ładowaniem akumulatorów.
Co zatem o tym wszystkim myśleć?
Zbierać pieniądze na elektryka, czy
póki co cieszyć się brzmieniem silnika
spalinowego?
Zanim spróbujemy odpowiedzieć
na te nurtujące wszystkich kierowców pytania, cofnijmy się do połowy
XIX wieku. To wówczas zaczęły powstawać pierwsze pojazdy elektryczne. Mało tego, napęd elektryczny był
pierwszym napędem przed silnikiem
parowym czy spalinowym. Obecny
trend nie jest więc żadną nowością.
Pikanterii może jeszcze dodać fakt, że
sam Henry Ford, nim uruchomił seryjną produkcję Forda T, dysponował
prototypem elektromobila na bazie
najsłynniejszego modelu. Niestety,
przegrał z bratem z motorem na
paliwo, uzyskiwane z ropy naftowej.
Powodem tej decyzji i wielu innych,
które powodowały, że elektryki nie
trafiały do masowej produkcji, były
akumulatory. Do tej pory powsta-

wały o zbyt małej pojemności, co
przekładało się na niewielkie zasięgi
ówczesnych pojazdów. Do niedawna
dysponowano bateriami kwasowo-ołowianymi i niklowo-kadmowymi.
Jednak to łatwość dostarczania
paliwa płynnego do milionów aut
na całym świecie, przez sieci stacji
benzynowych, okazała się decydująca. Dziś sytuacja się zmieniła. Mamy
obecnie akumulatory budowane w
nowej technologii – litowo-jonowej.
Do tego zasoby ropy naftowej z roku
na rok się kurczą. Nie możemy zapomnieć jeszcze o jednym aspekcie
szeroko pojętej ekologii – większa
świadomość ludzkości w zakresie
stanu zanieczyszczenia środowiska.
Samochody elektryczne nie generują zanieczyszczeń wprost. Na razie
nie poruszajmy wątku produkcji
prądu i utylizacji zużytych baterii.
XXI wiek przyniósł możliwości budowania aut elektrycznych wyposażonych w akumulatory pozwalające
przejechać od 200 km do 500 km. Z
kolei czas ładowania baterii uzależniony jest od miejsca podłączenia: od
zwykłego domowego gniazdka przez
domową stację ładowania (Wallbox), do stacji szybkiego ładowania.
Średniej wielkości samochód, typu
kompakt, potrzebuje odpowiednio

ok. 20, 12 i ok. 1 godz. Najmilsza
informacja to jednak ta mówiąca
o tym, ile kosztuje przejechanie
100 km. Oczywiście w zależności
od wielkości samochodu, silnika,
wreszcie sposobu jego prowadzenia,
to kwota na poziomie od 8 do 15 zł.
Dla porównania, taki samochód z silnikiem spalinowym powoduje koszt
od 24 do 48 zł. To jednak nie koniec
atutów elektryków. Ich użytkownicy
oszczędzają jeszcze na eksploatacji.
Nie ma potrzeby wymiany m.in. filtrów i oleju. Nie ma pod maską także
takich podzespołów jak turbina,
alternator, rozrusznik, więc nie ma
co się psuć.
Na podjęcie decyzji na tak mogą
mieć jeszcze wpływ ułatwienia, które
proponują władze poszczególnych
krajów i miast – jak dopłaty rządowe
przy zakupie elektryka. W Polsce, w
zależności, czy nabywca jest osobą
prywatną czy firmą, można liczyć na
dotację od niespełna 20 do 70 tys.
zł. Z kolei poszczególne miasta udostępniają dla takich samochodów
buspasy, dojazd do samego centrum
czy parkowanie bez opłat. A cisza
podczas jazdy może być również
ekskluzywnym dodatkiem.
Skoro elektryki są takie wspaniałe,
to dlaczego do salonów samocho-

dów nie ustawiają się kolejki nowych
entuzjastów napędu elektrycznego?
Odpowiedź jest prosta. Przeciwko
nowej technologii są wyłącznie dwa
fakty. Pierwszy, to ceny takich aut.
Najtańsza na polskim rynku jest Skoda Citigo, a kosztuje ponad 80 tys. zł
(zasięg 265 km), ale większość aut
wielkości Opla Corsy czy Peugeota
e-208, to już wydatek powyżej 120
tys. zł. Oczywiście, możemy sięgnąć
na najwyższą półkę po np. Audi
e-tron czy Teslę. Tu kwoty sięgają
400 tys. zł i więcej. Drugi aspekt, to
dostępność ładowarek publicznych.
Obecnie ich ilość jest iście symboliczna. W praktyce, pewna możliwość
ładowania akumulatorów to własny
dom. Z kolei tu mogą pojawić się
problemy techniczne. Mieszkając
na bokowisku w budynku na drugim piętrze, pozostaje nam rzucić
przedłużacz na parking. Jest jeszcze
trudniej, kiedy ruszamy w trasę. Pozostaje nam być bardzo skupionym
nad nawigacją, która wskaże nam
publiczne stacje ładujące. Szybko się
jednak zorientujemy, że aby zaplanować przejazd z tankowaniem, nie
jest to proste zadanie. A jeśli nawet
nam się powiedzie, to pozostanie
dreszcz emocji wywołujący pytanie,
czy stanowisko będzie wolne i czy

nasza wtyczka będzie pasowała do
gniazda?
Do tej pory prowadziliśmy rozważania nad zasadnością zmiany auta
z rurą wydechową na samochód bez
baku. Musimy pamiętać jeszcze o
jednym – przepisach, które mówią,
że Europa deklaruje, że w ciągu 1020 lat nie będzie można sprzedawać
i rejestrować samochodów z silnikami spalinowymi. Podsumowując, to
niezależnie od naszych przekonań,
sympatii i upodobań, będziemy i
tak jeździć autami elektrycznymi.
Pytanie tylko kiedy? Pozostaje nam
zatem nadzieja na spadek cen elektryków. Biorąc pod uwagę prostszą
budowę takich samochodów oraz
nieustanny wzrost produkcji, jest
szansa na rozsądniejsze oferty cenowe. Myślę, że nadchodząca dekada
będzie wystarczająca, aby skonstruować jeszcze lepsze baterie. Ostanie marzenie to niezliczona ilość
stanowisk do ładowania na stacjach benzynowych (Orlen podobno
prowadzi intensywnie działania w
tym kierunku) i wszelkiego rodzaju
parkingach. Jak to się wszystko uda,
jestem przekonany, że możemy być
na tak i tłumnie wsiądziemy do
cichych elektromobili.
Piotr Bogdański
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Autoforte.pl – dealer z pasją
Dziś na łamach naszego dodatku motoryzacyjnego przedstawimy Państwu najważniejsze informacje na temat firmy Autoforte.pl. Autoryzowanego Dealera samochodów koreańskiej marki Hyundai.

Zacznijmy od lokalizacji… Salon jest
położony w dość nietypowym jak dla
tego typu obiektów miejscu. Znajduje
się on przy ul. Ludowej 58 w wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień i jest nieco
oddalony od głównej drogi. W dobie
wszechobecnych nawigacji, dotarcie

24

do celu nie powinno jednak stanowić
Firma Autoforte.pl od ponad 10
większego problemu. Salon jest poło- lat zajmuje się sprzedażą nowych
żony na ogromnej działce, dzięki czemu samochodów marki Hyundai. Ale
każdy bez problemu znajdzie dogodne to oczywiście nie wszystko. Osoby
miejsce parkingowe. Sam budynek z mniej zasobnym portfelem mogą
sprawia wrażenie bardzo nowoczesne- znaleźć coś dla siebie pośród stale pogo i nie inaczej jest również w środku.REKLAMA
większającej się oferty samochodów

używanych. Firmę tworzą w większości pasjonaci motoryzacji, fachowcy,
którzy tworzą mocny zespół. To tu
często przyjeżdżają klienci z innych
miast Dolnego Śląska, choćby Wrocławia, właśnie ze względu na jakość
obsługi oraz panującą tu atmosferę.

Wykwalifikowani doradcy z wieloletnim doświadczeniem pomogą w
kwestii doboru odpowiedniej formy
finansowania oraz znajdą najkorzystniejsze ubezpieczenie.
Wielomarkowy serwis mechaniczny, blacharsko-lakierniczy oraz
stacja kontroli pojazdów to kolejne
z obszarów działalności firmy. Jak
zapewnia nas podczas rozmowy
Prezes Zarządu Pan Mariusz Gorgoń,
wszyscy pracownicy przechodzą
cyklicznie szkolenia, dzięki czemu
jakość obsługi klienta oraz oferowanych usług stale się podnosi.
W dobie pandemii dealer realizuje
również usługi serwisowe w trybie
door-to-door. Pracownik firmy, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu, odbierze od Ciebie samochód
i zwróci go pod wskazany adres
po wykonaniu usługi, co ciekawe,
usługa na terenie Wałbrzycha jest
bezpłatna – prawda, że to wygodne?
Firma prowadzi również kompleksowe usługi z zakresu napraw
powypadkowych. Masz stłuczkę?
Pracownicy dealera pomogą w
kwestii transportu uszkodzonego pojazdu, zgłoszenia szkody i organizacji
samochodu zastępczego. Opracują
dokumentację szkodową i poprowadzą technologiczny proces naprawy.
Autoforte.pl to jedna z ciekawszych
propozycji na motoryzacyjnej mapie
Wałbrzycha. Przyjazna atmosfera oraz
wysoka jakość usług bez wątpienia zachęcają do odwiedzenia tego miejsca.
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» Powiedzieć „mam auto elektryczne”, to dziś zdecydowanie za mało

Auto na prąd? OK, ale jakie?
Powiedzieć w dzisiejszych czasach „mam auto elektryczne”, to zdecydowanie
nie za mało. Obecnie na rynku e-motoryzacyjnym jest dostępnych
sporo samochodów z głównym napędem elektrycznym lub z
udziałem takich silników, ale stosowane rozwiązania są bardzo różne. Mamy do dyspozycji HEV, hybrydy – PHEV, BEV,
EREV, FCEV. Spróbujmy zatem zrozumieć, o co w tym
wszystkim chodzi, a właściwie jeździ.
Wszystkie te skompilowane skróty łączy jedno – oznaczają, że
w każdym przypadku mamy do
czynienia z zastosowaniem w samochodach silników elektrycznych.
Napędzają je na różne sposoby.
Najprostsze, najbardziej zrozumiałe rozwiązanie to zastosowanie
Battery Electric Vehicle czyli BEV.
Oznacza to, że auto wyposażone
jest wyłącznie w silnik elektryczny
zasilany z akumulatorów. Gdy wykorzystamy energię zgromadzoną
w nich, to samochód się zatrzyma.
Takie rozwiązanie umożliwia obecnie przejechanie od 200 do 500
km. Koszt pokonania 100 km może
wynieść tylko 7 zł. Dodatkowo takie
auto nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Warto wspomnieć, że
do tego zmierza współczesny świat
motoryzacji.

Inna, raczej tymczasowa, propozycja producentów, to auta
hybrydowe, czyli Hybrid Electric
Vehicle (HEV) lub Plug – in Hybrid
Electric Vehicle (PHEV). Kryje się
za tym zastosowanie jednego lub
kilku silników elektrycznych, które
wspomagają zasadniczy motor
spalinowy. Najczęściej wzbogacony
jest on w układ start-stop i system
odzyskiwania energii z hamowania
W tym przypadku każdy manewr
zwalniania przyczynia się do ładowania baterii. Za to nie ma tu możliwości doładowania akumulatora
z zewnętrznego źródła. Sterowanie
pracą silników elektrycznych i spalinowego odbywa się za pomocą
komputera. W praktyce, na prądzie
jedziemy przesuwając się w miejskich korkach. Głównie na dwóch
pierwszych biegach do prędkości

ok. 50 km/h. Z kolei PHEV daje
użytkownikowi dodatkową możliwość ładowania baterii ze źródła
zewnętrznego – stacji ładowania
czy domowego gniazdka. Większa
pojemność akumulatora umożliwia
korzystanie tylko z niego, nawet
jadąc z normalnymi prędkościami
na odcinku do 50 km. Kiedy wyczerpiemy energię zgromadzoną w
baterii, automatycznie uruchomi się
silnik spalinowy i pojedziemy dalej.
Odwróceniem ról charakteryzuje
się Extended Range Electric Vehicle
(EREV). Tu główną siłę napędową
generuje sinik elektryczny, a spalinowy jest jedynie pomocniczym.
Jego praca ma tylko pozwalać doładować akumulatory. Mildhybrid
(MHEV), popularnie nazywana
hybrydą miękką, charakteryzuje się
dodatkowym akumulatorem, który

w
pewn y c h
okolicznościach wspomaga sinik zasadniczy np. podczas
przyspieszania. W każdym

w/w typie hybrydy uzyskujemy zmniejszenie zużycia paliwa i redukcję emisji spalin.
Póki co, listę dostępnych
rozwiązań zamyka FCEV, czyli
ogniwa paliwowe. Pojazdy
wyposażone w takie ogniwa również posiadają silniki
elektryczne, ale energia do
ich zasilana pozyskiwana jest
ze zbiorników na wodór, w
których, w wyniku reakcji
chemicznych, uzyskujemy
prąd i parę wodną. Niestety,
na razie takie rozwiązanie jest
bliżej nieokreśloną przyszłością. Powodem jest złożoność
tego procesu oraz zupełny
brak infrastruktury. Co zatem wybrać? Odpowiedź jest
dość prosta. Kierowcy, którzy dziennie przejeżdżają do
300 km, mają nieograniczony
dostęp do ładowarki (np.
w domu jednorodzinnym),
prowadzą działalność gospodarczą, mają inny samochód z
silnikiem spalinowym, mogą
już (nim zmusi nas do tego
Unia Europejska) wybierać
spośród coraz bogatszej gamy
aut elektrycznych. Z kolei
mieszkańcy dużych, zakorkowanych miast powinni myśleć
raczej o taniejących hybrydach. Pozostali mogą pozostać przy tradycyjnych autach
spalinowych, których zużycie
paliwa spada sukcesywnie.
Tak jest dziś, ale co przyniosą
najbliższe lata – nie wie nikt.
Ja tymczasem jadę pojeździć
skuterem, oczywiście elektrycznym.
Piotr Bogdański

Fot. ilustracyjne (www.canva.com/Supergenijalac)
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Prowadzenie własnego biznesu, to nie tylko dziś, ale
w ogóle, niełatwa sprawa. A gdy jeszcze musimy pomyśleć
o stworzeniu odpowiedniej floty aut, najlepiej dostawczych,
bo będą niezbędne do prowadzenia interesów, to… od razu
niejednego zaczyna boleć głowa od zmartwień. Wcale jednak tak nie musi być.
ki Fiat Professional, może
okazać się w takiej sytuacji

wybawieniem. Nie zamierzamy zachwalać, że są świetni,

niezastąpieni i w ogóle… kosmiczni. Jeśli chcecie spraw-

dzić ich ofertę wystarczy, że
wejdziecie na www.jata.com.
pl. Fiat Professional to bowiem świat specjalistycznych
zabudów – każdy tu zaplanuje specjalny samochód dla
swojej firmy.
Zabudowy na samochodach
dostawczych Fiata realizowane są głównie na bazie
flagowych modeli Ducato,
Talento i Doblò Cargo. Auta
te są wręcz niezastąpione,
a wszystko dzięki temu, że
możliwe jest dostosowanie
ich wnętrza oraz parametrów technicznych praktycznie do każdej działalności.
Sprawdźcie obok w tabelce,
jak szeroki jest wachlarz możliwości. Dostosowanie aut
do indywidualnych potrzeb
każdego klienta to silna strona firmy JATA. Mówicie, co
potrzebujecie i właściwie…
tyle wystarczy. Potem tylko
wyjeżdżacie autem przystosowanym do charakteru waszej
działalności.
Dodajmy, że zabudowy
uwzględniają wszystkie wymogi związane ze specyfiką i komfortem pracy ich
użytkowników, nawet tak
wymagających jak personel
medyczny, jednostki straży
pożarnej czy pogotowia energetycznego, a także innych
służb sektora publicznego.

Wielkim atutem samochodów specjalistycznych Fiata
jest także ich ładowność,
funkcjonalność, ekonomiczność i atrakcyjne ceny.
Wszystkie pojazdy dostawcze
tej marki o specjalistycznych
zabudowach posiadają homologację oraz branżowe
certyfikaty.
JATA Sp. z o.o. to rzecz
jasna nie tylko zabudowy,
ale również możliwość kupienia nowego lub używanego
samochodu dostawczego.
Z przeznaczeniem zarówno
do przewozu towarów, ale
także osób.
TS

Możliwe
zabudowy
* pojazdy brygadowe
* skrzynie i plandeki
* zabudowy podłogi
i boków
* kontenery
* kontenery z windą
załadowczą
* skrzynie/wywrotki
* lawety
* zabudowa warsztatowa
* izotermy
* karawany
* koniowozy
* kampery
* zabudowa kurierska

REKLAMA

Zabudowy dla każdego

Firma JATA ze Świdnicy,
autoryzowany dealer mar-
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