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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

W latach 50. XX
wieku w Wałbrzychu
przy ulicy Belojanisa
10 (obecna Gdańska)
powstała kawiarnia
pod nazwą „Syrena”,
otwarta przez Wałbrzyskie Zakłady Gastronomiczne. Był to pierwszy
lokal czynny do godziny 3:00 w nocy. Od
10:00 funkcjonował
jako bar, a od 17:00
jako kawiarnia i sala
taneczna. Od gości
pobierana była opłata
konsumpcyjna 10 złotych, a specjalnością
szefa kuchni była konina.
D o d a j m y, ż e o d
początku istnienia kamienicy znajdowały
się tam lokale gastronomiczne. Jednoprzestrzenne wnętrze
nakryte sklepieniem
kolebkowym z lunetami wręcz idealnie
pasowało do takiej
działalności, poczynając od przedwojennej
Café Poppe, a kończąc
na kawiarni Barbórka.

W Y LU Z UJ!
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Trzymamy czytelników i nie puścimy
Jest zima, więc musi być zimno, ale nas to nie przeraża. Wciąż tworzymy dla was nowe,
ciekawe treści, żebyście mogli późnym popołudniem albo wieczorem, przy gorącej herbacie lub czekoladzie, zrelaksować się czytając WieszCo. Nas nie da się przekartkować i
pooglądać. Ani przeczytać w kilkanaście minut. My dajemy do myślenia na długie godziny.
Taką misję sobie założyliśmy, żeby
zatrzymać czytelnika przy sobie jak
najdłużej. No i trzymamy was, i nie
zamierzamy wypuścić, nakłaniając przy
okazji nowych sympatyków, którzy
licznie do nas dołączają. Skąd o tym
wiemy? Stąd, że piszecie do nas maile
i kontaktujecie się z redakcją. A my
cały czas swoje. Wymyślamy coraz to
nowe artykuły, intensywnie poszukując
tematów do kolejnych materiałów. Nie

przestajemy zadziwiać, zaciekawiać,
może czasem wkurzać, ale cel jest
jeden. Pobudzać do dyskusji, sporów,
słowem dawać do myślenia.
Piszecie do nas w różnych sprawach.
Od razu zaznaczamy, że nie każdemu
jesteśmy w stanie odpisać. Ale za
wszystkie wiadomości bardzo dziękujemy. Niektóre z nich wykorzystujemy
później w naszych artykułach. Oczywiście najpierw je weryfikując. Dlatego

jeśli słyszeliście o czymś ciekawym,
dajcie nam znać. Na maile niezmiennie
czekamy pod tym samym adresem
poczty elektronicznej: redakcja@
wieszco.pl.
Mimo zimowych warunków nasze
gazety bez przeszkód docierają do
punktów kolportażu. Tak, wiemy,
nie wszystkim chce się ruszać z
domu, dlatego mamy dla was alternatywę dla papierowej wersji gaze-

ty. Każdy najnowszy numer możecie
ściągnąć z naszej strony w formacie
PDF. Wystarczy odwiedzić nas pod
adresem: www.wieszco.pl. Tam też
znajdziecie wszystkie dotąd wydane numery naszego tygodnika. W
zimowe wieczory zachęcamy was,
żebyście nadrobili zaległości. Jeśli
takie w ogóle macie. Niezmiennie
życzymy miłej lektury.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 16.02
Temp. -4/-10
śnieg
Środa 17.02
Temp. -1/-9
przelotne opady
śniegu
Czwartek 18.02
Temp. -5/-11
słonecznie
Piątek 19.02
Temp. -4/-10
słonecznie
Sobota 20.02
Temp. -4/-10
zachmurzenie duże
Niedziela 21.02
Temp. -1/-10
zachmurzenie małe
Poniedziałek 22.02
Temp. -3/-8
zachmurzenie małe

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

Zbiórkę darów dla bezdomnych czworonogów zorganizowali
funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Wałbrzychu. Do schroniska trafił cały bagażnik prezentów.

Zwierząt w Wałbrzychu. Niechciane, porzucone, chore,
stare, oddane. Nic nie jest
w stanie polepszyć losu bezdomnego zwierzaka, jak dać

mu kochający dom. Nie zawsze jest to jednak możliwe.
Pomóc można jednak w inny
sposób, a przede wszystkim
liczy się serce i dobre chęci.

Waleczna Nadia

SCB

przygotowania do sezonu
latem, z pierwszą drużyną
Górnika, ale na pełne obroty
wszedł dopiero w styczniu
tego roku, już w barwach
trzecioligowego MKS-u Basket Szczawno-Zdrój. Z ekipą
z uzdrowiska walczy o awans
do baraży o 2 ligę, jest też
wciąż w szerokiej kadrze
biało-niebieskich. Niedawno
zagrał epizod w derbach
Dolnego Śląska, gdzie Górnik
uległ w Suzuki 1 Lidze po
dogrywce WKK Wrocław, a
potem, w meczu z trzecioligowym zapleczem wrocławskiego klubu, zdobył 27 punktów,
choć to nie uchroniło MKS-u
Basket Szczawno-Zdrój przed
porażką.
Łukasz pod kątem zdrowotnym wraca do siebie, ale
słońce zaświeciło również
nad Nadią. Dziewczynka roz-

poczęła terapię CAR-T. Jej komórki pobrano we Wrocławiu
i wysłano do specjalistycznej
kliniki w Szwajcarii, gdzie
zostały przeprogramowane.
Leczenie przebiega dobrze,
pod koniec stycznia Nadia mogła wrócić na dłużej
do domu, po wielu, niemal
nieprzerwanych miesiącach
we wrocławskim Przylądku
Nadziei. – Przeciągający się
pobyt w szpitalu jest trudny
dla każdego. W miejscu, w
którym była Nadia, przebywa mnóstwo dzieciaków,
mających przecież całe życie
przed sobą, ale osłabionych
po chemioterapiach. Pomimo
ciężkiego leczenia, tętnią
życiem – dodaje Łukasz Makarczuk.
Jeżeli wyniki Nadii będą
dobre, będzie mogła wrócić
do rodziny na stałe, a Przy-

lądek Nadziei odwiedzać
jedynie na kontrole. Do tego
dochodzą leki, które cały czas
musi przyjmować. Szacuje
się, że przed wałbrzyską wojowniczką jeszcze co najmniej
dwa lata leczenia. Ostatnie
wyniki 7-latki napawają jednak optymizmem. – Jesteśmy
na dobrej drodze, by było
lepiej – kończy brat Nadii.
Nie mamy wątpliwości, że
nasza wałbrzyska wojowniczka da chorobie popalić
i już wkrótce jej jedynymi
zmartwieniami będą zadania domowe ze szkoły, a na
pierwszy plan znowu wysuną się kolorowe rysunki,
które uwielbia tworzyć oraz
jej ukochany kot, którego
nie przestaje tulić. Wszyscy
jesteśmy w „Drużynie Nadii”,
razem trzymamy kciuki!
Dominik Hołda

Pamiętacie Nadię Makarczuk? Nie tak
dawno temu wszyscy zaangażowaliśmy
się w zbiórkę funduszy na jej walkę z nowotworem i ostrą białaczką. Co słychać
u wojowniczki z Wałbrzycha? Wszystko
jest na dobrej drodze.

Przypomnijmy, 7-letnia
Nadia cierpi na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu
B – agresywną, bardzo odporną na leczenie, słowem
ciężką odmianę tej choroby.
Jakby tego było mało, okazało
się, że w ciele dziewczynki
tkwi bardzo rzadki gen, który
uniemożliwiał osiągnięcie
remisji. Ratunkiem dla Nadii
była ultranowoczesna terapia
CAR-T, polegająca na pobraniu pacjentowi komórek i
przeprogramowaniu ich tak,
by nauczyły się atakować i
zwalczać komórki nowotworowe. Koszt leczenia wałbrzyszanki był astronomiczny,
wynosił niemal 1,4 mln zł.
Ruszyła zakrojona na szeroką
skalę zbiórka, do akcji weszła

„Drużyna Nadii”, czyli my
wszyscy.
- Było mnóstwo licytacji.
Trudno było to wszystko ogarnąć. Pisali do mnie ludzie z
całego świata, chcieli jakoś
pomóc. Wraz z Julią, moją
dziewczyną, niemal non stop
siedzieliśmy przy laptopie,
czytaliśmy kolejne wiadomości, prowadziliśmy kolejne
aukcje. Ona dzieliła ten czas
ze studiami, a ja z pracą i z treningami – wspomina 20-letni
Łukasz Makarczuk, rozgrywający koszykarskiego Górnika
Wałbrzych, brat Nadii.
Dla wychowanka biało-niebieskich ostatnie miesiące były prywatnie niemal
równie trudne. - W grudniu
2019 roku zerwałem więzadło

krzyżowe w kolanie. Było to
w Świdnicy, podczas meczu
z Polonią w 3 lidze. To klub,
który dobrze wspominam, bo
wcześniej tam występowałem. W styczniu 2020 przeszedłem operację. W powrocie
do sprawności bardzo pomógł
mi fizjoterapeuta Przemysław Wojda, który przyjeżdżał
do mnie nawet o 5:30 rano,
przed pracą – opowiada młody koszykarz.
Zerwanie więzadeł krzyżowych to jedna z najcięższych
kontuzji w baskecie, po której
przychodzi żmudna rehabilitacja, a wraz z nią chwile zwątpień, ale w trudnych chwilach
20-latka bardzo wspierał jego
klubowy kolega, Kuba Niziński. Makarczuk rozpoczął
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Fot. użyczone (Łukasz Makarczuk)

» Trzymamy kciuki, żeby
7-letnia Nadia raz na
zawsze zapomniała o
szpitalnych salach

Taką pomoc zorganizowali
funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Wałbrzychu,
którzy zainicjowali zbiórkę
żywności na rzecz Schroniska
dla Zwierząt w Wałbrzychu.
Wszystkie dary zebrane w
trakcie akcji charytatywnej
trafiły niedawno do podopiecznych wałbrzyskiego
schroniska.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

Policjanci pomagają schronisku
W czasie przeprowadzonej
akcji charytatywnej mundurowi zgromadzili karmę,
smakołyki i smycze, które
trafiły do Schroniska dla

3

FAKtY

WIESZ CO | NR 7/16.2.2021 r.

FAKtY

Składają wniosek do NIK
W sprawie afery byłych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, do jakiej doszło przed kilkoma
tygodniami, odnieśli się przedstawiciele Platformy Obywatelskiej.

pozorna. Tomasz Siemoniak
zauważył, że osoby odpowiedzialne za całą sytuację, nie
poniosły żadnych konsekwen-

ników, cel i potrzeby zawierania
umów sponsorskich. Politycy PO
domagają się kontroli od Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Chcą,
by zbadany został wątek mobbingu w siedzibie WSSE, ale
też domagają się wyciągnięcia
konsekwencji wobec członków
partii rządzącej w terenowym
oddziale KRUS.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Politycy opozycji domagają
się niezależnej kontroli. Według
ich opinii likwidacja regionalnych struktur PiS-u jest tylko

cji. Podobnego zdania jest
również senator Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska. - Chcąc
wyjaśnić sytuację zdecydowaliśmy się wystosować wniosek
o przeprowadzenie kontroli w
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej - mówi poseł
Siemoniak.
Zbadane miałyby być metody
wydawania publicznych finansów, zasady rekrutacji pracow-
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Na co to komu dziś?
Nie wiemy, czy na naszą decyzję wpływ miały obfite opady śniegu, minusowe temperatury i skrobanie szyb w samochodzie, ale… daliśmy się
namówić na obejrzenie filmu dokumentalnego „Podróbki sławy”. I wiecie
co? To była dobra decyzja. Prawie tak dobra jak włożenie w mroźny dzień
góralskiego swetra pod kurtkę z podpinką i naciągnięcie na głowę czapki
uszatki. Co z tego, że niemodne. Ale za to jakie ciepłe!

Czas na swoisty coming out, ale
chwila, nie ten dotyczący orientacji
seksualnej. Tę sferę pozostawiamy na boku, bo można się na tym
przejechać jak niedawno na nieodśnieżonych drogach w Wałbrzychu.
Skoro nawet w szkole o seksualności
jest niewiele, to my tym bardziej nie
będziemy brać się za edukację. To
tak jakbyście polityka poprosili o
jasną odpowiedź w kontrowersyjnej
sprawie. Zagada was na śmierć,
szkoda tylko, że nie na temat. Dobra,
ale do rzeczy.

Przyznajemy, jesteśmy e-wykluczeni. Twitter bardziej nam się kojarzy z
flipperem, w którego namiętnie młóciliśmy zagłębiając się bezkrytycznie w
królestwo srebrnej kuli, a Instagram z
chińskimi zupkami instant, które były
podstawowym składnikiem naszego
studenckiego jadłospisu. Nie chcielibyśmy wyjść na totalnych zgredów,
ale nie rozumiemy, no za cholerę nie
kumamy, o co chodzi z tymi influencerami? To pytanie nas prześladuje.
Wypływa z kranu w chwili opłukiwania twarzy po całym dniu ciężkiej

pracy w realu. Wyskakuje z lodówki,
gdy sięgamy po zimnego browarka,
zamierzając odprężyć się choć przez
chwilę. Czai się za każdą zaspą (a tych
ostatnio jest pod dostatkiem) w momencie próby dojechania punktualnie
na umówione spotkanie, choć szans
na to nie ma żadnych. Nie będziemy
ściemniać i zgrywać niewiarygodnych
twardzieli jak Chuck Norris w „Zaginionym w akcji”. Odpowiedź nie jest
nam obojętna.
Rozumiemy, że bloger to taki
współczesny pisarz, a youtuber

to obecny filmowiec (niech i tak
będzie). A influencer? Skąd ich fenomen? Ludzi, którym wydaje się,
że są wpływowi w świecie mediów społecznościowych, czyli tych
wszystkich bzdetów przepełnionych
zdjęciami dzióbków lub fotek z
drogimi gadżetami, którymi jara
się połowa Ziemian. Ludzi, którzy
niby dzięki swoim zasięgom mogą
oddziaływać na innych, zapamiętale
ich obserwujących. Coś czujemy, że
wchodzimy na grunt coraz bardziej
grząski. To jak na maturze, do której

Fot. (red)
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przygotowania rozpoczęlibyście
ledwie tydzień przed egzaminem.
Zaczynamy czuć się mało komfortowo. Jak na pierwszej randce z
dziewczyną z sąsiedztwa, którą od
miesięcy chcieliście zagadnąć i jakoś
brakowało odwagi.
Po spotkaniu, na które i tak się
spóźniliśmy, obmyciu twarzy z brudu
i otwarciu piwka, zapuściliśmy „Podróbki sławy”. Film pokazujący zakłamanie instagramowych influencerów,
w którym w ramach eksperymentu
producenci sztucznie wypromowali
troje „przeciętniaków” z USA na rekinów internetu. Kupując im za garść
dolarów tysiące followersów, czyli
botów określonych jako algorytmy
udające prawdziwe osoby w sieci.
Co więcej, za odpowiednią opłatą te
boty mogły nawet lajkować i komentować wpisy. Zaczęliśmy myśleć, że
więcej prawdziwych historii i sytuacji
pisanych przez życie jest w czwartej
części Listów do M. Dobra, teraz to
nas trochę poniosło. Ale jeśli chcecie
realizmu, zawsze możecie odpalić
jakiś odcinek programu Elżbiety Jaworowicz.
Wiemy, że to naiwne jak myślenie,
że sport jest czysty. Ale po obejrzeniu
dokumentu bardziej przejrzeliśmy na
oczy. Jak kobiety, które dopiero kilka
lat po ślubie dostrzegają, że związały
się z alkoholikiem. Rozumiemy, że
na tanie chwyty typu ściąga pod
zeszytem dało się nabrać historyczkę
w liceum, ale żeby potężne koncerny
łykały kity z tymi botami?! Chyba
każdy chciałby, żeby pisali o nim w
podręcznikach do historii lub jego
imieniem nazywali statki, pływające
po morzach i oceanach całego świata. Wielu więc pragnie sławy, udając
kogoś innego i opowiadając w sieci
o luksusie. Nie tam żadnych skarpetkach pod choinką, czy pościeli na
ślubie. Tylko o prezentach na wypasie.
To nie tak, że żal nam d**pę ściska.
Że też byśmy tak chcieli. Może ktoś
nam wytłumaczy, po co te miliony
fanów – zakładając, że to nie boty –
wciskają przycisk „Obserwuj”? Klikają
i co dzieje się dalej? Patrzą na zdjęcia i
co sobie myślą? Gapią się na obrazki
przez sekundę, czy może przez cały
dzień? Przewijają w kółko, wracają
do punktu wyjścia, robią jeszcze
raz to samo. I co? Dobra, widzicie
ładną dziewczynę lub uśmiechniętego faceta, opowiadających, że coś
jest fajne, a co innego nie i… Na
co komu takie autorytety? Zachodzimy w głowę. Świat zwariował.
Tomasz Piasecki
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Centrum Budowlane

Promocja obowiązuje przy zakupie minimum 5 palet.

MAZBUD - W-CH, ul. Armii Krajowej 1

REKLAMA

MAZBUD - W-CH, ul. Armii Krajowej 1

REKLAMA

Promocja obowiązuje przy zakupie minimum 5 palet.
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dużej samodzielności, wytrwałości
i zaangażowania. W całym cyklu
szkolenia ratowników górskich
Grupa Sudecka GOPR zaprasza w swoje szeregi. W marcu odbędzie się stawiamy na jakość, zatem egzamin również jest wymagający.
egzamin weryfikacyjny dla przyszłych ratowników.
Spodziewamy się na nim „ludzi
W dniach 6-7 marca w ośrod- Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR). czenie górskie, bardzo dobry stan gór”, cechujących się bardzo doku narciarskim Czarna Góra i w Wymagania stawiane aplikantom zdrowia. Trzeba mieć ukończone brą kondycją i empatią – mówi
Masywie Śnieżnika odbędzie się to: bardzo dobra znajomość terenu 18 lat, wykształcenie minimum Mariusz Grudzień, naczelnik Grupy
egzamin wstępny do Grupy Su- działania Grupy (Sudety Środkowe średnie, miejsce zamieszkania naj- Sudeckiej GOPR. Więcej informacji
deckiej Górskiego Ochotniczego i Wschodnie), wysoka umiejętność lepiej na terenie działania Grupy. na: www.goprsudety.pl
SCB
Pogotowia Ratunkowego (dawniej jazdy na nartach, obycie i doświad- - Od kandydatów oczekujemy

Fot. ilustracyjne (ww.canva.com/Vadym Terelyuk)

» Bywa, że lekarze muszą ratować życie nawet młodym osobom zarażonym koronawirusem

Uratowany w nowy sposób
O tym, że COVID-19 może być śmiertelny dla starszych i schorowanych ludzi, wiedzą wszyscy, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że
koronawirus może być zagrożeniem dla życia dla młodych i zdrowych
osób. Przykładem jest 29-letni wałbrzyszanin.
Mateusz najpierw trafił
do szpitala w Wałbr zychu. Rozpoznano u niego
koronawirusa. Jeszcze w
grudniu 2020 roku został
pr zetransportowany do
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana
Mikulicza Radeckiego we
Wrocławiu. Tam u pacjenta podjęto natychmiast
wentylację mechaniczną.
To spowodowało komplikacje płucne i obustronną

odmę opłucnową. Mężczyzna został wpisany na listę
osób oczekujących na prze-

szczep płuc, bowiem istniało realne zagrożenie utraty
życia.

- Podjęliśmy decyzję o
terapii pozaustrojowego
utlenowania krwi ECMO.

Podłączyliśmy go do urządzenia i leczyliśmy bardzo
długo. W sumie tr wało

Ilu zakażonych koronawirusem, ilu zaszczepionych (stan na 11 lutego)
Liczba chorych w Wałbrzychu
i powiecie – blisko 14,5 tys.
Liczba zaszczepionych w Wałbrzychu
i powiecie wałbrzyskim – blisko 15 tys.

Fot. użyczone (Grupa Sudecka GOPR)

Zostań goprowcem

to 42 dni, sześć tygodni
terapii ECMO to jest jedna
z najdłuższych terapii, jaką
przeprowadziliśmy do tej
por y – mówi w rozmowie z TVN24 prof. Waldemar Goździk, kierownik
Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK we
Wrocławiu.
Początkowo pacjent oddychał za pomocą respiratora.
Po miesiącu stosowania
ECMO stan pacjenta zaczął się poprawiać i stabilizować, a przeszczep nie
był konieczny. Mężczyzna
po dwóch miesiącach od
zachorowania wrócił na
leczenie do szpitala w Wałbrzychu. Ta skomplikowana
procedura była jedyną szansą dla młodego człowieka,
który stanął na krawędzi
życia i śmierci. Dlatego lekarze i wirusolodzy wciąż
podkreślają, że najważniejsze są obecnie szczepienia
i im szybciej zaszczepi się
około 70 procent Polaków,
tym będziemy mogli czuć
się bezpieczniejsi.
- Patrząc jak działa centrum szczepień w Starej Kopalni, mogę zadeklarować,
że jeśli otrzymamy szczepionki w liczbie przynajmniej pięciuset dziennie,
to zaszczepimy wszystkich
chętnych mieszkańców Wałbrzycha do połowy czerwca.
Oznacza to, że najbliższe
wakacje byłyby dla nas całkowicie bezpieczne – deklarował przed kilkunastoma
dniami prezydent miasta
Roman Szełemej.
Dodajmy jeszcze, że
ECMO to ciągłe pozaustrojowe natlenianie krwi. Inaczej
pozaustrojowe utlenowanie
krwi. Metoda utlenowania
krwi i eliminacji z niej dwutlenku węgla poprzez użycie
krążenia pozaustrojowego,
stosowana w leczeniu zespołu ostrej niewydolności
oddechowej lub ostrej niewydolności serca, u podłoża
któr ych leży odwracalny
proces chorobowy możliwy do wyleczenia oraz
brak przeciwwskazań bezwzględnych.
SCB

W świdnickim szpitalu Latawiec po raz pierwszy wykonano amniopunkcję. Procedurę tę przeprowadzono u pacjentki w 23. tygodniu ciąży.

W ostatnim czasie oddział
ginekologiczno-położniczy
świdnickiego szpitala doposażony został w nowe urządzenia, pozwalające na wykonywanie procedur z zakresu
ginekologii małoinwazyjnej,

KaR

» Jerzy Owsiak przejął się losem zaatakowanej
15-latki. Napisał do niej specjalny list

Atak podczas WOŚP. Owsiak przerażony
Amelia ze Świebodzic otrzymała list napisany przez Jerzego Owsiaka. Piętnastolatka została zaatakowana i znieważona podczas niedawnego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Nie milkną echa 29. finału
WOŚP. Zbiórka zakończyła się
wielkim sukcesem, jednak nie
brakowało przykrych ekscesów. Nastoletnia dziewczynka
zbierająca datki na Orkiestrę
w Świebodzicach została zaatakowana przez mężczyznę,
który znieważył ją i pobił. A
i to nie wszystko, co miał na
sumieniu.
Piętnastoletnia Amelia
dostała cios w twarz od pijanego agresora, 56-letnie-

go świebodziczanina. Mężczyzna został zatrzymany
przez świadków zdarzenia,
pracowników niedalekiej
restauracji. Człowiek ten wykrzykiwał też różne dziwne
hasła, m.in. „Owsiak zabija płody!”. Za niczym nieuzasadniony i brutalny atak
na kwestującą dla WOŚP
dziewczynę, jak i znieważenie
innych wolontariuszek (oraz
interweniującego policjanta), 56-latkowi grożą dwa

lata pozbawienia wolności...
Losem Amelki przejął się
Jerzy Owsiak. Oto co napisał:
„Droga Amelio, to już kolejna
godzina, kiedy siadam, żeby
napisać kilka słów do Ciebie.
Może uda się teraz. Napisać
słowo przepraszam to nic.
Musiałabyś usłyszeć milion,
wiele milionów głosów, aby
to usłyszeć, bo tylko taka siła
głosu może choć na chwilę
zagłuszyć Twoje przerażenie
tym zdarzeniem. Jest mi przy-

kro i też nie kryję swojego
ogromnego przerażenia. Boję
się także, że ta niebywała
i niczym niewytłumaczalna
agresja skierowana w Twoją
stronę może raz na zawsze
zamknąć Cię na ludzi potrzebujących pomocy. Uwierz mi
Amelko – Polska to ogrom
ludzi dobrych, szlachetnych,
pomagających sobie nawzajem i to oni tworzą fenomen WOŚP, którego Ty i Twoi
przyjaciele jesteście częścią.

(…) Jeżeli już to straszne
zdarzenie mogło się przytrafić, to powinno trafić na
nas, na dorosłych. Łatwiej z
taką eskalacją zła i bandytyzmu dalibyśmy sobie radę.
Potrafimy już znaleźć źródło tej nienawiści, potrafimy
rozkodować świat, który nas
okłamuje. Ale nigdy, przenigdy nie powinno spotkać
to Ciebie. (…) Przepraszam
po stokroć, przepraszam. Ja
i miliony Polaków zrobimy

wszystko, abyś Amelio na
powrót uwierzyła w to, co
niesie idea pomocy WOŚP”.
Przy okazji 29. finału WOŚP
w całym kraju doszło do co
najmniej kilku nieprzyjemnych sytuacji. Najczęściej
dotyczyły one jednak ataków
słownych na wolontariuszy
i przepędzania ich z miejsc
zbiórki. Do aktu agresji doszło jednak tylko w powiecie
świdnickim…
KaR

REKLAMA

Fot. użyczone (WOŚP)

niem inwazyjne badanie prenatalne stanowi kolejny krok w
rozwoju Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Latawiec. Oddział stawia również na
rozwój w dziedzinie ginekologii
onkologicznej.

takie jak: histeroskop diagnostyczny, wykorzystywany w rozpoznaniu i leczeniu
niepłodności, nawracających
poronień, a także nieprawidłowości w obrębie macicy
oraz zabiegowy (resektoskop)
– służący do leczenia stanów
chorobowych wykrytych w
czasie histeroskopii diagnostycznej.

Fot. KaR

Nowoczesny Latawiec
Co to takiego? To zaawansowana procedura perinatologiczna, polegająca na pobraniu
próbki płynu owodniowego w
celu zdiagnozowania metabolicznych i genetycznych chorób
płodu. Wykonane z powodze-
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Remiza rośnie w oczach

Fot. użyczone (UM Strzegom)

opadów deszczu. OSP Tomkowice aktywnie
uczestniczyło w akcjach ratowniczych i pomagało usuwać szkody – dodaje sołtys.
Trwają zaawansowane prace związane z powstaniem nowej remiPrace przy powstawaniu remizy rozpoczęły
zy strażackiej w sołectwie Tomkowice (gmina Strzegom). Strażacy się we wrześniu ubiegłego roku od robót
rozbiórkowych budynku magazynowego. Na
czekali na nią bardzo długo.
jego miejscu powstał dwukondygnacyjny
Jak powiedział radny i sołtys tej wsi, Andrzej tak piękny budynek - mówi sołtys. - Na tom- budynek garażowy wraz z częścią socjalną.
Szczepanik, właśnie spełnia się marzenie kilku kowickich ochotników zawsze można liczyć, Planowany termin zakończenia inwestycji to
pokoleń (to nie przesada) mieszkańców i zastę- o każdej porze dnia i nocy. Szczególnie było koniec lipca tego roku. Koszt robót wynosi
pów strażaków. - Nie ukrywam swojej wielkiej to widać podczas ubiegłorocznej nawałnicy blisko 730 tys. zł.
KaR
radości. Nasi strażacy w pełni zasługują na we wrześniu i w trakcie późniejszych dużych

Fot. użyczone (RZGW)

» Dzięki wykonanym pracom wiosną tego roku będzie można znacząco podnieść poziom wody w Witoszówce

Witoszówka piękna już na wiosnę?
W Wodach Polskich zakończyło się postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia
wykonawcy zadania „Remont stalowych zamknięć budowli zrzutowej zbiornika wodnego Witoszówka”. Dzięki pracom modernizacyjnym już wiosną tego roku będzie można
znacząco podnieść poziom wody w akwenie.

O sytuacji zalewu opowiada
Jarosław Garbacz, główny
specjalista zespołu komunikacji społecznej i edukacji
wodnej z Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z Wrocławia.
– Zbiornik wymaga remontu
ze względu na wiek i stan
techniczny obiektu. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy
zleciły sukcesywne obniżenie
lustra wody o 1 metr poniżej
normalnego poziomu piętrzenia, który wynosi dzisiaj
234,5 m n.p.m. Działania te
miały na celu przygotowanie

do przeprowadzenia remontu
na zaporze piętrzącej wodę,
jazie oraz klapach zrzutowych.
Jest to etap niezbędny, przygotowawczy. Trwają dalsze
procedury – mówi Garbacz.
W ramach prac planowane
są roboty przygotowawcze,
rozbiórkowe i naprawcze. W
porozumieniu z wykonawcą,
spółką, która za realizację
zadania zaoferowała 718 tys.
zł, ustalane są także szczegóły
organizacji placu budowy.
Planowany termin wykonania
robót to 31 marca 2021 roku,
ale jest on uzależniony od

sprzyjających warunków atmosferycznych. Umowę w tej
sprawie podpisano 5 lutego.
Wody Polskie największy
nacisk kładą na to, aby inwestycja wiązała się z jak najmniejszymi uciążliwościami
dla środowiska przyrodniczego, występującej tutaj fauny i
flory oraz mieszkańców rejonu
Świdnicy.
Przypomnijmy, że zbiornik
Witoszówka II został wybudowany w latach 1973-1975.
Jego pojemność całkowita
wynosi 153 tys. metrów sześciennych i obejmuje obszar

prawie 9 hektarów. Akwen
służy rekreacji i stanowi teren
wypoczynkowy dla turystów
i mieszkańców Świdnicy, nie
pełni jednak istotnej roli w
systemie ochrony przeciwpowodziowej na obszarze województwa dolnośląskiego.
Zbiornik do końca 2017
roku był administrowany
przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i
przez ponad 40 lat nie przeprowadzano na nim gruntownych remontów. Jego
obecny stan już wymaga
przeprowadzenia niezbęd-

nych prac modernizacyjnych,
co potwierdziła pięcioletnia
kontrola okresowa zapory
czołowej, wykonana przez
Centrum Technicznej Kontroli
Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowego Instytutu
Badawczego w 2020 roku.
Taki sam nakaz nałożył również Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w
obawie przed poważnym
zagrożeniem awarii budowli.
Z tego powodu w połowie 2020 roku Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy,

w porozumieniu z Polskim
Związkiem Wędkarskim,
zleciły w trybie awaryjnym
sukcesywne obniżenie lustra wody, do minimalnego
poziomu bezpiecznego dla
dalszego bytowania organizmów wodnych. Działanie
było podyktowane względami
bezpieczeństwa, ze względu
na zły stan techniczny obiekt
groził katastrofą budowlaną.
Remont stalowych zamknięć
budowli zrzutowej to pierwszy z niezbędnych etapów
realizacji prac.
KaR
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Nie to, żeby widzom, filmowcom i dystrybutorom spadł kamień z serca po otwarciu kin, a odgłos słyszalny był w USA,
ale chyba wszyscy cieszą się, że można
obejrzeć filmy na dużym ekranie. O nowościach, niepewności i… braku popcornu,
rozmawiamy z Jarosławem Perdutą, dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Filmowego, do którego należy m.in. wałbrzyskie kino Apollo.
Zacznę przewrotnie, posługując się cytatem z Pulp
Fiction. „Vincent cieszymy się”, że... kina zostały
otwarte?
- Oczywiście, że się cieszymy, choć decyzja o uruchomieniu kin powinna zapaść
wcześniej, aby wszyscy mogli
się dobrze przygotować. Rynek kinowy to skomplikowany
mechanizm powiązań i relacji
producentów, dystrybutorów
i kin.
Trudno jest uruchomić
cały mechanizm ot tak, na
zawołanie?
- Zdecydowanie! Filmy
muszą być wypromowane,
nośniki fizycznie dostarczone
do każdego kina. Jeśli dowiadujemy się o tym na kilka dni
przed otwarciem, to jest to
wyzwanie. My temu sprostaliśmy, ale prawdopodobnie
większość kin nie otworzy się
teraz, zwłaszcza, że mówimy
o dwóch tygodniach.
Otwarcie kin na dwa tygodnie to zły pomysł?
- Wierzę, że otworzymy się
na dłużej. Kina i teatry są jednymi z najbezpieczniejszych
miejsc, które znam. Mało kto
tak restrykcyjnie podchodzi do
szanowania przepisów pandemicznych. Potwierdzają to
także badania. Mówię zwłaszcza o kinach bez popcornu,
kinach, w których się nie je
w trakcie seansów. Decyzja
o otwarciu na dwa tygodnie
powoduje, że ci, którzy wystartują od razu, będą mieć
utrudnione zadanie, bo cały
system tak naprawdę ciągle

czeka. Wysokofrekwencyjnych
filmów trudno się będzie w tej
sytuacji spodziewać.
Rozumiem, że jak w filmie Tarantino nie wiemy,
co daje złotą poświatę z
walizki, tak teraz nie wiemy,
co będzie dalej?
- Nic nie wiadomo. Naszą
pracę planujemy tak, jakby w
najbliższym czasie nie miał się
wydarzyć żaden kataklizm, a
przecież za tydzień możemy
usłyszeć, że jednak będziemy
zamknięci ponownie. W takiej
sytuacji trudno o uczciwe planowanie, to problem programowania, ale to także problem
dla ludzi, którzy u nas pracują.
Nie wiedzą, czy za dwa tygodnie będą pracować, czy nie.
Rząd mógł to inaczej rozegrać?
- To na pewno nie jest łatwe
zadanie. Z jednej strony rząd
ma do rozwikłania problem z
szerzącą się pandemią, z drugiej z upadającymi branżami…
bo kina naprawdę upadają.
Problemem dla nas jest nie tylko to, że mamy wrażenie życia
w chaosie i nie znamy warunków naszego funkcjonowania,
ale także to, że dotychczas
nie mogliśmy liczyć na żadną
pomoc ze strony państwa.
Dopiero teraz, po roku trwania
w pandemii, uruchomiono
pierwszy poważny program
pomocowy dla kin.
Przez kilka miesięcy w
salach hulał wiatr. Co działo
się wtedy choćby w wałbrzyskim Apollo? Ludzie
podczas lockdownu robili
remonty, to może dla was

też był to dobry czas na
inwestycje w kinach?
- Apollo zostało zmodernizowane pod koniec 2019
roku, co widzowie mieli już
okazję zobaczyć i docenić.
Wyremontowany został hol i
stanowiska kasowe, a także
toalety. Wewnątrz kino wygląda zupełnie inaczej i nabrało
nowoczesnego sznytu. Niestety widzowie mieli zaledwie
kilka miesięcy na to, aby się
tym nacieszyć. Planujemy w
Wałbrzychu kolejne prace,
myślimy o małym remoncie
fasady, ale to wszystko będzie zależne od finansów,
a te chwilowo nie są naszą
najmocniejszą stroną.
Paradoksalnie, po decyzji
o otwarciu, studyjne sale,
którymi zarządza Dolnośląskie Centrum Filmowe, mają
chyba łatwiej od dużych
multipleksów?
- Multipleksy to wielkie
machiny, dla których uruchomienie całej sieci wiąże
się z ogromnymi wydatkami.
Wymaga to zorganizowania
załóg w kilkudziesięciu kinach
w całej Polsce, przygotowania
infrastruktury, bezpieczeństwa
sanitarnego i wreszcie zaplanowania repertuarów, co
wymaga negocjacji z dystrybutorami. Właściciele multipleksów podnoszą też kwestię
konsumpcji w kinach, która
jest niemożliwa w rygorze
sanitarnym. U nas nie ma
popcornu, czym się szczycimy, nie jest to więc problem
dla nas istotny. W połowie
stycznia nasi pracownicy wró-

Fot. użyczone (DCF)

Odpaliliśmy
projektory

cili do pracy stacjonarnej i już
wówczas przygotowywaliśmy się do uruchomienia kin.
Szybko dopięliśmy szczegóły i
w ostatni piątek odpaliliśmy
projektory.
Wasze kina są przygotowane na przyjęcie widzów?
Jest w nich bezpiecznie?
- W 100%. Przez kilka miesięcy między jednym a drugim
lockdownem pracowaliśmy w
rygorze sanitarnym i mamy
już przećwiczone wszelkie
procedury. Jesteśmy w stanie
dokładnie regulować liczbę osób przebywających na
seansach, zadbać o to, aby
widzowie zachowywali dystanse, odkażali dłonie i nosili
maseczki. Każdy jest proszony
o wypełnienie krótkiej ankiety
zdrowotnej. Nasza obsługa
dba też o stałe odkażanie
wszystkich powierzchni. W
kinie jest dużo łatwiej zadbać
o bezpieczeństwo niż na przykład w centrum handlowym
czy supermarkecie.
O czymś szczególnym
musi pamiętać widz przychodząc na film?
- Przede wszystkim o tym,
żeby nie przychodzić do kina z
jakimikolwiek objawami chorobowymi i tu rozsądek musi
wygrać z chęcią obejrzenia
filmu. Trzeba też pamiętać, że
filmy oglądamy w maseczkach
i nie należy ich ściągać, a
podczas seansów zajmujemy
co drugie miejsce, chyba że
przychodzą rodziny czy pary,

» – Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała frekwencja w
kinach po tak długiej przerwie – mówi Jarosław Parduta,
dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego

które przebywają ze sobą na
co dzień. Warto też korzystać
z płatności online lub płacenia
kartą. Trzeba więc pamiętać o
przestrzeganiu zasad, które
obowiązują we wszystkich
miejscach publicznych i do
których już przywykliśmy.
Jak wyglądały rozmowy
z dystrybutorami, żeby „na
szybko zakontraktować”
tytuły?
- Z dystrybutorami pracujemy na co dzień, mamy przetarte ścieżki i nie mieliśmy
z tym wielkich problemów.
Piątkowa decyzja o otwarciu
kin była zaskoczeniem dla
całego przemysłu kinowego,
ale okazało się, że dystrybutorzy byli przygotowani na taki
scenariusz i dostaliśmy bardzo
dobre propozycje, które już od
soboty będzie można oglądać
także na ekranie kina Apollo.
Co zobaczą widzowie w
Wałbrzychu?
- Na start mamy trzy przedpremiery – nominowany do
Oscara film „Na rauszu”, a
także „Zabij to i wyjedź z
tego miasta” animację, która
zdobyła Złote Lwy w Gdyni
i komedię „Palm Springs”.
Oprócz tego trzy świetne dokumenty – „Lekcja miłości”,
„Helmut Newton. Piękno i
bestia”, a w ramach DKF-u
wspaniały „Tony Halik”.
Jakkolwiek to zabrzmi,
spodziewa się Pan tłumów
w kinach i walki o reglamentowaną ilość biletów?

- Sam jestem ciekaw, jak
będzie wyglądała frekwencja
po tak długiej przerwie. Z
doświadczenia po wiosennym lockdownie wynika, że
początkowo ta frekwencja
nie była wielka, bo widzowie
mieli jeszcze obawy i nie byli
pewni, czy rzeczywiście w
kinach możliwy jest reżim
sanitarny. Z czasem jednak
nabrali do nas zaufania i z
każdym tygodniem widzów
było coraz więcej. Zdarzało
się, że brakowało biletów na
poszczególne seanse. I tego
byśmy sobie życzyli.
Zakończę też przewrotnie.
Branży filmowej brakuje
dziś takiego Wolfa z Pulp
Fiction, który rozwiązuje
wszystkie problemy?
- Świetnie by było, gdyby taki Wolf miał nie tylko
dobre pomysły, ale przede
wszystkim wielki wór pieniędzy, którymi można by było
zakopać ogromną finansową
wyrwę, jaka powstała w
całej branży kinowej w ciągu ostatniego roku. Mamy
pomysły, mamy energię,
mamy wiedzę i umiejętności.
Mamy też krąg naprawdę
oddanych widzów. Wierzę,
że z czasem będzie coraz
większy. Poza tym, musi być
dobrze, bo powoli szykujemy
się do naszego kolejnego jubileuszu, 110-lecia kina, które
już za 3 lata. Zapraszamy
do nas.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Ule z komputerów? To możliwe!
Wałbrzych dołączył do projektu „Elektryczne Śmieci” realizowanego przez MB Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizacje odzysku. W mieście stanęło 16 czerwonych pojemników na elektroodpady nieprzekraczające 50
cm. Dzięki temu mieszkańcy mogą bez przeszkód i bezpłatnie pozbyć
się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozyskane z recyklingu materiały posłużą do wykonania pasiek. Wiosną
ekologiczne czerwone ule pojawią się w Wałbrzychu.

Na początek kilka podstawowych
informacji. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenia
zasilane prądem lub bateriami, z
których przestaliśmy korzystać,
chcemy się ich pozbyć, bo np. są
zepsute lub zwyczajnie wymienić na
nowe. Mogą to być pralki, lodówki,
komputery, telefony, świetlówki i
żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, mp4,
żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i wiele podobnych sprzętów.
Takich urządzeń nie wolno nam
wyrzucać do ogólnodostępnych
pojemników razem z innymi odpadami. Musicie pamiętać, że sprzęt
RTV i AGD zawiera mnóstwo szkodliwych i toksycznych substancji,
takich jak: rtęć, freon, azbest, kadm
czy chrom, które mogą przedostać
się do środowiska naturalnego,
poważnie zanieczyszczając glebę,
wody gruntowe, a nawet powietrze. Dla przykładu tylko jedna ba-

teria guzikowa może
skazić 400 litrów
wody oraz 1 metr
sześcienny gleby.
Wyrzucając elektrośmieci do pojemników na odpady nie
tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy
prawo. Od 29 lipca 2005
roku obowiązuje bowiem
ustawa o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym,
zgodnie z którą wyrzucanie zużytego sprzętu do zwykłego kosza,
lasu lub innego nieodpowiedniego
miejsca, zagrożone jest karą.
Większość z nas wie na pewno, że zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny można bezpłatnie przekazywać do PSZOK-ów.

W Wałbrzychu są dwa: przy ul.
Stacyjnej i Beethovena lub… no
właśnie i tu dochodzimy do istoty
tego artykułu. Urządzeń, których
wielkość nie przekracza 50 cm,
można się pozbyć wrzucając je do
charakterystycznych czerwonych
pojemników przeznaczonych na
takie odpadki rozlokowanych od
niedawna na terenie Wałbrzycha.
Kubły stanęły w 16 miejscach (w
ramce macie dokładne adresy).
Wałbrzych dołączył w ten sposób
do 20 innych miast z całej Polski,
w których ustawiono łącznie 300
czerwonych pojemników na urządzenia o mniejszych gabarytach (do
50 cm). To oznacza, że już ponad 2
mln Polaków na co dzień korzysta z
systemu „Elektryczne Śmieci”, który
gwarantuje bezpieczny, ekologiczny
oraz łatwo dostępny recykling. Niech

o sukcesie systemu zaświadczą liczby. W 2020 roku zebrano ponad 150
ton elektrycznych śmieci.
Teraz już wiecie, co zrobić z nieużywanym żelazkiem, zepsutą suszarką,
czy starym aparatem fotograficznym.
Pamiętajmy, że małe sprzęty AGD,
elektroniczne zabawki czy nawet
karty SIM są także elektrycznymi
śmieciami i nie można ich wyrzucać
do zwykłych koszy. Ogólnopolski
system „Elektryczne Śmieci”, realizowany wspólnie przez firmę MB
Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizacje odzysku to
świetny pomysł wychodzący naprzeciw problemowi wciąż rosnącej ilości
wytwarzanych elektroodpadów.
Nie uciekniemy od tego, dbając
o środowisko wszystkie elektryczne
śmieci powinniśmy poddać recyklingowi. Z elektroodpadów można

odzyskać cenne surowce, jak miedź,
ołów, aluminium, a nawet złoto.
Wyrzucając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do czerwonych
pojemników, dajemy urządzeniom
podwójnie, a nawet potrójnie życie. Pozbywamy się zagrożenia z
własnych domów, dbając o siebie
i rodzinę. Chronimy środowisko
dzięki ponownemu wykorzystaniu
materiałów i surowców oraz przyczyniamy się… do powstania miejskich pasiek. Zapytacie, jak to?!Dzięki nam elektryczne śmieci wrzucone
do czerwonych pojemników zostaną w przyszłości zamienione na
ekologiczne ule w części wykonane
z recyklingu. To dzięki mieszkańcom
charakterystyczne czerwone domy
dla pszczół już wiosną pojawią się
w miastach objętych systemem
„Elektryczne Śmieci”.

Wykaz miejsc, gdzie w Wałbrzychu znajdziecie pojemniki
na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieprzekraczający 50 cm oraz baterie
Wrocławska 124
Skrzyżowanie ul. Makowej i Jaworowej
Forteczna pomiędzy 44-46
Basztowa pomiędzy 37-41

Broniewskiego 85-83 (za przychodnią)
Miłosza 5
Parkowa (parking)
Niepodległości 118

Rycerska 9 (od strony parkingu)
Orkana 127 (pętla autobusowa)
Jana Pawła II 22
Dąbrowskiego 29

Andersa 48
Adama Asnyka 2
Karkonoska 5
Krzywoustego 26

Droga wyremontowana
– mieszkańcy zadowoleni
Zakończył się pierwszy etap prac na dawnej drodze wojewódzkiej 380W
Unisław Śląski – Rybnica Leśna. Ten odcinek ma ogromne znaczenie
komunikacyjne dla mieszkańców całego powiatu wałbrzyskiego.

pozostawiał wiele do życzenia, a obecnie można
będzie bezpiecznie z niej korzystać. Pierwszy etap

realizowany był przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Robert Zimny, a koszt remontu
to ponad 1,2 mln zł. Zainteresowanie odbiorem
drogi było ogromne, dlatego też pojawili się
przedstawiciele zarządu powiatu, jak również
włodarze Głuszycy i Mieroszowa. Wszyscy obecni
podkreślali znaczenie tego „łącznika” komunikacyjnego dla obu gmin powiatu wałbrzyskiego. Mimo
braku wsparcia ze strony DSDiK i urzędu marszałkowskiego, powiat wałbrzyski poradził sobie z tak
ogromną i strategicznie ważną inwestycją.
SCB

Fot. użyczone (Wodociągi Wałbrzych)

» Pierwotnie inwestycję
zamierzano oddać we
wrześniu tego roku. Prace
przyspieszyły i stacja ma być
gotowa do czerwca

JEDLINA-ZDRÓJ

Woda dla świętego (s)pokoju
Bez zbędnego rozgłosu, ale z wielkim rozmachem toczą się prace
przy budowie stacji uzdatniania wody w Jedlinie-Zdroju. Powiecie,
jedna z jakichś tam wielu inwestycji Wodociągów Wałbrzych. Nie do
końca, bo gdy zakończą się roboty, wielu mieszkańców odetchnie
z ulgą. Będą pewni, że w ich kranach nie zabraknie wody.
Pewnie, że najpierw zrobiono badania, czy zbierająca się
w szybie woda, po jej uzdatnieniu, będzie nadawała się
do użytku. Nie zamierzamy nikogo z was usypiać pisaniem
elaboratów, jak specjaliści
doszli do wniosku, że wciąż
opłaca się korzystać z szybu
„Pokój”. Zaręczamy, że tak
właśnie jest.
Szyb, w którym nadal zbierają się wody kopalniane, będzie stanowił ujęcie, tworząc
jakby studnię głębinową. Stąd
woda będzie pompowana na

powierzchnię, a w powstającej stacji uzdatniania zostanie
poddana „przetworzeniu” na

nadającą się do użycia. Następnie rurociągami zostanie
dostarczona do domów.

Nie słyszeliśmy o jakimś
wielkim programie retencyjnym, poza tym wiele zbiorni-

ków obniżyło swoje źródła,
dlatego Wodociągi Wałbrzych
zmuszone były poszukiwać
wody w nowych lokalizacjach.
I tak padło na szyb „Pokój” w
Jedlinie-Zdroju, której mieszkańcy łakną wody jak przysłowiowa kania dżdżu. I niedługo
dostaną jej tysiące litrów. To
ważne z punktu widzenia tej
małej miejscowości i nie tylko
(o tym za chwilę). Jedlina nie
ma bowiem obecnie własnego
źródła wody. Napisać, że tego
potrzebuje, to jakby nic nie
napisać. Dobra, powiecie, są
powierzchniowe źródła, ale w
wyniku zmian klimatycznych
ich wydajność jest minimalna,
a latem prawie całkiem wysychają. Tak, wiemy, Jedlina ma
przecież wodę z Unisławia.
Niby w porządku, ale lustro w
tamtejszych studniach często
również się obniża. Trzeba
więc było działać.
Miejscowość potrzebuje 500
metrów sześciennych wody
dziennie. Wydajność jedlińskiej
stacji wyniesie tymczasem
aż 2,5 tys. metrów sześciennych na dobę. Nie trzeba być
wielkim matematykiem, żeby
obliczyć, że to pięć razy więcej
od zapotrzebowania miasta.
Ale to nie problem. Dzięki
inwestycji w obrębie szybu
„Pokój” z tamtejszej wody
będą korzystać też mieszkańcy Walimia, Dziećmorowic,
Głuszycy oraz wałbrzyszanie z
peryferyjnych dzielnic miasta:
Rusinowej czy Poniatowa.
Na koniec jak zwykle w
tym miejscu będzie krótko o
pieniądzach i terminach. Wartość inwestycji to ponad 16,7
mln zł, a termin zakończenia
prac to, uwaga, połowa tego
roku. Szybciej niż planowano.
Błyskawicznie, prawda!
Tomasz Piasecki

Szyb Pokój w liczbach

340,2 m – głębokość szybu
204,8 m – poziom wyrobiska łączącego szyb z kopalnią
Thorez
440,0 m – aktualny poziom zwierciadła wody w szybie
536,2 m – zrąb szybu, czyli miejsce jego przecięcia z
powierzchnią gruntu
25 atmosfer – ciśnienie, na jakie odporna jest wodoszczelna, betonowa, czterosegmentowa tama oddzielająca
szyb Pokój od wyrobisk kopalni Thorez

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

Stacja powstaje przy ul.
Włościańskiej na terenie
dawnego szybu górniczego
„Pokój”. Ta lokalizacja ma
ogromne znaczenie i nie została wybrana przypadkowo.
Od 1972 roku do ok. 1994 na
poziomie +204 m działającego wówczas szybu wentylacyjnego „Pokój” funkcjonowało ujęcie wody. Gdy jednak
zamknięto kopalnie, również
szyb przestał być użytkowany.
Po przeszło 20 latach pojawił
się pomysł powrotu do jego
wykorzystywania.

Fot. (Ziemia Wałbrzyska)

GŁUSZYCA/MIEROSZÓW

Zwłaszcza dla ludzi z Mieroszowa i Głuszycy,
a także turystów. Przez 20 lat jej stan techniczny
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

» Daj sobie zrobić zdjęcie, a
staniesz się częścią obchodów
800-lecia Szczawna-Zdroju

Portrety na 800 lat
Fajny pomysł mają w Szczawnie, ale bez pomocy
mieszkańców niewiele da się zrobić. Dlatego piszemy
o tej inicjatywie, którą zachęcamy, żebyście wsparli.
Nie marudzili, tylko podeszli do tematu z empatią.
Projekt nazywa się „Razem tworzymy miasto” i jeśli
wypali, to czapki z głów.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Szczawno to nie tylko piękna architektura, niesamowita
historia, ale też ciekawi ludzie.
I właśnie mieszkańców uzdrowiska oraz osoby w jakiś sposób związane z miejscowością
(tu urodzone lub pracujące)
dotyczy ten świetny pomysł,
o którym piszemy. Takich właśnie ludzi poszukiwać będą
urzędnicy.
Akcja startuje już w tym
tygodniu i potrwa przez kilka
miesięcy. Szczegółów szukajcie na facebookowym profilu
Szczawna oraz w gablotach
na przystankach i stacjonarnych tablicach, rozmieszczonych w całej gminie. To tam
znajdziecie harmonogram
spotkań… Dlaczego spotkań? Na plakatach przeczytacie informacje, gdzie i

w jakich godzinach czekać
będzie na was fotograf, żeby
zrobić zdjęcie. To może być
np. charakterystyczne miejsce
– jak Hala Spacerowa, jeden
z miejskich parków albo biblioteka – które każdy zna,
ale fotograf może was też zagadnąć zwyczajnie na spacerze lub choćby przed kościołem. Nie szukajcie wymówki,
nie odmawiajcie. Pozwólcie
na zrobienie sobie zdjęcia.
Im więcej uda się wykonać
portretów mieszkańców
Szczawna, tym lepiej. Każda
fotografia zostanie później
wykorzystana do stworzenia
plakatów, a być może także
billboardów, które promować
będą 800-lecie Szczawna.
W czerwcu uzdrowisko zamierza hucznie obchodzić tę

WAŁBRZYCH

Deszcz nagród spadł na zamek
Dwa kolejne prestiżowe
wyróżnienia trafiły do Książa.
Nie wiemy, czy potwierdzenia
nagród, pięknie oprawione w
ramki, zawisną na ścianach,
a może staną na kominku –
zresztą jakie ma to znaczenie –
ważne, że zamek po raz któryś
tam z rzędu został dostrzeżony.
I to nie przez byle kogo.
Chluba Wałbrzycha i jeden
z najpiękniejszych zabytków
południowej Polski otrzymał
Diament Forbesa i Gazelę
Biznesu. Dzięki temu spółka
zarządzająca kompleksem
znalazła się na „diamentowej
liście” najszybciej rozwijających się firm w Polsce.
- Te wyróżnienia są z jednej
strony potwierdzeniem naszej
dobrej kondycji finansowej, z
drugiej zaś wzmacniają prestiż marki. Wyniki, jakie wypracowaliśmy w 2019 roku,

Fot. użyczone (Zamek Książ)

W mieście nie ma chyba osoby, która choć raz nie byłaby w Książu. W regionie też przypuszczamy, że to jednostki, które jeszcze nie odwiedziły tego pięknego miejsca. Dlatego nie ma
co pisać, że zabytek zasługuje na wszystkie możliwe nagrody, a na gazele i inne diamenty
to już w ogóle. Bo po prostu zasługuje.

» Książ otrzymał niedawno dwie prestiżowe nagrody

okrągłą rocznicę. Z tej okazji
wymyślono właśnie akcję
„Razem tworzymy miasto”.
Jest jeszcze coś, o czym powinniście wiedzieć. Uczniowie z wałbrzyskiego „Energetyka” zamierzają stworzyć
kilka lub kilkanaście (to też
zależy od was, ile krótkich
filmów powstanie) reportaży
o ciekawych osobach związanych z miejscowością. Jeśli
nie będzie lockdownu, filmy
zobaczymy w trakcie czerwcowych uroczystości z okazji
800-lecia miasta. Możecie
też zgłaszać się sami do akcji
pisząc na adres mailowy:
promocja@szczwno-zdroj.
pl. Pokażcie, że wszystkim, a
przynajmniej wielu, zależy na
Szczawnie.
Red

pozwoliły nam skutecznie
zmierzyć się z trudnym rokiem 2020. Wprowadzone
obostrzenia sprawiły, że przez
5 miesięcy zamek był nieczynny dla zwiedzających. Zysk z
poprzedniego roku pozwolił
na kontynuowanie zadań
inwestycyjnych w zamku oraz
utrzymanie całego zespołu –
wyjaśnia prezes Książa, Anna
Żabska.
Tegoroczna lista Diamentów Forbesa liczy blisko 15
tysięcy wyróżnionych, którym firma badawcza Bisnode
Polska przyznała pozytywny
rating wiarygodności i ryzyka
współpracy, a które mają płynność finansową i nie zalegają
z płatnościami. W województwie dolnośląskim wybrano
317 Diamentów. Gazele Biznesu to z kolei najstarszy i chyba najpopularniejszy ranking
małych i średnich firm w Polsce. Magazyn „Puls Biznesu”
organizuje go nieprzerwanie
od 2000 r., realizując misję
wspierania przedsiębiorczości.
Ranking bazuje na najbardziej
obiektywnych kryteriach –
wynikach finansowych. Obecność w rankingu oznacza, że
firma należy do elity małych i
średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest
także transparentna.
Red

Prosto w blok
Do niecodziennego zdarzenia drogowego doszło w ubiegłym tygodniu w Mieroszowie. Kierowca tak szalał po śliskich drogach,
aż uderzył w budynek mieszkalny.

kolizji drogowej przy ul. Sportowej w Mieroszowie. Kompletnie pijany mężczyzna zdemolował tam trzy zaparkowane samochody osobowe, uszkodził następnie bariery ochronne,

by ostatecznie wjechać w ogrodzenie posesji
i zatrzymać się na budynku mieszkalnym.
Podczas wykonywanych czynności mundurowi ustalili, że 21-letni mieszkaniec powiatu
wałbrzyskiego miał 1,97 promila alkoholu w
organizmie. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Jego samochód został odholowany na parking przy ul.
Ceglanej w Wałbrzychu, a on sam trafił do
pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie
po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.
SCB

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Pani Maria (w środku) wraz ze swoją opiekunką jako pierwsza
skorzystała z przewozu dopiero co kupionym busem

GŁUSZYCA

Wsiadacie i „prujecie”, gdzie chcecie
Gdy dobrych kilka tygodni temu pisaliśmy, że gmina zamierza kupić samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, mogliście powątpiewać. Przyznajcie
się, myśleliście na pewno coś w stylu „kiedy to będzie”, „wszystko się przedłuży”, „uwierzę, gdy zobaczę”. Tymczasem bus jeździ już po drogach Głuszycy.
Pojazd wyposażony jest w
ergonomiczne siedzenia z zamontowanymi pasami bezpieczeństwa, a także w klimatyza-

cję. W samochodzie można w
bezpieczny sposób zamocować
wózek inwalidzki wraz z pasem
biodrowym. Całkowita kwota

dofinansowania, jakie otrzymała gmina, wynosi ponad 385
tys. zł, z czego kupno samochodu kosztowało miasto 148 tys.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

MIEROSZÓW

W ubiegłym tygodniu dzielnicowi Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach otrzymali
od świadków zdarzenia – którzy uniemożliwili kierującemu dalszą jazdę – informację o
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zł. Pamiętajcie, że w całkowitej
kwocie znajduje się jeszcze
dofinansowanie m.in. kosztów
ubezpieczenia pojazdu, zakupu

paliwa, wynagrodzenie pracy kierowcy, asystenta osób z
niepełnosprawnościami oraz
osoby, z którą będzie można

JEDLINA-ZDRÓJ

Pod nosem też pozjeżdżacie

skontaktować się w sprawie
przejazdu.
- Zakup specjalistycznego
samochodu oraz zatrudnienie
kierowcy i asystenta umożliwi
dotarcie w każde miejsce gminy – cieszy się Roman Głód,
burmistrz Głuszycy, któremu
trudno się dziwić. Dzięki nowemu busowi mieszkańcy z
niepełnosprawnościami bez
przeszkód i w komfortowych
warunkach dojadą choćby do
dziennego Domu Senior+ i
Klubu Senior+. Ale także w
wiele innych miejsc w obrębie
miejscowości położonych nawet najdalej od ich mieszkania.
Zamawianie usługi odbywa
się telefonicznie w ustalonych
wcześniej godzinach. Warto
podkreślić, że Głuszyca jako jedyna w powiecie wałbrzyskim
dysponuje samochodem do
przewozu osób z problemami
w poruszaniu się, a zakup
możliwy był dzięki konkursowi
ogłoszonemu przez PFRON.
Nie musimy chyba o tym
pisać, ale dla jasności wypada
dodać, że auto kupiono po to,
by poprawić jakość życia części mieszkańców, którzy będą
w stanie samodzielnie lub z
niewielkim udziałem i pomocą
osób trzecich podejmować i
rozwijać swoją aktywność w
życiu publicznym, społecznym
i zawodowym.
Red

» W Jedlinie na narciarzy czeka dobrze
przygotowany stok przy ul. Poznańskiej

Od zeszłego piątku w Jedlinie-Zdroju funkcjonuje stok
narciarski. Zimę mamy jak z
obrazka, więc nawet nie trzeba
go szczególnie naśnieżać. No
może trochę. Dobre warunki
dla narciarzy podobno jeszcze
trochę potrwają (zima coś za
bardzo nas polubiła i nie zamierza odpuścić), więc ruszajcie

do tej uzdrowiskowej miejscowości pod Wałbrzychem, gdzie
można pozjeżdżać praktycznie
do wieczora.
Do dyspozycji narciarzy jest
wyciąg orczykowy położony
przy ul. Poznańskiej. Dodajmy
na naśnieżanej, ratrakowanej
i oświetlonej trasie, co nie jest
wcale takie powszechne. Ten

stok jest idealnym miejscem
do nauki jazdy na nartach nie
tylko dla dorosłych, ale także,
a może przede wszystkim dla
najmłodszych miłośników sportów zimowych. Dlatego jeśli
nie macie planów na najbliższy
weekend, a nie zamierzacie
ruszać się daleko od domu, zabierzcie dzieciaki i odwiedźcie

stok narciarski w Jedlinie. Można na nim poszaleć aż do 20:00
(szczegóły w ramce). Aktualne
informacje otrzymacie dzwoniąc pod nr tel. 606 786 569.
Red

Kiedy stok jest otwarty

poniedziałek – piątek: 12:00-20:00
sobota – niedziela: 10:00-20:00

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Po niedawnej decyzji o otwarciu stoków narciarskich w wielu miejscowościach wystrzeliły korki od szampanów, a niebo zasnuły fajerwerki. Dobra,
a teraz na poważnie. Super, że narciarze choć przez chwilę mogą poczuć
normalność. Jeśli lubicie zjeżdżać na dwóch deskach, żeby poszaleć, nie
musicie jechać daleko. Fajny stok macie rzut kamieniem od domu.
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Fot. użyczone (Archiwum rodzinne Piotra Frąszczaka)

» Ślubne zdjęcie panny młodej spod Krakowa z kawalerem,
repatriantem z Francji. Końcówka lat 40. ubiegłego wieku

Czerwona kokardka i puszki przy aucie
Wałbrzych to wielokulturowe miejsce, które po 1945 roku stało się przestrzenią, do
jakiej zjechali ludzie z różnych stron Polski i Europy. Tu na miejscu dość szybko zaczęły zacierać się różnice w stroju i języku, ale jeszcze długo przetrwały wyjątkowe
zwyczaje.
Te w obrzędowości rodzinnej, kultywowanej w wierzeniach, rytuałach i ceremoniach
związanych z narodzinami,
zaślubinami i śmiercią.
Kobieta przy nadziei
Dla wszystkich grup kulturowych dziecko było błogosławieństwem, a kobietę w
ciąży darzono powszechnym
szacunkiem. Nazywano ją
,,brzemienną”, mówiono też,
,,że chodzi grubo, lub ,,chodzi
w niedzielach”. W trosce o
kobietę w ciąży i zdrowie
przyszłego dziecka, stosowano różne ograniczenia terytorialne i funkcjonalne, m.in.
kobieta w ciąży nie mogła

brać udziału w pogrzebie
(aby dziecko nie miało trupiego koloru), trzymać do
chrztu innego dziecka (jedno
z nich mogło umrzeć) czy być
druhną. Odmienny stan długo
zachowywano w tajemnicy, a
informowano o nim najpierw
najbliższą rodzinę. Nie kupowano sprzętu i odzieży dla
dziecka przed narodzinami, a
płeć oceniano po wyglądzie
ciężarnej kobiety. Dziewczynka odbierała matce urodę,
chłopiec dodawał. Wśród
repatriantów ze Wschodu
można było spotkać wróżenie z obrączki, tj. kobiecie
w ciąży wyrywało się najdłuższy włos i zawieszało na

nim obrączkę, a następnie
spuszczało nad lewą ręką.
Jeśli kręciła się w kółko, zwiastowała dziewczynkę, w linii
prostej – chłopca. Osadnicy i
repatrianci rozpoznawali płeć
też po kształcie brzucha. Ten
ukształtowany do dołu i w
szpic prognozował chłopca,
szeroki i wysoko usytuowany
– dziewczynkę.
Narodziny dziecka
i chrzest
Do lat 50. XX w. porody odbywały się z reguły w
domu, przy pomocy akuszerki, nazywanej także ,,babką”,
,,ciotką” albo ,,hebamą”.
Często takie funkcje speł-

niały Niemki, które dzięki
temu zyskiwały sobie szacunek w lokalnej społeczności.
Stosowaną praktyką było
obmywanie kobiecie twarzy
łożyskiem, co miało jej dać
urodę i na długo zachować
młodość. Łożyskiem nacierano też dzieci, aby nie miały
znamion. Wśród osadników
i repatriantów ze Wschodu
funkcjonowało wierzenie,
że do pierwszego karmienia
nie należało dziecka przystawiać do lewej piersi, aby nie
było mańkutem. We wszystkich grupach kulturowych
ojcowie świętowali ,,pępkowe”. Nieraz po kilka dni.
Powszechnym zwyczajem

było odwiedzanie położnicy i
nowo narodzonego dziecka.
Ale u repatriantów ze Wschodu był zwyczaj odwiedzania położnicy nie tylko przez
najbliższą rodzinę, dlatego
jeśli w danej społeczności,
różnorodnej kulturowo, nie
wszyscy sąsiedzi przychodzili
z odwiedzinami, młode matki
odbierały to jako afront.
Położnice w środowisku
Francuzów obdarowywano
,,chrustem”. Imiona nadawano ,,przyniesione z kalendarza”, czyli patrona danego
dnia. W rodzinach francuskich
jeszcze do lat 80. XX w. nadawano imiona... francuskie.
Dla Niemek wychodzących za

mąż za Polaków istotne było,
aby dziecko miało jedno imię
polskie, a drugie niemieckie.
Dbano, aby dziecko ochrzcić
jak najprędzej, najlepiej do
6. tygodnia życia. Zasadniczą
różnicę kulturową było widać
w kolorze stroju do chrztu.
Osadnicy ubierali chłopców
na niebiesko, a dziewczynki
na różowo. Repatrianci ze
Wschodu odwrotnie – tłumacząc, że Matka Boska chodziła
w błękitach, a Pan Jezus w
purpurze. I mimo że w latach
70. XX w. wprowadzono biały
strój do chrztu, osadnicy ,,zaznaczali” płeć dziecka, kładąc
na becik np. różowe goździki
dla chłopca.
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Pielęgnacja dziecka
i roczek
Bardzo ważna była pierwsza kąpiel – woda nie mogła
się zagotować, aby dziecko
nie było ,,w gorącej wodzie
kąpane” , czyli popędliwe i
niecierpliwe. W powojennych
latach w pierwszej kąpieli pomagała akuszerka. Do
wody wrzucała dziewannę
(dla dziewczynki, aby rosła
wysoka i zgrabna), wlewano
mleko (na siłę) i dosypywano sól, która pełniła funkcję
ochronną i konserwującą to,
co dobre. W środowisku reemigrantek, repatriantek i
osadniczek, po kąpieli dziecku
smarowano rączki spirytusem.
Reemigrantki ze wschodu dodatkowo owijały dziecko ,,na

sztywno”, co miało zapobiec
deformacji kręgosłupa, ale
budziło zdziwienie Niemek i
reemigrantek. Przeciw urokom
złych oczu przyczepiano do
wózka czerwoną wstążeczkę.
Od repatriantek przyjął się
zwyczaj, że dodatkowo doczepiano medalik z Matką Boską.
W lokalnej społeczności były
kobiety, głównie repatriantki, rzadziej osadniczki, które
potrafiły ściągnąć urok, np.
wywiniętą na lewą stronę
bielizną dziecka w kierunku
odwrotnym do ruchu wskazówek zegara przetrzeć czółko
płaczącego, a następnie z
czółka ,,spić” całą sól i splunąć
w cztery strony świata. Wierzono, że dziecku do roku nie
wolno obcinać włosów (bo

» Dawniej dbano o to, aby dziecko ochrzcić jak
najprędzej, najlepiej do 6. tygodnia życia
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skróci się rozum) oraz obcinać
paznokci (obgryzano), ani
przechodzić nad dzieckiem, bo
nie urośnie. Była jeszcze jedna
zasadnicza różnica kulturowa.
Niemcy przywiązywali wagę
do daty urodzin, pozostali, do
daty imienin. Wyjątkiem był
roczek, obchodzony w każdej
grupie kulturowej. Repatrianci
podczas uroczystości układali
przed dzieckiem przedmioty
symbolizujące przyszłe zajęcia lub upodabnia: portfel,
kieliszek, grzebień, różaniec,
książkę, a nawet węgiel. Na
podstawie tego, co dziecko
chwyciło do ręki jako pierwsze, wróżono, czy będzie bogatym (portfel), czy może
górnikiem (węgiel), księdzem
albo pijakiem.

Wybór małżonka
i wesele
Do II wojny światowej równość majątkowa i społeczna
były nadrzędnymi kryteriami
wyboru małżonka. Ale w Wałbrzychu każdy zaczynał ,,od
nowa”, także w kwestii ,,dorabiania się”, więc straciły
one na wartości. Pod uwagę
brano jednak pochodzenie
przyszłego kandydata, bo w
powszechnej opinii, to ono
determinowało charakter. Tutaj dużą rolę odgrywały stereotypy. Repatrianci uważali
się za kandydatów bardziej
pracowitych i zaradnych niż
inni, z większym majątkiem,
kulturalnych i spokojnych.
Chętniej za małżonków brali osoby ze swojej grupy.
Uważali oni, że osadniczki są
mniej gospodarne, a osadnicy
hałaśliwi i skłonni do kłótni.
Osadnicy natomiast uznawali
reemigrantów za bardziej
tradycyjnych i obawiających
się wszelkich nowości, jakie
niósł współczesny świat. Ich
zdaniem kobiety osadniczki
miały zmysł do urządzania
wnętrz i lepiej dbały o gospodarstwo. Zarzucali repatriantom zarozumiałość i
wyolbrzymianie majątku pozostawionego na wschodzie.
Repatriantki z kolei nie chciały
brać za mężów osadników
zwanych ,,bosymi Antkami z
centrali”, bo w ich opinii byli
biedni. W samym Wałbrzychu
jednak już w latach 50. XX
w. zawierano małżeństwa
mieszane kulturowo, głównie między reemigrantami
z Francji i osadniczkami lub
Niemkami. Inaczej było w
powiecie. Tam najważniejsze, aby kandydat na męża
był ,,swój”. Wynikało to z
faktu, że w przeciwieństwie
do przestrzeni miasta, wsie
były zasiedlane jednorodnie,
tzn. mieszkańcy danej wsi ze
Wschodu byli osiedlani obok
siebie.
Od lat 70. XX w. zmieniły się
także kryteria doboru małżonka w powiecie: najważniejsze,
aby kandydat ,,nie pił”, ,,pracował”, ,,dbał o rodzinę”. W
środowisku Greków musiał
jeszcze zapracować na rodzinę, bez konieczności pójścia
do pracy kobiety. W latach 80.
we wsiach powiatu mężczyźni
mieli problem ze znalezieniem kandydatki na żonę,
bo kobiety wybierały miasto.
Nie chciały ciężko pracować
na roli. Stąd też korzystano
z pomocy tzw. swatów. Dla
wszystkich grup kulturowych
dzień ślubu był bardzo ważny, więc starano się dochować wszelkich zwyczajów i
przestrzegać nakazów, aby

» Dla wszystkich grup kulturowych potomstwo było
błogosławieństwem. Na zdjęciu kobieta trzymająca dziecko
do chrztu przed budynkiem teatru w… Szczawnie-Zdroju
przy ul. Chopina

przyszłe życie było zgodne i
szczęśliwe. Nie brano ślubu w
listopadzie (miesiąc zmarłych)
i w maju (,,ślub majowy, grób
gotowy”). We wsiach powiatu
śluby najczęściej odbywały się
po żniwach, kiedy nie było już
czasochłonnych czynności w
polu, a fundusze ze sprzedaży
plonów pozwalały zorganizować huczne weselisko. Bo takie musiało być. Powszechne
było wierzenie, że pan młody
nie powinien oglądać panny
młodej w sukni ślubnej przed
ceremonią. Czynienie zgiełku
przez dzieci lub w ogóle czynienie hałasu podczas drogi
młodej pary do kościoła miało
pełnić funkcję ochronną. Pozostałością tego wierzenia jest
np. trąbienie samochodów
w orszaku weselnym, a do
niedawna nawet przyczepianie puszek. We wszystkich
grupach kulturowych znane
było wierzenie związane z
aurą: im bardziej pogodny
dzień, tym zgodniejsze pożycie małżeńskie. Reemigranci
obsypywali młodych – po
wyjściu z kościoła – kwiatami,
owsem, grochem, żytem, z
czasem ryżem. Wszystko, co
niepoliczalne (ziarno) symbolizowało dostatek. W późniejszych latach obrzucanie po
wyjściu z kościoła monetami
miało jeszcze jedną funkcję.
Które z młodych nazbierało ich więcej, miało trzymać
kasę w domu. We wszystkich
grupach kulturowych stawiano młodym bramy, co w
kulturze symbolizuje granicę.
Aby ją przekroczyć, należało
wymienić się darami – młodzi
z reguły musieli wykupić się
wódką. W powojennych la-

tach prezenty były skromne,
ale młodzi otrzymywali żywy
inwentarz: krowę, świnię czy
konia.
Rosół i wódka
Młodych przed wejściem
na wesele witano tradycyjnie
chlebem i solą. Chleb symbolizuje dostatek i pomyślność,
a sól ma ,,zakonserwować”
ten stan. Menu uczty weselnej także było – jeszcze w
powojennych czasach – uwarunkowane regionalnie, choć
trzeba przyznać, że rosół i
wódka musiały być na każdym
weselu. Przy czym u osób z
okolic Rzeszowa podawano
rosół z wieprzowiny, osadnicy
z Wielkopolski raczyli gości
rosołem z drobiu i wołowiny,
a nawet czerniną. Ta ostatnia
nie wszystkim przypadała do
gustu, więc z czasem zniknęła
z menu. Do rosołu musiał
być koniecznie ,,swój”, czyli
ręcznie robiony makaron. U
repatriantów na stole można
było spotkać pierogi z serem
i ziemniakami (,,ruskie”),
a nowością były makarony,
które zastąpiły mamałygę.
Dużą popularnością w środowisku repatriantów cieszyły
się gołąbki. Do lat 70, XX w.
menu było uwarunkowane
albo regionalnie, ze względu na pochodzenie rodziny,
albo podawano to, w czym
specjalizowały się wynajęte
kucharki. Z czasem kryterium
stało się to, co modne. W
środowisku repatriantów po
wojnie podawano jeszcze korowaj, ale z czasem, zgodnie
z modą, zastąpił go tort.
Redakcja na podstawie rozmowy
z Moniką Bisek-Grąz
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Żeby było dla kogo grać

Fot. użyczone (Archiwum prywatne Doroty Gracy)

Takie historie czyta się jednym tchem. Zresztą sami
przekonajcie się, jak barwnie opowiada Dorota Graca.
Skrzypaczka, koncertmistrz orkiestry wałbrzyskiej
Filharmonii Sudeckiej im. J. Wiłkomirskiego oraz
nauczycielka w Zespole Szkół Muzycznych im.
St. Moniuszki w Wałbrzychu. Bez wahania
oddaliśmy jej nasze łamy. Warto było.

» Dorota Graca z prof. Wandą Wiłkomirską

W mojej rodzinie o tradycjach muzycznych wiadome było, że ja będę grać na
skrzypcach. Mama pianistka,
ojciec skrzypek, nawet dziadkowie grali na instrumentach.
Ze strony mamy dziadek był
skrzypkiem, grał w zespole
ludowym „Kostrzanie”, ale do
muzyki ludowej nigdy mnie
nie namawiał. Po szkole około
13:00 wędrowałam do dziadków na Grota-Roweckiego,
obiad i ćwiczenie z dziadkiem
do powrotu mamy z pracy. Z
mamą za to weekendy były
pracowite, pobudka o 8:00,
śniadanie i do 12:00 ćwiczenie. Byłam trzymana „krótką
ręką”. Dzięki poświęceniu się
mamy zawdzięczam to, że
jestem skrzypaczką.
Po wałbrzyskiej szkole muzycznej trafiłam do Poznania.
Miałam 15 lat i wiedziałam
już, że chcę grać na skrzypcach.
Trafiłam do Szkoły Talentów
w Poznaniu, którą założyła
profesor Jadwiga Kaliszewska.
To wybitna postać – królowa
polskiej wiolinistyki. Pojechałyśmy z mamą na prywatną
konsultację do pani profesor
do Akademii Muzycznej. Weszłyśmy, pamiętam to jak dzisiaj – klasa 257 – ona siedząc
w fotelu już na nas czekała.
Pamiętam, że przygotowałam
pierwszą część koncertu d-moll Wieniawskiego, Fantazję
„Carmen” Sarasatego i jakiś
kaprys Paganiniego. Zagrałam
koncert, a ona mówi: „ pięknie
grasz, oktawy nieczysto, ale
tu wszyscy grają nieczysto te

oktawy, to się nie martw. Co
jeszcze przygotowałaś?” To
może „Carmen” – zagrałam,
a ona mówi: „no to słuchajcie,
w takim razie Dorotka może
przyjść do Poznania i zaczęłybyśmy już od drugiego semestru”. Na co moja mama, że ja
przecież mam dopiero 14 lat i
czy to nie za wcześnie?! Stanęło na tym, że nie za wcześnie
i, że od września zaczynam.
W czerwcu przyjechałyśmy na
egzamin, który był formalnością, załatwiłyśmy bursę, a ja
zaczęłam marzyć o nauce w
Poznaniu.
Szkoła była świetna. Jechałam do Poznania w niedzielę
wieczorem, w poniedziałek
miałam skrzypce w Akademii
Muzycznej. We wtorek i środę
były zajęcia ogólnokształcące i muzyczne. W czwartek
znowu skrzypce i mogłam
wrócić do domu na piątek,
sobotę i niedzielę, aby spokojnie ćwiczyć. Każdy miał już
jakąś swoją „karierę”, plany
koncertowe, konkursy i nie
było obowiązku chodzenia do
szkoły. W Wałbrzychu byłam
jedną z lepszych, a tam wszyscy byli najlepsi i musiałam się
odnaleźć. Miałam świetnych
kolegów, super klasę. Nadal
mam kontakt z Piotrkiem Żukowskim, pianistą, który ma
klasę fortepianu w Akademii,
z Kasią Bryłą, która obecnie
jest w Stanach Zjednoczonych,
no i z moim najbliższym przyjacielem Jarkiem Nadrzyckim,
skrzypkiem znanym wałbrzyskiej publiczności, który był

pierwszą osobą, jaką w ogóle
spotkałam w szkole w Poznaniu. Do Akademii przechodziło
się z automatu po naszej szkole. Musiał być egzamin, ale
byłam pewna, że się dostanę.
Trafiłam do klasy prof. Mariusza Dereweckiego, również
ucznia prof. Kaliszewskiej.
Po studiach miałam wybór,
albo pojechać do Hiszpanii
do ojca i grać z nim w orkiestrze w San Sebastian, gdzie
zdałam nawet egzamin na
muzyka doangażowanego,
albo tutaj do Wałbrzycha.
Zadecydowały względy osobiste. Nie żałuję, jestem tu

Machmalem. Ćwiczyłam z nim do egzaminu
w Wałbrzychu, grałam
Mozarta, Bacha i szereg „orkiestrówek”. Pod koniec grudnia 2006 roku był egzamin w
Wałbrzychu. Zaskoczyło mnie,
że bardzo dużo ludzi z orkiestry przyszło mnie wtedy posłuchać. To było sympatyczne.
Zaczęłam pracę od stycznia
2007 od ostatniego pulpitu.
Koncertmistrzem wtedy była
Danuta Organiściuk, moja nauczycielka ze szkoły muzycznej
w Wałbrzychu. To ona zresztą
przygotowywała mnie do tej
pierwszej konsultacji z prof.
Kaliszewską. Codziennie przychodziła do mnie i po cztery
godziny ćwiczyłyśmy, zanim
pojechałam do Poznania.
Czuję się spełniona jako
muzyk. Może gdyby było
lepsze wynagrodzenie, ale
rozmowy o pieniądzach
nie są proste. Pierwszy raz
gdy zagrałam z orkiestrą w
Wałbrzychu, to był Koncert
skrzypcowy d-moll Sibeliusa
pod dyrekcją Jacka Rogali. Do
tego koncertu przygotowywa-

Koncerty Filharmonii Sudeckiej
w lutym 2021 z udziałem publiczności
19.02.2021, g. 19:00 – w programie m.in.
VII Symfonia A-dur L. van Beethovena oraz Karnawał
– uwertura koncertowa A. Dvořáka
26.02.2021, g. 19:00 – Filharmonicy Sudeccy
z miłością o miłości, w programie: Ottorino Respighi,
utwory na małe składy orkiestrowe

gdzie jestem, dużo się
nauczyłam.
Do orkiestry w
Wałbrzychu przyjął mnie
Dariusz Mikulski, ówczesny
dyrektor, waltornista. Byłam
w Hiszpanii, kiedy ogłoszono
konkurs na muzyka orkiestrowego w Filharmonii Sudeckiej. Tato załatwił mi lekcje z
koncertmistrzem orkiestry w
San Sebastian Waldemarem

ła mnie prof. Wanda
Wiłkomirska. Sibelius, koncert bardzo
długi i wymagający zarówno
dojrzałości emocjonalnej, ale
i przede wszystkim kondycji
fizycznej. Prof. Wanda Wiłkomirska odwiedzała wtedy
mojego„wujka”, to znaczy
Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Przesłuchiwała mnie
i sama zaoferowała, że da

mi dodatkowe konsultacje w
czasie swojego pobytu w Kudowie-Zdroju na kursach muzycznych. Poświęcała mi swój
cenny czas. Wielki człowiek.
Ostatnio zagrałam I Koncert
skrzypcowy Szymanowskiego
w Jeleniej Górze z Orkiestrą
Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Pawła
Kotli. To wspaniała muzyka,
żałuję, że nie było mi dane
zagrać tego koncertu w Wałbrzychu. Dla nas muzyków orkiestrowych, koncertmistrzów
zagranie koncertu z orkiestrą,
w której pracujemy, to prawdziwe święto i jedyna szansa
na zagranie solo.
Cieszę się, że życie muzyczne w Wałbrzychu poszerzyło się od pewnego czasu o
występy Książęcej Orkiestry
Salonowej. W Książu gramy
koncerty kameralne. Przy tak
małych składach ważne jest
indywidualne przygotowanie
każdego muzyka, a więc każdy ćwicząc podnosi swój poziom gry i poprawia warsztat.
Publiczność natomiast, która
przychodzi na nasze koncerty,
to często turyści. Mam nadzieję, że grając zachęcamy ich w
ten sposób do posłuchania
jeszcze kiedyś w przyszłości
muzyki poważnej. Kiedy w
październiku wszystko zostało zamknięte i zaplanowany
listopadowy koncert nie odbył
się, wpadliśmy na pomysł,
żeby nagrać nasz koncert w
Książu. Dyrygent Jerzy Kosek
(do 2014 roku dyrektor Filharmonii Sudeckiej – przyp.
red.) i ja, zorganizowaliśmy
całe przedsięwzięcie. Kolejny
koncert zamierzamy nagrać
w kwietniu. Liczymy, jak wszyscy, że od września może
wszystko się znowu otworzy
i wróci normalność.
Spotkałam się ostatnio z
niepokojącą opinią, że koronawirus to początek końca
muzyki klasycznej, poważnej.
Wirus bowiem dziesiątkuje
głównie starszych ludzi, czyli
właściwie naszych meloma-

nów. Nasza Filharmonia gra
natomiast audycje muzyczne
w szkołach czy otwarte próby
dla młodzieży. To jest według
mnie ważne, żeby wykształcić
odbiorców, którzy potem będą
chodzili na nasze koncerty.
Obojętnie czy gramy w Filharmonii czy w Zamku Książ,
uważam, że powinniśmy grać
jak najwięcej muzyki poważnej, żeby, gdy już będzie można wpuścić publiczność, było
dla kogo grać.
Żeby koncerty filharmoników były atrakcyjne dla
publiczności, powinny wyglądać... klasycznie, jak w każdej
filharmonii na świecie. Zresztą
ktoś, kto kupuje bilet na koncert do filharmonii wie, co go
czeka – będzie słuchał muzyki
poważnej. Mamy wąskie i
wyszukane grono odbiorców,
którzy cenią muzykę Mozarta,
Brucknera, Czajkowskiego.
Na początku koncertu jest
uwertura i występ solisty.
Potem przerwa, rozmowy w
kuluarach. Później pojawia
się orkiestra z jakimś dziełem
symfonicznym. To tradycja,
nie może być inaczej. Koncerty
online to taka trochę wypaczona rzeczywistość.
Choć uważam, że oglądanie
online muzyków orkiestry jest
ciekawe dla melomanów.
Koncert oglądają z pewnością
ci, którzy przychodzą na koncerty do naszej Filharmonii.
Jeśli koncert ogląda osoba,
która zwykle siedzi w dziewiątym rzędzie i obserwuje
nas z oddalenia, to w transmisji online ma nas jak na
dłoni. Każdy grymas widać z
bliska, uśmiech, zmarszczoną
brew itp. Jesteśmy filharmonią i będziemy wyglądać jak
filharmonia. Maestro Jerzy
Maksymiuk po naszym koncercie, który graliśmy jeszcze w auli PWSZ powiedział:
„nie pytajmy publiczności
czego oni chcą słuchać, to
my mamy wiedzieć co im
zagrać.” To były mądre słowa.
Dorota Graca
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Coś dla małych i dużych
Nawet nie wiecie, jak miło nam pisać takie artykuły. W których informujemy o spektaklach, które można obejrzeć na żywo w teatrze. Jeśli stęskniliście się za tym, popędźcie
w najbliższy weekend do wałbrzyskich Lalek. Po pierwsze to szansa na wyjście z domu
i miłe spędzenie czasu, a po drugie wesprzecie w ten sposób kulturę.
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu po
długim zamknięciu otwiera drzwi dla
publiczności. Co tam otwiera, wyważa
je, wyrzuca i zakopuje, żeby nigdy nie
zostały odnalezione. Dość zamknięcia.
W najbliższą sobotę (20 lutego) o godz.
17:00 zobaczymy w Lalkach najnowsze przedstawienie dla widzów 10+,
„Chłopcy z placu Broni” w reż. Marty
Streker. Dodajmy, że premiera on-line
odbyła się 6 lutego i mamy nadzieję, że

część z was już widziała ten spektakl.
W niedzielę z kolei (21 lutego) o godz.
12:30 najmłodsi widzowie (3+) zobaczą „Władcę Skarpetek” w reż. Jacka
Timingeriu.
„Chłopcy z placu Broni” to spektakl
o prawdziwej przyjaźni kolegów
i ich walce nie tylko o miejsce zabaw, ale o „kawałek ojczyzny”.
Pewnie powieść Ferenca Molnára
doskonale pamiętacie ze szkolnych

lat. Przedstawienie jest natomiast
swoistą zabawą w okrutny świat
dorosłych, ukazującą zarazem wrażliwość natury dziecięcej. Podejmuje
temat przyjaźni, honoru, odwagi,
lojalności, poświęcenia, a także
wykluczenia. Uczy zrozumienia, że
w społeczeństwie, tak jak na placu
Broni, każde ogniwo jest ważne, a w
grupie tkwi niewyobrażalna siła. Staje się lekcją solidarności społecznej,

wzajemnego szacunku oraz działania
według wyznaczonych i przyjętych
przez grupę zasad.
„Władca Skarpetek” to z kolei
muzyczna opowieść o Jasiu, który
w poszukiwaniu zagubionej skarpetki wyrusza nocą w zaczarowaną
podróż po swoim domu. Żeby dowiedzieć się, gdzie podziała się jego
zguba, chłopiec wkracza w świat
ożywionych i rozśpiewanych książek,

Zanim do kina

Lalki nie tylko do oglądania
Świetnie, że kina zostały otwarte, ale wciąż nie wiemy, czy na dłużej niż
tylko dwa tygodnie. Dlatego jeszcze chwilę czekamy, by powrócić do
starej rubryki, w której recenzowaliśmy najnowsze premiery. Przynajmniej do czasu, nim na dużym ekranie będziemy mogli zobaczyć wartościowe produkcje. Tymczasem dziś jeszcze o filmie, który warto odpalić
na DVD. Polecam „Lalki” Takeshi Kitano.
Po kilku ostatnich, raczej
łatwiejszych, propozycjach,
nadszedł czas na powrót
do kina artystycznego. Sięgnąłem do obrazu sprzed
dziewiętnastu laty, do japońskich „Lalek”. Autorem
scenariusza i reżyserem jest
Takeshi Kitano. Artysta jest
legendą kinematografii Kraju
Kwitnącej Wiśni. Za kamerą
stanął dziewiętnaście razy. Z
kolei jako aktora możemy go
oglądać wielokrotnie więcej.
Mimo wieku siedemdziesięciu trzech lat grał jeszcze w
filmie „Zapomniana armia”
w ubiegłym roku. Najbardziej
dał się zapamiętać z takich
tytułów jak „Hana-bi”, „Bo-

hater”, „Battle Royale” czy
„Zatoichi”.
Dziś jednak przyjrzymy się
„Lalkom”. Z wielu powodów,
to wyjątkowy film w jego
karierze. Przede wszystkim to
dzieło całkowicie jego. Twórca
sięga w nim do tradycyjnego
japońskiego teatru lalkowego.
Oprócz zadziwiającej fabuły,
film charakteryzuje się niezwykłą oprawą estetyczną.
Każdy kadr jest właściwie
osobną kompozycją plastyczną. Pierwsze spotkanie z „Lalkami” nie było najlepsze. Nie
doceniłem wysiłków Kitano i
film mnie nie porwał. Długie
ujęcia i snująca się akcja spowodowały, że „Lalki” wywoła-

ły znużenie. Do dziś mi wstyd.
Po kilku latach, na szczęście
mój odbiór zmienił się bardzo.
Dziś jestem oddanym fanem
„Lalek” opowiadających o
trzech parach. Jedna z nich to
wędrujący kochankowie po
Japonii, druga to starzejący
się mężczyzna z narzeczoną sprzed lat oraz ostatnia
to popularna piosenkarka
i, próbujący nawiązać z nią
kontakt, wieloletni wielbiciel
artystki. Najbardziej poruszają losy pierwszej z nich.
Młodzi po wcześniejszych
perypetiach miłosnych wiążą
się ze sobą i to dosłownie.
Idą kolorowymi alejami w
tradycyjnych strojach. Tacy

trochę wariaci, ale piękni w
swym dziwacznym pomyśle.
Po co idą i dokąd? Możemy

słoików, zabawek, naczyń i innych
przedmiotów codziennego użytku.
Przy okazji uczy się paru prawd o szacunku do otaczających go rzeczy oraz
o utrzymywaniu porządku w domu.
Przypominamy, że w związku z pandemią COVID-19, podczas wszystkich
spektakli lub innych wizyt w teatrze
widzowie zobowiązani są do zakrycia
ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy
Red
dzieci do 4. roku życia.

Bilety

20 zł – normalny
18 zł – ulgowy (dzieci do 12.
roku życia)
Kasa biletowa teatru, tel. 74 666
73 41, czynna godzinę przed
spektaklem
Kup bilet on-line na: www.bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl (preferowana forma zakupu)

się tylko domyślać. Może dla
miłości, może dla odkupienia
przeszłości. Druga historia jest
mniej optymistyczna. Wysoko
postawiony członek japońskiej
mafii yakuzy w młodości zostawia ukochaną z obietnicą
powrotu. Dziewczyna, później
kobieta, wypatruje go latami.
Niestety, ich przypadkowe
spotkanie – w zaawansowanym wieku – nie naprawia niczego. Ostatnia historia także
jest nie tylko dramatyczna, ale
też drastyczna. Piosenkarka,
w wyniku wypadku, zostaje
oszpecona, a zakochany fan
uznaje to zdarzenie za szansę

na zwrócenie jej uwagi na
siebie. Chcąc zbliżyć się do
wybranki, wydłubuje sobie
oczy, licząc, że jego ociemnienie stanie się kluczem do serca
wymarzonej kobiety.
„Lalki” opowiadają o trudnej,
przetrąconej, nieosiągalnej,
wymarzonej, wyidealizowanej
miłości. To obraz pełen refleksji,
zadumy i poezji skłaniający do
kontempletacji. Jeśli uda nam
się wsiąknąć w nastrój, który
proponuje Kitano, jesteśmy
ugotowani. Pokochamy bezwarunkowo jego bohaterów i ich
skomplikowane emocje.
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (TLiA/W. Łomża)

» W najbliższy weekend w TLiA
zobaczycie dwa spektakle.
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Okiem gracza

Chaos ponownie ogarnie wszystko
Tak… Oooo tak… Nareszcie została zapowiedziana… Ostatnia odsłona wspaniałej
trylogii – „Total War: Warhammer III”. W tej grze wrócimy do jakże dobrze znanego
nam uniwersum, lecz nie będzie to już Stary Świat lub krainy elfów na zachodzie.
W tej odsłonie znajdziemy
takim wypadku deweSKN
się na granicy wymiarów
loperzy mają szansę się

Prawnik radzi
Kto i kiedy wydaje świadectwo
pracy? Nad tym tematem pochyla się w tym tygodniu nasz prawnik, Adam Daraż.
Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca
wręcza pracownikowi niezwłocznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy o pracę. Pomimo
często mylnego przekonania,
że ma na to 7 dni, ustawowo
zostało określone, że musi
to zrobić w ostatnim dniu
trwania umowy. Świadectwo
pracy jest jedynie oświadczeniem wiedzy, a nie woli
pracodawcy.

Zgodnie z pr zepisami
prawnymi, świadectwo pracy
powinno zawierać przede
wszystkim informacje dotyczące: okresu zatrudnienia,
wymiaru etatu, zajmowanych
stanowisk, trybu rozwiązania
albo okoliczności wygaśnięcia
stosunku pracy (ze wskazaniem podstawy prawnej), a
także inne dane niezbędne
do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z
ubezpieczenia społecznego.

Pracodawca ma obowiązek
wydać świadectwo pracy w
ostatnim dniu trwania umowy.
Może je wręczyć bezpośrednio
pracownikowi albo osobie
pisemnie przez niego upoważnionej. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien je doręczyć niezwłocznie za pośrednictwem
poczty albo w inny sposób, nie
później niż w ciągu 7 dni od
dnia ustania stosunku pracy.
Pracownik może w każdym czasie żądać wydania
świadectwa pracy w związku
z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o
pracę. Pracownik może żądać
także świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu
zatrudnienia na podstawie
takich umów, przypadającego
przed zgłoszeniem żądania

UWAGA KONKURS

To jest takie danie, że chyba wszyscy je lubią. Albo przynajmniej
większość z was. Mylimy się?! Coś nam mówi, że raczej nie, bo
dobrze zrobione to… mniam palce lizać. A takie właśnie świetnie
przyrządzone burgery znajdziecie w Złotej Stacji. Restauracji, która
znów jest partnerem w naszym konkursie. Dzięki nam zjecie to danie
po promocyjnej cenie. Zapraszamy do zabawy. Wystarczy poprawnie
odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Jaką nazwę nosiło
widoczne na archiwalnym zdjęciu nieistniejące już schronisko?
Jeśli nie macie problemów z tym pytaniem, możecie skorzystać z
upustu na wybranego burgera w Złotej Stacji. Każdy kupon z dobrą
odpowiedzią upoważnia bowiem do zakupu dania z 20-procentowym rabatem! Nie musicie się nigdzie spieszyć, nie chodzi o to
„kto pierwszy, ten lepszy”. 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 (17 lutego) do piątku (19 lutego). Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie,
że burgery otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

wydania świadectwa pracy.
Pracodawca ma obowiązek
wydać świadectwo pracy w
ciągu 7 dni od dnia złożenia
pisemnego wniosku pracownika. Wydanie świadectwa
pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia
się z pracodawcą.
Naturalnie może się zdarzyć taka sytuacja, że pracodawca wyda świadectwo
pracy z błędnymi informacjami, np. dotyczącymi urlopu
wypoczynkowego czy okresu
przebywania na zwolnieniu
lekarskim. Pracownik może w
ciągu 14 dni od otrzymania
świadectwa pracy wystąpić
do pracodawcy z prośbą o
jego sprostowanie. W takim wypadku pracodawca
powinien sprostować takie

świadectwo. W sytuacji, gdy
pracodawca odmawia sprostowania tego dokumentu,
pracownik może w ciągu 14
kolejnych dni wystąpić z takim
żądaniem do sądu pracy.
Wypada wskazać, iż zmiany
w Kodeksie Pracy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku
nakazują pracodawcy wraz z
wydaniem świadectwa pracy
przekazać pracownikowi w
postaci papierowej, bądź elektronicznej informację o okresie
przechowywania dokumentacji
pracowniczej, możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca
miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu
przechowywania dokumentacji pracowniczej, zniszczeniu
dokumentacji pracowniczej w

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.windowscentral.com)

– wkroczymy do królestwa
popisać i stworzyć coś
Chaosu rządzonego przez
wyjątkowego, co jeszcze
Khorna, Nurgle’a, Slaanesh
bardziej wzbogaci ten
oraz Tzeentcha. Brzmi przyrozległy świat. Co do menajmniej świetnie, prawda? CHALLENGER chanik, sama rozgrywka
Po tylu latach, kiedy to wonie będzie się różnić od
jownicy Chaosu pojawiali się
tej zaprezentowanej w
w Starym Świecie i pustoszyli
poprzednich częściach.
wszystko, co stanęło im na drodze, dane Choć twórcy zapewnili, że skala bitew przenam zostało wreszcie odwiedzić ich krainę, wyższy wszystko, co do tej pory znaliśmy.
aby dokonać odwetu oraz pozbyć się tego Pozostaje nam tylko wyczekiwać premiery,
zagrożenia na zawsze. Ja się na to piszę. która odbędzie się w trzecim lub najdalej
Z tego, co na razie wiadomo, będziemy czwartym kwartale tego roku.
mogli wcielić się w rycerzy Kislevu oraz
Ja już jestem gotowy. A wy? Czy zdołacie
poddanych cesarstwa Wielkiego Kataju. pokonać swe demony… czy może nimi
Tych pierwszych już znamy, ale królestwo zawładniecie?
„Venegeur” SKN Challenger
Kataju nie jest obiektem kanonicznym. W

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

KUPON
Jaką nazwę nosiło widoczne na
archiwalnym zdjęciu nieistniejące już
schronisko?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Złota Stacja
przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu
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Fot. użyczone (Studio 8)

» Kartridże i ampułki do wykonywania
mezoterapii mikroigłowej

Boso, ale z pazurem

W walce z niedoskonałościami
Podczas zabiegu wykonuje się mikronakłucia
przy pomocy zasilanego elektrycznie dermapenu lub niekiedy jeszcze rollera (inne
nazwy to: dermaroller, rollcit
mezoroller). Roller to urządzenie z wałeczkiem,
wyposażonym w
cienkie igiełki.
Ze względów
higienicznych

odchodzą one z użytku na rzecz dermapenów,
które są bardziej precyzyjne, a
kartridże (końcówki z igiełkami)
są sterylne i jednorazowego
użytku.
Te kontrolowane uszkodzenia
powodują
mikrourazy,
a więc warstwa rogowa nie jest już
barierą i preparat
dostarczany jest w głąb
skór y. Dodatkowo
przez powstałe
mikronakłucia,
przyśpiesza się
proces rege-

neracji i odbudowy tkanek,
aktywowane są też procesy naprawcze. W trakcie
regeneracji zwiększa się
produkcja nowego kolagenu
i elastyny (odpowiedzialnych za
napięcie i strukturę skóry).
Nakłucia podczas zabiegu to w pełni
bezpieczne i kontrolowane uszkodzenie,
wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach. Najlepsze rezultaty można
osiągnąć przeprowadzając serię zabiegów
w ilości i odstępach dobranych indywidualnie.
Ciekawi jesteście, jakie efekty można uzyskać?
Odmłodzenie i ujędrnienie skóry, spłycenie
drobnych linii i zmarszczek. Redukcja przebarwień, cellulitu, a także zmniejszenie porów,
rozstępów czy blizn.
Przeciwwskazaniami do przeprowadzenia
mezoterapii mikroigłowej jest między innymi
ciąża, gorączka i stany zapalne organizmu oraz
zaburzenia krzepliwości krwi. Również nie wykonuje się tego zabiegu, jeśli na skórze występują
rany lub zmiany chorobowe. Po zabiegu bardzo
istotna jest pielęgnacja domowa, bo skóra
jest zaczerwieniona i podrażniona. Należy
wtedy stosować kosmetyki regenerujące i nawilżające z wysokim
filtrem przeciwsłonecznym.
Wykluczone jest korzystanie z solarium, a także
unikanie
czynników
mogących
powodować
podrażnienie, jak
np. basen i sauna.
Barbara Krause-Maniowska

REKLAMA

Mezoterapia to w skrócie wprowadzenie konkretnego preparatu w głąb skóry zależnie od potrzeb i pożądanego efektu. Mezoterapia mikroigłowa jest bardzo efektywnym zabiegiem poprawiającym kondycję nie tylko skóry twarzy, ale całego ciała.
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 12

Wałbrzyszanka

Poziomo:
3 - ciepły łagodny wiatr
7 - rodzaj badań statystycznych określający
preferencje danej grupy ludności
9 - wydzielona część pokoju, najczęściej
wnęka bez okien, przeznaczona na sypialnię
11 - ktoś rozrzutny bez granic, zdolny utracić
cały majątek
12 - jedna z najstarszych ras owcy domowej
14 - nadmierne, wyolbrzymione przedstawienie czegoś
16 - obiekt szpitalny lub ośrodek sanatoryjny dla osób
zakaźnie chorych
17 - jeden z trzech podstawowych
gatunków dramatu
18 - dokument zapewniający osobie posiadającej
go nietykalność osobistą
Pionowo:
1 - dawna jednostka długości równa 14.63 metra
2 - taniec pochodzenia greckiego, który tańczą
głównie mężczyźni
4 - zespół przykrych emocji związanych
z niemożliwością realizacji potrzeby
5 - cienki pasek lub linka ze skóry
6 - słoma służąca za wyściółkę jakiegoś
miejsca
8 - alotropowa odmiana tlenu
10 - stary żołnierz, który długo służył
i brał udział w wielu kampaniach
13 - rodzaj niewielkiego pterozaura żyjący w okresie późnej jury
15 - więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - opłata pobierana za przejazd drogą, mostem, tunelem
itp - myto
5 - tworzywo ceramiczne otrzymywane w wyniku wypalania
gliny - terakota
7 - rzemieślnik zajmujący się
wyrobem broni palnej - puszkarz
9 - chwilowa amnezja lub utrata kontroli nad funkcją mózgu
- zaćmienie
10 - potocznie sklep z odzieżą
używaną - lumpeks
13 - zabieg leczenia zimnem krioterapia
14 - historyczny tytuł lokalnego
władcy w Indiach - radża
15 - niewielki posiłek, jedzony
pomiędzy daniami głównymi przekąska
16 - odstępstwo od normy –
zakłócenie

18 - zadanie trudne do rozwiązania - łamigłówka
Pionowo:
1 - popularna nazwa mięsa
wołowego z okolic kości krzyżowej - rumsztyk
3 - wielki ssak nieparzystokopytny o dużej głowie z rogiem
lub rogami - nosorożec
4 - podstawowy element nośny
konstrukcji dachu - wiązar
6 - język literacki starożytnych
lub średniowiecznych Indii sanskryt
8 - instalacja, która ma za zadanie wspomóc cyrkulację powietrza - wentylacja
11 - poczucie wstydu na skutek
obrazy lub niespełnionej ambicji – upokorzenie
12 - potocznie mocna kawa lub
herbata - siekiera
17 - pasożytniczy nicień – owsik
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Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Każdy potrzebuje ciepłej przystani
Zachęcamy wszystkich do pewnego eksperymentu, który powinien podziałać
na wyobraźnię zwłaszcza teraz, gdy za oknami sroga zima. Wyjdźcie z ciepłego domu, gdzie możecie przytulić kochającą żonę lub męża, napić się świeżo
zaparzonej kawy i pograć z dziećmi w planszówki. Zejdźcie do piwnicy i w samotności spędźcie tam noc. A teraz pomyślcie o czworonogach ze schroniska.
Podziałało?!
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.11.2014

Benio jest psem najdłużej przebywającym
w schronisku. Może w końcu znajdzie dobry dom i kochającą rodzinę!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scarlet to psia staruszka, z racji wieku i
nadwagi porusza się z trudnością. Obecnie
jest na specjalnej diecie, szukamy dla niej
dobrego, nowego domu.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BENIO, nr ewidencyjny 462/14
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program tv

Piątek

20:00
POLSAT

środa
21:30

19 - 25 lutego 2021
Poniedziałek

21:35
TVN

Wróg numer jeden

20:05

TVP1

dramat sensacyjny, USA, 2012

TVN

20:05

Zabójcy

POLSAT

Robert Rath (Sylvester Stallone) jest płatnym
mordercą. Dostaje zlecenie zlikwidowania
ważnego świadka, który znajduje się pod
ochroną FBI. Ku jego zdumieniu ubiega go inny
zabójca - Miguel Bain (Antonio Banderas). Ten
zbieg okoliczności okazuje się ukartowany przez
tajemniczego zleceniodawcę, który wynajął ich
obu do tego samego zadania. Rath, w obawie,
że Bain chce zająć jego miejsce, przyjmuje
kolejne zlecenie, być może ostatnie w jego
karierze. Stawką są dwa miliony dolarów, które
Rath otrzyma.

Plan doskonały
thriller, USA, 2006

Do oddziału banku przy Wall Street wchodzi
grupa ludzi. Wyciągają broń, terroryzując
klientów i pracowników placówki. Zamiast
jednak uciec z gotówką, barykadują się
wewnątrz z zakładnikami. Każą im włożyć
identyczne kombinezony i zasłonić twarze.
Budynek zostaje otoczony przez policję. Na
miejsce przyjeżdżają kapitan John Darius oraz
detektywi Keith Frazier i Bill Mitchell. Mają
oni podjąć negocjacje z bandytami i doprowadzić do uwolnienia przetrzymywanych przez
nich zakładników.

11 września 2001 roku terroryści atakują
Stany Zjednoczone. Gdy opadają pierwsze
emocje, od razu pojawia się chęć odwetu,
która jest skierowana na Al-Kaidę i stojącego
na jej czele Osamę bin Ladena. W 2003 roku
do nadzorowania poszukiwań przywódcy
terrorystów zostaje wyznaczona młoda
agentka CIA Maya. Dziewczyna została zwerbowana do pracy w agencji pod koniec szkoły
średniej. Odtąd całe swoje życie poświęciła
tylko jednemu celowi - schwytaniu wroga
numer jeden.

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, Francja, USA, 1995

Niedziela
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21:30

Księżniczka Arendelle, Elsa, posiada
nadnaturalną moc zamrażania przedmiotów.
Z tego powodu zepsuły się jej relacje z siostrą,
księżniczką Anną. Obie niegdyś uwielbiały
wspólne zabawy. Po tym jak Elsa za sprawą
zaklęcia przypadkiem raniła Annę, więź
łącząca dziewczynki bardzo osłabła. Obdarzona kłopotliwym darem królewna spędziła
resztę dzieciństwa zamknięta w swojej
komnacie, próbując zapanować nad swoją
mocą. Po latach Elsa ma zostać koronowana
na władczynię Arendelle.

Tajemnica zawodowa
TVN

Kraina lodu
ﬁlm animowany, USA, 2013

Sobota

Środa

23:15

Inferno

TVP2

thriller, USA, Węgry, 2016

Robert Langdon to światowej sławy znawca
symboli. W przeszłości przez swoją dociekliwość wielokrotnie wpadał w tarapaty i narażał
się niebezpiecznym ludziom. Pewnego
dnia przerażony profesor budzi się w jednej
z ﬂorenckich placówek medycznych. Nie wie,
jak się tam znalazł. Nie tylko nie pamięta, co
wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni, lecz
także dręczą go mroczne wizje. Zajmująca
się nim doktor Sienna Brooks oznajmia, że to
skutki uboczne rany głowy. Niebawem ma
zostać przesłuchany.

Czwartek

Wypisz, wymaluj... miłość
komedia romantyczna, USA, 2013

Jack i Dina są nauczycielami w tej samej
szkole. On to niespełniony literacki talent,
który od lat nie może wydać książki. Stara
się znaleźć spełnienie, redagując szkolną
gazetkę. Próbuje również oderwać uczniów,
nazywanych przez niego androidami, od
smartfonów. Ma problemy z alkoholem i nie
potraﬁ stworzyć więzi z dorosłym synem,
który wciąż wzbudza w ojcu poczucie winy.
Ona to ceniona malarka włoskiego pochodzenia. Jednak z powodu choroby tworzy coraz
rzadziej.

20:05
POLSAT

Narzeczony na niby
komedia romantyczna, Polska, 2018

Karina od pewnego czasu spotyka się
z reżyserem programu Darkiem i zamierza
zabrać go na zbliżające się wesele siostry
Basi. Niestety, okazuje się, że za bardzo
zaangażowała się w tę relację i ze wspólnej
planów nic nie wychodzi. Zawstydzona
dziewczyna nie potraﬁ jednak przyznać się
do porażki swoim bliskim. Nie chce iść na
uroczystość sama. Na szczęście los stawia na
jej drodze samotnego ojca Szymona, który
zarabia na życie jako kierowca taksówki
i zbiera pieniądze na obóz piłkarski syna.

piątek

19 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:40 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.
Trudy ojcostwa
13:20 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody
14:00 Skoki Narciarskie
15:15 Wiadomości
15:25 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress

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
11:25 Zacznij od nowa
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

05:45 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

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
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Kraina lodu
Anna wyrusza
na wyprawę, by odnaleźć
siostrę Elsę.

07:00 Teledysk
08:15 Informacje kulturalne
08:45 Powidoki - program
publicystyczny
09:00 Notes Ryski. Śladem
linii Wacława Szpakowskiego - reportaż
09:20 Którędy po sztukę
- Dyptyk Winterfeldów
09:30 Kurara - dramat
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:15 Czarna suknia
- ﬁlm TVP
13:15 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
15:15 Salvatore Giuliano
17:30 Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później - serial
komediowy TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Co dalej?
19:15 Którędy po sztukę
19:25 Antyfonie - Kuba Anatol
Malinowski & Enjoy Life

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

WESTERN

FILM SENSACYJNY

TELETURNIEJ MUZYCZNY

17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
21:55 Blondynka
- serial TVP
22:40 Blondynka - felieton
22:55 Motylem jestem
czyli romans
40 - latka - komedia
00:40 Jak dogryźć maﬁi - ﬁlm
02:20 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:45 Przepis dnia
- magazyn kulinarny
20:55 Postaw na milion
- teleturniej
21:50 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
22:45 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:50 Życie Carlita - ﬁlm
sensacyjny, prod. USA,
1993, reż. Brian De Palma
02:20 Miłość i inne używki
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2010,
reż. Edward Zwick
04:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Niesamowity Hulk
- ﬁlm przygodowy, USA,
2008, reż. Louis Leterrier,
wyk. Edward Norton, Liv
Tyler, Tim Roth, William
Hurt, Tim Blake Nelson,
Ty Burrell
22:25 Wejście smoka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1973, reż. Robert Clouse,
wyk. Bruce Lee, John
Saxon, Shih Kien, Jim
Kelly, Bob Wall
00:35 25 lat niewinności.
Sprawa Tomka
Komendy
01:10 Kuba Wojewódzki
02:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:15 Uwaga!
- magazyn

22:30 Logan
Mutanci niemal
wyginęli, a ci, którzy
przeżyli zmuszeni
zostali do ukrywania
swoich mocy. Zmęczony
życiem Logan opiekuje się
schorowanym Profesorem
X w kryjówce przy
granicy meksykańskiej.
Pewnego dnia nieznajoma
prosi by zaopiekował się
Laurą - młodą mutantką
ściganą przez tajemniczą
organizację.
01:30 Wróg u bram
Rok 1942, naziści
zbierają w Rosji krwawe
wojenne żniwo.
04:20 Kabarety
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

20:00 Strzały po zmierzchu
- Ostatnia walka
Apacza - western,
prod. USA, 1954,
reż. Robert Aldrich,
wyk. Burt Lancaster
21:35 Tego się nie wytnie
- talk-show
23:00 Tego się nie wytnie
ekstra
23:25 Gomorra
- serial, prod. Włochy,
Niemcy, 2014
00:20 Teraz animacje!
- Łuska - ﬁlm animowany
00:25 Teraz animacje!
- Samotność - ﬁlm
animowany
00:30 Teraz animacje!
- W oddali - ﬁlm
00:45 Co dalej? - program
publicystyczny

20:00 Liberator 2
Casey Ryback wyrusza
wraz z bratanicą na pogrzeb jej ojca do Los Angeles.
Podczas podróży ich pociąg zostaje zaatakowany
przez terrorystów.
22:00 Replikant
00:00 Brudna kasa
01:30 Castle
02:30 Dyżur - serial
03:20 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:55 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:40 Kosmiczny wykop
07:00 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:50 Ten moment
11:20 Szpital - program
obyczajowy
12:15 Szkoła
13:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:15 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Sprzątaczki
- program obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Brzydula - serial
KOMEDIA

20:30 Wygrać miłość
- ﬁlm komedia,
USA, 2010, reż. Sanaa
Hamri, wyk. Queen Latifah, Common, Paula
Patton, James Pickens Jr.,
Phylicia Rashad, Pam Grier
Fizjoterapeutka Leslie
zakochuje się w swoim
pacjencie, koszykarzu. On
jednak planuje ślub z jej
najlepszą przyjaciółką.
22:45 Dowód życia - ﬁlm
sensacyjny, USA, 2000, reż.
Taylor Hackford, wyk. Meg
Ryan, Russell Crowe, David
Morse, Pamela Reed,
David Caruso
01:30 Druga strona
medalu
- talk show
02:05 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Wspaniali
ludzie 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział pecjalny
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 22:00 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. Napotkany na
odludziu mężczyzna proponuje im, że ich podwiezie
i02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 Lista Przebojów

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski 11:35 100
cudownych miejsc na świecie
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Polacy
w bitwie o Anglię 13:00
Hwange 13:10 Aktywna
zima 13:30 Msza Święta
14:30 Zrozumieć Antycywilizacje 14:55 Słowo Życia
15:00 Modlitwa 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie
ręki. 17:00 Droga Krzyżowa
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

TVN

05:05 Klan - telenowela TVP
06:00 Sprawa dla reportera
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:10 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
09:40 Skoki Narciarskie Puchar Świata w Rasnovie
12:10 Terytorium Apaczów
- western, prod. USA
13:25 Japonia - inspirujące
krajobrazy, Dolina
Chomonkyo - ﬁlm
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Przyrodnik na tropie
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

05:20 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Przepis dnia
- magazyn kulinarny
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinny ekspres
- magazyn
11:50 Alternatywy 4
- serial komediowy TVP
12:55 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szajbus i pingwiny
- ﬁlm familijny,
prod. Australia, 2015,
reż. Stuart McDonald,
wyk. Shane Jacobson,
Sarah Snook

05:00 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Kobieta na krańcu
świata
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
12:30 Na Wspólnej - serial
14:20 Kobieta na krańcu
świata
14:55 Wyjątkowe domy
15:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
16:30 Kolekcja smaków
17:00 Klinika bez tajemnic
18:00 Patent na dom
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Wytańczyć
marzenia
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2006, reż. Liz Friedlander,
wyk. Antonio Banderas,
Alfre Woodard, Rob
Brown, Yaya DaCosta

MAGAZYN

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

15:25 Zakochaj
się w Polsce
- magazyn
15:55 Blondynka - serial TVP
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Sanatorium miłości
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę
- Wróg numer jeden
00:15 Motylem jestem
czyli romans 40
- latka - komedia,
prod. Polska, 1976
01:55 Jak dogryźć maﬁi
- ﬁlm fabularny
03:40 Jaka to melodia?
04:25 Z pamięci - felieton
04:30 Zakończenie

16:55 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
17:50 Słowo na niedzielę
- Nie uciekaj z pustyni,
czyli Twoja czterdziestka
18:00 Panorama
18:35 Postaw na milion
19:35 Lajk!
20:00 Zakochany
Mickiewicz
- koncert, reż. Marcin
Kołaczkowski
21:10 Szalona 30-tka zespołu
Boys - koncert
23:25 Zakochani w Rzymie
- komedia romantyczna,
prod. USA, Włochy
01:25 Fałszerz - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2014
03:10 Moonraker
- ﬁlm sensacyjny
05:15 Zakończenie

23
20 lutego

program tv

WIESZ CO | NR 7/16.2.2021 r.
sobota

22:25 40-letni prawiczek
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2005,
reż. Judd Apatow,
wyk. Steve Carell,
Catherine Keener, Paul
Rudd, Romany Malco, Seth
Rogen, Elizabeth Banks,
Leslie Mann
01:00 Zombieland
- ﬁlm horror, USA,
2009, reż. Ruben
Fleischer, wyk. Jesse
Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail
Breslin, Amber Heard,
Bill Murray
02:55 Uwaga!
- magazyn
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

POLSAT
06:00
07:35
10:10
10:40
11:40
12:40
13:45
14:45
15:45
17:45
18:50
19:25
19:45
19:55
20:00

Nowy dzień z Polsat
Spider-Man 2
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Bogaty dom
- Biedny dom
Rolnicy. Podlasie
Rolnicy - Tak się żyje u
nas na wsi
Nie mów do mnie
śmieciarzu!
Więzienie
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Sport
Pogoda
Thor: Ragnarok
Mark Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie
wszechświata. Osłabiony
i pozbawiony młota
Mijolnira musi znaleźć
sposób, by powrócić do
Asgardu i stawić czoła
bogini śmierci.
FILM AKCJI

22:55 Turysta
Rozgrywający się
w Wenecji i Paryżu,
wciągający thriller z
Angeliną Jolie i Johnnym
Deppem w rolach
głównych i reżyserem
oscarowego za kamerą.
Piękna femme fatale
wciąga amerykańskiego
turystę w niebezpieczną
grę.Amerykanin Frank
przyjeżdża do Włoch, aby
zapomnieć o przeżytym
zawodzie miłosnym.
01:10 Strzelec wyborowy
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 18 Przegląd Piosenki
Aktorskiej
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha - Przygody Gapiszona - serial
09:15 Od ucha do ucha
- Awantura o Basię
10:30 Serialowa nostalgia
- Kariera Nikodema Dyzmy
- serial TVP
11:30 Wydarzenie aktualne
11:50 Kobra - Szal - spektakl
13:15 Carte blanche - ﬁlm
15:10 Tego się nie wytnie
- talk-show
16:40 Retro kino - Urodzeni
wczoraj - komedia,
prod. USA, 1950
18:25 Tamte lata, tamte dni
- Ewa Wiśniewska
18:55 Scena muzyczna
- Pin Park - koncert
20:00 Bilet do kina - Między
światami - dramat
21:40 Jimi Hendrix na festiwalu w Woodstock

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
W nowych odcinkach
jak zawsze emocjonujące
wątki oraz perypetie
głównych bohaterów,
ze Zbigniewem Buczkowskim na czele.
20:00 Mocne sobotnie
kino: Kickboxer:
Zemsta
Podczas turnieju karate
zamordowany zostaje
brat Kurta. Mężczyzna
rozpoczyna naukę sztuk
walki, by pomścić jego
śmierć.

04:30 Mango
- telezakupy
06:35 Kosmiczny wykop
06:55 Szkoła
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:55 Ten moment
09:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Andrzej Bargiel
- Śnieżna Pantera
13:40 Dziedzic Maski
- ﬁlm komedia,
USA, Niemcy, 2005,
reż. Lawrence Guterman,
wyk. Jamie Kennedy, Alan
Cumming, Liam Falconer,
Ryan Falconer, Traylor
Howard
15:40 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

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Żona dla
milionera 09:00 Galileo
11:00 Dziewczyny z drużyny
14:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00
Święty 22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:10
Łowca androidów Na Ziemię,
do ukazanego w mrocznej
futurystycznej wizji Los
Angeles, przybywa grupa
replikantów Nexus 6
- łudząco podobnych do ludzi
androidów, które po krwawym buncie w pozaziemskiej
kolonii starają się dotrzeć
do swojego konstruktora.
Chcą, by ich stwórca przedłużył im życie, które wkrótce
dobiegnie końca, ponieważ
zostały zaprojektowane
tylko na cztery lata istnienia.
02:45 Śmierć na 1000 sposobów
03:05 Interwencja
- magazyn prod. Polska

DRAMAT

THRILLER

KOMEDIA

22:45 Mocne Kino - Syn
Szawła - dramat,
prod. Węgry, 2015,
reż. László Nemes,
wyk. Géza Röhrig,
Levente Molnár, Urs
Rechn, Sándor Zsótér,
Uwe Lauer
00:45 Strzały po zmierzchu
- Ostatnia walka
Apacza - western,
prod. USA, 1954, reż.
Robert Aldrich
02:20 Metropolis
- ﬁlm science ﬁction,
prod. Niemcy
05:00 Teledysk
05:50 Jeszcze więcej
kultury w TVP
Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:52 Zakończenie

21:50 Odrzut
Były policjant postanawia
odnaleźć i ukarać
morderców swojej rodziny.
23:45 Ryzykanci
01:25 Castle
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:10 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
prod. Polska
03:50 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska

17:25 Walentynki
- ﬁlm komedia, USA, 2010,
reż. Garry Marshall, wyk.
Julia Roberts, Jessica Alba,
Anne Hathaway, Ashton
Kutcher, Jessica Biel,
Bradley Cooper, Patrick
Dempsey, Hector Elizondo,
Jamie Foxx
20:00 Ultimatum Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2007, reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt
Damon, Julia Stiles
22:35 Wzgórze krwi
- ﬁlm horror, USA,
Kanada, 2015, reż.
Guillermo Del Toro, wyk.
Mia Wasikowska, Jessica
Chastaine
01:00 Druga strona medalu
02:05 Noc magii

TV Trwam
09:45 Ivato 10:00 Informacje
dnia 10:15 Retrospekcja
10:20 Święty na każdy dzień
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć... 12:50
Aktywna zima13:20 Ocalić
od zapomnienia 13:30 Msza
Święta 14:35 Antarktyda - podróż na kraniec
Ziemi15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia 16:10
Zbrodnie UPA w Dylągowej
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30 Mocni Jego
mocą 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

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

Klan - telenowela TVP
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Las bliżej nas
Okrasa łamie przepisy
Stulecie Winnych
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Moje życie po nałogu
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
Weterynarze z sercem
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Przyrodnik na tropie

SERIAL KRYMINALNY

16:00 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:15 Sanatorium miłości
21:20 Miłość i Miłosierdzie
- ﬁlm fabularny, prod.
Polska, 2019, reż. Michał
Kondrat, Michał Kondrat
23:15 Wróg numer jeden
02:00 Znam kogoś, kto cię
szuka
- dramat
03:30 Jaka to melodia?
04:20 Niezwykłe Dwudziestolecie. Historia
gospodarcza II RP

21 lutego
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
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
12:50 Walentynkowy Koncert
Życzeń - koncert
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:10 Szansa na sukces.
Opole 2020 - widowisko
muzyczne
16:10 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Serial fabularny
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
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
13:00 Co za tydzień
- magazyn
13:30 Tajemnica
zawodowa - serial
14:30 Kolekcja smaków
15:05 Wyjątkowe domy
15:40 Niesamowity Hulk
- ﬁlm przygodowy, USA,
2008, reż. Louis Leterrier,
wyk. Edward Norton
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Dobre, podaj dalej

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:15 Strażnicy marzeń
10:30 Krzysiu, gdzie jesteś?
Gdy mały Krzyś dorósł i
znalazł się na życiowym
zakręcie, jego wierni
towarzysze dzieciństwa - Kubuś, Prosiaczek,
Kłapouchy i Tygrysek
- wyruszają ze Stuwiekowego Lasu do Londynu,
by przypomnieć mu magię
dzieciństwa.
12:45 Kraina lodu
Anna wyrusza na wielką
wyprawę, by odnaleźć
swoją siostrę Elsę, której
magiczna moc uwięziła
królestwo Arendelle w
okowach wiecznej zimy.
W poszukiwaniach towarzyszy jej Kristoﬀ, przed
którym górskie szlaki nie
kryją żadnych tajemnic i
jego lojalny renifer Sven.

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna z
cerkwi w Morochowie
- relacja
08:25 Od ucha do ucha
- Niezapomniany
Leonard Bernstein
09:30 Od ucha do ucha
10:40 Arsene Lupin
- serial, prod. Szwajcaria,
Niemcy, Włochy, Belgia,
Francja, 1971
11:50 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
12:30 Pathe kontra Gaumont
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2016
13:40 Bilet do kina
- Między światami
- dramat
15:20 „Stworzenie świata”
Haydna
17:15 Niedziela z... Józefem
Wilkoniem
19:30 Niedziela z...

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:10 Garbi: szybki
jak błyskawica
11:50 Nowe przygody
Kopciuszka
13:40 Najpiękniejsze
baśnie: Nowe szaty
cesarza
14:55 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Jaś i Małgosia
16:05 Blondynka
w koszarach
18:20 Kariera frajera
Bohaterem ﬁlmu jest
Bobby Boucher, trzydziestoletni mężczyzna, który
nie potraﬁ wyrwać się
spod skrzydeł matki.
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Need For Speed
Wrobiony w przestępstwo
kierowca wyścigowy,
Tobey, szuka zemsty.

04:30 Mango
- telezakupy
06:35 Kosmiczny wykop
07:05 Szkoła
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
09:05 Ten moment
09:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Andrzej Bargiel
- Śnieżna Pantera
13:55 Uwolnić orkę III:
Na ratunek - ﬁlm przygodowy, USA, 1997, reż.
Sam Pillsbury, wyk. Jason
James Richter, August
Schellenberg, Annie
Corley, Vincent Berry,
Patrick Kilpatrick
15:45 Fred Claus, brat
świętego Mikołaja - ﬁlm
komedia, USA, 2007, reż.
David Dobkin, wyk. Vince
Vaughn, Paul Giamatti,
John Michael Higgins,
Miranda Richardson

06:00 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 07:00 Dzielna Mysz
07:20 Żona dla milionera
09:25 Dziewczyny z drużyny
4 Na obóz Spirit Thunder
przyjeżdżają najlepsze drużyny cheerleaderek z calych
Stanów Zjednoczonych.
11:10 Galileo 13:15 STOP
Drogówka 14:15 Gwiazdy
Kabaretu 15:25 Pokój 112
16:55 Anioł stróż Historia
grupy dziewcząt, które
podczas odbywającego się
konkursu cheerleaderek,
są świadkami morderstwa.
Śledztwo prowadzi Roland
Sharp, podstarzały agent FBI,
któremu trudno przychodzi
współpraca z nastolatkami.
19:00 Galileo 20:00 Najczarniejsza godzina 21:55
American Ultra 23:55 Śmierć
na 1000 sposobów 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP 10
Lista Przebojów

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

FILM AKCJI

KOMEDIA

20:00 Fałszerz
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2014,
reż. Philip Martin
21:45 Kino bez granic
- Whiskey Tango
Foxtrot - ﬁlm prod. USA,
2016, reż. John Requa,
Glenn Ficarra
23:45 Panie Dulskie
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2015,
reż. Filip Bajon, wyk.
Krystyna Janda, Katarzyna
Figura, Maja Ostaszewska,
Władysław Kowalski,
Olgierd Łukaszewicz
01:30 Życie Carlita - ﬁlm
sensacyjny, prod. USA,
1993, reż. Brian De Palma
03:55 Miasto prywatne
- ﬁlm sensacyjny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Plan doskonały
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2006, reż. SpikeLee,
wyk. Denzel Washington,
Clive Owen, Jodie Foster,
Christopher Plummer,
Willem Dafoe, Chiwetel
Ejiofor
22:50 Człowiek demolka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1993, reż. Marco
Brambilla, wyk. Sylvester
Stallone, Wesley Snipes,
Sandra Bullock, Nigel
Hawthorne, Benjamin
Bratt
01:15 MasterChef
- program rozrywkowy
02:40 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:00 Noc magii

14:55 Thor: Ragnarok
Mark Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie
wszechświata.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo
w Państwie
- magazyn
prod. Polska
20:00 XIII Płocka
Noc Kabaretowa
23:00 Faceci w czerni 2
Agent K zrezygnował już
z pracy dla facetów w
czerni, J natomiast, dalej
pełni swoje obowiązki.
01:00 Venom
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Polowanie na króliki
- dramat, prod. Australia,
2002, reż. Phillip Noyce,
wyk. Everlyn Sampi,
Tianna Sansbury, Laura
Monaghan
21:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:20 Nelly i pan Arnaud
- ﬁlm fabularny, prod.
Niemcy, Francja, Włochy,
1995, reż. Claude Sautet
00:10 Teraz animacje!
- Łuska - ﬁlm animowany
00:15 Teraz animacje!
- Samotność - ﬁlm
00:20 Teraz animacje!
- W oddali - ﬁlm
animowany
00:35 Kino nocne - Słodkich
snów - dramat, prod.
Włochy, Francja, 2016

22:40 Kickboxer: Zemsta
Podczas turnieju karate
zamordowany zostaje
brat Kurta. Mężczyzna
rozpoczyna naukę sztuk
walki, by pomścić jego
śmierć.
00:15 Liberator 2
02:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
03:30 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:15 Kłamca kłamca
- ﬁlm komedia, USA, 1997,
reż. Tom Shadyac, wyk.
Jim Carrey, Maura Tierney,
Justin Cooper
20:00 Starcie Tytanów - ﬁlm
przygodowy, USA, 2010,
reż. Louis Leterrier, wyk.
Sam Worthington, Liam
Neeson, Ralph Fiennes,
Gemma Arterton
22:20 Posejdon
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 2006, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. Josh
Lucas, Kurt Russell,
Jacinda Barrett, Richard
Dreyfuss, Emmy Rossum,
Kevin Dillon, Andre
Braugher
00:35 Druga strona medalu
02:20 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:25 Juan Diego
- posłaniec z Gwadelupy
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:15 Charlie - historia zabawki 15:50 100 cudownych
miejsc na świecie. Cartagena,
Kolumbia
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00
Gorzkie Żale z Sanktuarium
pw. Narodzenia NMP z Okulic.
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

24
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:20 Po prostu być
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2016, reż.
Joshua Caldwell, wyk.
Allison Paige, Tava Smiley,
Mckenzie Kruse
06:50 Policzmy się dla Polski
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
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce

05:20 Cafe piosenka
- Piotr Bakal - talk-show
05:50 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2020
06:50 Coś dla Ciebie
- magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- 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
- serial obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
14:50 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Święta Faustyna
w blasku Miłosierdzia
23:00 Świat bez ﬁkcji
00:10 Warto rozmawiać
01:10 Miłość i Miłosierdzie
- ﬁlm fabularny

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Stulecie Winnych
- serial TVP
23:40 Moja mama i reszta
zwariowanej rodzinki ﬁlm obyczajowy
01:45 Warto kochać - serial
02:45 Whiskey Tango Foxtrot
04:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

TVN
04:55
05:05
05:35
05:45
07:00
08:00
11:35
11:45
12:50
13:50
14:55
15:55
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Mango - telezakupy
Kuchenne rewolucje
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Dobre, podaj dalej
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
LAB
Szpital - program
obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
LAB
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga!
- magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:35 Zabójcy
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Francja, 1995,
reż. Richard Donner,
wyk. Sylvester Stallone,
Antonio Banderas,
Julianne Moore, Anatoly
Davydov, Muse Watson
00:15 Złodziej życia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Kanada, 2004, reż. D.J.
Caruso, wyk. Angelina
Jolie, Ethan Hawke,
Kiefer Sutherland,
Gena Rowlands, Olivier
Martinez, Tcheky Karyo,
Jean-Hugues Anglade
02:25 Co za tydzień
02:55 The Shotter

22 lutego
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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

07:00 Muzyczne poranki
08:10 Tego się nie wytnie
09:55 Reżyserzy
- cykl dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:20 Jej Wysokość
Katharine Hepburn
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Niemcy, 2014
13:50 Bloody Daughter
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, Szwajcaria
15:40 Historia kina
w Popielawach
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Jan Jakub Kolski
17:25 Czterdziestolatek
- dwadzieścia lat
później
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Rok 2020
19:20 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:00 Mango telezakupy
06:40 Kosmiczny wykop
07:00 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Ten moment
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Szkoła
13:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:50 Brzydula - serial
17:25 Ten moment
17:55 Kryminalni
- serial kryminalny, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska

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
Święty 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
15:00 STOP Drogówka 16:00
Z miłości do dziecka 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Gorączka
Neil McCauley jest złodziejem-artystą, kierującym się
zasadą pierwszeństwa nad
życiem osobistym i potrzebami otoczenia. Zbliżone,
w gruncie rzeczy, są życiowe
zasady jego zawziętego
wroga, detektywa Vincenta
Hanny. 00:45 Eksperyment
numer 12 02:50 SuperLudzie

FILM SF

KOMEDIA

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 MEGA HIT - Venom
Venom, obcy symbiont,
jedna z najważniejszych,
najbardziej złożonych
postaci Marvela wychodzi
z cienia, wchodząc w ciało
i osobowość Eddiego
Brocka.
22:25 13 - thriller
Vince przypadkowo
dowiaduje się o istnieniu
tajemniczej koperty, dzięki
której można zarobić
mnóstwo pieniędzy.
Naiwny chłopak wchodzi
w jej posiadanie i ślepo
wypełnia zamieszczone
tam instrukcje.
00:45 Inferno
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

20:00 Panorama kina
polskiego - Marysia
i Napoleon
- komedia,
prod. Polska, 1966,
reż. Leonard Buczkowski,
wyk. Beata Tyszkiewicz,
Gustaw Holoubek
22:05 Powidoki - program
publicystyczny
22:20 Żelazna klasyka - Do
zobaczenia, chłopcy
- ﬁlm fabularny
00:15 Scena muzyczna
- Pin Park - koncert
01:10 Informacje kulturalne
01:40 Polowanie na króliki
- dramat, prod. Australia,
2002, reż. Phillip Noyce
03:15 Tamte lata, tamte dni
- Ewa Wiśniewska
03:45 Teledysk

20:00 Triumf
sprawiedliwości
Były agent federalny,
Decker (Steven Seagal),
pracuje jako ochroniarz
w supermarkecie.
21:50 Need For Speed
00:15 Doktor Strange
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:20 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes

20:00 Brzydula
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:30 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:30 Chyłka-Kasacja
- serial inne, Polska
22:40 Wzgórze krwi
- ﬁlm horror,
USA, Kanada, 2015,
reż. Guillermo Del Toro,
wyk. Mia Wasikowska,
Jessica Chastain, Tom
Hiddleston Charlie
Hunnam, Jim Beaver,
Leslie Hope
01:10 Niewierni
- serial, USA
02:10 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc magii

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Chingola 11:55 Święty na każdy
dzień 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Sanktuarium Matki Ubogich
w Banneux 13:15 Chrystus
w Biblii i Kodzie Leonarda da
Vinci 13:30 Msza Święta
14:30 „Życie z wielkiej Miłości”
15:15 Ewangelia nasz biznesplan 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55 Świadkowie 17:25 Kolory Świętości
17:30 Natura obiektywnie
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - Martwa natura
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody
13:20 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody.
Skoczek ninja

05:50 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:50 Modlitwa o jedność
- reportaż
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:25 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:30 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
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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Inferno
Langdon budzi się z
amnezją w szpitalu i
odkrywa, że ktoś na niego
poluje. Langdon łączy siły
z Sienną.

07:00 Co się dzieje
07:30 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:30 Białoruski klimat
- cykl reportaży
09:10 Historia kina w
Popielawach - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
1998, reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Krzysztof Majchrzak,
Bartosz Opania, Grażyna
Błęcka - Kolska, Michał
Jasiński, Tomasz Krysiak
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:35 Amerykański sen
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Marek Skrzecz
13:15 Bolszoj - ﬁlm fabularny,
prod. Rosja, 2016
14:25 Scena muzyczna
- Pin Park - koncert
15:30 Opowieść letnia
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 1996

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:00 Mango telezakupy
06:40 Kosmiczny wykop
07:00 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Ten moment
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Szkoła
13:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:50 Brzydula - serial
17:25 Ten moment
17:55 Kryminalni
- serial kryminalny, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska

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
Każdy kolejny odcinek to odrębna tematyka. 15:00 STOP
Drogówka 16:00 Z miłości do
dziecka 17:00 Nowe Sekrety
Sąsiadów 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Fanatyk. Moose usiłuje
zdobyć autograf swojego
ulubionego aktora, Huntera
Dunbara, ale kiedy nie udaje
mu się to podczas spotkania
gwiazdy z fanami, z pomocą
młodego paparazzo ustala
adres Dunbara i zaczyna
kręcić się koło jego domu.
Aktor orientuje się, że ma
stalkera i próbuje odstraszyć
go groźbami. 23:00 Ucho
Prezesa 23:15 Wściekła Pięść

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

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
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Alive: Dramat
w Andach - dramat

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 Stulecie Winnych
- serial TVP
23:35 Rwanda. Ludobójstwo
na oczach całego
świata - reportaż
24:00 Ks. Michael McGivney.
Błogosławiony
proboszcz - ﬁlm
00:35 Kontrola absolutna
- thriller
02:20 Moja mama i reszta
zwariowanej rodzinki
- ﬁlm obyczajowy
04:25 Nieustępliwa - ﬁlm
dokumentalny, prod. USA

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

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
03:30 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:50 Noc magii
- program ezoteryczny

22:45 Najemnik
John Seegar, najemnik
pracujący dla CIA,
podejmuje się misji,
podczas której ginie jego
przyjaciel. Po tej tragedii
nie chce już angażować się
w kolejne zlecenia, zostaje
jednak zaszantażowany.
CIA porywa żonę i dziecko
zmarłego przyjaciela i
zwróci im wolność pod
warunkiem, że Seegar
podejmie się kolejnego,
karkołomnego zadania.
00:50 W stronę słońca
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

17:30 Mała Moskwa - serial
obyczajowy TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Co dalej? - program
publicystyczny
19:10 Powidoki - program
publicystyczny
19:25 Wydarzenie aktualne
20:00 Teatr Telewizji
- Nie lubię pana
21:10 Lekkie obyczaje
- Honorowy obywatel
- ﬁlm obyczajowy
23:15 Co dalej? - program
publicystyczny
23:30 Informacje
kulturalne
24:00 Młoda Polska - Wiki
- ﬁlm krótkometrażowy
00:40 Panorama kina
polskiego - Marysia
i Napoleon - komedia

20:00 Długi pocałunek
na dobranoc
Samantha, nauczycielka
i pani domu, cierpi na
amnezje, nie pamiętając
swojej przeszłości. Kiedy
ktoś chce ją zabić, kobiecie
udaje się uciec.
22:25 Po prostu walcz 3
00:25 Brud
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
03:05 Biesiada na cztery
pory roku
03:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Brzydula
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Krwawa profesja
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2002, reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood, Jeﬀ
Daniels, Anjelica Huston,
Wanda De Jesus, Tina
Liﬀord, Paul Rodriguez,
Dylan Walsh
23:55 Ultimatum Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2007, reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt
Damon, Julia Stiles, David
Strathairn, Scott Glenn,
Albert Finney, Joan Allen
02:20 Druga strona medalu
- talk show
02:50 Noc magii

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Sanktuarium Matki Ubogich
w Banneux 13:25 Święty
na każdy dzień 13:30 Msza
Święta 14:30 Ty idź pierwszy! 15:25 Ja głuchy
15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Jestem
mamą 16:30 Kalejdoskop
Młodych 16:50 Co by było
gdyby zwierzęta mówiły?
Baśka Murmańska 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Rajd Katyński
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

05:20 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:50 Pożyteczni.pl - magazyn
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
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

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

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
23:10 Historia bez tajemnic
- Lot do wolności
- ﬁlm dokumentalny
00:15 McMaﬁa - serial
01:30 Kibole - ﬁlm obyczajowy
03:05 Wojsko - polskie.pl
03:30 Chichot losu
- serial TVP
04:25 Notacje

17:15 Więzień miłości
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre i
na złe i Na sygnale
- felieton
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Stulecie Winnych
- serial TVP
23:15 Kino relaks - Wypisz,
wymaluj... miłość
- ﬁlm obyczajowy
01:15 Tylko jedno spojrzenie serial kryminalny
02:20 Zbrodnia na receptę

25
24 lutego
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Tajemnica
zawodowa - serial
22:35 Wyspa
- ﬁlm S-F, USA, 2005,
reż. Michael Bay, wyk.
Ewan McGregor, Scarlett
Johansson, Djimon
Hounsou, Sean Bean, Steve
Buscemi, Michael Clarke
Duncan
01:20 Troje do tanga - ﬁlm
komedia, USA, Australia,
1999, reż. Damon Santostefano, wyk. Matthew
Perry, Neve Campbell,
Dylan McDermott
03:25 Superwizjer
- magazyn reporterów
04:00 Noc magii

POLSAT
06:00
08:40
09:40
10:40
11:40
12:50
13:25
13:40
14:40
15:50
16:10
16:15
16:30
17:00
18:00
18:50
19:25
19:45
19:55
20:00

Nowy dzień z Polsat
Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Sport
Pogoda
Galimatias,
czyli kogel - mogel II
Film opowiada dalsze
losy bohaterów komedii.
Po ślubie Kasia i Paweł
Zawadowie urządzają się
na wsi.

FILM SENSACYJNY

22:10 Wykiwać klawisza
Do jednego z najcięższych
więzień, Allenville, traﬁa
za jazdę po pijanemu była
gwiazda amerykańskiego
futbolu, Paul Crewe .
Naczelnik więzienia
Warden Hazen postanawia
wykorzystać jego
talent. Namawia go
do zorganizowania
drużyny futbolowej,
w skład której wejdą
sami więźniowie.
00:45 Star Trek:
W nieznane
Dzielny kapitan Kirk
i załoga statku kosmicznego USS Enterprise powracają, aby zmierzyć się
z kolejnym śmiertelnym
wrogiem.

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Rok 2020
- cykl dokumentalny
08:55 Opowieść letnia
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Francja, 1996, reż. Eric
Rohmer, wyk. Melvil Poupaud, Amanda Langlet,
Gwenalle Simon
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:25 Brasilia: projekt
- utopia
14:20 Odkrywając
Beethovena
- IV symfonia B - dur op. 60
- ﬁlm dokumentalny
15:25 Moja noc u Maud
- ﬁlm obyczajowy
17:25 Mała Moskwa - serial
obyczajowy TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Co dalej?
19:10 Niedziela z... Józefem
Wilkoniem

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial 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 - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Na wschód
od Hollywood
- Broken
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 2012, reż. Rufus
Norris, wyk. Cillian Murphy, Tim Roth, Bill Milner,
Zana Marjanović
21:40 Więcej niż ﬁkcja
- Michel Legrand
22:45 Berlin Live - Pixies
- koncert, prod. Niemcy,
2016
00:05 Co dalej?
00:25 Informacje kulturalne
00:50 Lekkie obyczaje
- Honorowy obywatel
- ﬁlm obyczajowy
02:55 Kino nocne - Julia wraca
do domu - dramat
05:00 Teledyski
05:25 Oprawa

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Doktor Strange
22:10 Dredd
00:05 Dziewiąty legion
02:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:55 Taki jest świat
- program informacyjny
03:45 Wojciech Cejrowski.
Boso
- Ziemia Święta
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:00 Mango
telezakupy
06:40 Kosmiczny wykop
07:00 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Ten moment
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Szkoła
13:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:50 Brzydula - serial
17:25 Ten moment
17:55 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial obyczajowy
20:30 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:30 Zodiak
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2007, reż. David Fincher,
wyk. Jake Gyllenhaal, Mark
Ruﬀalo, Anthony Edwards,
Robert DowneyJr., Brian
Cox, John Carroll Lynch,
Chloë Sevigny Dermot
Mulroney
00:55 Akcja na Eigerze
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1975, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, George
Kennedy, Vonetta McGee,
Jack Cassidy, Heidi Brühl,
Thayer David
03:40 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom - magazyn
09:00 Sędzia Judy 10:25
Nowe Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
12:25 Święty 12:55 Wzór
13:55 Kobra - oddział specjalny
15:00 STOP Drogówka
- magazyn prod. Polska
16:00 Z miłości do dziecka
17:00 Nowe Sekrety
Sąsiadów 18:00 Policjantki
i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Najczarniejsza godzina Dwaj młodzi,
innowacyjni programiści
ze Stanów Zjednoczonych,
Sean i Ben, przyjeżdżają do
Moskwy, gdzie mają nadzieję
pozyskać inwestorów, by
podbić wschodni rynek.
23:00 Ucho Prezesa 23:30
Konspiracja Echelon 01:40
Śmierć na 1000 sposobów
02:05 Interwencja

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
11:00 Świat na wyciągnięcie
ręki 11:15 Co by było gdyby
zwierzęta mówiły? 11:25
Myśląc Ojczyzna 11:40
Prosto o gospodarce 12:00
Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Karol de Foucauld
13:15 Kazembe 13:30 Msza
Święta 14:30 Żołnierz Niezłomny Kościoła 15:40 100
cudownych miejsc na świecie
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 16:30
Galilejczyk 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Rykoszetem
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

25 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Pełnia 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 - 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
14:45 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:50 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:45 Zacznij od nowa
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
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
- 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
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:40 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 Narzeczony na niby
Piotr to opowieść o
związkowych perypetiach,
które pokocha każdy, kto
choć raz zakochał się w
niewłaściwej osobie.

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni
- Ewa Wiśniewska
- magazyn
09:00 Moja noc u Maud
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Francja, 1969, reż. Eric
Rohmer, wyk. Jean-Louis
Trintignant, Françoise
Fabian, Marie-Christine
Barrault, Antoine Vitez
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:25 Tati ekspres
- ﬁlm prod. Francja, 2015,
reż. Emmanuel Leconte,
Simon Wallon
13:40 Śladami wielkich
kompozytorów
- Śladami Oﬀenbacha
14:45 Urodzeni artyści
- Rodzina Siemaszków
- cykl reportaży
15:15 Ladies and Gentlemen
15:20 Pożar - ﬁlm animowany

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
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
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:00 Mango
telezakupy
06:40 Kosmiczny wykop
07:00 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Zakochani
po uszy
- serial, Polska
08:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Ten moment
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Szkoła
13:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:50 Brzydula - serial
17:25 Ten moment
17:55 Kryminalni
- serial kryminalny, Polska
19:00 19 + - obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2020
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 Sprawa dla reportera
21:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:30 Motel Polska
23:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:45 Tanie Dranie
00:20 Londyńczycy - serial
01:15 Fałszerze. Powrót sfory
- serial sensacyjny

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:50 Stulecie Winnych
- serial TVP
23:40 Tylko dla twoich oczu
- ﬁlm sensacyjny
01:55 Oświadczyny
po irlandzku
- komedia romantyczna,
prod. Irlandia, USA, Wielka
Brytania, 2010, reż. Anand
Tucker
03:45 Bez tożsamości - serial,
prod. Hiszpania, 2016
04:40 Art Noc - Europejski Stadion Kultury - Rzeszów
05:30 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 W nowym zwierciadle:
WakacjeW nowym
zwierciadle: Wakacje
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. John
Francis Daley, Jonathan
Goldstein, wyk. Ed Helms,
Christina Applegate,
Skyler Gisondo,
Steele Stebbins, Chris
Hemsworth, Chevy Chase,
Beverly D’Angelo
00:35 Chyłka-Rewizja - serial
01:40 Klinika bez tajemnic
02:40 Uwaga! - magazyn
03:00 Noc magii

22:35 Hitch: Najlepszy
doradca przeciętnego
faceta
Alex Hitchens to
słynny - i anonimowy
- nowojorski, który za
odpowiednią opłatą
pomaga nieśmiałym
facetom zdobyć kobiety
ich marzeń. Podczas spotkań ze swoim klientem,
Albertem, łagodnym
księgowym, porażonym
urodą gwiazdy, Allegry
Cole, Hitch odnajduje
swoją połówkę w osobie
Sary Melas.
01:05 Step Up 2
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

15:35 Panna Nikt
- dramat
17:30 Mała Moskwa
- serial obyczajowy
18:30 Informacje
kulturalne
18:55 Co dalej?
19:15 Katarzyna
Przezwańska
- portret
- reportaż
19:35 Którędy po sztukę
19:40 Rzecz Polska
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Kino Mistrzów - Julieta
23:10 Tego się nie wytnie
ekstra
23:30 Scena muzyczna
00:35 Co dalej?
00:55 Informacje kulturalne
01:25 Na wschód od Hollywood - Broken

16:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Wieczny student
21:55 Wieczny student 2:
Taj rządzi
23:55 To nie jest kolejna
komedia dla kretynów
01:30 Człowiek-scyzoryk
03:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Dyżur - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial obyczajowy
20:30 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:30 Jak upolować faceta?
- ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. Julie Ann
Robinson, wyk. Katherine
Heigl, Jason O’Mara,
Daniel Sunjata, John
Leguizamo
23:20 Cienki Bolek
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Etan
Cohen, wyk. WillFerrell,
KevinHart, Craig T. Nelson,
Alison Brie
01:40 Druga strona
medalu
- talk show

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 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 22:10 Quest
Nowy Jork, lata 20. ubiegłego
wieku. Historia Chrisa Dubois, młodego chłopaka, który
uciekając przed gangsterami
dostaje się na statek płynący
do Hong Kongu. Zostaje
porwany i uwięziony przez
przemytników broni, którzy
chcą go zabić. 00:15 Śmierć
na 1000 sposobów 02:05
Interwencja - magazyn
02:25 STOP Drogówka 03:25
TOP 10 Lista Przebojów

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
12:50 Wyszyński
13:30 Msza Święta
14:30 Na przekór ciemności
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę
w Polskę i Świat 16:35 Porady Medyczne Bonifratrów
17:00 Akademia pro-life
17:05 Petra - tajemnicze
miasto 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. użyczone (Archiwum Wojciecha Krzykały)

» Koszykarze Górnika odbierają gratulacje i
trofea za wicemistrzostwo Polski z 1986 roku.
Od prawej Wojciech Krzykała, Jerzy Żywarski,
Mieczysław Młynarski, Zenon Kozłowski i
Tadeusz Reschke

Dwa wolne w grobowej ciszy
Długo kazaliśmy wam czekać na następny odcinek wspomnień sukcesów koszykarskiego Górnika. Przypomnijmy, że zatrzymaliśmy się na
sezonie 1982/83, w którym biało-niebiescy wywalczyli srebrny medal
MP. Dziś o kolejnym krążku, również za zajęcie drugiego miejsca w
rozgrywkach. Ale nim do tego doszło… Zresztą przeczytajcie sami.
Przed startem I ligi w sezonie 1983/84 PZKosz utrzymał
obowiązujący dotąd system
rozgrywek. Najpierw 10 zespołów rozgrywało mecze
każdy z każdym. Następnie
pierwsza szóstka grając znów
mecze między sobą, miała
wyłonić ze swojego wąskiego grona mistrza Polski. Po
Henryku Zającu trenerem wałbrzyskich koszykarzy został
Arkadiusz Koniecki, któremu
w pracy pomagał Jan Lewandowski. Kadra Górnika prawie
w ogóle się nie zmieniła, dlatego kibice mieli nadzieję na
kontynuowanie medalowej
serii.
Nie wszystko w drużynie
funkcjonowało bez zarzutu.
Zespół wygrywał z zespołami niżej notowanymi, ale
miewał problemy z fawory-

tami, takimi jak Lech Poznań,
Wisła Kraków, czy Zagłębie
Sosnowiec. Po 18 kolejkach
nasi zajmowali 4 miejsce w
tabeli, tracąc aż 4 oczka do
poznaniaków i po jednym
punkcie do Białej Gwiazdy i
sosnowiczan. Początek finałowej rozgrywki był udany.
Górnik wygrał we Wrocławiu
z Gwardią i u siebie wysoko
z Lechem, któremu 41 pkt
rzucił Młynarski. Co z tego,
skoro w dwóch następnych
potyczkach biało-niebiescy
ponieśli porażki. Nie pomógł
piorunujący finisz, na koniec
sezonu mistrzostwo w cuglach zdobyli Lechici, a trzy
ekipy zgromadziły tę samą
liczbę punktów – po 47. Były
to Wisła, Zagłębie i Górnik.
Trzeba było sporządzić małą
tabelkę, a w niej najgorzej wy-

padli niestety wałbrzyszanie,
zajmując ostatecznie najgorsze z możliwych, 4 miejsce.
Królem strzelców I ligi został
znów Mieczysław Młynarski
(zdobył w sezonie 762 pkt).
Stało się to po raz czwarty w
karierze „Młynarza”. Po raz
szósty i jak się później okazało
ostatni, nasz superstrzelec trafił do najlepszej piątki sezonu,
w której znalazło się również
miejsce dla Stanisława Kiełbika.
W sezonie 1984/85 I ligę
powiększono do 12 zespołów. Zmieniono też formułę
rozgrywek. Najpierw grano
spotkania każdy z każdym,
a później fazę play-off, ale
nie taką, jaką dziś ją znamy,
ale… o tym trochę później.
Na trenerskiej ławce pozostał Arkadiusz Koniecki z

asystentem Lewandowskim,
którym z drużyny ubył Wojciech Krzykała, wyjeżdżając
za granicę. To było jedyne,
ale istotne osłabienie składu. Do kadry dołączyli za
to utalentowani juniorzy,
m.in.: Jarosław Ludzia, Grzegorz Markowski, Stanisław
Anacko, Paweł Wisko, czy
Mariusz Winiarski.
W regularnych rozgrywkach
Górnik bił się dzielnie, ale takiemu Lechowi z Jarosławem
Jechorkiem czy Śląskowi z Dariuszem Zeligiem trudno było
„podskoczyć”. Po 22 kolejkach
biało-niebiescy zajmowali 5
miejsce w stawce. I tu dochodzimy do fazy play-off, o której
wcześniej wspomnieliśmy. Nie
grano do żadnych dwóch, czy
trzech zwycięstw. Ot mecz, rewanż i to musiało wystarczyć.

Bardzo liczyły się małe punkty,
o czym za chwilę się przekonacie, bo ostateczny bilans
dawał awans lub go pozbawiał. Rywalem w I rundzie
play-off była Wisła Kraków.
Najpierw nasi zagrali w hali
przy Pl. Teatralnym. Gospodarze pokonali Białą Gwiazdę
94:84 i z nadziejami jechali
na rewanż do Grodu Kraka.
Tam jednak łatwo nie było.
Krakowianie zwyciężyli 95:82
i to oni grali dalej. Naszym
pozostała walka o miejsca
5-8. Najpierw biało-niebiescy
rozprawili się z Hutnikiem, a
później ze Stalą Bobrek Bytom
i na koniec sezonu zajęli 5
pozycję.
Przed startem ligi 1985/86
nie grzebano w regulaminie. Pozostawiono ten sam
system rozgrywek, co przed

rokiem. Po dwóch chudszych
latach niektórzy rywale zaczęli drwiąco uśmiechać się
pod nosem, twierdząc, że
era Górnika dobiegła końca.
Na domiar złego trenerowi
Arkadiuszowi Konieckiemu
Śląsk „wyjął” Kiełbika, który
we Wrocławiu miał odbyć
służbę wojskową. Dziurę na
rozegraniu mieli załatać powracający do składu Krzykała
oraz młokos Jerzy Żywarski.
Sezon zasadniczy koszykarze z Wałbrzycha zakończyli
na 4 miejscu i do I rundy
play-off przystąpili z uprzywilejowanej pozycji. Pierwsze
spotkanie tej fazy z Zastalem
grali w Zielonej Górze i zwyciężyli 64:61. W rewanżu
było 99:78 i biało-niebiescy
przeszli do strefy medalowej,
mogąc realnie myśleć nawet
o mistrzostwie Polski. W półfinale podopieczni Arkadiusza Konieckiego zmierzyli się
ze Śląskiem, który po sezonie
zasadniczym był liderem tabeli i faworytem wielu do
złotego medalu. Pierwszy
pojedynek w hali OSiR-u obserwowały tłumy kibiców. U
gości w niewdzięcznej roli
wystąpił Kiełbik, wychowanek Górnika grał dla Śląska… Gospodarze spisali
się wyśmienicie, zwyciężając
93:72. Na rewanż jechali z
wielkimi nadziejami. Grali
we Wrocławiu jak równy
z równym i wygrali po raz
drugi, tym razem 67:63. Dla
Śląska była to pierwsza w
sezonie porażka we własnej
hali, ale jakże dotkliwa. W
finałowej rozgrywce grano
już do dwóch zwycięstw, a
przeciwnikiem było Zagłębie
Sosnowiec, obrońca tytułu.
Pierwsze spotkanie odbyło
się na parkiecie hali OSiR-u. Podobno mecz na żywo
obserwowało ok. 3 tys. kibiców (ludzie stali wszędzie,
kilka rzędów na balkonach,
w przejściach na schodach,
przy boisku), a przynajmniej
kilkaset osób czekało przed
obiektem na wieści. Wspaniały doping, a na parkiecie
twardy bój o każdą piłkę.
W takiej atmosferze Górnicy
zwyciężyli 85:84, a wygraną
zapewnił Wojciech Krzykała
trafiając dwa wolne. Podobno gdy nasz rozgrywający rzucał, w hali panowała
grobowa cisza. Rewanże
w Sosnowcu nie poszły po
myśli wałbrzyszan, którzy
dwukrotnie ulegli Zagłębiu
74:82 i 72:76. Wałbrzyszanie
wywalczyli trzeci srebrny medal w historii klubu. Wkrótce
mieli cieszyć się ponownie
ze złota.
Tomasz Piasecki
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Fot. Ryszard Burdek

» Takie mecze jak ten Górnika z Sokołem
zwiastują potężne emocje w fazie play-off

Trach! Trach! Trach!
Suzuki 1 Liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych z ważnym zwycięstwem u
siebie. Tym razem w Aqua-Zdroju nie poradził sobie Rawlplug Sokół
Łańcut. Nasi po wygranej 73:70 pozostali wiceliderem rozgrywek.
Pojedynek z Sokołem miał
iście strzelecki charakter. Kibice ostrzyli sobie zęby na rywalizację dwóch najlepszych
strzelców całej ligi. Po stronie
gospodarzy serię z magazynku miał rywalom zaaplikować
Krzysztof Jakóbczyk, w szeregach gości karabin maszynowy dzierżył w dłoniach Filip
Małgorzaciak. Realia nieco
zweryfikowały oczekiwania.
Broń Jakóbczyka nie sięgała
bowiem celu (3/11 z gry), a
ta Małgorzaciaka miała za
duży odrzut (4/16 z gry tego
zawodnika). Kłopoty tego
drugiego to duża zasługa Jana
Malesy, który nie odstępował
27-latka na krok.
Choć opisani wyżej strzelcy
mieli kłopoty z celownikami,
to nie mogliśmy narzekać

na festiwal ślepaków. Fajerwerki
zapewnili inni.
Wspomniany Malesa
wyciągnął
z kabur y
rewolwer (14
punktów),
a jeszcze
więcej
spustoszenia
w gronie
Sokołów
zrobiła wałbrzyska dubeltówka,
którą z rąk do
rąk przekazywali sobie Maciej
Bojanowski

i Tomasz Ochońko (po 16
„oczek” na ich kontach). Ten
drugi niedawno zdradził w
rozmowie z nami, że jest
szczęśliwym posiadaczem bogatej, złożonej z
ok. 20 okazów kolekcji

czapeczek bejsbolowych. Coś
w tym jest, bo ten weteran…
nakrył rywali czapką: trafiał
z dystansu i po wejściach
pod kosz, dobrze regulował
tempo gry. Do tego zachował
zimną krew, gdy nie pomylił

się dwukrotnie z linii rzutów
wolnych w samej końcówce,
powiększając prowadzenie
Górników z 71:70 na 73:70.
W ostatniej akcji meczu
piłka (nabój) był po stronie
zgrai z Podkarpacia. Mowa

o naboju, bo do ustrzelenia
wałbrzyszan wystarczyłby karabin snajperski. Niestety dla
gości, zabrakło snajpera do
obsłużenia tej broni i wykonania precyzyjnego wystrzału.
Małgorzaciak się schował,
Bartłomiej Karolak pogubił, a
Wojciech Fraś, solidny rewolwerowiec w przekroju całego
widowiska (13 punktów i 11
zbiórek), dźwignął snajperkę,
ale ta wypaliła bezwładnie, a
nabój wbił się w tablicę.
Sokół Łańcut to ekipa słynąca ze strzelanin, notująca
w całym sezonie śr. ponad 93
punkty w pojedynku. Górnicy
nie dali się jednak podziurawić, zatrzymując przeciwnika.
Tak źle łańcucianie nie rzucali
od listopada, gdy ulegli Energa Kotwicy Kołobrzeg 69:82.
Kto wie, jak nasi zareagowaliby na ostrzał nieprzyjaciela,
gdyby w arsenale przyjezdnych znalazła się jeszcze jedna
armata. Mowa o kontuzjowanym Michale Jankowskim,
drugim punktującym zespołu.
Podopieczni Łukasza Grudniewskiego odnieśli cenne
zwycięstwo, ale Sokół był
blisko, potwierdzając swoje
wysokie aspiracje. Z wielką
niecierpliwością czekamy na
fazę play-off, do której zostało
półtora miesiąca. Krzysztof
Kamil Baczyński, uczestnik
Powstania Warszawskiego,
przedstawiciel „Pokolenia Kolumbów”, nazywał swoją generację „poetami czasu kul”.
W fazie play-off kule będą
także świszczeć nad głowami
pierwszoligowych koszykarzy.
Pif-paf! Nie wszyscy wyjdą
z ostrzału cało. Jedno jest
pewne – będzie wystrzałowo.
Kto wie, może kwietniową
wymianę ognia na żywo będą
obserwować kibice?
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Rawlplug Sokół
Łańcut 73:70 (23:17, 18:24,
20:19, 12:10)
Górnik Trans.eu: Bojanowski 16, Ochońko 16, Malesa
14, Wróbel 7, Zywert 7, Jakóbczyk 6, Cechniak 4, Jakóbczyk 3, Durski 0.
Dominik Hołda

Tomaszu, Tomku, Tomeczku

Mówił tak ktoś do was kiedyś? Jeśli tak, zastanawialiście się choć przez chwilę, co to zwykle oznaczało? Na pewno nie
kłopoty. W naszym przypadku zwiastowało przeważnie pozytywne rzeczy. Ot z ust nauczycielki uznanie, że w końcu
zrozumieliśmy, o co chodzi w rachunku prawdopodobieństwa. A gdy te słowa wypowiadała dawno niewidziana
ciotka, przeważnie za chwilę sięgała do portmonetki po „Chopina” (kompozytor widniał dawno temu na banknocie
o nominale 5000 zł).
Nie wiemy, czy Tomasz Ochońko lubi, gdy zdrabnia się jego imię, ale po meczu z Sokołem zasłużył, żeby mówić
do niego pieszczotliwie, na przykład Tomcio. Bo to nie jest już daleki kuzyn, który przyjechał do rodziny tylko na tydzień
wakacji. W tym czasie zwalił ze stołu talerz z pamiątkowej zastawy, rozgniótł na świeżo pomalowanej ścianie w pokoju
brata ciotecznego napitego krwią komara i urwał spłuczkę w toalecie. On już się oswoił i całkiem dobrze zadomowił.
Poznał koszykarską rodzinę, ich zwyczaje i coraz lepiej czuje się w tym gronie.
W meczu przeciwko zespołowi z Łańcuta Ochońko zdobył 16 pkt (6/10 z gry), ale co istotniejsze, był egzekutorem
w cholernie ważnych momentach. Jak wtedy, gdy równo z syreną kończącą trzecią kwartę trafił z dystansu lub tuż
przed ostatnim gwizdkiem, gdy nie pomylił się na linii rzutów wolnych. Chciałoby się powiedzieć tak dalej Tomeczku.
Tomasz Piasecki
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