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Czy wiesz, że…
opowiadania Stanisława
Dygata „Zwycięstwo będzie
metą”. Główną rolę w niej
zagrał Zbigniew Cybulski.
Ostatecznie film wszedł
na ekrany w październiku 1955 roku pod tytułem
„Trzy starty”.
Red

Czytaj str. 12

T y l ko u n a s 3 2 s t r o n y !

Jeszcze mocniej przykręcamy śrubę
Na pewno zauważyliście już nagłówek. To nie jest błąd. Od tego tygodnia WieszCo ma 32
strony. O cztery więcej niż dotychczas. Oszaleliśmy? Nie, chcemy wciąż zaskakiwać was
Szanowni Czytelnicy. To jest ta niespodzianka, którą zapowiadaliśmy przed tygodniem.
Mamy nadzieję, że miła, bo dobrego nigdy za wiele.
Trzymacie w dłoniach kawał gazety.
Nie tam żadnej „popierdółki” o objętości 12 lub w porywach 16 stron.
Tylko poważnego lokalnego tygodnika, stawiającego na publicystykę, a
nie na teksty typu „zabili go i uciekł”.
Trochę sobie dworujemy, ale co tam.
Nieustannie stawiamy na inne treści,
tworzone co tydzień z wielką pasją
i taką myślą w głowie, że czytelnicy

zasługują na wszystko, co najlepsze.
Dlatego powiększyliśmy objętość
WieszCo, dając więcej dobrego.
Niezmiennie czekamy na opinie,
bo to, co zrobiliśmy, jest pochodną
maili otrzymywanych właśnie od was,
naszych sympatyków. Napiszcie, czy
podobają wam się zaproponowane
rubryki, co sądzicie o powiększeniu
objętości tygodnika i w ogóle podziel-

cie się z nami komentarzami. Piszcie na
adres: redakcja@wieszco.pl.
Mającą 32 strony gazetę, grubszą
niż dotąd, otrzymacie we wszystkich
dotychczasowych punktach kolportażu rozsianych po całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. A jest ich, przypomnijmy,
blisko 200. Jeśli nie zamierzacie nas
„dźwigać” do domu, zawsze możecie
najnowszy numer ściągnąć w formacie
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POGODA
Wtorek 2.03
Temp. 11/-2
słonecznie
Środa 3.03
Temp. 12/0
zachmurzenie małe
Czwartek 4.03
Temp. 12/0
zachmurzenie duże

PDF ze strony internetowej. Tym razem
pobieranie numeru może ciut dłużej
potrwać. Wiadomo, jest obszerniejszy.
Zaglądajcie pod adres: www.wieszco.
pl i ściągajcie nas na swoje smartfony,
tablety i komputery. W sieci znajdziecie
też wszystkie archiwalne wydania. Te
o objętości 28 stron, które przeszły
dosłownie do historii.
Redakcja

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

RYS: Marcin Skoczek

Wyższej Szkoły Filmowej.
Do zdjęć wytypowano Wałbrzych i stadion na Nowym
Mieście, zgodnie z założeniami ideowo-artystycznymi
twórców. Film składa się
z trzech części, w naszym
mieście kręcona była nowela o kolarstwie, według

Fot. użyczone (Student Wałbrzyski 2000, nr 1)

Na stadionie Górnika
kręcono film nowelowy o
tematyce sportowej? W
sierpniu 1954 roku Wytwórnia Filmów Fabularnych
w Łodzi przystąpiła do realizacji filmu „Trzy przegrane”.
Była to praca dyplomowa
absolwentów Państwowej

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Piątek 5.03
Temp. 5/-2
zachmurzenie duże
Sobota 6.03
Temp. 5/-4
zachmurzenie duże
Niedziela 7.03
Temp. 5/-3
pochmurno
Poniedziałek 8.03
Temp. 4/-4
pochmurno

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

Rys. Katarzyna Zalepa
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Jeszcze więcej dobrego
Idzie wiosna, więc czas na nowości. I my pomyśleliśmy „a niech tam”,
też coś zmienimy po zimie. Tym „czymś” jest obszerniejsza gazeta, powiększona o 4 strony, a co za tym idzie, wzbogacona o kolejne rubryki.
Zrobiliśmy to specjalnie dla was. Odtąd WieszCo będzie miało 32 strony. Pokażcie inny lokalny tygodnik tak opasły i tak ciekawy jak nasz.

Czy wiesz, że…
2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny

ale wg powierzchni użytkowej

W myśl „dobrego nigdy
za wiele” dajemy wam jeszcze więcej radości z czytania
WieszCo. Od dziś zaglądajcie do rubryki „Nie ma nas

w domu”. Będziemy w niej
zachęcać do odkr ywania
naszego pięknego regionu.
Na rozmaite sposoby. Na
stronach „Wiemy jak żyć”

podpowiemy wam, jak…
żyć w zgodzie ze sobą i
naturą, przy okazji doradzając w rozmaitych sprawach. Choćby jak zdrowo

się odżywiać, dbać o siebie
i swojego czworonożnego
pupila, na co uważać we
współczesnym świecie, ale
też m.in. jak z głową robić

Chorych znów przybywa
W ostatnich dniach wyraźnie rośnie liczba zakażeń na koronawirusa.
Rząd wprowadza nowe obostrzenia w regionach, gdzie wirus rozwija się
najszybciej. Co nas czeka w najbliższych tygodniach?

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Od zeszłej soboty
zalecenie jest jasne
– do zakrywania ust
i nosa używajmy
wyłącznie maseczek

remont, o czym pamiętać na
urlopie. Zresztą znajdziecie
u nas wiele innych przydatnych porad. Dokładamy też
stronę tak lubianej przez
Od minionej soboty wprowadzono obostrzenia w
województwie warmińsko-mazurskim. W pozostałych
częściach kraju do 14 marca
utrzymano obecne zasady.
Nowością jest zakaz (który
już obowiązuje) stosowania
przyłbic, chust, bandan czy
kominów do zakrywania ust
i nosa, więc uważajcie na to.
Zalecenie jest jasne – trzeba
nosić maseczki.
Pojawiły się też nowe zasady przekraczania południowej granicy Polski dla
osób przyjeżdżających do
kraju. Warunkiem zwolnienia
z kwarantanny jest przedstawienie negatywnego wyniku
testu, wykonanego w ciągu
ostatnich 48 godzin. Wprawdzie dane z ostatnich dni
wskazują na niewielką liczbę
nowych przypadków zakażeń
w Wałbrzychu i powiecie
wałbrzyskim, ale niestety niemal codziennie odnotowujemy nowe ofiary COVID-u. Jak
wynika z danych, w ostatnich

was rozrywki, żebyście po
przeczytaniu WieszCo mogli
zrelaksować się i potrenować szare komórki.
Pewnie już zauważyliście,
że pozostawiliśmy wszystkie dotychczasowe rubryki,
które cieszyły wasze oczy.
Idąc od początku. Wciąż
odgrzebujemy ciekawostki
w „Czy wiesz, że”, nie zwalniamy tempa w felietonach
okraszonych prześmiesznymi rysunkami satyrycznymi.
Nie boimy się wkładać naszej publicystycznej głowy
tam, gdzie niektórzy nie
odważyliby się włożyć nogi.
Zadajemy pytania, których
nikt nie miał śmiałości zadać. Szukamy pozytywów
w każdej gminie (dosłownie
w każdej), nadal odkr ywamy historię nieznaną.
Staramy się być wyjątkowo kulturalni, zachęcamy
do adopcji zwierząt i... tak
moglibyśmy jeszcze chwilę
wymieniać.
U nas wszystko jest na
swoim miejscu. Głowę też
mamy na karku. Tak tylko
dodajemy, żebyście nie pomyśleli, że postradaliśmy
rozum powiększając objętość
lokalnej gazety w tak trudnych czasach. Uważamy, że
tak fantastyczni czytelnicy,
wspierający nas na każdym
kroku pochwałami i mobilizujący nas do dalszej pracy,
zasługują na jeszcze więcej
dobrego. Od teraz „Dajemy
do myślenia” w grubszej
gazecie. Od dziś WieszCo ma
32 strony!
Tomasz Piasecki

3 miesiącach w Wałbrzychu i
powiecie zmarło blisko 150
osób.
Przypomnijmy, że od 12
lutego w naszym regionie hotele są dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50 procent
dostępnych miejsc, posiłki
serwowane tylko do pokoi,
na życzenie gości). Restauracje
hotelowe pozostają zamknięte. Otwarte są baseny, ale już
nie aquaparki. Można korzystać ze stoków narciarskich
i boisk zewnętrznych oraz
kortów. Siłownie nadal są
zamknięte. Restauracje mogą
wydawać posiłki wyłącznie na
wynos lub dowozić do klienta.
Otwarte są kina, teatry, opery
i filharmonie, a podczas wydarzeń kulturalnych, które w
nich się odbywają, zajętych
może być maksymalnie 50
proc. miejsc siedzących, a
wszystkie osoby obowiązuje
nakaz noszenia maseczki i
zakaz konsumpcji.
SCB
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Wałbrzyski szpital liderem projektu
Na Dolnym Śląsku ruszył program badań perinatologicznych obejmujący
opieką najmłodszych Dolnoślązaków. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu jest liderem projektu.

niemal 5 tys. dzieci. Celem
programu jest zmniejszenie
umieralności okołoporodowej
noworodków poprzez działania poprawiające jakość opieki.

- Stworzyliśmy program perinatologiczny po to, aby poprawić
opiekę okołoporodową. Projekt
jest uzupełnieniem wykonywanych w szpitalach badań. Doty-

czy USG przezciemiączkowego
oraz badania echokardiograficznego serca. Są to szybkie i
bezpieczne narzędzia diagnostyczne pozwalające na wykrycie
wad wrodzonych ośrodkowego
układu nerwowego oraz nieprawidłowości pod kątem budowy i
funkcji serca – komentuje Marcin
Krzyżanowski, wicemarszałek
województwa dolnośląskiego.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Program finansowany jest
przez samorząd województwa dolnośląskiego w wysokości 450 tys. zł. Dzięki niemu
badaniami objętych zostanie
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Pięćset to nie pół tysiąca
Politycy ze swoim wrodzonym cynizmem przypominają nam czasem bankierów. Którzy pożyczają czapkę, szalik i rękawiczki, gdy za
oknem skwar, a kiedy ściśnie mróz, domagają się ich zwrotu. Może
przy okazji programu 500+ ta złota myśl nie działa tak skutecznie i
prawie natychmiast jak aspiryna na przeziębienie, ale warto mieć czasem w kieszeni jakąś odtrutkę na pomysły tych, których wybraliśmy,
żeby nami rządzili (się).

Nie trzeba być od razu Leszkiem
Balcerowiczem (dobra, to nie jest
najlepszy przykład), żeby dojść do
wniosku, że za 500 zł nie kupimy
dziś tyle samo, co przed pięciu laty.
Żałujemy, że era pewnej pani premier
(zachwalającej prorodzinny program
rządu), którą niejeden mógł pomylić
z Filipem Łobodzińskim z czasów
filmu „Stawiam na Tolka Banana”,
przeminęła niemal tak szybko jak
moda na broszki przypinane do
marynarek garsonek. Ale pozostali
inni, którzy zamierzają wdrożyć

nowe pomysły, podnoszące dzietność. Wygląda nam to na nikomu do
szczęścia niepotrzebne innowacyjne
rozwiązania rodem z korporacji, ale
co my tam wiemy.
Rząd zamierza poddać waloryzacji
świadczenie 500+. Zgadujcie od
kiedy? Tak, od 2023 roku, gdy akurat
przypadają wybory parlamentarne.
O rany, przecież to się komentuje
samo, nic więcej nie trzeba dodawać. Przypadek? Nawet bukmacherzy nie chcieliby przyjmować
zakładów na to, dlaczego akurat w

tym czasie planuje się waloryzację
świadczenia. Nie wiemy, kto tak
misternie utkał ten plan. Nie mamy
jednak wątpliwości, że siedział nad
nim dniami i nocami, ale przyznajemy z podziwem, wygląda na robotę
profesjonalną. Jest też inny pomysł
na 500+. Żeby co roku podnosić
wypłacaną sumę o stałą kwotę,
biorąc pod uwagę inflację. Czyli takie
cholerne „coś” co powoduje spadek
wartości naszych pieniędzy.
Jedni uwielbiają pooglądać w
telewizji misternie ułożoną fryzurę

Jarosława Jakimowicza, inni wolą
namiętnie przysłuchiwać się intelektualnym wywodom uczestników
show Hotel Paradise. Są też lubiący
powspominać genialnego myśliciela
Ryszarda Petru, który tylko przez
splot wyjątkowo niekorzystnych
zbiegów okoliczności nie został
premierem Polski, a my czasami zakopujemy się w liczbach i grzebiemy
w nich bez końca. I tak dotarliśmy do
informacji, że w 2020 roku zmarło
jakieś 477 tys. osób, a urodziło się
o 120 tys. mniej. Napiszemy krótko

Fot. (red)
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– najmniej od 2004 roku. Zresztą
większy lub mniejszy deficyt trwa
od dawna.
Będziemy śmiertelnie poważni
jak były minister zdrowia Łukasz
Szumowski chwalący się zakupem
respiratorów. I chyba mało przekonujący jak kardynał Stanisław Dziwisz przyparty do muru w sprawie
pedofilii w kościele. Świadczenie
500+ nie spowoduje zwiększenia dzietności. Trzeba zapewnić
młodym ludziom pracę i godziwe
zarobki. Jeśli nie macie dobrych
warunków na wychowanie, wykształcenie i zapewnienie dobrego
startu dziecku, to nie ma co się
dziwić, że mało pociech się rodzi.
To jak z najnowszym modelem
flagowego smartfona. Jasne, że
możecie wziąć go na abonament i
spłacać co miesiąc kilka stów raty za
urządzenie w sieci 5 lub nawet 9G.
Jeśli macie pracę i godziwe zarobki.
W przeciwnym wypadku porządną
„komórę” co najwyżej pooglądacie
w telewizyjnych reklamach z Barbarą Kurdej-Szatan i Szymonem
Majewskim w rolach głównych.
Sorry za to porównanie, ale nic
mądrzejszego nie przyszło nam do
głowy. Chodziło o zobrazowanie
całej sytuacji.
W ramach rodzinnej strategii ma
też powstać nowy urząd, odpowiedzialny za podniesienie wskaźników
dzietności. Kaja Godek pewnie skacze z radości. Gdy już powstanie Instytut na rzecz Rodziny i Demografii,
może urodzi się jakaś dobra kandydatura na jego dyrektora. Zaraz,
mamy nawet propozycję. Może niejaki Tomasz Greniuch (do momentu
gdy nie wyszło na jaw, że lubi radykalne hasła i faszystowskie gesty, nikt
by nie wiedział, kim jest) weźmie się
za pomysły związane z rodzeniem
dzieci. Wyprostowaną prawą rękę
z otwartą dłonią jeszcze niedawno
podnosił w kierunku niebios wręcz
modelowo. To może wyprosi w
ten sposób u Najwyższego większą
dzietność. To nic, że niedawno przestał być szefem innego Instytutu, a
konkretnie wrocławskiego oddziału
IPN. Może z walką o demografię
pójdzie mu lepiej?
Spotkać przyzwoitego polityka to
jak natknąć się w centrum Warszawy
na jednorożca. I to na dodatek białego jak śnieg. Niemal tak bielutkiego
jak aspiryna w kieszeni będąca odtrutką od taktyki w stylu „waloryzujemy 500+ i zobaczymy, co będzie”.
Tomasz Piasecki
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Bezrobotni z zajęciem
Osiemnaście osób bez pracy, bez prawa do
zasiłku, korzystających ze świadczeń opieki
i wsparcia świdnickiego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, od marca do końca listopada znajdzie zatrudnienie w ramach prac
społecznie użytecznych.

Program realizowany
jest w ramach współpracy

pomiędzy Gminą Miasto
Ś w i d n i c a a Po w i a t o w y m
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Ur zędem Pracy w Świdnicy.
Prace zlecone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Świdnicy, Dzienny Dom „Senior-Wigor” oraz urząd miejski. Zatrudnione osoby będą porządkować tereny zielone, wykonywać
prace gospodarcze w miejscach
użytku publicznego, czyli m.in.
na przystankach autobusowych,
czy chodnikach.

Prace te wykonywane będą
w wymiarze 10 godzin w tygodniu, w miejscu zamieszkania,
bądź pobytu osoby bezrobotnej.
Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zachowują
status osoby bezrobotnej, gdyż
między podmiotem, w którym
są organizowane prace, a osobą
bezrobotną nie nawiązuje się
żaden stosunek pracy.

Fot. KaR
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Najdroższe kapcie i fartuszek
Pamiętacie panią Janinę, 96-letnią mamę, babcię i prababcię z Milikowic, która w marcu
2020 roku poruszona sytuacją pandemiczną postanowiła szyć maseczki, by wspomóc
medyków? Znowu zrobiło się o niej głośno.

Gdy w marcu 2020 r. wybuchła w Polsce pandemia
koronawirusa, wiele osób zaczęło szyć maseczki na ogromną skalę. Jedną z nich była
96-letnia Janina Szelewska z
dolnośląskich Milikowic.
- Zawsze miałam na myśli,
żeby coś robić, pomagać.
Postanowiłam zrobić taką
kopertę, kieszeń, może się
komuś spodoba. Nie mogę
stać bezczynnie, muszę
coś robić. A żeby było coś
przydatne, to takie papcie zawsze się przydadzą,
fartuszek też – mówi pani
Janina i dodaje: - Pomyślałam jeszcze o takiej kopercie
czy kieszeni na chusteczki.
Wtedy są razem, na pewno
się nie pogubią. Podkreśla,
że sama wykonała także
ozdobne paseczki na brzegach chusteczek.
Jej gest spotkał się z bardzo
pozytywnym odzewem ze

strony ludzi. Przez prezydent
Świdnicy została okrzyknięta
bohaterką miasta, a przez
widzów Dzień Dobry TVN została nagrodzona kwietniową
„Pozytywką” (statuetka jest
wręczaną tym, którzy swoją
dobrą energią i sercem dzielą
się z innymi). Przez całe życie
niosła pomoc innym i na szyciu maseczek nie poprzestała.
Przypomnijmy, że na licytację dla WOŚP przekazano
fartuszek oraz kapcie, własnoręcznie uszyte i wyhaftowane
przez panią Janinę. Fartuszek
dla pani w rozmiarze uniwersalnym, kapcie dla pana w
rozmiarze około 42. Rzeczy
są nowe, nigdy nieużywane,
przepełnione babciną miłością, dobrocią i chęcią pomocy drugiemu człowiekowi.
Aukcja zakończyła się kwotą
3000 zł.
- Mam wielką satysfakcję i
jestem bardzo szczęśliwa, że

w jakiś sposób mogę pomóc.
Nie stoję biernie. Zawsze
jestem wrażliwa na ludzkie
nieszczęście. Bez zastanowienia trzeba pomagać. Podziwiam i bardzo dziękuję,
że tak wysoko wyceniono
te moje dary. Chciałabym,
żeby to przyczyniło się do
większego rozwoju podobnych czynności – podkreśla
Janina Szelewska. Należą jej
się ogromne słowa uznania.
Mimo słusznego wieku, nie
narzeka i nie argumentuje
braku działania starością.
Wręcz przeciwnie. Pracuje,
czuje się potrzebna i wspiera
innych, wykorzystując do
tego swój wolny czas i niemałe umiejętności. Jej postawa jest godna szacunku.
„Droga Pani Janino! Kochana Babciu. Wielkie dzięki za
granie z nami! To ogromny
powód do dumy, że ma Pani
czas dla innych i potrafi Pani

tworzyć tak piękne cuda, które
cieszą i pomagają! Całujemy
i ściskamy od całej Fundacji.
Siema!” – napisał w specjalnym podziękowaniu prezes
fundacji Jerzy Owsiak.

Seniorka z Milikowic z całą
stanowczością dodaje też, że
uszycie pary kapci zajmuje jej
dwa dni. Także jeszcze wiele
przed nią. – Mam zamiar
brać udział w każdej akcji

WOŚP i jeśli znów będę miała
okazję, to coś uszyję – stwierdza Janina Szelewska, która
niebawem będzie obchodzić
97. urodziny.
KaR
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Fot. użyczone (Archiwum prywatne Janiny Szelewskiej)

» Pani Janina z Milikowic własnoręcznie uszyła
kapcie i przekazała je na licytację do WOŚP

reklama
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W Strzegomiu drożej za śmieci
Od 1 kwietnia 2021 r. stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od jednego mieszkańca za miesiąc wyniesie 28 zł. Natomiast, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata wzrośnie do 84 zł
miesięcznie za jednego mieszkańca.

- Nikt z nas nie jest zadowolony z tej podwyżki,
jednak rolą samorządu jest dbałość, aby odpady były
odbierane regularnie od mieszkańców i firm – mówi
Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia.

W połowie 2020 roku miasto przeprowadziło
konsultacje założeń do nowego przetargu. Chodziło m.in. o ilości odbiorów w miesiącu danych
frakcji, częstotliwość zbiórek gabarytów, mycie

pojemników itp. To na podstawie danych zarządców nieruchomości oraz z informacji od samych
mieszkańców miasto ustaliło częstotliwość odbiorów, co wprost wpłynęło na zaproponowaną
cenę w przetargu i znaczną podwyżkę. - Do
wyboru były przepełnione pojemniki, wzrost
kosztów dzierżawy pojemników, czy czystsze
miasto za wyższą cenę? Kwota 28 zł jest wysoka,
jednak nie różni się od stawek obowiązujących w
sąsiednich gminach – dodaje Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza.

Fot. użyczone (UM Strzegom)
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Fot. użyczone (SN Architekci)

» Już nie możemy się doczekać, kiedy te efektowne wizualizacje zostaną zrealizowane

Miliony dla przemysłowego pogranicza
Zabytkowe budynki kolejowe w Jaworzynie Śląskiej przejdą gruntowny remont. Miłośnicy zabytków i kolejnictwa zacierają ręce. Jeszcze w tym miesiącu poznamy zwycięzcę przetargu.

Dolny Śląsk przez całe dekady i stulecia odgrywał rolę
jednego z wiodących w Europie ośrodków przemysłowych.
Dzięki takim wizjonerom jak
hrabia Reden, radca Kaselowsky czy fabrykant Krister,
udało się w regionie wdrożyć
wiele nowych, a niekiedy
pionierskich na skalę światową, rozwiązań technicznych.
Nie inaczej jest w przypadku
Muzeum w Jaworzynie Śląskiej, gminie, która otrzymała
właśnie ogromny zastrzyk
finansowy. Co się zmieni?
Planowana rewitalizacja obejmie trzy unikatowe

obiekty: zabytkową lokomotywownię, wieżę ciśnień oraz
wagonownię. Dodatkowo
odbudowana zostanie zapadnia kolejowa. Wszystko
w ramach projektu „Zabytki przemysłowe pogranicza
otwierają swoje podwoje
dla zwiedzających”, który
w Muzeum Kolejnictwa w
Jaworzynie Śląskiej realizuje
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
wspólnie z Muzeum starých
strojů a technologií w czeskim Žamberku. Projekt dofinansowany jest ze środków
unijnych. Całkowita wartość

to ponad 2,1 mln euro, w tym
współfinansowanie ze środków EFRR to 1,8 mln euro.
Ogłoszono właśnie przetarg
na wyłonienie wykonawcy.
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
otrzymała dofinansowanie z
projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Zadanie
rewitalizacji obiektów kolejowych będzie realizowane przy
ścisłej współpracy z czeskim
partnerem, a jednocześnie
głównym beneficjentem, o
którym wspomnieliśmy wcześniej. - Realizowany projekt
ma zachęcić turystów do po-

znawania regionu dawnego
przemysłowego pogranicza,
w tym na terenie Dolnego
Śląska oraz zwiększyć atrakcyjność regionu i utrwalać
wiedzę na temat materialnego
dziedzictwa wyjątkowych
obiektów poprzemysłowych
po polskiej i czeskiej stronie
– mówi Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor Muzeum
Kolejnictwa w Jaworzynie
Śląskiej.
Warto pr zypomnieć, z
jakim miejscem mamy do
czynienia. Zbiory w Jaworzynie to ponad 140 pojazdów
kolejowych od roku 1880 do

lat 70. XX wieku. Zwiedzanie
Muzeum odbywa się między innymi przez przejazdy
zabytkowym pociągiem po
tzw. „trasie parowozowej”
znajdującej się na terenie
muzeum. Od 2015 roku w
oparciu o wyremontowany
własnymi siłami parowóz,
Tkt48-18 oraz zabytkowe
wagony z lat 20. XX wieku.
Muzeum prowadzi regularne
przejazdy dla turystów do
różnych atrakcyjnych miejsc
na Dolnym Śląsku.
Już nie możemy się doczekać, kiedy efektowne wizualizacje zostaną zrealizowane.

Kiedy więc możemy spodziewać się remontu? Zakładany termin wykonania prac
planowany jest na koniec
2022 roku. Jak już pisaliśmy,
ogłoszono przetarg na wyłonienie prac remontowych.
Oferty można składać do 9
marca tego roku. Równolegle
do prac prowadzonych w
ramach projektu gmina Jaworzyna Śląska zamierza wykonać oświetlenie terenu oraz,
wspólnie ze Służbą Drogową
Powiatu Świdnickiego, nowe
przyłącza wodno-kanalizacyjne. Dzieje się!
KaR
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Tak chciałoby wielu, ale jak mówi Jolanta Suława, prezes
Grupy DZT, zajmującej się produkcją i dystrybucją ciepła, to
są oczekiwania, które niekiedy trudno spełnić. Mimo to udowadnia, że jej firma mocno stawia na ekologię. W jaki sposób? Czytajcie dalej naszą rozmowę. Gwarantujemy, będziecie zaskoczeni, że można prowadzić biznes ciepłowniczy z
poszanowaniem środowiska naturalnego.
- I to oby raz na zawsze (śmiech).
- PrzeanaliTam, gdzie jest możliwy dostęp do zowaliśmy ten
gazu, możemy sobie wyobrazić taką trwający jeszzmianę, ale niestety nie jest to wszę- cze sezon
dzie możliwe. Pamiętajmy o tym, że grzewto właśnie domowe paleniska są
główną przyczyną niskiej emisji, a
co za tym idzie smogu w naszym
kraju. Jakie mamy piece – czy
spełniają one normy? Czy są to
kopciuchy, do których można
wrzucić praktycznie wszystko?
Jakiej jakości węglem palimy?
To są podstawy, tak mocno zaniedbywane w naszym kraju.
Świadomość ludzi jednak
trochę się zmienia?
- Owszem, zmieniamy
nasze złe nawyki, ale całość postępuje w sposób bardzo powolny.
Proszę zerknąć na
kominy domów
wieczorami, kiedy
rozpalane są piece… Dlatego
też od kilku lat
prowadzimy
akcję edukacyjną „Każdy
zasługuje na
czyste powietrze”, które jest » – Dzięki naszym inwestycjom w regionie każdego roku produkowanych jest o 2319,38 ton mniej
dobrem wspól- CO2 – mówi Jolanta Suława, prezes Grupy DZT, zajmującej się produkcją i dystrybucją ciepła
nym, warunkiem naszego zdrowia i dobrego czy w Świebodzicach. Jesień i po- ny, co powodowało, że powietrze
samopoczucia.
czątek zimy były bardzo łaskawe, „nie stało”, a zanieczyszczenia nie
Dzięki DZT mieszkańcy Świebo- dlatego średnie dobowe stężenia gromadziły się w jednym miejscu. To
dzic mogą na bieżąco sprawdzać nie prezentują się źle – stan po- jednak, jakie mamy powietrze, i że
jakość powietrza w mieście. Jakie wietrza był dobry, a momentami jego jakość często nie jest zadowaono było w ostatnich miesią- bardzo dobry. Gorsze powietrze lająca, czujemy, a często też widzimy
cach, które były przecież okresem pojawiało się w dniach, gdy słupki chyba wszyscy…
grzewczym?
rtęci wskazywały między 1-5 stopni,
Słyszę, że ekologia dla DZT to
- Czujnik, który zamontowaliśmy, a pogoda była bezwietrzna. Podobna nie jest tylko pusty slogan?
działa już ponad rok – mierzy stę- sytuacja powtórzyła się w styczniu.
- Zdecydowanie nie! Co pokazują
żenie cząstek PM 2.5 oraz PM 10 Warto zwrócić uwagę na to, że liczby – dzięki inwestycjom Grupy
odpowiedzialnych za powstawanie jakość powietrza ulega znaczne- DZT w naszym regionie każdego roku
smogu. Mieszkańcy mogą zawsze mu pogorszeniu wieczorami, kiedy produkowanych jest o 2319,38 ton
przed wyjściem z domu upewnić się, to rozpalamy domowe paleniska. mniej CO2. Wcale się nie zatrzymujeczy jest to dobry moment, zerkając Kto z nas nie kojarzy wieczorów z my i chcemy, by ten wynik był jeszcze
na wyniki umieszczane na naszej dymem unoszącym się z kominów lepszy, a poprzez nasze działania
stronie pod adresem www.grupadzt. i powietrzem, którym trudno oddy- edukacyjne i akcję „Każdy zasługuje
pl lub w aplikacji Syngeos, co mocno chać? Mroźny luty pokazał, że smog na czyste powietrze” dążymy do
rekomendujemy, bo często słoneczna towarzyszył nam, kiedy to mocniej tego, by świadomość problemu
pogoda może być myląca, a to, co wi- ogrzewaliśmy domy. Problem poja- zanieczyszczonego powietrza i jego
dzimy za oknem, nie jest zwykłą mgłą. wiał się zwłaszcza w bezwietrzne wpływu na nasze zdrowie zmieniała
Co wynika z zebranych danych dni. Na szczęście początek miesiąca postawy mieszkańców regionu.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
z ostatnich miesięcy?
był nie tylko mroźny, ale też wietrz-

Fot. użyczone (Grupa DZT)

takiego problemu. Poza tym dostawa ciepła to usługa, która nie może
zostać zawieszona, więc o płynność
w funkcjonowaniu firmy nie musimy
się martwić.
Wielu specjalistów przekonuje,
że sposób kalkulowania cen ciepła
w Polsce jest nieadekwatny do
realiów rynkowych? Zgadza się
Pani z taką opinią?
- Powinno być ekologicznie i najlepiej tanio – takie są najczęstsze
oczekiwania, które trudno spełnić. Niestety jako firma prywatna
nie znajdujemy się w programach
wsparcia inwestycji. W kalkulacjach
dotyczących cen ciepła możemy
oczywiście doliczyć koszt modernizacji, ale finalna cena dostawy nie
może być wyższa niż cena węgla.
Ale rosną koszty emisji CO2, w
górę idą ceny paliw, w tym węgla.
Jako branża ciepłownicza nie możecie ich uwzględnić w kosztach
wyprodukowania i dostarczenia
ciepła?
- Jest to możliwe, ale z opóźnieniem co najmniej rocznym i nie w całości, ponieważ musimy negocjować
końcowe ceny z odbiorcą. Finalna
cena musi być realna i nie może
przekraczać cen węgla. Najtrudniej
jest wynegocjować koszty podwyżki
wynagrodzenia.
A’propos paliw. DZT sukcesywnie odchodzi w swoich kotłowniach od węgla. Jak ten proces
przebiega?
- Proces odejścia od węgla jest
nieunikniony. To coś, na co czeka
mocno już wyeksploatowana planeta, a także i my – jej mieszkańcy oraz
przyszłe pokolenia. Eksperci prognozują nieuchronny koniec energetyki
opartej na węglu, a w konsekwencji
koniec górnictwa węgla energetycznego. Im wcześniej zrozumiemy, że
jest to jedyna słuszna droga, tym
lepiej. Niestety w Polsce nie jest to
takie oczywiste, władza często nie
dąży – lub robi to bardzo ospale –
do szybkiego odejścia od węgla, a
ścieżka dekarbonizacji naszego kraju
jest ciągle wydłużana.
Rozumiem, że dzięki Pani firmie
o kotłowni, w której umorusany
palacz wrzuca węgiel do pieca,
można raz na zawsze zapomnieć?

Fot. użyczone (Grupa DZT)

Jak się prowadzi interesy w
dobie pandemii?
- Pandemia wiele zmieniła w
naszej codzienności, nie tylko tej
domowej, ale także zawodowej.
Chyba najbardziej widoczną zmianą
jest sposób komunikacji. Ze spotkań,
tam gdzie jest to możliwe, musieliśmy zrezygnować i przenieść się
na rozmowy telefoniczne lub wideo
rozmowy. Dla wielu była to nowość,
która powoli stała się codziennym
standardem. W ten narzucony przez
pandemię sposób dbamy teraz o
relacje i budujemy nowe.
To nie jest proste?
- Zwłaszcza początkowo nie było,
ale musieliśmy się do tego przystosować. Proszę pamiętać, że ten
system dotyczy tylko części naszego
zespołu. Jeśli mówimy o budowie,
instalacji czy modernizacji, tutaj nie
ma mowy o pracy zdalnej, a jedynie
o odpowiednim zabezpieczeniu pracowników. Oczywiście, jak wszędzie
wdała się niepewność i obawa o
to, jak będzie wyglądać przyszłość.
Dzisiaj widzimy ją już w nieco jaśniejszych kolorach.
Pytam o to wszystko, bo gdzie
ucho przystawić, wielu narzeka na
rentowność, branża ciepłownicza
też?
- Paradoksalnie pandemia spowodowała, że odbiorcy większość czasu
spędzają w domu – praca zdalna,
nauka online, a to zwiększyło odbiór
ciepła. Tegoroczna zima w porównaniu z zeszłym rokiem była dość
mroźna, co pokazał luty. Dlatego
zapotrzebowanie na nasze usługi
jest nawet większe.
Skoro ciepło w mieszkaniach,
zwłaszcza zimą, jest absolutnie
podstawową potrzebą, rozumiem,
że wytwórcy i dystrybutorzy ciepła mają się nieźle?
- Pandemia nie zawiesiła naszej
działalności, tak jak ma to miejsce
w przypadku np. restauratorów.
Inwestycje trwają, musimy się wywiązywać z podpisanych kontraktów. Tak jak wszędzie, pojawia się
problem – co w przypadku, jeżeli
ktoś z zespołu zachoruje i trzeba
będzie przerwać inwestycje, bo cała
ekipa zostanie objęta kwarantanną?
Na szczęście jeszcze nie mieliśmy

Fot. użyczone (Zamek Książ)
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» Koniecznie zobaczcie Książ od kuchni i zdjęcia
z prywatnych albumów księżnej Daisy

Co kryje prawda o Książu?
Książ to nie tylko piękne wnętrza, zachwycająca architektura, ale też
stałe wystawy, które po prostu trzeba odwiedzić. Kto nie lubi oglądać
prywatnych zdjęć? Albo takich, które dotąd nie były nigdzie pokazywane? My nie znamy nikogo takiego. Zwiedzając zamek musicie zobaczyć dziesiątki niesamowitych fotografii. Słowo „musicie” powinno
wybrzmiewać w tym tekście co chwilę.
Niespotykane, zachwycające, porywające – i tak moglibyśmy jeszcze przez chwilę
popisywać się wymyślaniem
coraz to nowych przymiotników dla określenia dwóch
stałych wystaw, które możecie
obejrzeć w Zamku Książ kupując bilet na zwiedzanie naszej
perły. Nie będziemy jednak
dalej budować napięcia, lecz
spróbujemy was namówić do
odwiedzin. Uchylając nieco
rąbka tajemnicy, co też możecie na wystawach zobaczyć.
Pisząc w wielkim skrócie,
ujrzycie dawnych mieszkańców Książa (ale nie tylko) na
historycznych fotografiach i
niepublikowanych zdjęciach z
osobistych albumów księżnej

Daisy. Brzmi intrygująco,
prawda?! Ekspozycje pokazywane w Apartamentach Cesarskich oraz w sąsiadujących
salach pewnie zwalą was z
nóg. Jeśli już otrzeźwiejecie
z pierwszego, piorunującego
wrażenia, niespiesznie oglądajcie, chłońcie świat sprzed
wielu lat, poznawajcie ludzi,
przyglądajcie się im uważnie,
dostrzegajcie detale, a gdy
minie pierwszy zachwyt, jeszcze raz na chłodno nasyćcie
swój wzrok pięknymi obrazami z przeszłości.
„Z albumu księcia” to
unikatowa ekspozycja 62
fotografii pochodzących w
większości z prywatnych albumów najsłynniejszej w

historii mieszkanki Zamku
Książ w Wałbrzychu, księżnej
Daisy von Pless. Na potrzeby
wystawy udostępniły je wnuki księżnej, książę Bolko von
Pless i hrabina Gioia von
Leutrum von Ertingen. Na
zdjęciach zobaczymy codzienne życie ostatnich dwóch pokoleń Hochbergów na Książu.
Większość z nich nie była
dotychczas prezentowana
publicznie. Na ponad stuletnich zdjęciach oprócz księżnej
Daisy, księcia Jana Henryka
XV i trójki ich synów ujrzymy
także ostatnich przedstawicieli słynnego śląskiego rodu,
których wczesne dzieciństwo
upłynęło w Książu i Pszczynie.
Wybór fotografii z książęcych

» „Z albumu księcia” – wystawa prywatnych zdjęć książęcej rodziny Hochberg von
Pless ze zbiorów Mateusza Mykytyszyna oraz cyfrowego archiwum Fundacji Księżnej
Daisy von Pless
» „Książ od kuchni w obiektywie Louisa Hardouina nadwornego kucharza
Hochbergów” – wystawa prywatnych zdjęć ze zbiorów Jean Wessel oraz cyfrowego
archiwum Zamku Książ w Wałbrzychu

albumów uzupełnia ekspozycję zaaranżowaną pod kuratelą prezesa Fundacji Księżnej
Daisy von Pless Mateusza
Mykytyszyna w dwóch salach
Apartamentów Cesarskich na
pierwszym piętrze zamku,
w tym w urokliwej okrągłej
komnacie w Baszcie Białej.
Oprócz samych Hochbergów
na wystawie zobaczymy także ich rezydencje, w tym
zamek w Pszczynie, pałacyk
myśliwski w Promnicach, ro-

dzinny zamek księżnej Daisy
Ruthin w północnej Walii, a
także luksusową willę, w której zamieszkała po rozwodzie
w Monachium.
„Książ od kuchni” to z kolei
dziesiątki niespotykanych
zdjęć z kolekcji Louisa Hardouina, ukazujących zamek,
jego otoczenie, a także rezydencje rodziny Hochbergów
na Górnym Śląsku, zamek w
Pszczynie i pałacyk myśliwski
w Promnicach. Nadworny ku-

charz książąt von Pless w latach 1909-1932 fotografował
z pasją i niemal bezustannie.
To wprost bajeczna kolekcja.
Ten wartościowy artystycznie
materiał jest nieocenionym
źródłem wiedzy historycznej
o zamku, jego wnętrzach i
otoczeniu, także w czasach
monumentalnej przebudowy
podczas I wojny światowej.
Do zdjęć pozowali członkowie najbliższej rodziny
Louise’a Hardouine’a, żona
Eugenie oraz synowie Louis Jr
(„LuLu”) i Maurice. Widzimy
na nich także życie codzienne
dworu i jego pracowników:
książęce pokojówki, niańki,
ogrodników i kancelistów,
stajennych oraz nierzadko
dwóch młodszych synów
księżnej Daisy i Hansa Heinricha XV, hrabiów Aleksandra (1905-1984) i Bolka
von Hochberg (1910-1926).
Chłopcy, których dzieciństwo
w Książu przypadło na czas
wojny, byli wówczas odseparowani od ojca, oficera
przybocznego cesarza Wilhelma II i matki, frontowej
siostry Czerwonego Krzyża. Przebywali głównie pod
opieką służby i guwernerów.
Młodzi hrabiowie bardzo zżyli
się z rodziną Hardouinów, co
ilustrują ocalałe fotografie.
Tę pozorną idyllę utraconego świata Louis Hardouin
uwiecznił o każdej porze roku
czy dnia. Widzimy zimowe
szaleństwo na sankach, ale
także letnie i wiosenne pikniki
wśród rododendronów. Zachwycają nocne ujęcia przedzamcza oraz jego panoramy
pokazane z rozmaitych punktów widokowych o poranku.
Oku tego estety nie umknęło
chyba nic godnego uwagi w
posiadłości von Plessów, która wyróżniała się przepychem
w tej części Europy. Fotograf
utrwalił piękno książańskiej
architektury i otaczającą zamek zachwycającą przyrodę.
Książęcą palmiarnię zaprezentował na pionierskich
odbitkach barwnych. To po
prostu trzeba zobaczyć!
Red

Pies dotkliwie pogryzł kobietę
Każdy, kto posiada psa, musi pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa,
gdyż chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Do poważnego zdarzenia
doszło w zeszłym tygodniu w Boguszowie-Gorcach.

zna, chcąc wyjechać samochodem
ze swojej posesji, otworzył bramę
pilotem. Nie zwrócił jednak uwagi,
że przy niej właśnie znajduje się jego
pies, który chwilę później rzucił się

na przechodzącą nieopodal 63-latkę.
Poszkodowana z poważnymi ranami
lewej ręki trafiła do szpitala. W trakcie czynności procesowych mężczyzna przyznał się do niezachowania

należytej staranności przy trzymaniu
zwierzęcia, a jako że w ten sposób
naraził mieszkankę Boguszowa-Gorc
na ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz
spowodował naruszenie rozstroju
zdrowia powyżej 7 dni, odpowie
teraz za popełnienie przestępstwa,
za które może mu grozić kara nawet
5 lat pozbawienia wolności. Pies
trafił natomiast na obserwację do
schroniska dla zwierząt.
SCB

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

BOGUSZÓW-GORCE

Do niebezpiecznej sytuacji doszło
16 lutego po południu przy ul.
Witosa w Boguszowie-Gorcach.
Wezwani na interwencję miejscowi
policjanci ustalili, że 43-letni mężczy-
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Fot. użyczone (Julita Kazimierska)

» Modelki wraz z bohaterką sesji z naszą gazetą. Jakże nam miło, że pamiętałyście o nas!

GŁUSZYCA/WAŁBRZYCH

Sesja cała w czerwieni
Nie dajemy wam zapomnieć o akcji „Spełniamy marzenia niepełnosprawnych o profesjonalnej sesji zdjęciowej”. Pewnie kojarzycie ten
projekt, za którym stoi Daria Janczak. Na co dzień policjantka, a gdy
zdejmuje mundur, dziewczyna lubiąca czynić dobro. Pokazująca osobom, często pomijanym, że są bardzo ważne.
Bohaterką ostatniej sesji była
31-letnia Urszula Rolka z Głuszycy. Od urodzenia jest osobą
niepełnosprawną intelektualnie. Gdy w 2009 roku skończyła
edukację, została podopieczną
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Wałbrzychu, gdzie zdobywa nowe
umiejętności społeczne i rozwija
swoje pasje.
Nigdy by nie pomyślała,
że zostanie zaproszona do

profesjonalnej sesji zdjęciowej. I to jeszcze jakiej!
W komendzie straży pożarnej przy ul. Ogrodowej, z
wozami bojowymi, całym
sprzętem i... przystojnymi
strażakami, którzy chętnie
pomogli wszystko sprawnie
przeprowadzić. Tu ukłon
dla komendanta st. bryg.
Krzysztofa Szyszki, który bez
zająknięcia wydał zgodę na
zrobienie sesji.

Pomysł natychmiast podchwyciła Marta Woźniak,
dyrektorka PŚDS, sama czynnie uczestnicząc w projekcie.
Dodajmy, że jest to placówka
dziennego wsparcia, docelowo przeznaczona dla 30
osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu
wałbrzyskiego. Dom udziela
wsparcia społecznego osobom, które z powodu niepełnosprawności mają poważne

trudności w życiu codziennym,
a zwłaszcza w kształtowaniu
swoich stosunków z otoczeniem. – Umożliwia pełnienie
i podejmowanie ról społecznych. Podopieczni każdego
dnia podtrzymują i rozwijają
umiejętności niezbędne do
samodzielnego życia – tłumaczy Marta Woźniak, dyrektorka PŚDS. Nie musimy was
przekonywać, że udział w
przedsięwzięciach takich jak

opisywana przez nas sesja,
zapobiegają marginalizacji
życia, stygmatyzacji i przeciwdziałają izolacji społecznej.
Urszula Rolka, cała w
czerwieni, podobnie jak towarzyszące jej modelki, jak
prawdziwa gwiazda wzięła
udział w sesji, nagrano przy
tej okazji także teledysk. A że
WieszCo wspiera podobne
akcje, dziewczęta sprawiły
nam przemiłą niespodziankę.

Pozując do zdjęć z ostatnimi
wydaniami naszej gazety w
dłoniach. Zresztą co wam
będziemy opowiadać, zerknijcie na zdjęcie. Zacnie się
prezentuje nasz tygodnik w
takim towarzystwie.
Zauważyliście, że nie lubimy
wymieniać z nazwisk notabli
i tych, którzy „budują zręby i
kładą podwaliny”, ale w tym
przypadku to co innego. Tu
musimy wspomnieć o tych,
którzy pomogli zorganizować
sesję zdjęciową i wzięli w niej
udział. To modelki: Joanna
Figas, Agnieszka Wyszowska,
Katarzyna Szustak, Stanisława
Barczak, Weronika Osińska
i rzecz jasna Daria Janczak
„kierowniczka” tego całego
zamieszania. Nad całością
czuwała Gabriela Janczak.
Fotografie wykonała Julita
Kazimierska, a kamerę i drona
obsługiwał Tomasz Wierzchołowski. My ze swej strony
wszystkim nisko się kłaniamy.
Za to, że wam się chciało
chcieć.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Seniorzy z Jedliny piszą listy do
nieznajomych w całej Polsce

JEDLINA-ZDRÓJ

Listy wcale nie takie staroświeckie
Kiedy ostatni raz dostaliście pocztówkę z wakacji lub list od przyjaciela? Nie możecie sobie przypomnieć?
Nic dziwnego. W dobie Twittera, Facebooka, a nawet zwykłych esemesów, kto by dziś kupował kartkę lub
kreślił długopisem na jakiejś papeterii wiadomość, kupował znaczek i biegł na pocztę? Okazuje się, że są
tacy!
Znaleźli się ludzie, którzy z
wielką przyjemnością powrócili do mody pisania listów. W
świecie zdominowanym przez
literę „e” (mamy e-usługi,
e-podania, e-komunikację),
tradycyjne kreślenie słów na
kartce papieru to jak rozpalanie ognia przy pomocy krzesiwa. Umiejętność zapomniana,
choć czasami przydatna.

Ponowimy pytanie ze wstępu. Kto dziś dostaje od swoich bliskich lub znajomych
pocztówkę z pozdrowieniami
albo list pełen frapujących
informacji? Dostają starszaki
z Jedliny-Zdroju! Działający w
tamtejszym Centrum Usług
Socjalnych Klub Seniora zainicjował naszym zdaniem
świetną akcję. Do tego ogól-

nopolską, nazwaną „Seniorzy
piszą listy”. W tym miejscu nie
trzeba już nic dodawać. Pod
tym tytułem kryje się wszystko.
Akcja polega na wymianie
korespondencji w tradycyjnej,
dostępnej właściwie dla każdego formie listów, pomiędzy
uczestnikami klubów seniora
oraz innych organizacji zrzeszających osoby starsze w całej

Polsce. Celem jest zawarcie
znajomości między obcymi sobie ludźmi. Odręcznie napisane
listy lub pocztówki bywają
wzruszające, mogą przekazać
dużo więcej emocji niż maile
czy wiadomości SMS. Z listami
wiąże się też pewien stan –
oczekiwania, na nadejście
wiadomości spisanej na kawałku kartki. Jakże to piękne! W

listach seniorzy opisują siebie,
swoje życie, pasje i ciekawe
historie, które im się przydarzyły. Nikt nie narzuca tematu
korespondencji. Po pierwszych
„wysyłkach” widać, jak sam
proces pisania potrafi pobudzić
kreatywność.
Seniorzy z Jedliny dzięki
nowej inicjatywie nawiązali
dotąd znajomości ze starsza-

kami z klubów z Wrocławia,
Poznania i Łodzi, a także Domem Dziennego Pobytu w
Sopocie. Są pewni, że ta lista
wkrótce jeszcze się powiększy.
Niech pęcznieje jak dawniej
notesy z adresami znajomych,
do których wysyłało się listy i
pozdrowienia z wakacji. Nie
tylko od święta.
Red

Tańce i wierszyki na
wieeelką odległość
Niesamowita sprawa, jesteśmy wprost zachwyceni, a
przez to nie możemy wyjść z podziwu dla tego przedsięwzięcia. Przedszkolaki z Kamerunu i Szczawna-Zdroju pokazały, że jak się chce, nie istnieją granice.
Maluchy poznały się na odległość, pokazały element
swojej kultury, a powód nie był wcale banalny.
Bo niby komuś przyśniło
się, że polskie i kameruńskie
dzieci powinny nawiązać nić
porozumienia, bo tak trzeba
i tak wypada. Nie! Dzieci ze
Szczawna-Zdroju nie połączyły
się online ot tak sobie ze swoimi koleżankami i kolegami
z Doumé. Nie bez powodu
jedni ekspresyjnie tańczyli u
siebie na wschodnim wybrze-

żu Afryki, a drudzy recytowali
wierszyki gdzieś na południowo-zachodnim krańcu Polski.
Machali do siebie, pozdrawiali, cieszyli się że mogą zobaczyć na żywo rówieśników
z egzotycznego kraju, mimo
dzielącej ich odległości 8000
km. Żeby jednak zrozumieć
całą historię, trzeba cofnąć się
nieco w czasie.

Przypomnijmy, że dzieci
z przedszkola miejskiego w
Szczawnie-Zdroju kilka tygodni
temu mocno zaangażowały się
w zbiórkę darów dla Fundacji
„Serce dla Afryki”. Uzbierano
wówczas dziesiątki kilogramów prezentów. Mnóstwo
ubrań, butów, przekazano też
meble, stoliki, krzesła, tablice
szkolne. Wszystko używane,

» Tańce i śpiewy dzieci z Kamerunu
dla rówieśników ze Szczawna

ale w bardzo dobrym stanie.
Tak, aby mogły jeszcze posłużyć kilkulatkom w Kamerunie. Nowe, kupiono jedynie
przybory szkolne. Wszystkie
dary trafiły do afrykańskiej
szkoły. I właśnie dlatego dzieci
z Doumé, dokąd przywieziono
podarki ze Szczawna-Zdroju,
postanowiły odwdzięczyć się
swoim rówieśnikom progra-

mem artystycznym. To była niesamowita przygoda i edukacja
w jednym. Dzieciaki z Polski
zrozumiały, jak ważne jest pomaganie tym, którzy tej pomocy potrzebują. Afryka na chwilę zagościła w uzdrowisku!
Super, że wszystko się udało.
Dodajmy jeszcze, że Doumé to liczące ok. 5,8 tys.
mieszkańców miasteczko w

Fot. użyczone (Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Kamerunie. Wielkością porównywalne ze Szczawnem.
Gdyby nie pomoc przedszkolaków z Polski, nikt w Afryce
by nie wiedział, gdzie leży to
urokliwe uzdrowisko. A co
dopiero móc wypowiedzieć
słowo „Szczawno-Zdrój”. Kto
by o tym myślał. Ale przecież
nie o to w tym chodziło...
Red
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Nie zlikwidują kas biletowych
Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych alarmował niedawno, że Koleje Dolnośląskie planują zlikwidować kasy biletowe m.in.
na dworcu Wałbrzych Miasto. Sprawdziliśmy, czy tak się stanie?

- Z nieoficjalnych informacji, jakie udało nam
się uzyskać od pracowników Kolei Dolnośląskich, wynika, że spółka planuje likwidację

kas biletowych w Szklarskiej Porębie, Jeleniej
Górze, Wałbrzychu i Kłodzku – alarmował niedawno Grzegorz Oleś z KODLK. Komitet Obrony

Dolnośląskich Linii Kolejowych już podjął akcję
ratowania tych kas. Wysłał pismo do centrali
spółki. Koleje Dolnośląskie dementują jednak
większość doniesień.
- Takie ruchy nie były i nie są planowane, nie
stanowiły nawet przedmiotu rozważań. Zmiany
organizacyjne dotyczą jedynie stacji Kłodzko
Główne i są efektem rachunku ekonomicznego,
o który w czasie pandemii jesteśmy zobligowani dbać szczególnie starannie – tłumaczy
Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy KD.

Fot. (red)
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SCB

Fot. użyczone (W.Bąkiewicz/UM Świdnica)

» W niedzielę 7 marca po wielomiesięcznej przerwie w Świdnicy znów otwarta zostanie giełda staroci

ŚWIDNICA

Nareszcie wraca giełda w…
…i tu powinien paść nieśmiertelny frazes typu „w wielkim stylu”. Aż tak balonika nie
będziemy pompować. Na pewno ci, którzy często odwiedzali świdnicką giełdę staroci,
ucieszą się, że będą mogli ponownie ją odwiedzić.
Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości po
wielomiesięcznej przerwie

spowodowanej pandemią
powróci na świdnicki Rynek w
niedzielę, 7 marca. To na razie

najważniejsza informacja, no
chyba, że zmieni się sytuacja
epidemiologiczna, a władze

krajowe wprowadzą jakieś
obostrzenia, które uniemożliwią przygotowanie giełdy.

Wtedy mogą nastąpić zmiany
w organizacji wydarzenia,
włącznie z jego odwołaniem.

Cieszmy się, że na dziś
giełda powinna się odbyć
w najbliższą niedzielę. Pamiętajcie jednak, że żyjemy
w szczególnych warunkach,
dlatego zastosowane zostaną
zasady reżimu sanitarnego.
Kupujący zobowiązani będą
do zachowania dystansu (o
grupowaniu się możecie zapomnieć), noszenia maseczek i dezynfekowania rąk.
Wystawcy natomiast będą
musieli przestrzegać stworzonego specjalnie na tę okazję
regulaminu.
Świdnicka giełda staroci
od prawie 50 lat gromadziła
w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca tłumy świdniczan
oraz przyjezdnych z Dolnego Śląska. Kolekcjonerów,
łowców okazji i miłośników
rzeczy, których w sklepach
już dostać nie można. Jeśli
kiedykolwiek tam byliście,
wiecie, o czym piszemy. Na
giełdzie przeważnie można było kupić meble, dzieła
sztuki i biżuterię, stare zegary
oraz akcesoria i części służące do przywracania starym
przedmiotom ich dawnego
blasku. Tak też ma być teraz.
Giełda powróci 7 marca, a
będzie można ją odwiedzać
w godz. 8.00-14.00.
Red

GŁUSZYCA

Mało kto zwraca uwagę na takie detale, ale zaraz
wam otworzymy oczy, jakie to ważne. Jeśli mieszkacie w Głuszycy, powinniście rozliczać się z fiskusem
w Wałbrzychu. Dlaczego? Bo wasze pieniądze z podatków wrócą później do gminy, w której żyjecie. Proste,
prawda?!
Możemy to nazwać apelem powiązanym z lokalnym patriotyzmem.
Jeśli jesteście mieszkańcami Głuszycy
i jeśli chcecie żyć wygodniej oraz bezpieczniej, to rozliczcie PIT tu na miejscu, a nie we Wrocławiu, Poznaniu,
czy Warszawie. Pisząc w dość dużym

uproszczeniu, w ten sposób przekażecie podatek na rozwój gminy. Wasze pieniądze w jakiejś części wrócą
do was w postaci nowych inwestycji.
Teraz bardzo ważne. Warunkiem,
żeby tak się stało jest płacenie
podatku dochodowego w urzędzie

» Dla głuszyczan urzędem skarbowym właściwym do rozliczenia
ze względu na miejsce zamieszkania jest ten wałbrzyski

skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania – w
przypadku mieszkańców Głuszycy
jest to Urząd Skarbowy w Wałbrzychu. Według ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
roczne PIT-y powinny być składane

w urzędzie właściwym według
miejsca zamieszkania w ostatnim
dniu grudnia.
Trzeba wykonać dwa proste kroki.
Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT
wpisać adres Urzędu Skarbowego
w Wałbrzychu, który mieści się

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Tu mieszkasz,
tu się rozliczasz
przy ul. Uczniowskiej 21 (58-306
Wałbrzych). Po drugie należy wpisać aktualny adres zamieszkania
w Głuszycy. Tylko tyle, albo aż tyle.
Miejmy wpływ na rozwój swoich
małych ojczyzn.
Red
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Nie ma co myśleć, tylko działać
Zastanawiać się można na przykład nad tym, czy istnieje cywilizacja pozaziemska,
ale nad adopcją kotów lub psiaków ze schroniska nie ma co za długo myśleć. Po prostu albo w to wchodzicie i bierzecie do siebie jednego z podopiecznych wałbrzyskiego schroniska, albo mówicie „sorry, nie damy rady”. Uszanujemy każdy wasz wybór,
choć… zależy nam, żebyście zaopiekowali się jednym z czworonogów. Po to ta akcja.
AHMED, nr ewidencyjny 144/20
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

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

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

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

SKARPETKA, nr ewidencyjny 172/20
Kotka Skarpetka to uroczy zwierzak, uwielbia towarzystwo ludzi i szuka kontaktu z
człowiekiem. Jest po operacji tarczycy, ale
dochodzi już do zdrowia.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.09.2020

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20

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

Fot. użyczone (LOT AW)

» Wałbrzych – sami się łapiemy na tym, że nie wszystko wiemy o swoim rodzinnym mieście. A wy?

Zabytki, góry, blisko natury
Startujemy z nową rubryką turystyczną. Dowiecie się z niej, co warto zwiedzić w regionie, dokąd pojechać na cały dzień, którymi szlakami wędrować, by zachwycić się przyrodą, dokąd zabrać dziecko?
Słowem jak najlepiej wypocząć blisko miejsca zamieszkania, żeby miło spędzić czas i uniknąć gorączkowych przygotowań przed dłuższymi wyjazdami. No to zaczynamy.
To będą podróże „na jeden ząb”.
Czyli krótkie, ale intensywne. Pokażemy wam miejsca doskonale znane,
ale również te nieodkryte, często
równie piękne. Jak na tacy podamy wam „przepisy” co, jak i kiedy
zwiedzać. Z naszą gazetą atrakcje
turystyczne Aglomeracji Wałbrzyskiej
poznacie od podszewki i będziecie je
mieć w małym palcu.
Skoro mowa o Aglomeracji Wałbrzyskiej, musimy dodać, że Lokalna
Organizacja Turystyczna AW jest
partnerem naszej rubryki. To dzięki
niej zostaniemy dosłownie porwani
przez kolejne bloki tematyczne w
rubryce „Nie ma nas w domu”.
Wiecie pewnie, skąd to hasło. Zależy
nam, żebyście zwiedzali, podziwiali,
zachwycali się wszystkim, co macie
na wyciągnięcie ręki. Polecimy teraz
patosem, często jest bowiem tak,
że „cudze chwalicie, a swego nie
znacie”. No i my to chcemy zmienić
w kolejnych blokach tematycznych,
a będą nimi „Tu jest pięknie”, „My

na szlaku”, „Wypad na jeden dzień”
oraz „Z dzieckiem w plecaku”. Nie
zamierzamy zdradzać, co kryje się za
tymi hasłami. Po prostu czytajcie nas.
Gwarantujemy, że naprawdę warto.
Dziś pierwsza odsłona, a skoro
inaugurujemy coś nowego, to krótko zatrzymamy się przy naszym
partnerze LOT AW, bo może nie
każdy wie, cóż to takiego jest. Jest to
stowarzyszenie założone 1 grudnia

2011 roku jako Lokalna Organizacja
Turystyczna „Partnerstwo Tajemniczy
Trójkąt” działające na terenie Głuszycy,
Jedliny-Zdroju i Walimia. Rok później
zmieniono nazwę i rozszerzono teren
działania umożliwiając przystąpienie
do stowarzyszenia gminom i innym
podmiotom z terenu Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Obecnie stowarzyszenie skupia 32 członków – gminy i
podmioty turystyczne działające na

terenie powiatów: wałbrzyskiego,
noworudzkiego, kamiennogórskiego i świdnickiego. Organizacja jest
otwarta na współpracę z partnerami
funkcjonującymi na rynku usług turystycznych. LOT AW stanowi platformę
współpracy pomiędzy administracją
a branżą turystyczną, instytucjami
kultury oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne
znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego. Celem LOT AW jest rzecz
jasna pokazanie walorów regionu i
jego oferty turystycznej oraz możliwości spędzenia wolnego czasu.
Teren Aglomeracji Wałbrzyskiej
zajmuje obszar bardzo atrakcyjny
turystycznie i charakteryzujący się
dużym nasyceniem walorów kulturowych i przyrodniczych.
To tu znajdują się unikatowe zabytki techniki, średniowieczne zamki
piastowskie, okazałe pałace i reprezentujące różne religie zabytkowe
kościoły, będące świadectwem wielokulturowości tego miejsca. Region

ten nie został zniszczony podczas II
wojny światowej, dzięki czemu do
dziś można podziwiać oryginalne
starówki miejskie, czy poczuć klimat
malowniczych uzdrowisk. Pozostałością z okresu wojny są podziemne
tunele wydrążone w górach w ramach kompleksu „Riese”, których
przeznaczenie nadal pozostaje tajemnicą. Aglomeracja Wałbrzyska
jest regionem atrakcyjnym nie tylko
dla miłośników historii, ale także dla
osób szukających kontaktu z przyrodą. Różnorodne pasma górskie,
czy parki krajobrazowe i rezerwaty
przyrody, zachęcają do aktywnych
wędrówek i odpoczynku blisko natury. Tajemniczy i różnorodny – taki jest
właśnie nasz region. My go chcemy
wam przybliżyć i podpowiedzieć,
jak najbardziej pożytecznie spędzać
tu czas w rubryce „Nie ma nas w
domu”.
Za tydzień będzie już o pierwszym
z wyjątkowych miejsc w regionie.
Redakcja
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» Z czasem konne wozy zostały zastąpione przez automobile – zdjęcie z lat 1910-1925 / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Jak to na początku ze strażą było?
Jak myślicie – od ilu lat działa w naszym mieście straż pożarna? Jeśli chcecie
sprawdzić, czy macie rację i o ile się (ewentualnie) pomyliliście, czytajcie dalej
o historii wałbrzyskich strażaków. Tekst ten powstał w oparciu o artykuł Oswalda
Schillera zamieszczony w kalendarzu na rok 1929. Rok, na który przypadała okrągła
– i całkiem zacna – rocznica powołania straży pożarnej w mieście.

» Tak wyglądały w latach 30. XX wieku zajęcia sportowe przyszłych
wałbrzyskich strażaków / www.polska-org.pl

Wydawać by się mogło, że pomysł stworzenia służby zajmującej
się ochroną przed pożarami miast
i miasteczek, takich, jak choćby siedemnasto- czy osiemnastowieczny
Wałbrzych, powinien być raczej
oczywisty. Zwłaszcza, że przecież
niemal cała ówczesna zabudowa
wykonana była z drewna. Każdy
pożar (a było ich w historii miasta
niemało) rozprzestrzeniał się więc
bez przeszkód pomiędzy ciasno
stojącymi budynkami. Jednak nie
skłaniało to mieszkańców do podjęcia jakichkolwiek działań w kierunku
ochrony swojego dobytku przed kolejnymi pożarami. Być może jednym
z powodów było to, że niewielkie i

ubogie budyneczki dawało się łatwo
i dość szybko odbudować. Materiału
okoliczne lasy dostarczały przecież
aż nadto.
I dopiero, wydawałoby się paradoksalnie, powstawanie coraz
bardziej okazałych i masywnych
budynków wymusiło zmiany w tym
zakresie. Podejmowano rozmaite
próby – początkowo ze strony
władz różnego szczebla, które nakazywały rozpoczęcie odpowiednich
działań, nie mówiąc jednak, skąd
poszczególne miejscowości miałyby
wziąć pieniądze na wyszkolenie,
wynagrodzenie i wyposażenie odpowiedniego personelu. Niepowodzeniem skończyły się także

próby podejmowane przez Śląskie
Prowincjalne Towarzystwo Ogniowe
(Schlesische Provinzial-Feuer-Sozietät), jak również wprowadzone na
terenie całych Prus regulacje, dające
policji prawo egzekwowania od
władz komunalnych zakupu odpowiedniego sprzętu gaśniczego. Cóż
komu po sprzęcie, skoro brakowało
ludzi systematycznie szkolonych do
jego obsługi? Pospiesznie uruchamiane tzw. korpusy sikawkowych
nie wytrzymały próby czasu, czy
też raczej próby ludzkiej uczciwości.
Jako że strażakom wypłacano premie za uczestnictwo w szkoleniach
oraz akcjach gaśniczych, nagle
znacząco wzrosła ilość fałszywych

alarmów. Za wyruszenie do każdego
z nich należało się w końcu wynagrodzenie. Kiedy system premii
zlikwidowano, zniknęły też fałszywe
alarmy oraz... co chyba nie dziwi,
chętni do służby.
W wielu miejscowościach, w tym
i w Wałbrzychu, w drugiej połowie
XIX wieku odpowiedzialność za
gaszenie pożarów zaczęli brać na
swoje barki członkowie lokalnych
klubów sportowych. Choć ich struktury i sposób działania były bardzo
dobrze zorganizowane, to jednak
ich możliwości z czasem okazywały
się niewystarczające. Dlatego też
w 1869 r. ówczesny burmistrz Wałbrzycha Ludwig wezwał do zorganizowania w mieście straży pożarnej
z prawdziwego zdarzenia. Na spotkaniu ochotników 4 września tegoż
roku pojawiło się pięćdziesięciu
chętnych, głównie członków klubu
sportowego, ale już na kolejne spotkanie w dniu 25 września przybyło
aż 117 ochotników. To było już coś,
od czego można było zacząć. Będący w posiadaniu miasta prymitywny
sprzęt gaśniczy sprzedano za sumę
150 talarów. Magistrat dołożył 175
talarów i zakupiono nowoczesną
konną sikawkę, wysuwaną drabinę
i 400 stóp węża strażackiego. Na
tamte czasy był to niewyobrażalny
postęp. W 1870 roku świeżo upieczeni wałbrzyscy strażacy ugasili
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swój pierwszy pożar. Do akcji wyruszali tego roku jeszcze siedem razy.
Sprawą równie ważną jak samo
gaszenie ognia było też szybkie i
skuteczne alarmowanie o pożarze.
W dawnych czasach zadanie to
spoczywało na nocnych strażnikach,
którzy w razie zauważenia ognia
sygnałem granym na rogu budzili
mieszkańców miasta. Usprawnienie tego systemu było jednym z
pierwszych zadań nowopowstałej
straży pożarnej. Zorganizowano sieć
punktów alarmowania, w kolejnych
latach stale rozbudowywaną, a
w 1907 roku zelektryfikowaną.
W latach dwudziestych XX wieku
centrala systemu znajdowała się
na posterunku policji w ratuszu. Tu
zbiegały się linie z 35 ulokowanych
w mieście urządzeń alarmowych,
wychodziło zaś 112 linii alarmowych do mieszkań strażaków.
Na koniec jeszcze garść wiedzy
o sprzęcie, jakim na przestrzeni lat
dysponowali strażacy w naszym
mieście. Znaczący postęp dokonał się
tutaj z początkiem XX wieku, kiedy
to straż pożarna przeszła pod zarząd
magistratu. Wówczas zakupiono wóz
bojowy z wysuwaną mechanicznie
obrotową drabiną oraz sikawkę na
samochodzie, a także wiele innego sprzętu. Kolejnym znaczącym
krokiem było włączenie Starego
Zdroju (Altwasser) w granice admi-

» Budynek straży pożarnej przy dzisiejszej ul. Przemysłowej
(ówczesna Bahnhofstr.) w latach 20. XX wieku / Muzeum
Porcelany w Wałbrzychu

» Nieopodal remizy, w budynku przy dzisiejszej ul. Matejki mieściła się szkoła
pożarnicza. Na zdjęciu z lat 30. XX w. wnętrze jednej z sal / www.polska-org.pl

nistracyjne Wałbrzycha. Połączono
wówczas straże pożarne działające w
obu miejscowościach, które łącznie
dysponowały 22 pojazdami, w tym
sikawką zamocowaną na samochodzie, trzy nowoczesne konne wozy
bojowe z osprzętem, dwie obrotowe
drabiny, trzy drabiny wysuwane, a
także aparaty tlenowe, płachty do
skakania i aparaty zabezpieczające
przed dymem. Najnowszym zakupem, o jakim z dumą donosi autor
artykułu, był aparat pianotwórczy,

szczególnie przydatny tam, gdzie
użycie wody jest niemożliwe, a
więc przy gaszeniu zbiorników z
naftą, benzyną, olejami, instalacji
gazowych czy też podczas akcji w
fabrykach powszechnie stosujących
łatwopalne materiały.
Rzecz jasna taka ilość coraz nowocześniejszego sprzętu wymagała
odpowiedniego miejsca. Stąd ciągłe
rozbudowy i przebudowy głównej
wówczas remizy przy dzisiejszej ul.
Przemysłowej (wówczas Gottesber-

ger Straße oraz Bahnhofstraße), jakie
podejmowano w pierwszej połowie
XX wieku. W ostatecznej wersji
mieściła ona między innymi stajnie,
garaże i mieszkania dla strażaków.
A teraz wróćmy do pytania z początku artykułu. Ci, którzy dotarli aż
do tego miejsca, znają już na nie
odpowiedź. Straż pożarna chroni
nasze miasto i jego mieszkańców już
od 152 lat. Gratulujemy!
Na podst.: Onkel Paul Kalender, Waldenburg
1929 tłum. i opr. J. Drejer
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» Na próbach spotyka się już też Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

WOK już nie tylko online
Wreszcie! Mamy dla was dobre wieści napływające z Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury, który od tygodnia zaprasza do siebie na warsztaty i zajęcia stacjonarne. Dodatkowo organizuje wydarzenia, obok których nie można przejść obojętnie. Na 8 marca zaplanowano stand-up (nie) tylko dla kobiet, w wykonaniu
Ewy Błachnio, Wiolki Walaszczyk i Alexa Niebrzegowskiego.
- Pracujemy w reżimie
sanitarnym, przestrzegamy
obowiązujących obostrzeń.
W salach może znajdować
się jednocześnie określona
ilość osób. Namawiamy do
dezynfekcji dłoni, noszenia
maseczek, zachowywania
odległości – mówi Jarosław
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Ludzie o tym wiedzą i stosują się do zaleceń, bo chcą
wychodzić, spotykać się,
zwiedzać, oglądać,obcować
ze sztuką. I bardzo dobrze.
Pierwszy wernisaż po wielu
tygodniach zamknięcia odbył
się 20 lutego. „Galeria na
Piętrze” ożyła. Jan Walkowiak,
rodowity wałbrzyszanin, ceramik i mistrz malowania na
szkle, mówił do gości: – Jestem po to, by zarazić pasją,
wydobyć ciekawość i dawać
bezpieczną przestrzeń w rozwoju. Moim celem jest popularyzacja sztuk plastycznych.
Prace artysty można oglądać
w Starej Kopalni do 5 marca.

Wystawa to wędrówka, podczas której można podziwiać
przyrodę, zabytki, budowle i
ludzi… piękny Wałbrzych, ale
to nie wszystko. WOK szykuje
długo wyczekiwane i bezpieczne imprezy artystyczne
na żywo. - W marcu zapraszamy na wystawę fotograficzną
„To co nas kręci” pań z Komisji
Fotografii Krajoznawczej PTTK
oddział Ziemi Wałbrzyskiej
oraz na stand-up (nie) tylko
dla kobiet, czyli świętowanie
Dnia Kobiet w wyborowym
towarzystwie Ewy Błachnio,
Wiolki Walaszczyk i Alexa
Niebrzegowskiego. Po zamknięciu w domach, każdemu
przyda się odpowiednia dawka humoru – mówi Justyna
Ryncewicz, specjalista ds.
marketingu Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury. Stand-up już
8 marca (jakże by inaczej) o
godz. 18:00.
Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” zaprasza na koncert
„Po drugiej stronie Folku”
do Teatru Zdrojowego w

Szczawnie. W WOK na terenie Starej Kopalni powitamy
wiosnę podczas rękodzielniczego spotkania rodzinnego
w ramach cyklu „Kreatywne
Niedziele”. Zestresowanych
ośrodek zaprasza na „Kąpiel
w dźwiękach mis i gongów
tybetańskich”, także w Starej
Kopalni.
Ruszyły zajęcia Wałbrzyskiej
Szkoły Talentów. Zespół Pieśni
i Tańca „Wałbrzych” powrócił
do stałych prób. Korytarz „wokowy” nareszcie rozbrzmiewa
ludowymi piosenkami, tańcami i muzyką. To wszytko
wiadomo, na terenie Starej
Kopalni i w budynku WOK na
Piaskowej Górze. Po długiej
przerwie i zamknięciu swojej
weny w domach jest okazja
do artystycznego wyżycia się
i zaspokojenia głodu sceny,
bo każdy z bloków tematycznych zakończy się pokazem
artystycznym – tradycyjnie na
koniec sezonu. Będzie okazja
do potańczenia w rytm hip
hopu i spalenia kalorii na

zumbie fitness, ale także doskonalenia umiejętności gry
na instrumentach podczas
zajęć indywidualnych i to pod
okiem obecnego (wreszcie!)
instruktora, stworzenia nie-

powtarzalnych dzieł w trakcie
zajęć rękodzielniczych i plastycznych oraz podciągnięcia
się w języku angielskim.
- Jesteśmy w trakcie szykowania mega pozytywnej

przestrzeni w naszym korytarzu, która będzie cieszyć
nie tylko oko. Powstaje punkt
adopcji roślin, dzięki pozyskanym funduszom z fundacji
Banku Santander – mówi
Karolina Jefmańska, instruktor z WOK. - Skoro mówimy
o pozyskanych środkach, to
chwalimy się jeszcze jednym
projektem, w którym to wy
zdecydujecie, co zrobić w
dwóch dzielnicach Wałbrzycha – Piaskowej Górze i Rusinowej. Na tę inicjatywę pieniądze przekazało Narodowe
Centrum Kultury z programu
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021 – dodaje Joanna
Kakuba, kierownik impresariatu Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury.
Projekt zakłada: cztery spacery badawcze, cztery wywiady focusowe, trzy warsztaty przyszłościowe, działania
animacyjne w szkołach oraz
dodatkowo ankietę w wersji
papierowej i online. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji stworzony zostanie regulamin konkursu na
inicjatywy lokalne, w ramach
którego WOK wyłoni do 4 inicjatyw. W obu dzielnicach, do
których projekt jest kierowany
(przypomnijmy – Piaskowa
Góra i Rusinowa) w proces
diagnozy ośrodek zaangażuje
lokalnych partnerów, co pozwoli wyjść poza krąg stałych
odbiorców i będzie miało
korzystny wpływ na trwałość
wypracowanych rezultatów.
Zaglądajcie na funpage
WOK i ZPiT „Wałbrzych”,
śledźcie strony internetowe i
dołączajcie do wydarzeń, nie
tylko wirtualnie. Cieszmy się
bezpieczną, artystyczną aktywnością, póki możemy, bo
nigdy nie wiadomo zza którego rogu wyłoni się lockdown.
Red

» Stand-up (nie) tylko dla kobiet, czyli świętowanie
Dnia Kobiet już 8 marca o godz. 18:00

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (WOK)
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Bilety

» Na spektakl „Władca
Skarpetek” każda kobieta
– mała i duża – wejdzie
kupując bilet ulgowy

Bilety: 20 zł – normalny, 18 zł – ulgowy (dzieci do 12. roku życia)
Kasa biletowa teatru, tel. 74 666 73 41, czynna godzinę przed spektaklem
Kwiecień
Kwiecień
2021
2021
Kup bilet on-line na: www.bilety.teatrlalek.walbrzych.pl
(preferowana
Pn
Wt
Pn
Śr
Wt
Cz
Śr
Pt
Cz
Sb
Pt
Sb
N
N
forma zakupu)

Środa
Środa

29

Czwartek
Czwartek

Piątek
Piątek
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4 4

5 5

9 9

10 10

11 11

12 12

Fot. użyczone (TLiA)

2 2

Dzień17 Kobiet
17
18 18w teatrze
19 19

zec 2021
16 16

Naszym zdaniem to zdecydowanie lepszy pomysł niż bombonierka i goździki. Cieszy nas, że do świętowania Dnia Kobiet włącza
się Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu. W sposób dość oczywisty,
Wtorek
Środana spektakl i...
Czwartek
Piątek
zapraszając do siebie
bardziej oryginalny.
Jesteście ciekawi tego drugiego?

223 23

324 24

Dyrektor Zbigniew Prażmowski
zamierza 8 marca wręczać kobietom
z wybranych instytucji miejskich
Wałbrzycha badże (okrągłe przypinki) z hasłem „Teatr (Lalek) jest
kobietą”. Dobry pomysł, przyznacie
sami?

425 25

Teatr przygotował też ofertę
warsztatów improwizacyjno-ruchowych dla kobiet, które 8 marca w godz. 14:00, 16:00 i 18:00
poprowadzi aktor Paweł Kuźma.
Panie nauczą się, jak rozgrzewać
swoje ciało przed wejściem na

930 30
10
31 31
Gwoździem po ekranie

11
1 1

526 26

scenę, poznają techniki łagodzące
stres związany z występami oraz
będą mogły wkroczyć w świat
improwizacji, biorąc udział w
grach i zabawach rozwijających
umiejętności improwizowania. W
każdym z bloków warsztatowych
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2 2

Osobiste kreski „Wilka”
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30

Nie odpuszczamy i wykorzystujemy moment, że kina zostały
otwarte, wracając w wielkim stylu do naszej stałej rubryki. Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Zabij to i wyjedź z tego miasta” w reżyserii Mariusza Wilczyńskiego.

17

Dość rzadko na naszych łamach
goszczą filmy animowane. Ale w tym
tygodniu kino Apollo zaproponowało
obraz, którego nie można zlekceważyć
– „Zabij to i wyjedź z tego miasta” Mariusza Wilczyńskiego. Kto już wcześniej
poznał charakterystyczną kreskę tego
rysownika, wie doskonale, że nie
można spodziewać się po jego długim
metrażu czegoś łatwego. Istotnie, jego
film, który realizował czternaście lat,
nie jest ani bajką, ani typową fabułą.
„Zabij to i wyjedź z tego miasta” to
kino trudne, mroczne, często niezrozumiałe, ale jednocześnie magiczne.
Wilczyński przede wszystkim sięga
do swoich bliskich i miejsc z dzieciństwa. Autor rysuje zatem trochę

24

31

18

straszną Łódź Fabryczną i powykrzywiane postacie, które czasami
stają się zwierzętami i odwrotnie.
Stworzona, przedziwna rzeczywistość jest pełna ludzi, którzy byli dla
niego ważni, ale już ich nie ma – jak
dziadkowie czy przyjaciel – Tadeusz
Nalepa. W filmie wracają, a on im
towarzyszy – raz jako dzieciak, innym
razem jako dorosły. Skoro wymieniłem
nazwisko muzyka i założyciela grupy
Breakout, to jego twórczości w obrazie jest dużo. I brzmi w nim naprawdę
dobrze, choć może zabrakło odrobinę
różnorodności. Za to perfekcyjnie
wypadły efekty dźwiękowe. Brzmią
idealnie czysto i autentycznie (uruchamiany neon). To jednak nie koniec

25

1

19

dźwiękowych niespodzianek. Postacie
dostały rozpoznawalne głosy gwiazd
kina. Rozpoznać można Andrzeja
Wajdę, Marka Kondrata, Krzysztofa
Kowalewskiego, Daniela Olbrychskiego, Irenę Kwiatkowską, Annę
Dymną, Krystynę Jandę, Tomasza
Stańko, Barbarę Kraftównę, Andrzeja
Chyrę i wielu innych. Taki zestaw
artystów, często już niebędących z
nami, nadaje filmowi dodatkowego
wymiaru. Mało tego, wchodzą w
banalne, a czasami w zwariowane
dialogi (rozmowy ze sklepową czy
podróżnych w pociągu).
Reżyser dba nie tyko o dźwięki,
ale również o szczegóły rysunkowe, które dodają smaczków
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Niedziela
pl).
Warsztaty warsztatami, ale małe
i duże kobietki zapraszamy 7 marca do TLiA na spektakl „Władca
| godz. 12.30
Skarpetek”,. Początek o godz.
| „Władca Skarpetek” (Dzień
12:30. Każdej damie przysługuje
Kobiet – dla dużych i małych
bilet ulgowy, kupiony w kasie
kobiet bilety w teatrze w
teatru.
cenie ulgowej wejściówki)
Przypomnijmy, że „Władca Skarpetek” to 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
| godz. 12.30
świat ożywionych i rozśpiewanych
| „Żabcia i Ropuch”
książek, słoików, zabawek, naczyń
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| godz. 17.00
| „Chłopcy z placu Broni”
(Międzynarodowy Dzień
Teatru – z tej okazji bilety
ulgowe dla wszystkich!)

| godz. 12.30
| „Dobrze, że jesteś”
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4 głównie
4 do siermiężnych lat osiem-
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obrazkom – np. tabliczki w pociągu „Nie wychylać się” w trzech
językach czy neon. Jeśli lubicie styl
rysownika, to warstwa wizualna
na pewno was zachwyci. Kadry z
neonem czy z tramwajami, może
trochę przygnębiające, potrafią
zauroczyć. Gdyby można było je
wyciąć i oprawić, to z przyjemnością powiesiłbym je na ścianie.
Twórca – wydaje się, że o nieograniczonej wyobraźni – zabiera nas

dziesiątych. Gościmy na dworcach,
w pociągach, nad morzem. Nie
brakuje także scen metafizycznych,
zakłóconych proporcji.
Jeśli uda się przyjąć taką konwen© zKalendarzSwiat.PL
© KalendarzSwiat.PL
cję, to
pewnością
na koniec poczujemy niedosyt, zarówno estetyczny,
jak i intelektualny. Wiele scen skłania
do własnej interpretacji i refleksji.
Ocena 8/10
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Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Okiem gracza

Polskie gry inspirują innych
Polacy stworzyli wiele dobrych gier komputerowych. Od mniejszych tytułów jak
Superhot, czy Chernobylite do gigantów branży gamingowej, czyli chyba prawie
każdej gry wydanej przez CD Projekt RED, zyskujemy uznanie na całym świecie.
Nic dziwnego, że polskie produkcje stają się inspiracją dla innych twórców.
SKN

Prawnik radzi
Rozwód a podział majątku wspólnego. To niezbyt przyjemny temat, ale życie uczy, że to nic
nadzwyczajnego. O czym warto
wiedzieć w tym przypadku, radzi
nasz prawnik Adam Daraż.
Rozwód jest definitywnym
zakończeniem małżeństwa.
Nie zawsze jednak kończy
wszystkie sprawy między byłymi małżonkami. Bardzo często przecież pozostaje wspólny majątek – dom, mieszkanie, działka letniskowa, firma,
samochody, konta bankowe
oraz kredyty. Sąd w wyroku

orzekającym rozwód zasadniczo majątku nie dzieli, ponieważ postępowanie byłoby
zbyt obszerne i skomplikowane. Zgodnie z art. 30 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego
sąd może w wyroku rozwodowym, na wniosek jednego z
małżonków, podzielić majątek
wspólny, jeżeli nie spowoduje

to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Praktyka jednak
jest taka, że podziału majątku
po rozwodzie dokonuje się
osobno.
W małżeństwie zasadniczo
istnieją trzy majątki: majątek
wspólny, majątek osobisty
męża, majątek osobisty żony.
Taki stan istnieje, jeżeli przyszli
małżonkowie nie zmodyfikują
zasad ustawowych w drodze
umowy zawartej przed notariuszem. Umowa taka może
zostać zawarta również w
trakcie trwania małżeństwa.
Majątek osobisty każdego z
małżonków stanowi to, co
każdy z nich zgromadził przed
ślubem oraz to, co nabył już
w czasie małżeństwa poprzez
dziedziczenie i darowiznę (je-

UWAGA KONKURS

Burger dobra rzecz, zwłaszcza jeśli jest przygotowany przez kucharzy
z Restauracji Złota Stacja w Wałbrzychu przy ul. Rycerskiej 1. Ten lokal
po raz kolejny jest partnerem w naszej cotygodniowej zabawie. Nic
dziwnego. Potrawy stamtąd smakują chyba każdemu. A burgery to…
mniam palce lizać. Nic tylko wgryzać się w chrupiącą bułkę z dodatkami.
Narobiliśmy wam ochoty? O to chodziło! Dzięki nam zamówicie burgera
w tej restauracji w niższej cenie. Jak to zrobić? Weźcie udział w konkursie,
w którym należy udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie. Zapraszamy
was do konkursu, w którym należy odpowiedzieć na wydaje nam się
proste pytanie. Widzicie fotografię obok? W jakim obiekcie znajduje się
widoczne na zdjęciu wnętrze?
Dobra odpowiedź oznacza, że możecie skorzystać z upustu na wybranego burgera. Każdy kupon z poprawną odpowiedzią upoważnia
do zakupu dania z 20-procentową bonifikatą. Nie ograniczamy was.
Każdy, kto zna odpowiedź i przyjdzie do lokalu z wypełnionym kuponem,
zje znacznie taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Restauracji Złota Stacja w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (3 marca) do piątku (5 marca).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.
pl. Pamiętajcie, że burgery otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon
z poprawną odpowiedzią.

żeli darczyńca nie postanowił
inaczej).
Wszystko to, co małżonkowie nabywają po ślubie,
jak również to, co zarabiają,
wchodzi do majątku wspólnego, chyba że zgodnie ustalą
oni inaczej. Majątek wspólny
jest specyficzną masą, która
nie może być podzielona dopóki trwa wspólność ustawowa i żaden małżonek samodzielnie, bez zgody drugiego,
nie może zbyć jakiegokolwiek
składnika majątku wspólnego.
Domniemywa się, że udziały w majątku wspólnym są
równe, ale w wyjątkowych
sytuacjach, jeżeli istnieje duża
dysproporcja w przyczynieniu
się każdego z małżonków do
powstania wspólnego ma-

jątku, można przy podziale
żądać ustalenia nierównych
udziałów w tym majątku (art.
43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Gdy ustała już wspólność
ustawowa, czy to w wyniku
orzeczonego rozwodu, czy
zawarcia umowy o rozdzielności, możemy majątek wspólny
podzielić. Podział polega na
wyjściu ze współwłasności,
która utworzyła się przez to,
że małżonkowie nabywali
różne rzeczy i prawa razem.
Podziału można dokonać polubownie, w drodze umowy
zawartej przed notariuszem, a
jeżeli małżonkowie nie mogą
się porozumieć, konieczne
będzie postępowanie sądowe
o podział majątku.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.benchmark.pl)

Do tej grupy zalicza
tylko fragment jej twasię studio odpowiedzialrzy, ale to wystarczyło,
ne za Tekken 7, które
żeby uważni gracze zasprawiło pozytywną nieuważyli, że pani premier
spodziankę polskim graprzypomina Ciri z serii
czom. Na początku wiogier o Wiedźminie.
sny tego roku premierę
Fani Tekken 7 (zwłaszbędzie miało nowe DLC CHALLENGER cza ci z Polski) spekulutej produkcji, w którym
ją na temat zdolności i
jedną z nowych postaci
broni tej zawodniczki.
będzie premier (a właściwie premierka) Niektórzy liczą, że będzie ona walczyć
Polski! Na razie na temat samej zawod- szablą, tak jak bohaterzy Pana Tadeusza.
niczki wiadomo mało, a informacji na Pojawiają się też głosy, że jej popisowym
jej temat dostarcza tylko krótki zwia- ruchem powinien być atak cebulą. Osostun na Youtubie w którym bohaterka biście mam nadzieję, że nowa postać
dumnie mówi ,,Muszę wygrać w imię będzie nosiła broszkę.
Julia SKN Challenger
wszystkich Polaków!”. Na filmiku widać

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
W jakim obiekcie znajduje się widoczne
na zdjęciu wnętrze?

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

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

» Po zimie można już zejść
z rowerów stacjonarnych
i ruszyć w plener

Rower jest OK

Wraca sezon rowerowy!
Trochę śniegu, parę razy narty biegowe, na zjazdówkach nie zdążyłem przez zamknięte stoki, w domowych warunkach wykręciłem trochę kilometrów na rowerze stacjonarnym przy rewelacyjnej
współpracy zwifta i wentylatora i... już. Wiosna. Wracają przyzwoite
warunki do rowerowych przejażdżek. Kiedy minęło te kilka miesięcy? Ja nie wiem.
Tak, sezon rowerowy trwa cały
rok. Choć, musicie przyznać, tych
kilka śnieżnych i mroźnych tygodni,
głównie w naszym górskim terenie, to

jednak nie był czas na rower. Głównie
ze względów bezpieczeństwa.
Mam nadzieję, że tych kilka
zdecydowanie mniej rowerowych

U
WAGA KONKURS
Nie będziemy szukać przedziwnych usprawiedliwień albo zrzucać winy na chochlika

drukarskiego. Po prostu w zeszłym tygodniu w tym miejscu popełniliśmy błąd i zamiast
zdjęcia dopasowanego do pytania, powtórzyliśmy fotografię z sąsiedniej strony. Która
nijak miała się do zadanego pytania konkursowego. Przepraszamy, nasz błąd.
Dziś powtarzamy to samo pytanie, ale już z poprawnym obrazkiem. Zapraszając jednocześnie do wyjątkowej restauracji w Świdnicy na potrawy kuchni
czeskiej. Oczywiście zastrzegając, że możecie je zamówić na wynos. Żeby zjeść
pyszny lunch i skorzystać z atrakcyjnego rabatu, który wam proponujemy, wystarczy wziąć udział w naszej zabawie i poprawnie odpowiedzieć na pytanie.
Widzicie fotografię obok? Przy jakiej świdnickiej ulicy stoi budynek ozdobiony
w widoczny na zdjęciu sposób?
Przypominamy, że mamy dla was upust na wybrane danie w Restauracji
Kryształowa w Świdnicy. Każdy kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do
zakupu dowolnie wybranej potrawy z 15-procentowym rabatem! Każdy kto
zna odpowiedź, skorzysta z bonifikaty. Nie trzeba się spieszyć. Na miłośników
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji
Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy (3 marca) do piątku
(5 marca). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z
poprawną odpowiedzią.

miesięcy nie przespaliście. Tak,
wiem. Długie, ciemne i zimne
wieczor y rozleniwiają. Opady
śniegu, mróz i zaśnieżone drogi

na pewno nie przyczyniły się do
zwiększonej motywacji do jazdy
rowerem na przykład w styczniu
lub w lutym.

Okres, w którym trudno swobodnie i komfortowo pokręcić, to dobry
czas na odpoczynek dla „rowerowych” partii mięśni i idealna pora
do poprawy warunków fizycznych,
wydolnościowych i ogólnorozwojowych. W cenie powinny być dla was
siłownie, kluby fitness, baseny czy
wypady na narty biegowe. Jeśli nie
były, bo akurat zostały zamknięte z
powodu pandemii...zapomnijcie o
olimpijskiej formie w marcu, kwietniu i nawet w maju. Dobrą formę
na rowerowy sezon robi się zimą.
Kiedy wszyscy leżą na kanapie, a
wy wylewacie „siódme poty” na
treningu w siłowni czy podczas innej
aktywności. To procentuje w sezonie.
Kiedy inni już nie mogą, wy dzielnie
jedziecie dalej. I jeszcze macie „z
czego” dokręcić.
No dobrze. Zejdźmy trochę na
ziemię. Jedna dobrze przepracowana
zima wiosny nie czyni i cudów nie
zrobi. Aktywnym trzeba być każdego
roku i tego każdemu życzę. Bądźcie
w jakiejkolwiek aktywności, ale
nie przesiadujcie zimy w domach.
Mróz jest zdrowy, zima jest super
i tylko nasze przygotowanie może
być nieodpowiednie. W ten zimowy
czas osobiście i to dość regularnie mijałem kilku rowerzystów na
okolicznych szosach. Głównie tych
samych. Wielki szacunek dla nich.
Z początkiem marca, choć pogoda
pewnie nieraz spłata figla, zaczynają
się już dobre warunki na pierwsze
plenerowe kręcenia. Nie marnujcie
czasu! Wykorzystajcie pierwsze
cieplejsze i słoneczne dni na przetarcie swoich dobrze znanych tras i
ulubionych ścieżek rowerowych. Nie
każdy z nas musi szykować się do
zawodów, maratonów czy wielkich
rowerowych wypraw. Warto, by
każdy cieszył się z jazdy rowerem
na swój sposób. Nawet w drodze
do sklepu czy pracy. To w końcu też
aktywność.
Rowerzyści! Wsiadamy na rowery
i wracamy na szlaki! Wracamy też
z rowerowym działem na łamach
tygodnika WieszCo. Więc kręćcie
kilometry i czytajcie. Do zobaczenia
na dwóch kółkach!

KUPON
Przy jakiej świdnickiej ulicy stoi
budynek ozdobiony w widoczny na
zdjęciu sposób?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Jedna porcja pestek dyni (100 g)
przewyższa dzienne zapotrzebowanie
na magnez, fosfor i mangan

Jeśli już podjadać, to zdrowo
Długie wieczory sprzyjają wylegiwaniu się pod kocem z kubkiem ciepłej herbaty. Każdy z nas zna jednak ten moment, gdy niespodziewanie
nachodzi nas ochota na jakąś przekąskę. Tych jest wiele, jednak nie
każda jest zdrowa i tym samym godna uwagi.
» Żurawina to bogactwo niezwykle
silnych przeciwutleniaczy

Można jednak
wybrać
taki produkt, który nie tylko
zaspokoi
nasz apetyt, ale
również wzmocni naszą odporność i
przyczyni się do poprawy
samopoczucia. Prezentujemy
5 doskonałych przekąsek, po
jakie warto sięgnąć nie tylko
zimą, ale o każdej porze roku.
1.Suszona żurawina
Znana jest przede wszystkim
w profilaktyce i leczeniu zakażeń dróg moczowych, w znacznym stopniu bowiem zmniejsza
ilość bakterii w układzie moczowym, a do tego osadza się
na ścianach jego narządów, by
tworząc specjalną „powłokę”,
chronić je przed osadzaniem
się drobnoustrojów. W tych nie-

pozornych
owocach
kryje się wiele witamin (B1, B2,
C, E) oraz składników mineralnych, tj. potas, sód, wapń,
magnez, jod, żelazo.
Żurawina to również bogactwo niezwykle silnych
przeciwutleniaczy. Po tego
typu przekąskę powinny sięgać osoby z chorobami serca,
bo pozytywnie wpływa ona
na naczynia krwionośne – nie
pozwala na ich zatykanie,
dzięki czemu zmniejsza się
ryzyko powstania zakrzepów.

Zawarte w żurawinie flawonoidy, proantocyjanidy i
antycyjany działają antyoksydacyjnie – neutralizują wolne
rodniki, które są przyczyną
przedwczesnego starzenia
się komórek.
2.Pestki dyni
Pestki skr ywają
ogromną moc. Ich
jedna porcja (100 g)
znacznie przewyższa
dzienne zapotr zebowanie na magnez,
fosfor i mangan. Kryją w
sobie również spore ilości
cynku, który doskonale wpływa na stan skóry – rozjaśnia
przebarwienia, wygładza i
wzmacnia cerę, a do tego
przyspiesza gojenie się ran.
Pestki dyni dobrze wpływają również na funkcjonowanie
układu nerwowego, za co
odpowiada obecna w nich
niacyna (witamina B3).
3.Ziarna słonecznika
W tych niepozornych ziarnach jest wiele witaminy E, a
więc witaminy młodości, która
ma za zadanie chronić komórki

przed stresem oksydacyjnym.
Reguluje ponadto gospodarkę hormonalną organizmu.
Obecna w ziarnach słonecznika witamina B1 pozytywnie
wpływa z kolei na prawidłowe
funkcjonowanie serca i układu
nerwowego, a potas w nich
obecny reguluje ciśnienie krwi.
4.Orzechy
To prawda, że zimą smakują najlepiej, a do tego są
najzdrowsze ze wszystkich

bakalii. Usprawniają pracę
mózgu i według niektórych są
nawet dla niego swoistym „paliwem”. Orzechy wspomagają
również walkę z toczącymi
się w organizmie infekcjami,
poprawiają kondycję układu
krwionośnego. Są bogate w
białko, potas, błonnik, magnez
i witaminę E. Nie brakuje im
również witaminy B3 (niacyny).
Ma ona pozytywny wpływ na
przemiany metaboliczne w

organizmie, a ponadto obniża
poziom cholesterolu.
Orzechy laskowe są bogatym źródłem kwasu foliowego.
W migdałach z kolei znaleźć
można substancje antyoksydacyjne (zwalczające wolne
rodniki) i dużą ilość argininy –
aminokwasu, który poprawia
wydajność mięśni. Orzeszki
ziemne, zwane również arachidowymi, to natomiast dobre
źródło kwasów oleinowych. Co
ciekawe, te ostatnie należą do
rodziny roślin strączkowych
(a dokładniej bobowatych).
Z ilością orzechów zaserwowanych jako przekąska nie
należy przesadzać. Garść tego
specjału na jeden raz w zupełności wystarczy.
5.Jabłka
Najlepiej jeść ze skórką, bo
to w niej ukryta jest duża ilość
pektyn, które mają zdolność
oczyszczania organizmu z substancji trujących. Ich codzienna
obecność w diecie chroni przed
zawałem i rozwojem miażdżycy, a dodatkowo wspomaga
pracę jelit, zapobiegając zaparciom. W jabłkach kryje się
duża ilość witaminy C, która
wzmacnia układ odpornościowy. Wiele w nich również
żelaza i potasu.
Jedzenie jabłek nie tylko pozytywnie wpłynie na zdrowie,
ale również poprawi wygląd
skóry i sprawi, że stanie się ona
bardziej elastyczna. Dlaczego?
Wspomniana już witamina C
oraz witamina P uszczelniają
ścianki naczyń włosowatych, co
w znacznym stopniu ogranicza
powstawanie tzw. „pajączków”.
Są doskonałą przekąską,
nawet jeśli chcemy zrzucić
kilka kilogramów po zimie.
Zawierają mało kalorii, a do
tego przyspieszają trawienie
i są niezwykle sycące.
Agnieszka Gotówka,
redaktor naczelna serwisu biokurier.pl
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O nadużywaniu alkoholu (1)
Problemy patologii społecznej pojawiają się najczęściej jako niezamierzone skutki trudnych, bardzo
złożonych przyczyn, związanych m.in. z rozwojem
cywilizacji. Jednymi z ważniejszych zagrożeń społecznych są uzależnienia od różnych substancji chemicznych, w tym alkoholu – jednego z najmocniejszych i najczęściej stosowanych środków o działaniu
psychotropowym.
Liczne opisy spożywania, nadużywania
alkoholu oraz przestróg przed jego nadmierną
konsumpcją znajdują się w księgach Starego
Testamentu, a pierwszym człowiekiem, który
miał problemy alkoholowe, był Noe. Szacuje
się, że na świecie ok. 2,3 mld osób spożywa
alkohol. Europa przoduje pod względem średniego spożycia na mieszkańca, ale Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje wzrost
w najbliższych latach w Azji Południowo-Wschodniej, regionie Zachodniego Pacyfiku
i obu Amerykach. Średnie spożycie alkoholu
wśród osób, które deklarują picie, wynosi 33
gramy czystego alkoholu etylowego dziennie
(dwa kieliszki wina po 150 ml lub duże piwo –
750 ml, lub 2 kieliszki alkoholu wysokoprocentowego po 40 ml). W skali świata najczęściej

spożywane są alkohole wysokoprocentowe (45
%), następnie piwo (34%) i wino (12%). Ponad
1/4 pijących stanowi młodzież w wieku 15-19
lat, głównie w Europie (44%), obu Amerykach
(38%) i regionie Zachodniego Pacyfiku (38%).
Średnie roczne spożycie napojów alkoholowych w Polsce na 1 mieszkańca w litrach,
w przeliczeniu na 100% alkohol wynosiło w
roku: 1999 – 7,04; 2009 – 9,06; 2019 – 9,78.
Struktura spożycia w 2019 roku przedstawiała
się następująco: wyroby spirytusowe – 37,8%,
wino i miody pitne – 7,6%, piwo – 54,6%.
Nadużywanie alkoholu dotyczy ponad 2,5 mln
Polaków, gdzie 700-900 tys. osób jest uzależnionych. W rodzinach z problemem alkoholowym
żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci.
Prof. Anna J. Kurnatowska, prof. Piotr Kurnatowski

Ocieplać czy nie ocieplać?
Oczywiście ocieplać! Pojęcie termomodernizacji obejmuje wiele aspektów, a są to: wymiana okien, ogrzewania (pieca, instalacji), wentylacji,
ocieplenie piwnic, stropodachów oraz ścian. Można powiedzieć, że to jak
bardzo duży remont budynku, który ma zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię. Wszystko to przekłada się na późniejsze oszczędności.
Skupmy się na jednak na
ociepleniu budynków, czyli
wbudowaniu odpowiedniego systemu. Co ta inwestycja tak naprawdę da?
Patrząc na budynek od
zewnątrz, to każdy system
ociepleń poprawia wygląd
elewacji. Dzieje się to dzięki
wielu rodzajom dostępnych tynków, zapraw. Każdy
może wybrać system ociepleń, który sprawdzi się w
lokalizacji jego inwestycji.
Wybrać kolor wśród setek
barw. Coraz powszechniejsze stają się też dodatkowe
elementy dekoracyjne, jak
imitacje desek, betonu, kamienia, które dodatkowo

upiększają budynek. Dziś
każdy może czymś urozmaicić system ociepleń i
zindywidualizować swój
dom. Pamiętajmy, że estetyka budynku zwiększa jego
wartość na rynku nieruchomości.
Estetyka to nie wszystko,
wielkim atutem wykonania ocieplenia jest ochrona
ścian zewnętrznych przed
niszczącym działaniem czynników atmosferycznych takich jak opady, mróz, promieniowanie UV. Stosując
ocieplenie sprawiamy, że
ściana nośna będzie pełnić
tylko funkcje przenoszenia
obciążeń. Funkcja termo-

izolacji zostaje przeniesiona
na ocieplenie. Ocieplenie
wpłynie zatem na trwałość
budynku.
Ocieplenie ma jednak
służyć przede wszystkim
oszczędnościom energetycznym. Pewne jest, że aż 2540% ogólnych strat ciepła
budynku spowodowane jest
przenikaniem ciepła przez
źle zaizolowane ściany budynku. Dlatego ocieplenie
ścian jest podstawowym
zabiegiem mającym na celu
ograniczenie strat, a ponadto ma dać oszczędności w
rachunkach.
Przez system ociepleń
należy rozumieć zestaw

wyrobów objęty określonym dokumentem odniesienia, czyli najczęściej
oceną techniczną danego producenta np. firmy
KREISEL. Nie powinno się
stosować tzw. składaków,
czyli zapraw i tynków
od różnych wytwórców.
Wszystkie elementy systemów ociepleń najlepiej
kupić w jednej hurtowni

» Ocieplenie wpływa na trwałość budynku

u sprawdzonego i wiar ygodnego dystr ybutora, takiego jak np. firma
MAZBUD z Wałbr zycha.
Dzięki kupnie wybranego systemu ociepleń w
jednym miejscu będziemy otoczeni też fachową opieką zarówno przez
przedstawicieli hurtowni,
jak i producenta.
BP

Fot. użyczone (Kreisel)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Alkohol był i jest spożywany z powodu następujących funkcji, jakie spełnia w życiu:
* fizjologiczne – odżywcze, trawienne, energetyczne, pobudza krążenie, redukuje ból, zmęczenie, itp.;
* psychologiczne – redukuje lęk, napięcia emocjonalne, podwyższa poziom swobody, ekspresji;
* społeczne – ułatwia kontakty międzyludzkie, integrację, funkcje statusowe, religijne, ceremonialne;
* ekonomiczne – jest źródłem dochodu, stabilizuje rynek wewnętrzny, bilans płatniczy, alkohol
jako sposób uzależnienia ekonomicznego, jako łapówka;
* polityczne – alkohol jako instrument sprawowania władzy, jako płaszczyzna walki politycznej.
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Poziomo:
2 - członek najmłodszej grupy metodycznej
w organizacji harcerskiej
4 - roślina z rodzaju Rubus
charakteryzująca się czarną barwą owoców
7 - mieszkaniec Indii
8 - izba w większych dworach
szlacheckich przeznaczona dla kobiet
10 - urządzenie do przepłukiwania wodą
lub roztworem leku jam ciała
11 - najniższa figura w kartach do gry
12 - muzułmański dostojnik państwowy
13 - kompozytor i pianista niemiecki,
ostatni z tzw. klasyków wiedeńskich
15 - zewnętrzne narządy płciowe
16 - lewa strona konta księgowego
17 - długa, biała szata liturgiczna
Pionowo:
1 - długa broń palna myśliwska
3 - bezżeństwo osób duchownych,
konsekrowanych
5 - wolne stanowisko pracy
6 - porządek według ważności osób lub
rzeczy
9 - terytorium państwa, które jest
okupowane przez inne państwo
14 - szkliwo - powłoka pokrywająca
wyroby ceramiczne
16 - niższa izba parlamentu rosyjskiego

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - smaczny egzotyczny owoc
(pestkowiec) - liczi
6 - sito w kształcie prostokąta
służące do przesiewania –
rzeszoto
7 - wytwór wyprodukowany
z materiałów o niskiej jakości
- bubel
9 - samodzielna wydawniczo
część większego wydawnictwa drukowanego - zeszyt
10 - zaloty, umizgi, zwłaszcza
na łonie natury - ksiuty
13 - uczeń, najczęściej medresy
lub szkoły koranicznej - talib
14 - wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu
w celu leczniczym - wlewka
15 - drużyna sportowa złożona z dwóch osób - kobiety i
mężczyzny - mikst
16 - w ekonomii - kierunek
zmian wartości indeksów trend

Pionowo:
1 - płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu
- mocz
2 - elastyczne włókno syntetyczne - lycra
3 - bojownik w rzymskiej
Palestynie – zelota
4 - pieprzyca siewna, roślina
z rodziny kapustowatych rzeżucha
5 - znany gatunek kawy robusta
8 - język zwierzęcia postrzegany jako mięso - ozór
11 - metalowa elektroda
umieszczona w wilgotnej
warstwie gruntu - uziom
12 - substancja odur zająca, pozyskiwana z niektórych gatunków kaktusa
- pejotl
14 - ptak z rodziny krukowatych – wrona
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program tv

Piątek

00:35
TVP2

piątek
00:35

5 - 11 marca 2021
Poniedziałek

20:05
POLSAT

21:20

6 kul

TVP1

ﬁlm sensacyjny, USA, 2012

Samson Gaul (Jean-Claude Van Damme),
były najemnik i członek Legii Cudzoziemskiej,
mieszka obecnie w Mołdawii, gdzie wiedzie
z pozoru normalne życie. Na co dzień prowadzi
sklep mięsny, lecz jego głównym zajęciem
jest poszukiwanie dzieci porwanych przez
handlarzy żywym towarem. Niestety, podczas
jego ostatniej akcji zginęły niewinne osoby.
Mężczyzna wciąż bardzo przeżywa tamtą
tragedię, a smutki topi w alkoholu. Pewnego
dnia do Samsona z prośbą o pomoc zwraca się
zrozpaczony Andrew.

6 kul
TVP 2

Sobota

Creed II
dramat obyczajowy, USA, 2018

23:10

Transporter 2

POLSAT

Frank Martin, były agent służb specjalnych,
wyświadcza koledze przysługę i zastępuje
go na stanowisku szofera państwa
Billingsów z Miami. Jego obowiązkiem
jest odwożenie do szkoły syna pracodawców, sześcioletniego Jacka. Choć zwykł
obracać się wśród bandytów, doskonale się
sprawdza w roli opiekuna dziecka. Zyskuje
też zaufanie jego matki. W ostatnim dniu
pracy Martin zostaje poproszony przez
panią Billings o przysługę - ma zwieźć Jacka
do lekarza na badania.

21:30

Za szybcy, za wściekli

TVN

ﬁlm sensacyjny, Niemcy, USA, 2003

Brian O’Conner, traci pracę w policji po tym,
jak umożliwił ucieczkę aresztowanemu
Dominicowi Toretto, niepokonanemu
uczestnikowi nielegalnych wyścigów. Były
funkcjonariusz w krótkim czasie staje się
jednym z najlepszych kierowców, którzy
biorą udział w nocnych, zakazanych zawodach. W trakcie kolejnego startu zostaje
jednak zatrzymany przez miejscowych
stróżów prawa. Chcąc się zrehabilitować,
zgadza się podjąć misji, której celem jest
zdemaskowanie Cartera Verone’a.

Adonis Johnson (Michael B. Jordan), syn
słynnego Apolla Creeda, jest nowym
mistrzem ringu. Teraz przygotowuje się
do największego bokserskiego starcia
w swojej dotychczasowej karierze. Musi
stawić czoło Viktorowi (Florian Munteanu),
którego ojciec, radziecki pięściarz Ivan
Drago (Dolph Lundgren), przed laty
przyczynił się do śmierci Apolla. Adonis,
mając w pamięci tragedię, która dotknęła
jego rodzinę, postanawia zrobić wszystko,
by wygrać tę walkę.

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, Francja, USA, 2005

Niedziela
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Środa

23:50

Obsesja

TVP2

thriller, USA, 2009

Czwartek

Miłość i inne komplikacje
Manhattan. Młoda prawniczka Emilia Greenleaf (Natalie Portman) zakochuje się w swoim
szeﬁe, Jacku Woolﬁe (Scott Cohen). Wkrótce
nawiązują romans. Mężczyzna jest jednak
żonaty i ma kilkuletniego syna Williama
(Charlie Tahan). Niebawem Emilia zachodzi
w ciążę. Jack decyduje się na rozwód z żoną,
lekarką Carolyn (Lisa Kudrow), a następnie
poślubia kochankę. Jego syn, zrozpaczony
rozstaniem rodziców, całą złość przelewa na
macochę. Emilia rodzi córeczkę, lecz dziecko
po trzech dniach umiera.

Derek Charles jest szczęśliwym mężem i ojcem.
Doskonale wiedzie mu się również w życiu
zawodowym - właśnie otrzymał awans i wraz
z rodziną przeprowadził się do nowego domu.
Pewnego dnia w jego biurze pojawia się Lisa,
która zastępuje nieobecnego pracownika.
Początkowo dobrze przygotowana i zawsze
pogodna kobieta wydaje się być idealną
współpracownicą. Sytuacja zmienia się jednak
parę dni później, gdy na ﬁrmowym przyjęciu
Lisa zaczyna podrywać Dereka. Mężczyzna
odrzuca ją.

23:10
POLSAT

dramat obyczajowy, USA, 2009

Burleska
ﬁlm muzyczny, USA, 2010

Ali, obdarzona wspaniałym głosem
dziewczyna z prowincjonalnego miasteczka,
decyduje się na ucieczkę od szarej codzienności i podąża za marzeniami do Los Angeles.
Po serii niepowodzeń nie daje za wygraną
i zostaje w Mieście Aniołów. Dzięki temu
przypadkiem traﬁa do The Burlesque Lounge,
majestatycznego, ale podupadającego
teatru rewiowego, gdzie zostaje zatrudniona
jako kelnerka przez Tess, właścicielkę klubu
i gwiazdę rewii. Nowa praca całkowicie
odmienia życie Ali.

piątek

5 marca

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
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
12:50 Natura w Jedynce
- Borneo
13:50 Policzmy się dla Polski
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:15 Policzmy się dla Polski
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
- Policzmy się dla Polski
11:25 Zacznij Od Nowa
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
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

TELETURNIEJ

TELETURNIEJ

FILM PRZYGODOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
16:50 Narciarstwo klasyczne
- Skoki narciarskie
16:55 Teleexpress
17:00 Narciarstwo klasyczne
- Skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Lekkoatletyka
21:55 Blondynka - serial TVP
22:40 Blondynka - felieton
23:00 Nie ma róży bez ognia
- komedia
00:45 Uwięzieni - thriller,
prod. Wielka Brytania
02:30 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial
03:25 Godziny grozy - serial

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
20:30 Dance Dance Dance
22:45 Stulecie Winnych
00:35 6 kul - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2012, reż. Ernie
Barbarash, wyk. JeanClaude Van Damme
02:40 Ośmiorniczka
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
USA, 1983
04:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:20 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Kong: Wyspa
czaszki
- ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny, 2017,
reż. Jordan Vogt-Roberts,
wyk. Tom Hiddleston,
Samuel L. Jackson, Brie
Larson, John C. Reilly, John
Goodman
22:40 Sicario II: Soldado
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Meksyk, 2018,
reż. Stefano Sollima,
wyk. Benicio Del Toro,
Josh Brolin, Isabela
Merced, Jeﬀ rey Donovan,
Catherine Keener,
Matthew Modine
01:15 Kuba Wojewódzki
02:15 Klinika bez tajemnic
03:15 Uwaga! - magazyn
03:35 Noc magii

POLSAT
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
- magazyn prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Twoja Twarz
Brzmi Znajomo
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
FILM PRZYGODOWY

23:10 Legenda Herkulesa
Grecka królowa
zostaje uwiedziona
przez Zeusa. Rodzi
się Herkules, którego
przeznaczeniem jest
obalić tyranię swego
przybranego ojca, króla
Amﬁtriona. Kiedy
dosrasta nieświadom
swojego pochodzenia
i przeznaczenia, zakochuje
się ze wzajemnością
w księżniczce Krety,
Hebe.
01:15 A.I. Sztuczna
inteligencja
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
08:00
08:30
09:15
11:00
12:25
13:30
14:20
14:50
16:10
17:45
18:00
18:30
18:55
20:20

Teledysk
Informacje kulturalne
Kronos - magazyn
Dama z Szanghaju
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1948
Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
Portret Osobisty
Scena muzyczna
- Kapela Fedaków
Wydarzenie aktualne
Dziennik Obserwatora
- ﬁlm dokumentalny
Tatarak - dramat obyczajowy, prod. Polska, 2009,
reż. Andrzej Wajda
Co dalej?
Rok 2020
Informacje kulturalne
- informator kulturalny
Gala Nagrody FENIKS
2020 - koncert
Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
- Podróż do Nowej Ziemi

FILM OBYCZAJOWY

20:25 Wieczór kinomana
- Podróż do Nowej Ziemi
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2005
22:45 Tego się nie wytnie
- talk-show
00:10 Tego się nie wytnie
00:30 Gomorra - serial
01:35 Teraz animacje!
- Lykantropia - ﬁlm
01:40 Teraz animacje!
- Ściany
01:45 Teraz animacje!
- Wolność nogi
02:00 Co dalej?
02:25 Miłość
po południu
- komedia romantyczna
04:40 Wielkie chwile
w dziejach muzyki
- Maria Callas Tosca 1964
05:55 Zakończenie

TV Puls
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
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
SERIAL OBYCZAJOWY

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Kickboxer: Odwet
Kurt zostaje porwany
i traﬁa do więzienia
w Tajlandii. Jedyną
szansą na odzyskanie
wolności jest walka
z bezwzględnym
Mongkutem.
22:15 Fighter
00:10 Antidotum
02:10 Castle
03:05 Reporterzy.
Z życia wzięte
04:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
04:50 Dyżur - serial

TVN 7
05:35 Szkoła
06:35 Szpital
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Ten moment
11:40 Szpital - program
obyczajowy
12:40 Szkoła
13:40 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:45 Brzydula - serial
17:20 Rozwód. Walka o
wszystko
18:25 Ten moment
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Brzydula - serial
20:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia
KOMEDIA

21:30 Dziennik Bridget
Jones
- ﬁlm komedia, Francja,
Wielka Brytania, USA,
2001, reż. Sharon Maguire,
wyk. Renée Zellweger,
Colin Firth, Hugh Grant,
Gemma Jones, Jim
Broadbent
23:35 Gniew Tytanów
- ﬁlm przygodowy,
USA, Hiszpania, 2012,
reż. Jonathan Liebesman,
wyk. Sam Worthington,
Liam Neeson, Ralph
Fiennes, Édgar Ramírez,
Rosamund Pike,
Bill Nighy
01:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:25 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 09:55 Gliniarz
i prokurator
10:55 Detektywi w akcji 11:55
Kobra - oddział specjalny
12:55 STOP Drogówka 13:55
Rubi 14:55 Z miłości do
dziecka 16:00 Policjantki
i Policjanci 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Gwiazdy Kabaretu 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
00:05 Śmiertelna odwilż
Doktor David Kruipen wraz
z grupą studentów prowadzi
badania w arktycznej części
Kanady. Wkrótce po tym, jak
odkrywają szczątki mamuta,
wśród członków ekspedycji
pojawiają się objawy
tajemniczej choroby... 02:10
Interwencja 02:25 Disco
Polo Life

TV Trwam
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Wystarczy mi jeden krok 12:55
Kolory Świętości 13:00 100
cudownych miejsc na świecie
13:10 Aktywna zima
13:30 Msza Święta 14:30 Zrozumieć Antycywilizacje 14:55
Słowo Życia 15:00 Modlitwa
w Godzinie Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze 15:50
Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Siódmy sakrament 16:35
Świat na wyciągnięcie ręki
17:00 Droga Krzyżowa 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
Jasnogórski

TVP 1
05:30
06:00
06:50
07:00

07:35
08:00
08:15
08:40
09:10
09:30
09:45
10:50
11:50
13:35
13:45
14:15

Klan - telenowela TVP
Sprawa dla reportera
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
Wojsko - polskie.pl
Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
Prywatne życie
zwierząt - reportaż
Policzmy się dla Polski
- felieton
Fascynujący świat
Blondynka - serial TVP
Zabawka - ﬁlm obyczajowy, prod. USA, 1982
Policzmy się dla Polski
- felieton
Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
Z pamięci
TELETURNIEJ

14:25 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
15:05 Osiecka - serial TVP
16:00 Sanatorium miłości
- reality show
16:55 Teleexpress
17:00 Narciarstwo
klasyczne
- Skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:05 Lekkoatletyka
21:20 Hit na sobotę
- Creed II
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2018
23:35 Nie ma róży bez ognia
- komedia, prod. Polska,
1974, reż. Stanisław Bareja
01:20 Uwięzieni - thriller
03:10 Hydrozagadka - ﬁlm
04:25 Z pamięci
04:30 Zakończenie
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TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Policzmy się dla Polski
- felieton
11:15 Rodzinny ekspres
11:45 Dance Dance Dance
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
15:45 Smaki świata po polsku
16:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:25 Na sygnale - serial
17:50 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:20 Rodzinka.pl - serial

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Kobieta na krańcu
świata
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
14:00 Na Wspólnej - serial
15:50 O!Lśnienia, 2021
- Nagrody Kulturalne
Onetu i Miasta Kraków
17:00 Nic do zgłoszenia
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Raj dla par - ﬁlm komedia, USA, 2009, reż. Peter
Billingsley, wyk. Vince
Vaughn, Jason Bateman

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:25 Cziłała z Beverly Hills
Rozpieszczony piesek
Chloe wyrusza w podróż
do Meksyku. Gdy gubi
swoją opiekunkę, zostaje
zdany na siebie.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
12:40 Łowcy nagród
14:45 Rolnicy. Podlasie
- program rozrywkowy
prod. Polska
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Kowalscy kontra
Kowalscy
21:05 Piękni i bezrobotni

07:00 Pamiętajcie o Osieckiej
- widowisko
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha
10:25 15:10 do Yumy
- western, prod. USA,
1957, reż. Delmer Daves,
wyk. Glenn Ford, Van
Heﬂin, Felicia Farr
12:10 Serialowa nostalgia
- Kariera Nikodema Dyzmy
- serial TVP
13:05 Urodzeni artyści
- Alicja i Grzegorz Bral
13:35 Stawka większa niż
życie - Wróg jest wszędzie
14:50 Tego się nie wytnie
- talk-show
16:20 Retro kino - Tylko
aniołowie mają skrzydła
18:20 Tamte lata, tamte dni
- Jerzy Kisielewski
18:55 Wielkie chwile
w dziejach muzyki
- Maria Callas Tosca 1964
- ﬁlm dokumentalny

06:00 Łowcy skarbów
Akcja serialu toczy
się na wydziale historii
starożytnej w jednym
z uniwersytetów w
USA. Piękna pani
profesor, Sydney Fox (Tia
Carrere), podróżuje po
świecie w poszukiwaniu
zaginionych skarbów i
skradzionych dzieł sztuki.
Jej asystentem, a także towarzyszem, zostaje Nigel
Bailey (Christien Anholt),
niezdarny mężczyzna,
który od poszukiwania
skarbów w rzeczywistości
woli badać w bibliotekach
stare manuskrypty.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Mocne sobotnie
kino: Eskorta

PROGRAM ROZRYWKOWY

WESTERN

KOMEDIA

FILM BIOGRAFICZNY

FILM AKCJI

20:00 The Voice Kids
- Przesłuchania w ciemno
22:15 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:15 Larry Crowne.
Uśmiech losu
- dramat, prod. USA,
2011, reż. Tom Hanks,
wyk. Tom Hanks, Julia
Roberts, Bryan Crantston,
Gugu Mbatha - Raw
01:00 Źródło nadziei
- dramat, prod. Australia,
USA, 2014, reż. Russell
Crowe
03:00 Koneser
- ﬁlm prod. Włochy,
2013, reż. Giuseppe
Tornatore, wyk. Geoﬀ rey
Rush
05:10 Zakończenie

22:20 Milion sposobów, jak
zginąć na Zachodzie
- ﬁlm western, USA, 2014,
reż. Seth MacFarlane, wyk.
Seth MacFarlane, Charlize
Theron, Amanda Seyfried,
Liam Neeson, Giovanni
Ribisi, Neil Patrick Harris,
Sarah Silverman, Christopher Hagen, Wes Studi,
Christopher Lloyd, Ewan
McGregor
00:55 Mroczne cienie
- ﬁlm komedia,
USA, Australia, 2012,
reż. Tim Burton,
wyk. Johnny Depp,
Michelle Pfeiﬀer, Helena
Bonham Carter
03:20 Uwaga!
- magazyn
03:35 Noc magii

22:05 Seksmisja
- komedia, Polska,
1983, reż. Machulski
Juliusz, prod. Stuhr Jerzy,
Łukaszewicz Olgierd,
Hanin Ryszarda
Dwaj śmiałkowie, Maks
i Albert zostają wysłani
w rejs ku przyszłości. Po
53 latach, budzą się w
dziwnym laboratorium.
00:50 W sieci pająka
Morgan Freeman znowu
wciela się w postać
doktora Alexa Crossa,
detektywa-psychologa, który rozwiązuje
najbardziej zawikłane
zagadki kryminalne.
03:10 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska

20:00 Bilet do kina
- Coco Chanel
- ﬁlm biograﬁczny,
prod. Belgia, Francja,
2009, reż. Anne Fontaine,
wyk. Audrey Tautou,
Alessandro Nivola, Emmanuelle Devos
22:00 The Doors. Festiwal na
wyspie Wight - koncert
23:15 Seans kultowy - Fargo
- dramat, prod. USA,
Wielka Brytania, 1996
01:05 Urodzeni artyści
01:35 Wieczór kinomana
- Podróż do Nowej
Ziemi - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2005
04:00 Westwood: punkówa,
ikona, aktywistka
05:35 Teledysk
05:50 Zakończenie

22:00 Maczeta zabija
Amerykański rząd
zatrudnia Maczetę, by
pokrzyżował plany szalonego handlarza bronią.
00:05 Nocny łowca
Porucznik Marshall
przeżywa trudne chwile
w życiu osobistym, kiedy
dostaje sprawę śmierci
nastolatki. Odkrywając
i aresztując jej oprawcę,
podejmuje współpracę
z emerytowanym sędzią,
który na własną rękę
eliminuje pedoﬁlów.
02:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
02:55 Castle
04:00 Menu na miarę
- talk show

TVN 7
05:00
06:00
06:15
06:45
07:50
09:55
10:30
11:35
13:35

15:35

17:50

Szpital
Kosmiczny wykop
Ten moment
Szkoła
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Ten moment
Andrzej Bargiel
Hotel Paradise
Czary mary - ﬁlm
rodzinny, USA, 1993,
reż. Stuart Margolin, wyk.
Mary-Kate Olsen, Ashley
Olsen, Cloris Leachman,
Phil Fondacaro, Eric
McCormack, Kelly Fox
Jestem na tak
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2008, reż.
Peyton Reed, wyk. Jim
Carrey, Zooey Deschanel,
Bradley Cooper, John
Michael Higgins, Fionnula
Flanagan, Terence Stamp
Gniew Tytanów
- ﬁlm przygodowy, USA

FILM SENSACYJNY

20:00 Jason Bourne
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Chiny, 2016,
reż. Paul Greengrass,
wyk. Matt Damon,
Tommy Lee Jones, Alicia
Vikander, Vincent Cassel,
Julia Stiles
22:40 Pięćdziesiąt
twarzy Greya
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2015, reż. Sam Taylor-Johnson, wyk. Dakota
Johnson, Jamie Dornan,
Jennifer Ehle, Eloise
Mumford, Luke Grimes,
Marcia Gay Harden
01:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:20 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Dzielna
Mysz 07:10 Tom i Jerry: Misja
na Marsa 08:50 Galileo
10:55 Obcy na poddaszu Tom
- wraz z rodzicami i rodzeństwem oraz rodziną swojego
stryja - spędza wakacje
w domu nad jeziorem. 12:40
STOP Drogówka 13:45 Kung
Fu Yoga 16:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci
22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:05 Z podniesionym czołem.
Chris, były żołnierz sił
specjalnych, powraca po
latach w rodzinne strony, by
zacząć nowe życie. Szybko
przekonuje się jednak,
że w niegdyś spokojnym
i dobrze prosperującym
miasteczku teraz królują
narkotyki. 01:55 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Aktywna
zima 13:20 Ocalić od zapomnienia 13:30 Msza Święta
z kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze
14:30 Przegląd Tygodnika „Niedziela” 14:35 Święta Klara
- roślinka św. Franciszka
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10
Ks. Henryk Mosing
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 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Katecheza
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
09:00
09:30
10:00
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:50
13:05
13:15
14:15

Klan - telenowela TVP
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Weterynarze z sercem
Przyrodnik na tropie
Stulecie Winnych
Słowo na niedzielę
- 10 Przykazataków
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią a
niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Pasterz
Policzmy się dla Polski
BBC w Jedynce - Błękitna
planeta. Powrót. Wielka
Rafa Koralowa
Z pamięci - felieton
MAGAZYN

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Policzmy
się dla Polski
- felieton
15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
16:05 Jaka to melodia?
17:00 Teleexpress
17:30 Lekkoatletyka
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych
- serial TVP, prod. Polska,
2021, reż. Michał Rogalski,
Piotr Trzaskalski
21:15 Sanatorium miłości
22:20 Zakochana Jedynka
- Zanim się pojawiłeś
- ﬁlm obyczajowy
00:20 Creed II - ﬁlm fabularny
02:35 Whitney - dramat
04:10 Jaka to melodia?

7 marca
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Policzmy się dla Polski
- felieton
11:15 Dookoła Bałtyku
- magazyn kulinarny,
prod. Polska, 2020
11:40 The Voice Kids
- Przesłuchania w ciemno
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021 - Piosenki Agnieszki
Osieckiej
- widowisko muzyczne
16:15 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
17:15 Na sygnale - serial

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Efekt Domina
12:00 Co za tydzień
- magazyn
12:35 Tajemnica
zawodowa - serial
13:40 Bociany - ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Nicholas
Stoller, Doug Sweetland,
wyk. Andy Samberg
15:35 Kong: Wyspa czaszki
- ﬁlm przygodowy
18:00 Równi sobie
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:00 Horton słyszy Ktosia!
Bohaterem historii jest
słoń Horton, który słyszy
wołanie o pomoc płynące
z odrobiny kurzu. Choć
Horton o tym nie wiedział,
na tym pyłku mieści się
miasto Ktosiowo, zamieszkałe przez mikroskopijnych Ktosiów, którym
przewodzi Burmistrz.
08:50 Wall-E
Ziemia w dość odległej na
szczęście przyszłości. Planeta została zaśmiecona
przez ludzi do tego
stopnia, że zmuszeni byli
ją opuścić na pokładzie
wielkiego statku kosmicznego Axiom.
10:55 Spider-Man
13:40 Ninja Warrior Polska
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo

07:00 Liturgia prawosławna
z cerkwi Narodzenia
Najświętszej Marii
Panny w Bielsku
Podlaskim
08:25 Od ucha do ucha
- Śladami wielkich kompozytorów
- Śladami Chopina
09:25 Od ucha do ucha
- Piotruś i wilk - ﬁlm
10:10 Francuskie
śniadanie
- Arsene Lupin - serial
11:10 Trzeci punkt
widzenia
11:40 Monteverdi. U źródeł
opery - ﬁlm
13:00 Bilet do kina
- Coco Chanel - ﬁlm
15:00 Tosca - opera
17:15 Niedziela z...
Ryszardem
Karczykowskim
18:05 Niedziela z...Ryszardem Karczykowskim

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:15 Książę i ja 4:
W krainie słoni
Duńska para królewska
wyrusza do Azji na ślub
księżniczki Myry. Tuż
przed ceremonią znika
święta słonica, której
obecność według tradycji
jest gwarantem szczęścia
nowożeńców.
10:55 Piękna i bestia
13:20 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Wieloskórka
Umierająca królowa wymusza na mężu przysięgę,
według której ma on się
ożenić tylko z kobietą
piękniejszą od niej.
14:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: O
rybaku i jego żonie
15:45 Kopciuszek
17:50 Narzeczony mimo woli

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Kosmiczny wykop
06:15 Ten moment
06:45 Szkoła
07:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Ten moment
11:35 Andrzej Bargiel
- Śnieżna Pantera
12:40 Hotel Paradise
14:40 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:45 Jaś Fasola: Nadciąga
totalny kataklizm
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, 1997,
reż. Mel Smith, wyk.
Rowan Atkinson,
Peter MacNicol, John Mills,
Pamela Reed, Harris Yulin,
Burt Reynolds, Larry Drake
17:40 Junior
- ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Ivan
Reitman

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:10 Scooby Doo
podbija Hollywood Scooby
Doo postanawia zostać
gwiazdą ﬁlmu.
08:00 Wyspa piratów 10:40
Galileo 12:50 STOP
Drogówka - magazyn 13:50
Gwiazdy kabaretu 14:50
A.X.L. Pies-robot - tajny
projekt z wykorzystaniem
najbardziej zaawansowanej
sztucznej inteligencji na
świecie - mający służyć do
ochrony żołnierzy w walkach
wydostaje się z ośrodka
badawczego i zostaje znaleziony przez nastoletniego
Milesa. 16:55 Dziś 13, jutro
30 19:00 Galileo
20:00 Z podniesionym czołem
21:55 Podróże z diabłem
23:55 Gwiazdy Kabaretu
01:55 Śmierć na 1000
sposobów 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

17:55 Zainwestuj
w marzenia
- serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
18:55 Smaki świata
po polsku - magazyn
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Postaw na milion
21:00 Źródło nadziei - dramat,
prod. Australia, USA
23:00 Kino bez granic
- Jedwab - dramat
01:00 Carte blanche
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2015,
reż. Jacek Lusiński
02:55 Zero - dramat
04:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Za szybcy,
za wściekli
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2003,
reż. John Singleton,
wyk. Paul Walker, Tyrese
Gibson, Eva Mendes, Cole
Hauser, James Remar,
Devon Aoki
23:50 Obecność
- ﬁlm horror,
USA, 2013, reż. James
Wan, wyk. Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Lili Taylor,
Ron Livingston, Shanley
Caswell
02:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:10 Uwaga!
- magazyn
03:30 Noc magii

17:35 Design Dream.
Pojedynek na wnętrza
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
23:10 Underdog
W walce życia
ze swoim największym
rywalem Denim Takaevem
popełnia błąd, który
przekreśla jego karierę.
Traci wszystko.
01:50 Transporter 2
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Borg/McEnroe.
Między odwagą
a szaleństwem
- dramat
22:00 Scena taneczna
- koncert, reż. Małgorzata
Kosturkiewicz
22:30 Scena taneczna
23:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:40 Poradnik pozytywnego
myślenia - komedia
romantyczna, prod. USA
01:50 Teraz animacje!
- Lykantropia - ﬁlm
01:55 Teraz animacje!
- Ściany
02:00 Teraz animacje!
- Wolność nogi - ﬁlm
02:25 Kino nocne - Ziarno
prawdy - ﬁlm
04:25 Mnich z Morza

20:00 Niedziela z gwiazdami:
San Andreas
Po ogromnym trzęsieniu
ziemi w Kalifornii,
pilot-ratownik próbuje
odnaleźć i uratować córkę.
22:15 Inﬁltrator
00:25 Rozjemca
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Jurassic World
- ﬁlm przygodowy, USA,
2015, reż. Colin Trevorrow,
wyk. Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Irrfan
Khan, Vincent D’Onofrio,
Ty Simpkins
22:35 Purpurowe rzeki II
- ﬁlm sensacyjny, Francja,
Włochy, Wielka Brytania,
2004, reż. Olivier Dahan,
wyk. Jean Reno
00:45 Dziennik
Bridget Jones
- ﬁlm komedia, Francja,
Wielka Brytania, USA,
2001, reż. Sharon Maguire,
wyk. Renée Zellweger,
Colin Firth, Hugh Grant,
Gemma Jones, Jim
Broadbent
02:45 Noc magii

TV Trwam
10:40 Cuda Jezusa 11:30
Akita 101 Łez 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś
- to też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:15 Nie
ma Kapłaństwa bez Krzyża
15:45 Kolory Świętości
15:50 100 cudownych miejsc
na świecie
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 21:20 Informacje
dnia 21:40 Retrospekcja

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 BBC w Jedynce
- Błękitna planeta. Powrót

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2010
06:20 Policzmy się dla Polski
06:25 Coś dla Ciebie
- magazyn
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:25 Policzmy się dla Polski
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Za zdrowie Pań!
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Lewiatan - spektakl
teatralny, reż. Bartosz
Konopka, wyk. Piotr
Żurawski, Piotr Głowacki
22:50 Świat bez ﬁkcji
23:50 Warto rozmawiać
00:55 Zanim się pojawiłeś

15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
15:50 Zainwestuj
w marzenia
- serial TVP
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
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:40 Za zdrowie Pań!
23:40 Niemiłość - dramat
01:55 Warto kochać - serial
02:55 Rezerwat - ﬁlm
04:40 Zakończenie

TVN
05:10
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
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
Ukryta prawda
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Jesteśmy w domu!
Ukryta prawda
- 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
21:30 Równi sobie
22:30 American Pie:
Wesele
- ﬁlm komedia,
USA, Niemcy, 2003,
reż. JesseDylan,
wyk. Jason Biggs, Seann
William Scott, Alyson
Hannigan, Eddie Kaye
Thomas, Thomas Ian
Nicholas, January Jones,
Eugene Levy
00:30 Co za tydzień
01:10 The shooter
02:10 Uwaga!
- magazyn
02:30 Noc magii
03:50 Szpital - program
obyczajowy

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

8 marca
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TVP Kultura
07:00
08:10
09:55
10:45
11:00
12:30

13:35
13:45
13:55
14:10
15:00
15:55
17:30
17:55
18:30
18:55

FILM SENSACYJNY

20:05 MEGA HIT
- Transporter 2
Frank Martin
jest najlepszy w swoim
fachu. Jest byłym agentem
służb specjalnych,
który zarabia na życie
jako transporter, który
na zlecenie dostarcza
dowolny ładunek pod
wskazany adres.
22:05 Love Island.
Wyspa miłości
23:15 Hitman
01:15 Demonstracja siły
Kryminalne imperium
Alexandra Coatesa
rozwija się bez przeszkód
- do czasu, gdy jego
drogi skrzyżują się
z Icemanem.
03:30 Tajemnice losu

Muzyczne poranki
Tego się nie wytnie
Reżyserzy
Którędy po sztukę
Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
Hedy Lamarr gwiazda
niebanalna - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja,
2018, reż. Claudia Collao
O pięknej Parysadzie
- ﬁlm animowany
III - ﬁlm animowany
Więzi - ﬁlm animowany,
prod. Kanada, Norwegia,
2017, reż. Torill Kove
Niedziela z... Ryszardem Karczykowskim
Typograﬁa miasta
- ﬁlm dokumentalny
Franciszek, kuglarz
boży - dramat
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia
Informacje kulturalne
Wszystko dla pań
DRAMAT

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Ostateczna operacja
- dramat, prod. USA, 2018,
reż. Chris Weitz, wyk.
Melanie Laurent, Haley Lu
Richardson, Oscar Isaac,
Ben Kingsley
22:05 Kronos Wierność
22:45 Panorama kina
polskiego
- Kamper - ﬁlm
obyczajowy, reż. Łukasz
Grzegorzek, wyk.
Piotr Żurawski, Marta
Nieradkiewicz, Sheily
Jimenez, Justyna Suwała,
Bartlomiej Świderski
00:20 Scena taneczna
01:20 Rok 2020
01:45 Informacje kulturalne
02:20 Żelazna klasyka
- Giulietta i duchy

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Główną bohaterką serialu
jest Milagros – zwana
pieszczotliwie Mili lub
Cholito – młoda, śliczna
i szalenie żywiołowa
dziewczyna, mieszkająca
w Buenos Aires. Dzieciństwo spędziła w sierocińcu.
Jej matka zmarła przy
porodzie.
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
FILM AKCJI

20:00 Terrorysta
Szaleniec podkłada
ładunki wybuchowe w San
Francisco. Nieuchwytnego
terrorystę ściga dowódca
saperów - Frank Glass.
21:50 Eskorta
23:50 Antidotum
01:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
02:30 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:35 Szkoła
06:35 Szpital
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Ten moment
11:40 Szpital - program
obyczajowy
12:40 Szkoła
13:40 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:45 Brzydula - serial
17:20 Rozwód. Walka o
wszystko
18:25 Ten moment
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Hotel Paradise
FILM OBYCZAJOWY

21:30 Sztuka kochania:
Historia Michaliny
Wisłockiej - ﬁlm
obyczajowy, Polska, 2017,
reż. Maria Sadowska, wyk.
Magdalena Boczarska,
Eryk Lubos, Justyna Wasilewska, Piotr Adamczyk,
Jaśmina Polak, Borys Szyc,
Karolina Gruszka
00:00 Statek widmo
- ﬁlm horror,
USA, Australia, 2002,
reż. Steve Beck, wyk.
Gabriel ByrneJulianna
Margulies, Ron Eldard,
Desmond Harrington,
Isaiah Washington, Alex
Dimitriades, Karl Urban,
Emily Browning
01:55 Druga strona medalu
02:30 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 09:55 Gliniarz
i prokurator 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:40 W otchłani - ﬁlm akcji
23:50 Galileo - program
popularno-naukowy prod.
Polska Wspaniała zabawa
w odkrywanie świata, pasjonująca przygoda i świetna
rozrywka dla całej rodziny
i widzów w każdym wieku.
01:50 Pękniesz ze śmiechu
02:50 SuperLudzie 03:50
Trans World Sport 2021
04:55 SuperLudzie 05:30
Telezakupy TV Okazje

TV Trwam
09:30 Opowieści biblijne 10:00
Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości 11:50 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Filmowe Życiorysy
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:30 Oratorium
średniowieczne 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Sanktuaria
polskie 16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 17:25 Kolory
Świętości 17:55 Poczet Wielkich Polaków 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje
dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Opowieści
Starego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Odgłosy natury - ﬁlm

05:00 Cafe piosenka
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:25 Wspólny dom - reportaż
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
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 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
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

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
- magazyn
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ninja Warrior Polska
22:10 Love Island. Wyspa
miłości

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

PROGRAM KULINARNY

FILM AKCJI

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
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
20:55 Jako w niebie,
tak i w Komańczy
- dokument
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:40 Czarna róża
22:30 Karmazynowe
wesele - serial,
prod. Francja, 2018,
reż. Marwen Abdallah,
wyk. Alexia Barlier
23:20 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
23:35 Ludzkie historie
- Za morzem
00:40 Zezowate szczęście
- komediodramat
02:45 Jobs - dramat
04:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
prod. Polska
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Chyłka-Rewizja
- serial, Polska
22:35 Kuba Wojewódzki
23:35 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:10 Grzesznica
- serial, USA
01:15 Niewierni
- serial, USA
02:20 Uwaga!
- magazyn
02:40 Noc magii
04:00 Szpital - program
obyczajowy
prod. Polska

23:10 Obsesja
Sharon ma przystojnego
męża Dereka, słodkiego
synka i właśnie wraz
z rodziną, dzięki awansowi
męża, wprowadziła się
do wymarzonego domu.
Pewnego dnia, Derek
poznaje pracującą w jego
biurze na zastępstwie,
Lisę . Piękna, dobrze
przygotowana i zawsze
pogodna Lisa jest idealną
współpracownicą.
01:40 Krwawy biznes
Były agent sił specjalnych
Deacon jedzie do Chin, by
tam oddać umierającej
siostrzenicy swoją nerkę.
03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

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

17:35
17:55
18:30

Teledyski
Informacje kulturalne
Rok 2020
Wydarzenie aktualne
Franciszek, kuglarz
boży - dramat
Z biegiem lat,
z biegiem dni - Kraków
1874 - serial TVP
Happy Olo pogodna
ballada o Olku Dobie
- ﬁlm dokumentalny
Tego się nie wytnie
- talk-show
Kwiaty w kosmosie
- ﬁlm dokumentalny
Zapomniani - dramat,
prod. Meksyk, 1950, reż.
Luis Alcoriza, Luis Bunuel,
wyk. Alfonso Mejia, Efrain
Arauz, Roberto Cobo, Alma
Delia Fuentes
Co dalej? - program
publicystyczny
Tamte lata, tamte dni
Informacje kulturalne

SERIAL OBYCZAJOWY

18:55 Wszystko dla pań
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2012
20:00 Wariacje Tischnerowskie. Kabaret ﬁlozoﬁczny
- spektakl teatralny
21:40 Lekkie obyczaje
- Paterson
- komediodramat
23:45 Co dalej? - program
publicystyczny
00:05 Informacje kulturalne
00:35 Młoda Polska
- Lokatorki
- ﬁlm krótkometrażowy,
reż. Klara Kochańska,
wyk. Julia Kijowska, Beata
Fudalej
01:15 Panorama kina
polskiego - Kamper
02:55 Kino nocne - Ostateczna
operacja - dramat

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Niebezpieczna
dzielnica
Byłemu żołnierzowi
zostaje porwana córka.
Mężczyzna rusza w pościg
za sprawcami.
21:30 San Andreas
DRAMAT

00:00 Ekstrakt
Joel, właściciel fabryki,
ma problemy w życiu
zawodowym i prywatnym:
jego żona prawdopodobnie go zdradza, a pracownicy nienawidzą. Próbuje
stawić czoła niezliczonym
osobistym i zawodowym
problemom.
01:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:40 Biesiada na cztery
pory roku
03:05 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji

TVN 7
05:35 Szkoła
06:35 Szpital
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Ten moment
11:40 Szpital - program
obyczajowy
12:40 Szkoła
13:40 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:45 Brzydula - serial
17:20 Rozwód. Walka o
wszystko
18:25 Ten moment
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Hotel Paradise
FILM SENSACYJNY

21:40 Ścigany
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1993, reż. Andrew
Davis, wyk. Harrison
Ford, Tommy Lee Jones,
Jeroen Krabbe, Sela Ward,
Joe Pantoliano, Julianne
Moore
Szanowany chirurg
Richard Kimble zostaje
oskarżony o morderstwo
żony i skazany na śmierć.
00:20 Jason Bourne
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Chiny, 2016,
reż. Paul Greengrass,
wyk. Matt Damon,
Tommy Lee Jones, Alicia
Vikander, Vincent Cassel,
Julia Stiles
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 09:55 Gliniarz
i prokurator 10:55 Detektywi
w akcji - serial kryminalny
prod. Polska 11:55 Kobra oddział specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy prod. Polska
17:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Shaolin W pogrążonych w feudalnych walkach
Chinach młody Hao Jie ma
na koncie spore sukcesy na
polu bitwy. Arogancko drwi
z mistrzów Shaolin kiedy na
terenie ich świątyni zabija
swojego rywala. 00:25 STOP
Drogówka 02:30 Interwencja
02:50 Trans World Sport
2021 03:55 SuperLudzie

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Sanktuaria polskie 12:40 Śladami
apostoła Pawła 13:25 Święty
na każdy dzień 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:30
Historia, której nie pamiętam
15:25 W Solankowej Dolinie
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych
16:50 Skopiowany wyrok
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
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Wielkie rzeki świata

05:00 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:20 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
08:45 Panorama Flesz
08:50 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
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
15:05 Koło Fortuny
15:10 Górscy ratownicy - serial

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- 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

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna - Liga
Mistrzów
23:10 Historia bez tajemnic
00:05 Iskander - serial
00:55 Grzech przeszłości

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
19:30 Barwy szczęścia - serial
20:35 Kulisy serialu
„Na dobre i na złe”
20:50 Na dobre i na złe
21:50 Czarna róża
22:45 Karmazynowe wesele
- serial, prod. Francja
23:50 Miłość i inne
komplikacje - ﬁlm
01:45 W pułapce miłości
- dramat, prod. Hiszpania
02:45 Birma: anatomia
dyktatury
- ﬁlm dokumentalny
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Tajemnica
zawodowa - serial
22:30 Prawdziwa historia
- ﬁlm sensacyjny, Francja,
Belgia, Polska, 2017,
reż. Roman Polański,
wyk. Emmanuelle Seigner,
Eva Green, Vincent
Perez, Dominique Pinon,
Camille Chamoux
00:45 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:20 Tajemnica
zawodowa - serial
02:20 Uwaga! - magazyn
02:40 Noc magii
04:00 Szpital - program
obyczajowy

POLSAT
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 Nasz Nowy Dom
- magazyn
21:05 Komisarz Mama
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
KOMEDIA

23:10 Sposób na blondynkę
Niełatwo jest znaleźć
sposób na blondynkę,
zwłaszcza gdy jest
ona - wbrew krążącym
o niej dowcipom - nie
tylko piękna, ale i wykształcona, inteligentna
i pełna nieodpartego
uroku. Przekonuje się o
tym Ted, beznadziejnie
zakochany w Mary, którą
ostatni raz widział na balu
maturalnym trzynaście l
at temu.
01:50 Kolacja
dla palantów
04:20 Kabarety
04:40 Disco Gramy
- progam rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z... Ryszardem Karczykowskim
09:25 Zapomniani - dramat
11:00 Z biegiem lat, z biegiem
dni - Kraków 1886
- serial TVP, reż. Andrzej
Wajda, Edward Kłosiński,
Anna Polony
12:30 Koncert na 707 ulic
13:30 Rzecz Polska - cykl
dokumentalny
13:45 Henryk Streng
14:05 Tamte lata, tamte dni
14:35 Odkrywając Beethovena - VI symfonia F - dur
op. 68 „Pastoralna” - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Niemcy, 2010
15:50 Ręce nad miastem
- dramat
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne

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
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

18:55 Wszystko dla pań
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2012
20:00 Genialna
przyjaciółka - serial,
prod. Włochy, 2018
21:10 Na wschód
od Hollywood - Waleria
i tydzień cudów
- ﬁlm fabularny,
prod. Czechosłowacja,
1970, reż. Jaromil Jires
22:40 Więcej niż ﬁkcja
- Bracia Lumiere
- ﬁlm dokumentalny
00:20 Jazz Juniors 2020
01:25 Co dalej?
01:45 Informacje kulturalne
02:20 Lekkie obyczaje - Paterson - komediodramat
04:25 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Polowanie
na łowcę
22:00 Kickboxer:
Odwet
00:10 Snajper: Duch
wojownika
02:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
03:45 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:35 Szkoła
06:35 Szpital
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Ten moment
11:40 Szpital - program
obyczajowy
12:40 Szkoła
13:40 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:45 Brzydula - serial
17:20 Rozwód. Walka
o wszystko
18:25 Ten moment
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Hotel Paradise
FILM PRZYGODOWY

21:30 Pan i władca:
Na krańcu świata
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2003, reż. Peter Weir,
wyk. Russell Crowe
Czasy wojen napoleońskich. Komandor brytyjskiej
marynarki wojennej Jack
Aubrey ściga francuski
okręt korsarski płynący na
Ocean Spokojny.
00:40 Sufrażystka
- ﬁlm obyczajowy,
Wielka Brytania,
2015, reż. Sarah Gavron,
wyk. Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter,
Meryl Streep, Brendan
Gleeson
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Walker
jest jednym z najlepszych
strażników.
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 09:55 Gliniarz
i prokurator 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi 14:55
Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Czerwony
świt Akcja rozgrywa się
w przyszłości, w której
Korea Północna sprzymierza
się z Rosją, by realizować
coraz dalej sięgające ambicje
militarne. 23:35 Śmierć na
1000 sposobów 01:35 Ucho
Prezesa 02:10 Graﬃti 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP 10
05:30 Telezakupy TV Okazje

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 11:00 Świat
na wyciągnięcie ręki 11:25
Myśląc Ojczyzna 11:40
Prosto o gospodarce 12:00
Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Świt nadziei 13:15 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:30 Geniusz Stworzenia 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Na zdrowie
16:30 Po co nam wykopaliska?
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Rykoszetem 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta w intencji
Oﬁar katastrofy smoleńskiej
i ojczyzny 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Wielkie rzeki świata

05:25 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2010
06:20 Smaki świata po polsku
- magazyn
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:35 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:05 Koło Fortuny - extra
- teleturniej
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- 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
13:25 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 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island. Wyspa
miłości

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
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 Sprawa dla reportera
21:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:30 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:15 Motel Polska
23:50 Tanie Dranie

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
20:45 Kulisy serialu
„Na sygnale”
20:55 Na sygnale - serial
21:50 Czarna róża
22:45 Karmazynowe
wesele
- serial, prod. Francja
23:45 Nigdy nie mów nigdy
- ﬁlm sensacyjny
02:10 I że ci nie odpuszczę
- komedia
04:05 Bez tożsamości - serial
04:50 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Miłość jest wszystkim
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018, reż. Michał
Kwieciński, wyk. Olaf
Lubaszenko, Aleksandra
Adamska, Joanna Balasz,
Agnieszka Grochowska,
Joanna Kulig, Michal
Czernecki, Eryk Lubos
01:10 Chyłka-Rewizja
- serial, Polska
02:15 Uwaga!
- magazyn
02:35 Noc magii
03:55 Szpital - program
obyczajowy

23:10 Burleska
Ali, dziewczyna z małego
miasteczka obdarzona
wspaniałym głosem,
decyduje się na ucieczkę
od codziennych trudów
i niepewnej przyszłości
i podąża za swoimi marzeniami do Los Angeles.
Po serii niepowodzeń,
Ali natyka się przypadkiem
na The Burlesque
Lounge, majestatyczny,
ale podupadający teatr,
wystawiający rewię.
01:50 Kupiliśmy zoo
Mee jest dziennikarzem,
którego żywiołem jest
przygoda i ryzyko.
04:20 Kabarety
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:00
08:00
08:25
09:10
11:00
12:30
13:30
13:55
14:35
15:45
17:30
17:55
18:05
18:30
18:55
20:00
21:25

Teledyski
Informacje kulturalne
Tamte lata, tamte dni
Ręce nad miastem
Z biegiem lat,
z biegiem dni - Kraków
1898 - serial TVP
Kaprysy Łazarza - ﬁlm
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
James Stewart i Robert
Mitchum: Dwa oblicza
Ameryki - ﬁlm
Czerwona oberża
- komedia, prod. Francja
Co dalej?
Rzecz Polska
Komponowanie
przestrzeni. Rzeźby
awangardy - reportaż
Informacje kulturalne
Wszystko dla pań
Tego się nie wytnie
Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu

FILM OBYCZAJOWY

21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Garsoniera
- ﬁlm obyczajowy, prod.
USA, 1960, reż. Billy Wilder, wyk. Jack Lemmon,
Shirley MacLaine, Fred
MacMurray
23:45 Tego się nie wytnie
00:10 Kto zabił Nancy? - ﬁlm
01:55 Co dalej? - program
publicystyczny
02:15 Informacje kulturalne
02:45 Na wschód od Hollywood - Waleria
i tydzień cudów
- ﬁlm fabularny,
prod. Czechosłowacja,
1970, reż. Jaromil
Jires, wyk. Jaroslava
Schallerova, Jan Klusak
04:10 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
FILM OBYCZAJOWY

20:00 Powiedz tak
Mary jest organizatorką
ślubów, choć sama jeszcze
nie wyszła za mąż. Gdy
poznaje przystojnego
doktora, odkrywa, że to
jego wesele wkrótce ma
zorganizować.
22:00 Wielkie wesele
23:35 Repli-Kate
01:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
02:20 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
03:25 Taki jest świat
- program informacyjny
04:00 Menu na miarę
04:25 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes

TVN 7
05:35 Szkoła
06:35 Szpital
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Ten moment
11:40 Szpital - program
obyczajowy
12:40 Szkoła
13:40 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:45 Brzydula - serial
17:20 Rozwód. Walka o
wszystko
18:25 Ten moment
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Hotel Paradise
KOMEDIA

21:40 Jaś Fasola: Nadciąga
totalny kataklizm
- ﬁlm komedia,
Wielka Brytania,
USA, 1997, reż. Mel
Smith, wyk. Rowan
Atkinson, Peter MacNicol,
John Mills, Pamela
Reed, Harris Yulin, Burt
Reynolds, Larry Drake
23:30 Pięćdziesiąt
twarzy Greya
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2015, reż. Sam Taylor-Johnson, wyk. Dakota
Johnson, Jamie Dornan,
Jennifer Ehle, Eloise
Mumford, Luke Grimes,
Marcia Gay Harden
02:05 Druga strona
medalu - talk show
02:40 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 09:55 Gliniarz i prokurator Serial sensacyjny,
w którym lokalny prokurator
walczy z przestępczością
w Los Angeles.
10:55 Detektywi w akcji 11:55
Kobra - oddział specjalny
12:55 STOP Drogówka 13:55
Rubi 14:55 Z miłości do
dziecka 16:00 Policjantki
i Policjanci 17:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Agent XXL 2. Malcolm
Turner zatrudnia się jako
gosposia w rodzinie Toma
Fullera, którego posądza
o zaprojektowanie groźnego
wirusa komputerowego,
otwierającego dostęp do
najtajniejszych akt.23:45
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
11:00 100 cudownych miejsc
na świecie 11:10 Filmowe
życiorysy 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 Koncert pasyjny 15:15
Ojciec Klemens Vismara
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 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 Jasnogórski
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Fot. użyczone (Krystian Woszkowski)

» Zasady gry, stroje, piłki, buty, to wszystko ma
nas przenieść do czasów przedwojennych

Futbol w wersji retro
Co się dzieje, gdy piłkarscy pasjonaci wertują kartki polskiej historii?
Powstaje Retro Liga! W najnowszej edycji pojawią się wałbrzyszanie
– zagrają jako… Czarni Lwów.

Z inicjatywą powstania
ligi wyszedł w 2018 roku
Piotr Marciniak, entuzjasta
historii z Łowicza. Kontakt
z Marciniakiem nawiązał z
kolei wałbrzyszanin Rafał
Lewandowski, który otrzymał
propozycję odtworzenia na
piłkarskiej mapie Czarnych
Lwów. Niedługo potem Lewandowski został wybrany
prezesem projektu, a do akcji
włączyli się kolejni: - Szukaliśmy powiązań pomiędzy
Czarnymi Lwów a Czarnymi
Wałbrzych. Udało nam się
ustalić, że pierwszy prezes
wałbrzyskiego klubu był żołnierzem Armii Krajowej, ale
wywodził się z Wileńszczy-

zny – zdradził w rozmowie z
WieszCo Przemysław Mandela, pasjonat historii, ale także
zawodnik rekonstruowanego
lwowskiego klubu.
Czarni powstali w 1903
roku, jeszcze pod zaborami,
osiem lat później byli współzałożycielami Związku Polskiej Piłki Nożnej (późniejszy
PZPN). Obok Lechji Lwów
to najstarszy klub piłkarski
założony przez Polaków na
ziemiach polskich. Dziś Lwów
leży już w granicach Ukrainy,
a po dawnym stadionie Czarnych nie ma śladu. W tym
miejscu znajduje się obecnie
budynek z parkingiem. - Retro
Liga zakłada udział polskich

drużyn, które występowały przed II wojną światową, do
1939 roku, ale
potem zniknęły z piłkarskiej
mapy. Warto
w tym miejscu podkreślić, że niekoniecznie
musi chodzić o klub
z najwyższej
ligi – opowiada Dariusz Kupczyk, wiceprezes
Czarnych.
Historycznego
c h a r a k t e r u „ Po w i d l a -

kom”, bo tak nazywa się
naszych lwowskich piłkar zy, nadaje samo
miejsce rozgrywania
spotkań: - Zależało
nam na tym, by
zagrać na najstarszym stadionie w Wałbrzychu. Przez wiele
lat myślałem, że
takim obiektem
jest „Semafor ”
na Podgórzu, ale
okazało się, że
najstarszy jest stadion Gwarka przy ul.
Jagiellońskiej. To właśnie tam będziemy rozgrywali mecze, choć trenujemy

na Podgórzu – tłumaczy
Lewandowski.
Obok naszych w rozgrywkach pojawią się Lechja Lwów,
WKS37PP Kutno, WKS10PP
Łowicz, Hakoach Będzin, Sokół Białystok, Śmigły Wilno,
czy WKS Grodno. Za tymi
zespołami kryją się entuzjaści
futbolu oraz historii kolejno
z Dzierżoniowa, Kutna, Łowicza, Będzina, Choroszczy,
Warszawy oraz Kozienic. W
składzie Lechji, czyli obrońców tytułu, występuje Paweł
Sibik, były piłkarz ekstraklasy,
uczestnik mistrzostw świata
z 2002 roku. Patronat nad
zmaganiami sprawuje legendarny trener Andrzej Strejlau,
a w retro strojach z okazji
100-lecia Polskiego Związku
Piłki Nożnej prezentowali się
piłkarze reprezentacji.
Czarni Lwów Wałbrzych
także mają w swoich szeregach ciekawe nazwiska, tj.
Adrian Mrowiec i Jacek Fojna, doskonale znani kibicom
Górnika. Zawody startują
10-11 kwietnia, nasi trenują
w pocie czoła. Do sezonu
można zgłosić dwudziestu
ośmiu śmiałków, tylko czte-

rech może być czynnymi
graczami, ale występującymi
nie wyżej niż w lidze okręgowej. Najmłodszy piłkarz
w składzie Czarnych jest
blisko trzydziestki, najstarsi
to oldboye, dobiegają sześćdziesiątki. Wynik sportowy
nie jest tu jednak sprawą
pierwszorzędną, liczy się
odwzorowanie realiów z
epoki. Zasady gry, stroje,
piłki, buty, a nawet muzyka
z głośników mają za zadanie
przenieść nas do czasów
przedwojennych.
- Sama liga ma charakter
apolityczny, obok popularyzacji historii zależy nam także
na organizacji zbiórek dla
Kresowiaków – dodaje Mandela. Wałbrzyszanie finansują
rekonstrukcję z własnych kie-
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szeni, a trzeba pamiętać, że
korki piłkarskie z tamtych lat
są bardzo drogie, dziś szyte
wyłącznie na zamówienie.
W sparingach „Powidlaki”
występowali w pożyczonych
strojach reprezentacji Polski
z okresu międzywojennego, trykoty Czarnych dotrą
do nich w najbliższym czasie. Już teraz można jednak
zaglądać do mediów społecznościowych, wałbrzyscy
Czarni Lwów są aktywni na
Facebooku i Instagramie, a
z okazji Walentynek nakręcili na Youtubie imponujące
wideo w przedwojennym
klimacie.
Sezon 2021 tuż-tuż, a beniaminek z Wałbrzycha planuje walczyć o pełną pulę!

» Do sezonu w Retro Lidze można
zgłosić 28 piłkarzy, tylko czterech
może być czynnymi zawodnikami

Dominik Hołda

W pogoni za liderem
Górnik Trans.eu Wałbrzych z czwartą wygraną z rzędu. Nasi tym razem nie dali szans „czerwonej latarni” Suzuki 1 Ligi, czyli Zetkamie
Doral Nysie Kłodzko.

Fot. Ryszard Burdek

» Górnik zrobił w sobotę to, co do niego
należało. Teraz przed naszymi koszykarzami
dwa arcyważne mecze wyjazdowe

Marcin Wróbel, skrzydłowy Górnika, powiedział przed meczem, że
spotkania z outsiderami są wyjątkowo wymagające, że najtrudniej
zachować wtedy stuprocentową
koncentrację. Tym bardziej, że
nasi mają o co grać. Do końca
rundy zasadniczej pozostało kilka

spotkań, a pogoń o jak najlepsze
rozstawienie przed fazą play-off
jest wyjątkowo zażarta. Wałbrzyszanie „bujają się” gdzieś pomiędzy pierwszym a trzecim miejscem
w stawce. Im wyższa pozycja
wyjściowa, tym większe prawdopodobieństwo przewagi własnego

parkietu w play-off. Jest o co grać
do końca marca, bo właśnie wtedy
zakończymy sezon regularny.
Do przerwy Górnicy prowadzili z
Nysą 50:39, a obie ekipy rzucały ze
skutecznością powyżej 50 procent z
gry. Po zmianie stron gościom zabrakło intensywności w grze, a wysoki

pressing wałbrzyskiej obrony zrobił
różnicę. Nasi przypominali komary,
których latem, w scenerii zachodzącego nad jeziorem słońca, nie da się
od siebie odgonić.
Spotkanie z ekipą z Kłodzka to
małe derby Dolnego Śląska. Duże są
jednak związki pomiędzy klubami.

W przeszłości w Nysie występowali
Jan Malesa, Bartłomiej Ratajczak,
Tomasz Ochońko i Krzysztof Jakóbczyk. W Górniku z kolei grali Marcin
Kowalski, Rafał Wojciechowski, Mateusz Podejko i Marcin Jeziorowski.
Tematem przewodnim derbów były
jednak… urodziny. W tygodniu
przed spotkaniem urodziny obchodzili nasz rozgrywający Kamil
Zywert oraz trener Łukasz Grudniewski, a w dniu meczu świeczki z
tortu zdmuchiwał Norbert Ziółko z
ekipy z Kłodzka. Mamy nadzieję, że
w obu przypadkach obyło się jednak
bez baloników. Dwóch pierwszych
woli ich nie pompować, a ten ostatni reprezentuje drużynę nieustannie
w lidze ogrywaną, czyli jak kto woli
– „robioną w balona”.
Pewne zwycięstwo wałbrzyszan
może okazać się bezcenne pod
koniec marca, bo w tej samej kolejce drugie w tabeli WKK Wrocław
nie dało rady Sokołowi Łańcut. To
świetna informacja dla naszych
koszykarzy, którzy są już o krok od
rywali ze stolicy Dolnego Śląska.
Zespół Grudniewskiego rozegrał
mecz mniej, ale jeżeli do końca
rundy wygra wszystkie pozostałe
spotkania, to dyspozycja WKK
nie będzie już dla nich istotna, bo
będą mogli pochwalić się lepszym
bilansem.
Amerykańska konstytucja daje
obywatelom prawo „pogoni za
szczęściem”. Szczęście nie jest więc
tu gwarantem, a jedynie celem w dążeniach. Wałbrzyszanie są już pewni
udziału w play-off, a ich prawem
jest pogoń za liderem, czyli Grupą-Sierleccy Czarnymi Słupsk. Sukces
tej pogoni nie jest gwarantowany,
ale dopóki piłka w grze…
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Zetkama Doral Nysa Kłodzko 95:64
(23:20, 27:19, 23:16, 22:9)
Górnik Trans.eu: Ochońko 15,
Wróbel 12, Cechniak 12, Ratajczak
12, Bojanowski 10, Durski 10, Jakóbczyk 9, Zywert 8, Koperski 3, Malesa
2, Makarczuk 2, Niziński 0.
Dominik Hołda
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