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Czy wiesz, że…
skie. W 2019 roku odsłonięto
i zabezpieczono niezwykle
ciekawe XVI-wieczne malowidła ścienne. Salę balową
zdobi 10 portretów cesarzy
rzymskich – od Juliusza Cezara do Wespazjana oraz 18
portretów cesarzy Świętego
Cesarstwa Rzymskiego – od
Henryka V do Rudolfa II.
Portrety namalowane są w
porządku chronologicznym.

W 2020 roku odkryto bogate, unikatowe dekoracje malarskie na powierzchni ścian
całego pałacu. Aby zobaczyć
renesansowe malowidła,
poznać niezwykłą historię
pałacu i regionu, warto wybrać się na zwiedzanie tego
obiektu.
Red
Rubryka powstaje we współpracy z
Biblioteką pod Atlantami

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone (ze zbiorów Fundacji Pałac Struga „Mury z historią, ludzie z pasją!”)

Pałac w Strudze (dawniej
Adelsbach) jest niezwykle
ciekawym obiektem? Jego
początki sięgają XIV wieku,
kiedy to powstała mieszkalna wieża rycerska Urlicha
von Schoffa. W późniejszych
wiekach obiekt został rozbudowany do obecnej czworobocznej bryły. Od wielu lat
prowadzone są tam prace
remontowe i konserwator-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Tylko u nas 32 strony!

Robimy to, bo lubimy
Fajnie jest wykonywać pracę, którą się lubi i która daje satysfakcję.
Pewnie, że to banał, a jeszcze większy, gdy dodamy do tego sformułowania fakt, że ludziom podoba się to, co robimy. Wtedy jest już pełnia
szczęścia, które osiągamy za każdym razem, gdy nowe WieszCo ukazuje
się na rynku.
Największą nagrodą są WASZE miłe słowa, drodzy czytelnicy. Gdy piszecie, że coś wam
przypadło do gustu, że czymś
byliście zachwyceni, że jakiś
tekst zrobił na was ogromne
wrażenie, a inny artykuł całkowicie zaskoczył. Wsłuchujemy

się też w głosy krytyki, których
jest zdecydowana mniejszość,
ale… Wychodząc z założenia,
że jeszcze się taki nie urodził,
co by wszystkim dogodził, bierzemy je mocno pod uwagę.
Choć zdajemy sobie sprawę,
że nasz apel jest prawie tak

nudny jak Sylwester Marzeń
w Zakopanem lub rosół w
niedzielę na obiad, to jednak wciąż… zamierzamy go
powtarzać. No więc piszcie
do nas o sprawach, które
was bulwersują, interesują
lub śmieszą. Najciekawsze z

waszych sygnałów postaramy
się „zamienić” w artykuły. I
jeszcze jedno, nie wszystkim
jesteśmy w stanie odpisać na
maila, ale każdą wiadomość
czytamy. Piszcie do nas na
znany wam doskonale adres:
redakcja@wieszco.pl.

Jeśli jeszcze nie otrząsnęliście się po świąteczno-noworocznym lenistwie, to żeby
przedłużyć ten miły czas, sięgnijcie po najnowszy numer
WieszCo. W nim jak zwykle
wszystkie wasze stałe i ulubione rubryki oraz mnóstwo
nowości. Wszak dajemy do
myślenia. Gazety w formie papierowej szukajcie w jednym z
mnóstwa punktów kolportażu
na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Ale możecie nas
też poczytać po ściągnięciu pliku w formacie PDF. Bezpłatnie
i w prosty sposób ze strony
www.wieszco.pl. Tu znajdziecie wszystkie archiwalne
wydania tygodnika.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 11.1
Temp. -4/-8
zachmurzenie małe
Środa 12.1
Temp. -3/-6
zachmurzenie małe
Czwartek 13.1
Temp. 2/-1
zachmurzenie małe
Piątek 14.1
Temp. 4/2
pochmurno
Sobota 15.1
Temp. 4/2
pochmurno
Niedziela 16.1
Temp. 4/2
przelotne opady
Poniedziałek 17.1
Temp. 4/1
pochmurno

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 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.

Informacje o tym, że w Wałbrzychu nie będzie oddziału pediatrycznego na razie nie
znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. I
to chyba bardzo dobra wiadomość.

W budżecie województwa
na ochronę zdrowia w 2022
roku przeznaczonych zostanie ponad 277,9 mln zł. To

o 207,5 mln zł więcej niż w
poprzednim roku. Są to środki
dedykowane dla szpitali i jednostek, których organem zało-

życielskim jest samorząd województwa dolnośląskiego.
Pozwolą one przeprowadzić
wiele projektów poprawiających m.in. jakość usług świadczonych w zakresie ginekologii, położnictwa czy leczenia
psychiatrycznego. Przeprowadzone zostaną inwestycje
infrastrukturalne, takie jak
powstanie budynku nowych
oddziałów pediatrycznych w

wałbrzyskim szpitalu im. A.
Sokołowskiego (7 mln zł).
Tymczasem nowym ordynatorem oddziału został wrocławski lekarz, który stworzył
hospicjum dziecięce we Wrocławiu, dr n. med. Waldemar
Gołębiowski, który jest specjalistą z zakresu pediatrii,
medycyny paliatywnej oraz onkologii i hematologii dziecięcej.
SCB

Bolą nowe mandaty
I to bardzo! Bo można zapłacić nawet kilka tysięcy złotych za
znaczne przekroczenie prędkości. Trzeba też bardzo uważać
na przejściach dla pieszych, a najlepiej w ogóle za kółkiem być
bardzo ostrożnym. Nowe przepisy obowiązują ledwie od kilkunastu dni, a w Wałbrzychu już wielu kierowców odczuło
w portfelu wysokość kar.
się na tych najważniejszych
punktach. Nowe przepisy
obowiązują od nowego roku,
a gdy patrzy się na taryfikator
za przekroczenie prędkości,

tylko piratów drogowych, ale
chyba wszystkich kierowców.
Zresztą co tu dużo gadać.
Tylko 1 i 2 stycznia w regionie
trzy osoby musiały zabulić
wysokie mandaty według
nowych stawek. W Czarnym
Borze pewien szofer, który
spowodował kolizję, zobaczył
na wręczonym przez policjantów druczku kwotę 1200 zł.
Po podobnym zdarzeniu w
Mieroszowie kierowca „zubożał” aż o 2 tys. zł. Dotąd za
spowodowanie kolizji można było dostać mandat w
wysokości co najwyżej 500
zł, a tu proszę, jakie stawki!
W niedzielę, 2 stycznia przy
ul. Sikorskiego w Wałbrzychu, mundurowi zatrzymali
natomiast pędzący bez opamiętania samochód. Pomiar
wskazał o 42 km/h za dużo niż
dopuszczalna w tym miejscu
prędkość. Kara? Aż 1000 zł!
Tymczasem według nowych
przepisów za zbyt szybszą jazdę, np. o 31 km/h, zapłacicie
mandat w wysokości 800 zł.
Za łamanie przepisów w warunkach tzw. recydywy kara
może wynieść nawet 5 tys. zł.
Sąd może natomiast nałożyć
maksymalną wysokość grzywny w wysokości do 30 tys. zł.
Wreszcie, chciałoby się
powiedzieć, do 2,5 tys. zł
wzrosły mandaty dla osób
powodujących zagrożenie w
ruchu drogowym, jadących
po alkoholu lub narkotykach.

Za rozmowę przez telefon w
czasie jazdy, według nowego
taryfikatora, zapłacicie 500 zł.
Jeśli pognacie za pojazdem
uprzywilejowanym, korzystającym z tzw. „korytarza życia”,
zostaniecie ukarani mandatem
do 2,5 tys. zł. Dużo więcej niż
dotychczas, bo 800 zł, kosztuje
postawienie auta na miejscu
dla niepełnosprawnych. Jazda
autostradą lub drogą ekspresową „pod prąd” to kara w
wysokości 2 tys. zł. Złamanie
zakazu wyprzedzania według
nowych regulacji „wyceniono” na 1000 zł. Do 2 tys. zł
natomiast zapłacą kierowcy
naruszający zakaz objeżdżania
opuszczonych zapór.
Mocno w górę poszły mandaty za przewinienia skierowane przeciwko bezpieczeństwu
pieszych. Jeśli nie ustąpicie
pierwszeństwa człowiekowi
znajdującemu się na pasach
lub wchodzącemu na przejście
dla pieszych, zapłacicie 1,5 tys.
zł. Tyle samo wyniesie mandat
dla kierowcy, który skręcając w
drogę poprzeczną nie ustąpi
pierwszeństwa osobie przechodzącej na skrzyżowaniu przez tę
jezdnię. Wiadomo, że nie wolno
wyprzedzać innych pojazdów
na pasach i bezpośrednio przed
nimi. Jeśli dopuścicie się tego,
zapłacicie także 1,5 tys. zł. Identyczny mandat grozi za omijanie
pojazdu, który zatrzymał się,
aby ustąpić pierwszeństwa
Tomasz Piasecki
pieszemu.

który opublikowano wraz z
nimi, cierpnie skóra. Zresztą
zerknijcie poniżej. Te kwoty
za zbyt szybką jazdę powinny
podziałać na wyobraźnię. Nie

Nowy taryfikator mandatów za przekroczenie
dopuszczalnej prędkości (w zł)
- do 10 km/h
50
- o 11-15 km/h
100
- o 16-20 km/h
200
- o 21-25 km/h
300
- o 26-30 km/h
400
- o 31-40 km/h
800/1600*
- o 41-50 km/h
1000/2000*
- o 51-60 km/h
1500/3000*
- o 61-70 km/h
2000/4000*
- o 71km/h i więcej
2500/5000*
*popełnione w warunkach recydywy
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach
lub wchodzącemu na przejście to mandat w wysokości 1,5 tys. zł

Nie będziemy was zanudzać wszystkimi zawiłościami związanymi z nowelizacją ustawy „Prawo o ruchu
drogowym”, lecz skupimy

Fot. (red)

Pediatria zostaje
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Wpływowa pani prezes
Szefowa Zamku Książ w Wałbrzychu, Anna Żabska, już po raz trzeci została
uznana za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce.

na temat prezes Anny Żabskiej,
że: „Modelowo zarządza jedną
z najważniejszych atrakcji turystycznych województwa dolnośląskiego. Kiedy obejmowała
stanowisko, drastycznie ograniczyła wydatki, ale nie pozwoliła

na zwolnienie ani jednej osoby.
Rok później wypracowała milionowy zysk spółki. W czasie
pandemii również odnotowała
znaczny zysk, co uważa za swój
największy sukces. Trzydzieści lat
temu zamek Książ przeszedł pod

zarząd gminy Wałbrzych, która
powołała do życia spółkę Zamek
Książ w Wałbrzychu. Z okazji jubileuszu przygotowano specjalną
trasę, wystawę i wiele atrakcji dla
zwiedzających”.
Listę 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej tur ystyce przedstawił już po
raz szósty branżowy portal
www.waszaturystyka.pl.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Wyboru dokonali eksperci branży
turystycznej. Wałbrzyszanka kieruje
Książem od 2017 roku. Prezesuje
także Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
W uzasadnieniu panelu eksperckiego możemy przeczytać
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Pani „ministra” nieszczęśliwa
Pewnie rozsierdzimy radykalne feministki jak Kamil Stoch kibiców skoków
albo Jacek Kurski telewizyjną konkurencję. Ale trudno. Dopatrywanie się
przez ekstremistki we wszystkim męskiej dominacji – także w języku – jest
bardziej denerwujące niż pensje nauczycieli po wprowadzeniu Polskiego Ładu
lub występy polskich skoczków. To ostatnie jeszcze byśmy jakoś przełknęli,
ale słowo „ministra” w odniesieniu do kobiety nieprzerwanie nas mierzi jak
śpiew Zenka Martyniuka podczas Sylwestra Marzeń.

Nim zaoferujemy wam danie główne, skupmy się na przystawce. Jak by
powiedzieli Francuzi, czas na entrée,
czy jakoś tak to się chyba mówi.
Czekając podczas sylwestrowej nocy
na domówce u znajomych, by ku pokrzepieniu wszystkich na stół wjechał
bigos, skupiliśmy się na desce wędlin
i serów. Wam też to proponujemy.
Jednym wystarczy posłuchać Zenka Martyniuka podczas Sylwestra
Marzeń, a poziom endorfin skoczy
jakby trafili szóstkę w Lotto. Inni do
szczęścia potrzebują trochę więcej.
Sałatki warzywnej popijanej Krupnikiem (nie chodzi o zupę) i pląsającej
na scenie Maryli Rodowicz. Są też i
tacy, u których błogostan pojawia
się, gdy na dach niedawno kupio-

nego przez sąsiada samochodu
spadnie deszcz petard w ostatnią
noc w roku. Dziurawiąc go jak sito,
przez które kilka godzin wcześniej
odcedzaliście żonie makaron w
kształcie muszelek na wspomnianą
sałatkę. Ci to są chyba jednak w
mniejszości. Przynajmniej mamy taką
nadzieję. Wróćmy do Sylwestra Marzeń, zabawy organizowanej przez
TVP w Zakopanem. To ważne, bo to
punkt wyjścia do dalszych rozważań.
Teraz po raz pierwszy narazimy się
niektórym. Nie rozumiemy całej tej
krytyki imprezy w stolicy polskich
Tatr. Tak, tak, nie kumamy. Czy ktoś
kogoś sadzając na „krześle Judasza”,
nakazywał oglądanie odgrzewanych
kotletów zaserwowanych przez tele-

wizję publiczną? No nie! Milionowa
widownia świadczy za to o tym, że
ludzie, „głosujący” w tym wypadku
pilotami, chcą takiej rozrywki. My
byśmy nie zjedli w sylwestra podgrzanego w piekarniku wigilijnego
karpia lub zeschniętych pierogów
z kapustą wrzuconych trzeci raz na
wrzątek, ale nic nam do tego, że inni
tak właśnie wolą imprezować.
Irytujące jest narzucanie przez
niektórych woli innym oraz instruowanie, co jest dobre, a co złe. W
kwestii Sylwestra Marzeń wyglądało
to tak jakby Boris Johnson, czyli facet
bez grzebienia w domu, pouczał
was, w jaki sposób idealnie ułożyć
fryzurę. Wolne żarty. Nie zaskoczyła
nas nawet informacja o tym, że Pola-

cy zamiast bawić się ostatniego dnia
grudnia postanowili szturmować
serwery wysyłając wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jak podsumowała dwa dni później „ministra”
Marlena Maląg – którą tak właśnie
określiły niektóre portale – od północy w sylwestra, przez ileś tam
godzin, rodacy złożyli prawie 9 tys.
wniosków na blisko 10,5 tys. dzieci.
Może i wyglądało to tak, że na stole
między śledziowymi koreczkami, sałatką a lampką szampana stał laptop,
ale co z tego? Skoro dzięki złożonym
wnioskom wielu poczuło spokój i
zwiększony poziom endorfin, to w
czym rzecz? Oho, pewnie drugi raz
naraziliśmy się komuś. Z perspektywy ludzi plan na otrzymanie 12 tys.

Fot. użyczone (Zamek Książ)
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zł na drugie dziecko w wieku od 12.
do 36. właściwie nie ma większych
minusów. Choć po głębszym zastanowieniu się, znajdujemy jeden. Ktoś
może chcieć kiedyś dać dodatkowe
pieniądze dzieciom tylko o blond
czuprynie i błękitnych oczach.
Czas, żeby na sylwestrowy stół
wjechało danie główne, słowem
gorący bigos dla, według nas pani
minister, ale dla innych „ministry”.
Czy wy też czujecie, że to jakiś językowy potworek, dziwoląg, wymyślony i lansowany przez radykalne
koło feministek, a podchwycony
przez dziennikarzy z jedyną słuszną
wizją świata? Nie do wiary. Tak się
jakoś dziwnie porobiło, że dziś nie
można podejść do ładnej dziewczyny
i powiedzieć jej, że jest ładna, bo za
chwilę padną oskarżenia o seksizm,
przedmiotowe traktowanie i inne podobne pierdy. Takie stawianie sprawy
pewnie nie spodoba się niektórym
ekstremistkom, widzącym wszędzie
męską dominację. Nawet w języku.
No i w ten sposób, w krótkim czasie
naraziliśmy się po raz trzeci. Tak się
zastanawiamy, dlaczego ograniczać
się tylko do coraz popularniejszej
ostatnio „ministry”, nie lepiej iść
po bandzie? Szefową rządu można
przecież z powodzeniem określić
„premierą” (nie mylić z tą w teatrze),
panią czyszczącą kominy „kominiarką” (no raczej nie czapką, my
głupcy), a tę pływającą na statkach
„marynarką” (nie pomyślcie tylko o
wierzchnim okryciu znienawidzonego samca). Doprawdy zachodzimy
w głowę, w czym uchybia kobiecie
(jeśli tak w ogóle jest) nazywanie
jej panią minister lub dramaturgiem
(tak wiemy, dramaturżka brzmi o
niebo lepiej). Możecie nam wierzyć
lub nie, ale my jesteśmy absolutnie
za równouprawnieniem kobiet i
mężczyzn. Niezmiennie irytuje nas
natomiast lansowanie językowych
dziwolągów, obcych kulturowo. Jak
każda przesada, również i ta wydaje
się co najmniej irracjonalna. Niczym
przepisy Polskiego Ładu, który miał
dawać, a nie odbierać.
Pewnie już się zorientowaliście,
ale musimy się do czegoś przyznać.
Nie nadążamy za aktualnymi trendami. Wciąż jesteśmy osadzeni w
przaśno-buraczanej rzeczywistości.
Ta nowomowa dawno przestała nas
śmieszyć, a nad tymi podążającymi
owczym pędem tylko smutno kiwamy głową. I nie jesteśmy z tego
powodu szczęśliwi.
Tomasz Piasecki
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Wpadł do studni
Dużo szczęścia miał 49-letni mieszkaniec
Wałbrzycha, który wybrał się na spacer do
lasu i podczas wędrówki wpadł do studni
wypełnionej wodą.

Policjanci otrzymali zgłoszenie telefoniczne od jednego z
mieszkańców naszego miasta.
Mężczyzna przekazał dyżurne-

mu, że jego kolega wpadł do
głębokiej studni i nie jest w stanie samodzielnie z niej wyjść.
Na szczęście telefon komórko-

wy poszkodowanego wciąż
działał i był w stanie wysłać mu
swoje współrzędne. Na miejsce od razu ruszyli dzielnicowi
pierwszego komisariatu. Z uzyskanych informacji wynikało,
że 49-latek wpadł do studni
znajdującej się w kompleksie leśnym pomiędzy ulicami
Burczykowskich a Sosnową.
Tam właśnie funkcjonariusze zastali trzech innych

Lex Czarnek im
się nie podoba

wałbrzyszan, którzy usłyszeli nawoływanie o pomoc.
Policjanci wspólnymi siłami
z pobliskimi mieszkańcami
oraz strażakami, pomogli poszkodowanemu mężczyźnie,
który został wyłowiony przy
użyciu liny, przyniesionej przez
sąsiada. Strażacy natomiast
przenieśli 49-latka na noszach
do karetki pogotowia.
SCB

szkoły będą funkcjonowały. Tam, gdzie
jest lęk i strach, nie ma możliwości
na wolność i demokrację – twierdzi Oksana Citak, dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
Jej zdaniem do tej pory sprawdzało
się hybrydowe funkcjonowanie i zarządzanie szkołą, czyli samorządowe
i rządowe. Pozbawienie samorządu
takiej możliwości jest krzywdzące dla
rozwoju oświaty.
Obawy wyraża również były dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych
„Energetyk”, obecnie pełniący stanowisko burmistrza Głuszycy. – Według
nowych przepisów będziemy mogli
dostać w ciągu 14 dni decyzję o
odwołaniu dyrektora, a przecież to
prezydent miasta, burmistrz, czy też
wójt podpisują umowę o pracę z
dyrektorem szkoły i w takiej sytuacji
każdy dyrektor, który dostanie takie
odwołanie, pójdzie do sądu z pracodawcą – podkreśla Roman Głód.
SCB

Za nami pierwsze czytanie projektu zmian
w prawie oświatowym, tzw. lex Czarnek.
Część samorządowców, nauczycieli oraz rodziców apeluje o wycofanie się z planów centralizacji i upartyjnienia polskiej szkoły.
Przedstawiciele tych środowisk protestowali w wielu
miastach w Polsce, w tym
także w Wałbrzychu. Podkreślali, że PiS pomylił edukację
z indoktrynacją. Ich zdaniem,
dzięki lex Czarnek polska szkoła będzie centralnie sterowana przez kuratorów i szefa
resortu edukacji. Kuratorzy
będą mogli szybko odwołać
nieposłusznych dyrektorów
i decydować, z którymi organizacjami pozarządowymi
szefowie szkół będą mogli
współpracować.
Przedstawiciele sejmowej
opozycji wspominają również o lex Wójcik, a więc drugim projekcie zmiany prawa

oświatowego, który ma wprowadzić karę do 3 lat więzienia
dla dyrektora szkoły/placówki
za „przekroczenie uprawnień
lub niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru nad
małoletnim, czym działa na
jego szkodę”. Uważają, że
wpisanie na podstawie lex
Wójcik przepisów karnych
wprost do prawa oświatowego uczyni z nich dodatkowe
narzędzie nacisku na szkołę i
wywoła presję na dyrektora.
- Proponowana nowelizacja
prawa oświatowego tworzy partyjną szkołę strachu
zarządzaną przez kuratora,
a nie przez samorząd i środowisko szkolne. Poprzednie

dwie próby rozpoczęcia prac
nad ustawą nie powiodły się,
dlatego wspólnie z innymi
samorządowcami, partnerami społecznymi oraz całym
środowiskiem szkolnym –
nauczycielami, dyrektorami,
rodzicami i uczniami – apelujemy do posłów i posłanek
o odrzucenie projektu lex
Czarnek – mówi prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
Przypomnijmy raz jeszcze
główne zarzuty – to centralizacja polskich szkół i bezpośredni wpływ rządu na wybór
dyrektorów szkół. – Kurator
będzie kontrolował wszystko,
co się w szkole dzieje. Budując
lęk i strach, w oparciu o który
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Fot. użyczone (UM Wałbrzych)

» Część samorządowców, nauczycieli oraz rodziców sprzeciwia się tzw. lex Czarnek
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Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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Trwa przebudowa ważnego miejsca na sportowej mapie Strzegomia. Chodzi o halę widowiskowo-sportową. Koszt modernizacji to blisko 2 mln zł.

prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
w Strzegomiu.
Czego możemy się spodziewać? Sala fitness zostanie powiększona i zamieniona na
pomieszczenie do ćwiczeń. Sprzęt stamtąd
trafi na siłownię. Zostanie zamontowany

taki sam system komputerowy jak na Delfinku. Dzięki temu osoby, które korzystają z
karnetów na basenie, będą mogły korzystać
z tych samych karnetów do wejścia na
obiekt.
Koszt modernizacji wynosi ok. 1,7 mln
zł. Lokalnemu samorządowi udało się
pozyskać dofinansowanie na ten cel w
wysokości blisko 700 tys. zł z ówczesnego
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
KaR

Fot. użyczone (OSiR Strzegom)

Zmienia się OSiR
- Prace zostały podzielone na etapy.
W pierwszej kolejności zostanie przebudowana sala siłowni i sala boksu, które
zostaną połączone. Obecnie trwają prace
wyburzeniowe. Hala główna i sala fitness
są nadal użytkowane – mówi Paweł Mosór,
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Kłusownicy wciąż czyhają
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie od mieszkańca miasta, dotyczące
wnyków rozstawionych na zalesionym terenie
w rejonie ulicy Strzelińskiej... Na kłusownictwo zgody jednak u nas nie ma!
Myśliwy to nie kłusownik
– to punkt wyjścia. W trakcie
leśnych spacerów możemy
napotkać polujących myśliwych. Jeśli jest to polowanie
zbiorowe, choć to ciężkie, warto wykazać się zrozumieniem
i wybrać inną trasę spaceru, zachowując bezpieczny
dystans. Można zaczekać na
zakończenie pędzenia i wtedy
kontynuować spacer. Las służy
rekreacji i wypoczynkowi, spełnia wiele rozmaitych funkcji
społecznych, ale jest jednocześnie obwodem łowieckim,
gdzie mogą trwać polowania.
Czy nam się to podoba, czy
też nie... Nie można żądać
od myśliwych zaprzestania
polowania, ale także myśliwi
muszą tolerować i przewidzieć
obecność ludzi w lesie. Nie ma
przepisów regulujących kwestie oznakowania miejsca polowań i wprowadzania zakazów
wstępu do lasu w trakcie polowania. Regulamin polowań
rygorystycznie określa zasady

oddawania strzałów oraz samego polowania i w pełni
„dba” o bezpieczeństwo ludzi.
Co jednak, kiedy widzimy działania niezgodne z
prawem? Wnyki, pułapki,
zasadzki to niestety nie są
pojedyncze znaleziska. Jest ich
dużo. Wracamy do sprawy z
ulicy Strzelińskiej. Skierowany
na miejsce patrol potwierdził
zgłoszenie. Po dokonaniu
dokładnej penetracji terenu
zlokalizowano dwie stalowe
pętle. Niestety w jedną z nich
wpadł lis. Zwierzę próbując
się uwolnić zaciskało pętlę
coraz mocniej. W okropnych
męczarniach zdechło. – Strażnicy zabezpieczyli teren. Na
miejsce została wezwana grupa dochodzeniowo-śledcza z
Komendy Powiatowej Policji
w Świdnicy. Apelujemy także,
aby każdy taki przypadek natychmiast zgłaszać na numer
112 lub do straży miejskiej
na numer alarmowy 986 –
proszą strażnicy ze Świdnicy.

Co rusz likwidowane są
rozmaite narzędzia kłusownicze, wśród których prym
wiodą wnyki, których jeszcze niedawno było w lasach
prawie 5,5 tys. Ich popularność zdaje się maleć, gdyż
w ostatnich latach było ich
każdorazowo ponad 600 lub
500, a z biegiem czasu około
300, aż do 2020 r., kiedy
zlikwidowano w lesie 146
takich pułapek.
Pamiętajmy, że kłusownictwo ścigane jest z art. 53
prawa łowieckiego, grozi
za nie kara 5 lat więzienia.
Prócz tego sądy orzekają kary
pieniężne za zabicie zwierząt. Leśnicy ostrzegają, że w
niektórych okolicach umyślnie zastawiane sidła i wnyki
mogą być niebezpieczne np.
dla grzybiarzy. Warto wiedzieć, jak mogą wyglądać, by
ustrzec się przed zagrożeniem
i poinformować o ich znalezieniu służbę leśną.
KaR
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Fot. użyczone (SM Świdnica)

» Kłusownicy wciąż „lubują się” w zastawianiu wnyków
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Podziel się ciepłem
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie (na pierwszym piętrze)
funkcjonuje specjalna szafa z logo Wymiana Ciepła. To projekt
interesujący i bardzo potrzebny. O co chodzi dokładnie? Ano o
pomaganie...

Każdy, kto chce się podzielić odzieżą w
dobrym stanie, może przynieść ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (ul. Armii
Krajowej 54). Powiesić na wieszaku, a każda

osoba, która potrzebuje ubrań, może skorzystać z tej formy pomocy. Forma ta oczywiście
nie wymaga opłat, a sytuację możemy określić
jako wygrany-wygrany. Jedna osoba pozbywa
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się niepotrzebnej rzeczy zalegającej od dawna
w szafie, druga zaś ogrzeje się chociażby w
zimowy, śnieżny lub deszczowy wieczór... To
takie proste.
– Zachęcamy każdego mieszkańca Żarowa
do wsparcia tej szlachetnej akcji. Większość z
nas trzyma w szafach odzież w dobrym stanie,
której już nie używa, a ubrania takie mogą
jeszcze służyć innym potrzebującym mieszkańcom – mówi Małgorzata Siemińska, kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Jaworzyna jak
ważny węzeł

zapewnić im komfort, siatka gniazd
Kolei Dolnośląskich jest stale rozwijana. Dlatego spółka poszukuje
nowych pracowników, którzy już
niebawem będą mogli zasilić zespół
w Jaworzynie Śląskiej.
– Nowy oddział powoli będzie
zapełniać się obecnymi oraz nowoprzyjętymi pracownikami spółki.
Obecnie rekrutujemy na stanowiska
konduktorskie, jak również kierownicze. Intensywnie poszukujemy
kierowników pociągów i maszynistów, którzy wzmocnią naszą kadrę
– komentuje Bartłomiej Rodak.
Siedziba pracowników Kolei Dolnośląskich będzie mieściła się w
budynku stacji kolejowej, która kilka
lat temu przeszła gruntowną modernizację. Dzięki współpracy z gminą
Jaworzyna Śląska, która odstąpiła
część swoich pomieszczeń, przewoźnik może zagospodarować wnętrza
i zatrudnić nowych pracowników.
KaR

Jaworzyna Śląska będzie piątą lokalizacją, w
której stacjonować będą drużyny Kolei Dolnośląskiej. Do tej pory funkcjonowały cztery placówki zlokalizowane w Jeleniej Górze, Wrocławiu, Kłodzku oraz Legnicy, gdzie znajduje się
główna siedziba przewoźnika.
– Dynamicznie się rozwijamy, kupujemy nowy tabor i
uruchamiamy nowe połączenia, a co za tym idzie, rosną
nasze potrzeby kadrowe, w
szczególności jeśli chodzi o
maszynistów, kierowników
pociągów i konduktorów.
Analizując lokalizacje, w których mógł powstać nasz nowy
oddział, Jaworzyna Śląska
była naturalnym wyborem, z
uwagi na bliskość aglomeracji
wrocławskiej oraz linii 285
ze Świdnicy do Wrocławia
Głównego, którą chcemy uruchomić już w marcu, gdy PKP

PLK zakończy remont trasy –
komentuje Bartłomiej Rodak,
rzecznik Kolei Dolnośląskich.
Na wybór Jaworzyny Śląskiej
na siedzibę nowego gniazda,
jak potocznie na kolei nazywa
się oddziały, duży wpływ miała
lokalizacja i dobre skomunikowanie. Dzięki przecinaniu się
kilku linii kolejowych będzie
można zoptymalizować obiegi
oraz możliwości reagowania
w sytuacjach awaryjnych. –
Z Jaworzyny Śląskiej można
bardzo szybko dotrzeć do Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha
czy Kamieńca Ząbkowickiego.

Ta lokalizacja daje nam dużą
elastyczność w codziennej
pracy – podkreśla Rodak.
Gniazdem nazywane jest
miejsce, w którym pracownicy kolejowi – maszyniści,
przedstawiciele drużyn konduktorskich kończą i zaczynają
swoją pracę. To właśnie tam
przechowywane są wszystkie
niezbędne urządzenia, jak
terminale, drukarki biletów
czy dokumenty. Po skończeniu
zmiany, każdy pracownik musi
wrócić do swojego macierzystego gniazda, by rozliczyć
się z wykonanej pracy. Aby
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Fot. użyczone (Koleje Dolnośląskie)

» Jaworzyna Śląska będzie piątą lokalizacją, w której stacjonować będą drużyny Kolei Dolnośląskiej

KaR

Fot. użyczone (OPS Żarów)
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Fot. użyczone (Archiwum Pawła Spyta)

» - Ja nigdy nie chciałem „mieć”,
zawsze wolałem „być” – mówi
wałbrzyszanin Paweł Spyt, który
jako 20. Polak w historii zdobył
Koronę Maratonów Ziemi

Wyprawy pełne wprawy
Paweł Spyt pochodzi z Wałbrzycha, mieszka z żoną i dziećmi w Kamiennej
Górze, pracuje w Niemczech, a biega… po całym świecie. W grudniu zdobył
Koronę Maratonów Ziemi, co oznacza, że startował na wszystkich siedmiu
kontynentach. Nam opowiedział o swojej pasji, trwającej siedem lat sportowej podróży dookoła globu.
W młodości trenował Pan boks.
To stąd to zacięcie i charakter do
pokonywania kolejnych maratonów?
- Ze sportem jestem związany od
dzieciństwa. Kilkanaście lat jeździłem
rowerem, później był wspomniany
boks, następnie zabrałem się za
długie dystanse w bieganiu oraz
siłownię. Zacięty charakter miałem
zawsze, nigdy nie odpuszczałem. Jeżeli już się za coś biorę, to do końca.
Odwiedził Pan 83 państwa, w
tym Wenezuelę. Ten kraj przechodzi od kilku lat zapaść gospodarczą, hiperinflację, banknoty
błyskawicznie tracą na wartości, a
kolejki do bankomatów nie mają
końca. Co Pana tam najbardziej
zszokowało?
- W Wenezueli przypomniało
mi się moje wczesne dzieciństwo.
Taki obraz, jaki pamiętam jeszcze z
komunistycznej Polski. W Wenezueli sklepy są niemal puste, brak w
nich produktów, co chwila byłem

ostrzegany przez miejscowych, bym
schował telefon, bo mogą podjechać
na motorze złodzieje z bronią w ręku.
W każdym oknie są kraty, nawet w
budynkach dziesięciopiętrowych.
Miesięczne wynagrodzenie Wenezuelczyka to... 10 zł. Gdy wymieniłem
600 euro na miejscową walutę, to
przynieśli mi je cinkciarze w reklamówce – tyle było tych banknotów.
Nic złego mi się nie stało i nawet
bardzo mi się tam podobało, ale trzeba pamiętać, że Caracas to jedna z
najniebezpieczniejszych stolic świata.
Biegał Pan też w Kinszasie,
stolicy Demokratycznej Republiki
Konga, jednym z najbiedniejszych
państw świata. Na pokład zabrał
Pan 225 piłek i 300 maskotek dla
miejscowych dzieci. Zabrakło właściwie miejsca na własny bagaż.
Jaka była reakcja na te upominki?
- Dzieciaki są zawsze szczęśliwe,
szczególnie gdy dostają piłkę. Radość jest ogromna, zdarzały się takie
przypadki, że klękały przede mną,

z rękami złożonymi do modlitwy i
dziękowały wniebogłosy. Wiadomo,
świata nie zbawię, ale chociaż do
kilku dzieciaków uśmiechnie się
szczęście. W dzieciństwie żebrałem
od Niemców słodycze. Było to pod
hotelem Sudety w Wałbrzychu,
dlatego jest mi dziś tych biednych
dzieciaków ze slumsów szkoda. Stąd
ta chęć pomocy.
Podczas wypraw zawsze towarzyszy Panu polska flaga z napisem „Wałbrzych” i herb ukochanego Górnika na koszulce. Skąd
takie przywiązanie do rodzinnych
stron?
- Miłość do Górnika przekazał mi
ojciec, zabierał mnie na każdy mecz
w latach 80., gdy Górnik miał swoje
najpiękniejsze złote lata. Byłem na
niemal każdym meczu. Kolejne lata
jeździliśmy już na wyjazdy swoją
młodzieżową ekipą. Na meczach
jestem nadal mocno aktywny, ta
miłość trwa po dziś dzień i nigdy nie
ustanie. Wałbrzych to moje miasto,

tu się urodziłem i mocno jestem z
nim związany. Moje serce bije w
Wałbrzychu, najmocniej na Starym
Zdroju.
Wozi Pan ze sobą po świecie
także naklejki, symbolizujące
Wałbrzych i profil w portalu społecznościowym „W biegu przez
świat”. Jakie było najbardziej
nietypowe miejsce, w którym
zostawił Pan taką wałbrzyską
naklejkę?
- Ma to charakter humorystyczny.
Przyklejam je w różnych ciekawych
miejscach, ale najdziwniejsze z nich
to kask motocyklisty, biurko, za którym siedział śpiący żołnierz z karabinem, czy… kangur w Australii. Ale
bez obaw, naklejkę szybko z niego
zdjąłem.
Wszystkie 42 miasta, gdzie
biegał Pan maratony, ma Pan
wytatuowane na ciele. Pierwszy
był w Poznaniu, ostatni na Antarktydzie. A który najbardziej zapadł
w pamięć i dlaczego?

9
- Każdy maraton był szczególny
i miał w sobie coś niezwykłego,
jedynego w swoim rodzaju. Różne
strefy klimatyczne, tropikalny klimat
w dalekiej Azji, upały Afryki, deszcz
w Irlandii, no i oczywiście mróz Antarktydy. Ciężko mi wskazać jednego
faworyta, każdy był jedyny w swoim
rodzaju.
Pracuje Pan na co dzień jako
spawacz. Czy pokonywanie kolejnych maratonów to rodzaj
odskoczni od codzienności czy też
potrzeba adrenaliny?
- Nienawidzę nudy, dlatego zawsze muszę coś robić, muszę czymś
żyć. Opłacam sobie maraton i bilet
lotniczy z wyprzedzeniem i mam
już cel, wiem, że muszę zrobić trening, bo lecę na zawody i nie mogę
zawieść. Żyję od maratonu do maratonu, jestem bardzo szczęśliwy,
ponieważ po skończonych zawodach
przygotowuję się już do następnych.
Ma Pan żonę i dwóch synów,
dwuletniego Dawida i dziewięcioletniego Oliwera. Biegał Pan
maratony na całym świecie przez
ostatnie siedem lat. Jak znosił Pan
rozłąkę z rodziną?
- W tygodniu i tak jestem nieobecny, bo pracuję w Niemczech.
Przyzwyczailiśmy się już do tego
wszyscy, że pięć dni jestem poza
domem. Gdy lecę na maraton, nie
ma mnie po prostu dłużej. Żona
zawsze była dla mnie wsparciem,
ponieważ podoba jej się bardzo
to, że mąż ma pasję. Z tego powodu nie było u nas w domu
problemów.
W przyszłym roku ma ukazać się
książka o Pana wyprawach. Na jakie historie możemy w niej liczyć?
- Na pewno wspomnę o całej
tej drodze prostego chłopaka z
Wałbrzycha w świat. W tej książce jest wiele wskazówek, jak w
prosty sposób organizować sobie
pieniądze na to, co się naprawdę
kocha, jak zjechać z kosztami do
minimum, bo rzadko wybierałem
hotel, a głównie spałem na ulicy, na
dachach, w jakichś zakamuflowanych miejscach. Będą też elementy
survivalu, o tym, jak sobie radzić w
trudnych sytuacjach.
Kiedyś Pan powiedział, że zsumowany koszt wszystkich wyjazdów i startów w ciągu siedmiu
lat to ok. 250 tys. złotych. Mogła
być inwestycja w dom, poszło
jednak w realizację marzeń. Nie
żałuje Pan?
- Oczywiście, że nie. Było naprawdę warto, mam coś, co mogę zabrać
do grobu – to duma. Jestem pod
względem tych maratonów w elicie
Polski (Spyt zdobył Koronę Maratonów Ziemi jako 20 Polak w historii
– przyp. red.). Ja nigdy nie chciałem
„mieć”, zawsze wolałem „być”. To,
co przeżyłem to jest już moje, widziałem kawał świata. Wiem, jaki jest,
znam go doskonale. Było naprawdę
warto. Wydałbym kolejne 250 tys. zł,
aby go nadal odkrywać!
Rozmawiał Dominik Hołda
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Miasto z jeszcze innej strony
Nie ma co kluczyć, kręcić i zwalać winę na chochlika. Musimy uderzyć się w pierś, bo przed tygodniem w tym miejscu zawaliliśmy. Pomyliliśmy podpis do zdjęcia z prezentowaną fotografią.
Dobrze, że nasi czujni czytelnicy zauważyli tę pomyłkę, a my dzisiaj ją poprawiamy. Prezentując jeszcze raz oba zdjęcia, opatrzone dobrymi już podpisami.
podpis dotyczący słynnego
Coctail Baru Markiza, który
w latach 70. był bardzo popularny wśród mieszkańców Wałbrzycha, a znajdował się przy al. Wyzwolenia. Pomyłka oczywista,
za którą przepraszamy.
Widocznie pisząc tekst,
myślami byliśmy już przy
sylwestrowej zabawie.
Możliwe też, że grafikowi bąbelki z szampana
za mocno uderzyły do
głowy. Tak czy siak dziś
jest już wszystko w
porządku, a rubrykę
z powodzeniem mo» Rok 1978, aleja Wyzwolenia 4. Słynny Coctail Bar Markiza,
żemy przemianować na „Miasto z jeszcze innej strony”.
który serwował niemniej słynny krem sułtański. Podobno
A tak nawiasem mówiąc rubryka cieszy się wśród was
najlepszy w mieście. Tak przynajmniej donoszą największe
olbrzymim powodzeniem. Prezentujemy w niej zdjęcia z
łasuchy. Dla niewtajemniczonych to deser, którym zajadano
lat 50., 60. i 70. Założyliśmy bowiem – jak się okazuje
się w czasach PRL
słusznie – że z tego akurat okresu ciekawych fotografii jest
jak na lekarstwo. A my dzięki pomocy i uprzejmości pań z BiObiecujemy, że rubrykę postaramy się kontynuować, wygrzeblioteki pod Atlantami możemy te rzadkie okazy, często nigdy bując w szufladach i na strychach kolejne zdjęciowe perełki.
Tomasz Piasecki
nie publikowane, pokazać wam Szanowni Czytelnicy.

Fot. Biblioteka pod Atlantami/KAW – Zygmunt Bogusz

Fot. Biblioteka pod Atlantami/E. Falkowski

Z jednej strony głupio nam, bo taki błąd nie powinien się
przydarzyć, z drugiej zaś nie myli się ten, kto nic nie robi. Po
trzecie wreszcie, bardzo nam miło, że czytacie nas niezwykle
wnikliwie i potraficie zauważyć nawet najmniejszy błąd.
Dwóch czytelników napisało do nas, że w rubryce „Miasto
z innej strony” daliśmy zły podpis do zdjęcia. Pod fotografią
wałbrzyskiego Rynku z przełomu lat 40. i 50. opublikowaliśmy

Uwierzycie, jaki

REKLAMA

k jako ważny węzeł komunikacyjny.

» Przełom lat 40. i 50. Wałbrzyski Ryne
tu panował ruch i harmider?!

CO W GmINaCH PISZCZY / reklama

JEDLINA-ZDRÓJ

Czytają najwięcej książek
Miejska Biblioteka Publiczna w Jedlinie-Zdroju umożliwia
swoim czytelnikom zdalne korzystanie z zasobów elektronicznych platformy Legimi. A ta oferuje 75 tysięcy tytułów
w wielu kategoriach.

Osoby zainteresowane taką formą wypożyczeń (zarówno dotychczasowych, jak
i nowych użytkowników) zapraszamy do

biblioteki w celu odbioru kodu dostępu,
umożliwiającego korzystanie z zasobów
w 2022 roku. Istnieje także możliwość
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otrzymania kodu drogą elektroniczną po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
pod nr 74 851 09 75. Tymczasem MBP
w Jedlinie-Zdroju wyłoniła „Czytelników
Roku 2021”. Pierwsze miejsce zajął Pan
Adam, który wypożyczył 232 książki,
druga lokata przypadła w udziale Pani
Lucynie, która wypożyczyła 169 książek,
a na najniższym stopniu podium znalazła
się Pani Teresa ze 165 wypożyczonymi
książkami.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)
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SCB

stworzyłam swój własny park
maszyn. To do niego codziennie udaję się na parę godzin,
aby swoje pomysły zamieniać
w projekty i w efekcie w gotowe wyroby – opowiada
świdniczanka. Początkowo
park maszyn mieścił się w
pokoju, który trzeba było wyłączyć z funkcji mieszkalnej.
Najpierw miała to być jedyna
powierzchnia przeznaczona
na pracę. Z czasem okazało
się, że pracownia zaczyna
„wlewać się” również do innych pomieszczeń. Co było
robić? Wyjście było jedno, należało otworzyć salon (choć to
chyba nieadekwatna nazwa)
przy ul. Długiej w

» Beata Norbert liczby porzuciła dla igieł. I chyba dobrze na tym wyszła

Świdnicy. Miejsce to stało się
bardziej pracownią niż typowym sklepem. Wprawdzie
na regałach stoją (i wiszą
też) gotowe wyroby, te jednak właścicielka wykonuje
jedynie wtedy, gdy znajdzie czas pomiędzy wykonywaniem indywidualnych
zamówień.
A tego czasu jest coraz
mniej. Jak dawno temu, gdy
nasza bohaterka musiała
zlikwidować własną plantację lawendy, potrzebnej
do „produkcji” zapachów do
szafy. Pięknie pachnące woreczki poszły w odstawkę,
pojawiły się za to obrusy,
zasłony, narzuty, fartuszki…

Fot. Ryszard Burdek

Tomasz Piasecki

ŚWIDNICA

Od komputera do igły

Wszystko wykonuje sama,
można by rzec ręcznie. Nie
to, że siedzi na krzesełku za
piecem i coś tam zszywa. Nie!
Ma pracownię, nowoczesne
maszyny do szycia i wielkie
poczucie estetyzmu. Wie, co
jest ładne, a co nie. Choć to
pojęcie względne, to możecie
być pewni, że idealnie doradzi
każdemu wzór dekoracji.
Właśnie, bo to na domowych dekoracjach skupia
się nasza rozmówczyni. To
jej, niech będzie, że konik.
Poduszki, obrusy, zasłony,
przepiękne narzuty patchworkowe, fartuszki kuchenne,

rozmaite „gifty” dla firm, które
potem biznesmeni wręczają
swoim klientom jako niezwykle oryginalne upominki.
Wszystko nienagannie skrojone, „stworzone” przeważnie
w stylu romantycznym lub
rustykalnym. Na wzorzystych
tkaninach dominują bowiem
kwiaty, różne kraty. Czyli ciepłe wzory, sprawdzające się
w wielu wnętrzach. – U mnie
wszystko musi być spójne,
nie lubię za to stylu nowoczesnego, takiego techno. Klienci
wiedzą, czego mogą się po
mnie spodziewać. Zdarzało
się, że odmawiałam uszycia

czegoś, co nie wpisywało się
w moje poczucie estetyzmu –
mówi Beata Norbert. Pewnie,
że możecie pójść do marketu
i kupić coś „made in China”,
ale możecie też wybrać coś
spod znaku „handmade” z
Frou Frou. Pójść do pracowni
i kupić gotowy produkt lub
zamówić przy pomocy właścicielki coś, co gdy zobaczą
wasi znajomi, oczy wyjdą im
z orbit. „Coś” wytworzone na
miejscu przez lokalną manufakturę z hiszpańskiej bawełny
lub polskiego lnu. – Spośród
kilkuset tkanin od dostawcy wybrałam kilkadziesiąt,

na których pracuję. I to chyba cała tajemnica. Poza tym
wszystko wykonuję ręcznie
– dodaje nasza rozmówczyni.
Miłości do szycia postanowiła poświęcić się wiele lat temu.
Chyba wtedy, gdy została inżynierem… informatyki i zarządzania. Komputer porzuciła
dla igieł. Pierwszą maszynę do
szycia Beata Norbert dostała w
spadku od mamy. To było coś
naturalnego, bo świdniczanka
szyła właściwie od zawsze. No
może nie od kołyski, ale od lat
szkolnych na pewno. – Potem
kupiłam następną i jeszcze następną. Nim się spostrzegłam,

» Patrząc na te wyroby, można zrozumieć hasło „uszyte z
myślą o tobie”

Fot. Archiwum Beaty Norbert

Takie historie to nie rzadkość. Beata Norbert jest inżynierem
informatyki i zarządzania. Zapytacie, co teraz programuje?
Odpowiedź brzmi – na przykład obrusy, pościel, zasłony, według
własnego projektu. To nie żart. Zamiast zmagać się liczbami,
świdniczanka szyje. I to jeszcze jak. W swojej firmie Frou Frou
robi rzeczy nie z tej ziemi.
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Ludzie z listy rezerwowej dostaną pieniądze
na wymianę pieców węglowych

ŚWIDNICA

Kopciuchy długo nie przetrwają
Jeśli w takim tempie miasta będą pozyskiwać pieniądze na wymianę starych, węglowych
pieców. Niedawno Świdnica pochwaliła się, że otrzymała na wymianę kopciuchów 800 tys.
zł. A konkretnie na modernizację ogrzewania.
Wszystko w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
na terenie wybranych gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
Łącznie pozyskano dodatkowe

prawie 9,8 mln zł dla 15 gmin
z całego regionu biorących
udział w programie. Dla Świdnicy przypadła kwota 800
tys. zł. Dzięki tym pieniądzom
wnioskodawcy, którzy pozostawali dotąd na liście rezer-

wowej, otrzymają wsparcie
na wymianę pieców w swoich
domach i mieszkaniach.
Osoby, których wnioski
dawniej rozpatrzono pozytywnie, ale którym z powodu
wyczerpania środków wów-

czas nie przyznano dofinansowania, teraz otrzymają z
urzędu pisma. Dlatego czekają
na korespondencję ze świdnickiego magistratu informującą o możliwości podpisania
umowy. Przeczytajcie dokład-

JEDLINA-ZDRÓJ

Lodowisko zimą,
park wodny latem

nie przysłane dokumenty, a w
razie wątpliwości zadzwońcie
pod nr tel. 74/856 29 91 lub
74/856 29 92.
Przypomnijmy tylko, że
w trakcie naboru do programu złożono ponad 2,5

tys. wniosków w 15 gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Po ich ocenie na liście
podstawowej znalazło się
2153 dokumentów. W samej
Świdnicy umowę podpisało
209 grantobiorców. Do dziś
wsparcie finansowe odebrało
już 120 z nich, a pozostali
albo realizują inwestycję,
albo ją ukończyli i są w trakcie składania wniosków o
wypłatę grantów.
Dodajmy jeszcze, że projekt
dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Red

» Modernizacja Parku Północnego ma
zakończyć się do maja tego roku

Uzdrowisko przyjęło 36-milionowy
budżet. Rekordowy pod względem
wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych. Niektórych może to zdziwić, no
bo jak to, w wielu miejscach słyszycie
o oszczędnościach, tymczasem w
Jedlinie-Zdroju chcą naprawdę sporo
wydawać?! Poprawiając infrastrukturę miejską, ale nie tylko.
Oczywiście budżet jest trudny,
choćby ze względu na wysoki wskaźnik inflacji, podwyżkę opłat energetycznych i rosnące ceny usług, ale nie
ma co załamywać rąk, tylko zakasać

rękawy i brać się do roboty. Z takiego chyba wniosku wyszli jedlińscy
samorządowcy, którzy zdają sobie
sprawę z czekającego ich dużego
wyzwania. Miasto przekazuje bowiem środki na utrzymanie żłobka,
prowadzi szkołę wraz z oddziałami
przedszkolnymi. Do tego dochodzi
centrum kultury z biblioteką, ośrodek sportowo-rekreacyjny, opieka
społeczna, klub seniora i jeszcze kilka
innych miejsc, które bez gminnych
pieniędzy nie mogłyby funkcjonować. Podobnie jest zresztą w setkach

innych miejscowości. Piszemy o tym
tylko dlatego, żeby uzmysłowić, że
budżet miasta, to w skali makro takie
wasze domowe finanse.
W Jedlinie jednak założyli rekordowe wydatki inwestycyjne. Na ten
cel przeznaczono 17 mln zł! Wszystko dzięki możliwości pozyskania
dodatkowych środków z zewnątrz
oraz wyższych wpływów niż planowano ze sprzedaży nieruchomości
gruntowych. Gmina zamierza postawić sezonowe lodowiska oraz
rozpocząć budowę letniego parku

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Początek każdego roku, to najlepsza okazja, by porozmawiać o
pieniądzach. Nie tylko w firmach, ale także w samorządach. Gminy pokazują wtedy, jak wyglądają ich budżety. Część pewnie nie
ma czym się pochwalić, ale taka Jedlina, choć rok zapowiada się
trudny, przyjęła ambitną prognozę swoich finansów.

wodnego przy kompleksie Active.
Zakończyć ma się także modernizacja Parku Północnego z fontannami
i amfiteatrem. Oczywiście dalej
będą remontowane ulice, chodniki,

podwórka, wymieniane oświetlenie
i piece węglowe. Ruszą ponadto
prace przy budowie 43 mieszkań
TBS przy ul. Andersa.
Red

Remontują dla dzieci
W Boguszowie-Gorcach trwają obecnie
prace remontowe w dwóch instytucjach. W podstawówce oraz w żłobku.

W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
(zespół szkolno-przedszkolny) w Boguszowie-Gorcach)
w ramach modernizacji węzła sanitarnego powstają
całkowicie nowe toalety. Wymieniana jest nie tylko

armatura sanitarna, ale także stolarka
drzwiowa, okładziny ścian i posadzek.
W toaletach pojawi się nowa wentylacja, a instalacja grzewcza zostanie
przebudowana.
Natomiast w żłobku miejskim nr 1 trwa
drugi etap prac budowlanych, na który
gmina pozyskała ponad 900 tys. zł dotacji
z programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +
2021”. Dzięki remontowi i przebudowie
łącznika w budynku przy ul. Waryńskiego

powstanie blisko 30 nowych miejsc dla
dzieci w wieku 6-36 miesięcy.
Przypomnijmy, że w 2020 roku budynek
po byłym gimnazjum został częściowo
przystosowany dla potrzeb najmłodszych.
A 1,4 mln zł pozyskanych z programu
„Maluch + 2020” zostało przeznaczonych
na remont i przystosowanie na potrzeby
żłobka przyziemia i parteru w części
głównej budynku. Powstała także kuchnia, sala zabaw oraz pomieszczenia do
SCB
leżakowania.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Głuszyca stawia na cyfryzację

GŁUSZYCA

Idzie nowoczesność

Cyfryzacja nie omija samorządów. Nawet mniejszych miast, takich jak Głuszyca, w której
niedługo ludzie załatwiający sprawy w magistracie nie tylko wniosą opłaty przy pomocy
specjalnego urządzenia, ale także złożą dokumenty w automatycznym biurze obsługi.
Wszystko dzięki pieniądzom z programu „Cyfrowa gmina”.
ponad ćwierć miliona złotych i właśnie rusza na zakupy. Aby w chwili

otwarcia budynku przy ul. Parkowej,
dokąd wkrótce przeniesie się urząd

miejski, można było powiedzieć, że
miasto z cyfryzacją jest za pan brat.

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Niezawodnie noga hula

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

BOGUSZÓW-GORCE

Dofinansowanego z Unii Europejskiej. Głuszyca pozyskała na ten cel
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Dzięki pozyskanym funduszom
gmina kupi pracownikom niezbędny
sprzęt – komputery, kamery, głośniki
i mikrofony. W urzędzie staną też
opłatomat i automatyczne… Biuro
Obsługi Klienta. Pieniądze zostaną
ponadto wydane na zakup chmury
obliczeniowej, a także platformy
komunikacyjnej. Uff, niektóre z tych
sformułowań brzmią może nieco
tajemniczo, ale postaramy się skupić
na tych nowinkach, które ułatwią życie mieszkańcom. Ot choćby opłatomat. Gdy ruszy, nie będziecie musieli
iść do banku, tylko wszelkie opłaty
wniesiecie na miejscu. Automatyczne
Biuro Obsługi Klienta umożliwi złożenie rozmaitych dokumentów, takich
jak wnioski, podania, deklaracje, bez
kontaktu z urzędnikiem.
Cyfryzacja gminy ułatwi prowadzenie zdalnej pracy, pozwoli też organizować spotkania i szkolenia online,
co przyznacie, że w dobie pandemii
koronawirusa jest niezwykle ważne.
Platforma komunikacyjna umożliwi
natomiast gromadzenie cyfrowych
materiałów, by pracownicy mieli
do nich prosty dostęp i nie musieli
wertować szaf w poszukiwaniu tony
papierów. Powstanie także cyfrowa
baza mieszkańców. Będzie nowocześnie i bezpiecznie, bo dzięki wprowadzonym zmianom ograniczony
zostanie kontakt urzędnik-interesant.
Red

» Taką elektryczną hulajnogę Szczawno
kupiło swoim strażnikom miejskim

Urzędnicy w Szczawnie-Zdroju od
dawna myśleli o pojeździe dla mundurowych, dzięki któremu strażnicy
mogliby poruszać się po alejkach,
parkach i wąskich dróżkach. Naturalnym wyborem wydawał się skuter,
ale gdy funkcjonariusze otrzymali do
testowania elektryczną hulajnogę, tak
im się spodobała, że nie chcieli słyszeć
o żadnym małym motorze. Burmistrz
nie miał wyjścia, musiał kupić taki
właśnie pojazd.
Dwukołowa hulajnoga wyposażona jest w terenowe, zimowe opony,
tarczowe hamulce, przednie oświetle-

nie, a także kierunkowskazy. Została
zabezpieczona przed kradzieżą i dodatkowo oklejona charakterystyczną
żółto-czarną szachownicą, zresztą…
Co będziemy ją dłużej opisywać. Pewnie niektórzy już widzieli, jak strażnicy
miejscy w Szczawnie poruszają się
„elektrykiem”. Hulajnoga ma dwie
baterie, które wystarczają na cały
dzień. Na jednym ładowaniu można
bez problemu przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów. Jednoślad służy
do patrolowania ulic uzdrowiska, ale
także do interwencji. Dosłownie wszędzie można nim dojechać. I o to chodzi.

Władze miasta myślą już nad zakupem drugiego, podobnego pojazdu.
Wszak idealnie byłoby, gdyby „ekologiczny” patrol był dwuosobowy. Teraz
jeden strażnik musiałby biec za kolegą
jadącym wygodnie dwukołowcem.
Komicznie by to wyglądało. Dwaj
funkcjonariusze jadący ramię w ramię
na dwóch elektrycznych hulajnogach,
to już coś!
Łobuzy i hultaje drżyjcie. Strażnicy
miejscy ze Szczawna dorwą was
wszędzie. Na podwórku, w parku na
ławeczce, pod drzewem na polanie…
Red

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Jest cicha i ekologiczna. Całkiem szybka i można nią wszędzie wjechać. A to akurat wielki atut. Do tego bardzo dobrze wyposażona.
Mowa o elektrycznej hulajnodze, którą szczawieńskim strażnikom
miejskim kupiła gmina. Można rzec ekomobilność na całego.
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NASI ULUBIEŃCY

Dobrze jest adoptować

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

BĄBEL, nr ewidencyjny 214/20
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 14.09.2020

BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 29.08.2019

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 09.06.2020

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: ok. 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 31.10.2020

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

FLOP, nr ewidencyjny 58/21
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 23.04.2021

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 10.11.2020

GROSZEK, nr ewidencyjny 233/21
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 14.12.2021

LOTOS, nr ewidencyjny 199/21
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 03.11.2021

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 06.06.2019

SUPRA, nr ewidencyjny 214/21
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.11.2021

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2020
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Nie musicie z lekką zazdrością obserwować, jak sąsiedzi lub znajomi bawią się ze swoimi czworonogami. Wy też tak możecie. Sprawcie radość sobie i dajcie nowy dom kotom oraz psom z wałbrzyskiego schroniska. Miło jest robić dobre rzeczy. Pamiętajcie jednak, że decyzja o adopcji zwierzęcia
musi być dokładnie przemyślana.
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NIE MA NAS W DOMU

Fot. użyczone (LOT AW)

» W Szczawnie-Zdroju skosztujecie wód leczniczych pochodzących
z czterech źródeł: „Mieszko”, „Dąbrówka”, „Marta” i „Młynarz”

Rozsmakować się w wodzie
I to nie w byle jakiej, bo mającej właściwości lecznicze. Ale właściwie z jakiego źródła
spróbować wody? Z „Mieszka”, „Dąbrówki”, „Młynarza” lub „Marty? Mamy nadzieję, że raz
na zawsze rozwiejemy tym tekstem wasze wątpliwości. Pytanie nie brzmi bowiem, czy próbować wód ze Szczawna, ale na co one pomagają.

W czynnej codziennie Pijalni
Wód Mineralnych możecie
kosztować do woli wielu rodzajów leczniczych źródeł.
„Mieszko” – mineralna
woda lecznicza, naturalnie
nasycona dwutlenkiem węgla (0,36% szczawa wodorowęglanowo-sodowa)
Źródło leczniczej wody
„Mieszko” zostało po raz
pierwszy zbadane w 1597
roku przez Caspara Schwenkfelda z Jeleniej Góry, który
jako pierwszy dokonał analizy
i oceny śląskich wód mineralnych, w tym także szczawieńskich. Badaniu poddał wodę
ze źródła znanego dawniej
jako Górne (obecnie „Mieszko”). Było ono i jest nadal
najważniejszym ujęciem w
Szczawnie-Zdroju. Od pierwszej połowy XVI w. było ono
przykrywane różnymi budowlami, które w ostatecznej
wersji przyjęłyo postać obecnej Pijalni Wód Mineralnych.

Obecnie właścicielem źródła
i koncesji na wydobycie leczniczej wody „Mieszko” jest
spółka Uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Unikatowy skład
chemiczny mineralnej wody
leczniczej „Mieszko” wspomaga leczenie:
* astmy oskrzelowej
* zapaleń (nieżytów) dróg
oddechowych
* rozedmy płuc z nieżytowymi powikłaniami
* schorzeń wątroby i dróg
żółciowych
Woda wykorzystywana jest
do kuracji pitnych oraz do
kąpieli leczniczych i inhalacji.
O właściwościach leczniczych wody ze źródła „Mieszko” przy stosowaniu jej do
kuracji pitnej decyduje zawartość wodorowęglanów
sodu, wapnia i magnezu oraz
dwutlenku węgla.
Picie jej w formie ustalonej
wskazaniami medycznymi
powoduje alkalizację treści

żołądkowej, wzrost rezerwy
alkalicznej krwi, obniżenie
poziomu kwasu moczowego, a także zwiększenie jego
rozpuszczalności i wydalania
z moczem. Mineralna woda
lecznicza „Mieszko” stosowana do inhalacji, działa oczyszczająco i przeciwzapalnie na
górne i dolne drogi oddechowe.
O oddziaływaniu do kąpieli
decyduje przede wszystkim
stężenie zawartego w niej
dwutlenku węgla powodującego poprawę ukrwienia
skóry i tkanek przyległych oraz
przenikania do wnętrza organizmu. Stwarza to możliwość
działania ogólnoustrojowego,
zwłaszcza spotęgowania przepływu wieńcowego i wydalania moczu przez nerki.
„Dąbrówka” – mineralna
woda lecznicza, naturalnie
nasycona dwutlenkiem węgla (0,20% szczawa wodorowęglanowo-sodowa)

Źródło leczniczej wody
„Dąbrówka” zlokalizowane jest w podziemiu sanatorium Korona Piastowska
(naprzeciwko Pijalni Wód
Mineralnych). Czynne jest w
tym miejscu nieprzerwanie
od 1840 roku. Pierwszymi
właścicielami źródła była
rodzina Hauptmanów potem Scheuermanów aż do
roku 1909, kiedy to książę
von Pless, właściciel Zamku
Książ, odkupił Hotel Korona
Piastowska wraz ze źródłem.
Od tego czasu lecznicza woda
„Dąbrówka” należała do naturalnych zasobów uzdrowiska, a rodzina Hochbergów
była jego właścicielem.
Obecnie właścicielem źródła i koncesji na wydobycie
leczniczej wody jest spółka
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Unikatowy skład chemiczny tej mineralnej wody
leczniczej korzystnie wpływa
na leczenie schorzeń:

* wątroby i dróg żółciowych
* nerek i dróg moczowych
* żołądka i jelit
Mineralna woda lecznicza
„Dąbrówka” polecana jest
również przy otyłości, skazie
moczanowej oraz przy lekkiej
postaci cukrzycy.
„Marta” – mineralna woda lecznicza, radoczynna, naturalnie
nasycona dwutlenkiem
węgla (0,27% szczawa
wodorowęglanowo-sodowa, radoczynna)
Wskazania lecznicze to zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego oraz
choroby układu moczowego.
„Młynarz” – mineralna
woda lecznicza, naturalnie nasycona dwutlenkiem
węgla (0,22% szczawa wodorowęglanowo-sodowo-magnezowo-wapniowa)
Wspomaga leczenie choroby wrzodowej żołądka i
dwunastnicy, choroby wątro-

by i dróg żółciowych, przewlekłych nieżytów żołądka z
nadkwasotą.
W Pijalni Wód Mineralnych
dostępna jest również butelkowana, naturalna woda
mineralna „Anka” wytwarzana w oparciu o 4 źródła
wód leczniczych wydobywanych w Szczawnie-Zdroju.
Jest wysokozmineralizowaną
szczawą alkaliczną, a w jej
składzie mineralnym dominują
wodorowęglany, sód, wapń
i magnez. Doskonale wpływa na procesy trawienne,
orzeźwia i gasi pragnienie.
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina
w roku 2018 jako producent
unikatowych wód mineralnych i leczniczych, otrzymało
status członka Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego Europa – Dolny Śląsk, za produkt
regionalny, jakim jest właśnie
naturalna woda mineralna
„Anka”.
Red
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Fot. użyczone (Świdnicki Portal Historyczny)

» Widok na obóz Lager I Schweidnitz w 1918 r. przy
obecnej ulicy Sprzymierzeńców w Świdnicy

Nie do wiary, że uciekli
Podziemny tunel drążyli łyżką, a urobek wyciągali na powierzchnię w kubku, przymocowanym do sznurka. Ćwierć wieku przed słynną ucieczką alianckich pilotów
ze stalagu Luft III w Żaganiu w marcu 1944 roku, doszło do nie mniej spektakularnej „akcji”. A dziś całkowicie zapomnianej ucieczki alianckich oficerów z obozu dla jeńców w Świdnicy.

» To samo miejsce obecnie. A – miejsce, gdzie stał dawny
kościół ewangelicki. B – miejsce usytuowania baraków

Jej szczegóły mogłyby być
kanwą dla niezłego filmu sensacyjnego. Dziś o tym, w jaki
sposób alianci znaleźli się w
Świdnicy, jak żyli w jenieckim
obozie i o przygotowaniach
do ucieczki.

Anglicy w Świdnicy

Od czasów króla Fryderyka II Wielkiego Świdnica
stanowiła ważny punkt na
militarnej mapie najpierw
Prus, a następnie cesarstwa
niemieckiego. Mimo likwidacji
umocnień potężnej twierdzy
w II poł. XIX w., w mieście
aż do 1945 r. stacjonował
zawsze silny garnizon wojskowy, oparty o stosunkowo
dużą infrastrukturę złożoną
z koszar i wielu budynków

pomocniczych. Fakt ten umożliwiał organizowanie obozów
jenieckich na terenie miasta,
w których na przestrzeni XIX
i XX w. przetrzymywani byli
między innymi żołnierze duńscy, serbscy, rumuńscy, włoscy,
austriaccy, rosyjscy, belgijscy,
francuscy oraz angielscy i to
począwszy od wojny prusko-duńskiej w 1864 r., przez
wojnę prusko-austriacką w
1866 r. aż po I wojnę światową. Historia ucieczki oficerów
angielskich z obozu jenieckiego w Świdnicy dotyczy tego
ostatniego okresu, a konkretnie 1918 r.
W Świdnicy powstały dwa
obozy dla alianckich oficerów. Pierwszy, został zlokalizowany w 1917 r. na terenie

wybudowanego w latach
1879-1881 dużego kompleksu budynków dla schroniska,
domu poprawczego i obozu
pracy dla nieletnich, zachowanego do chwili obecnej
przy ulicy Sprzymierzeńców.
Był to tzw. Lager I Schweidnitz. Drugi z obozów – Lager
II Schweidnitz powstał w
1918 r. w budynkach dawnego kolegium jezuickiego,
także w większości zachowanych przy obecnej ulicy
Spółdzielczej.
Pierwszy transport oficerów alianckich, liczący około 100 jeńców, dotarł do
Świdnicy 8 grudnia 1917
r. i został rozlokowany w
obozie Lager I Schweidnitz.
W kolejnych miesiącach do-

cierały do Świdnicy następne
transporty, złożone z oficerów
angielskich, kanadyjskich i
francuskich. Byli wśród nich
przedstawiciele różnych rodzajów broni, zarówno lotnictwa, wojsk lądowych, jak i
marynarki. Można szacunkowo przyjąć, że w obozie tym
przebywało ok. 800 jeńców.
Kolejnych 200 rozlokowano
w obozie Lager II Schweidnitz, tuż obok świdnickiej
katedry, co jak się okazało,
było w przyszłości nie bez
znaczenia dla opisywanych
zajść.

Teatr, biblioteka,
drużyna piłkarska

Warunki życia alianckich
jeńców w Świdnicy, których
przeważającą część stanowili
oficerowie angielscy, były
więcej niż znośne, a wręcz
można powiedzieć, że bardzo
dobre, biorąc pod uwagę
sytuację ekonomiczno-materialną samych mieszkańców
miasta. Los ludności Świdnicy
w schyłkowym okresie I wojny światowej był bowiem
nie do pozazdroszczenia. Zakradające się do każdego z
domostw głód i nędza, będące wynikiem czteroletniego prowadzenia wojny na
kilku frontach, prowadziły do
ekstremalnych sytuacji. Po
przysłowiowej niemieckiej
dyscyplinie nie było śladu, a
wielu spośród mieszkańców
miasta stało godzinami pod
oknami domu przy Spółdzielczej, gdzie przetrzymywano
jeńców, oczekując, że Anglicy
z litości rzucą im coś do jedzenia. Znamienne było bowiem
to, iż oficerowie angielscy
oprócz zwykłych, przynależnych im przydziałów, otrzymywali także mnóstwo paczek z
domu i z Czerwonego Krzyża,
bądź innych organizacji niosących pomoc. Ta swoista
symbioza między Anglikami
a wygłodzoną niemiecką ludnością, miała zresztą odegrać
istotną rolę w opisywanych
wydarzeniach.
Ponieważ oficerowie zwolnieni byli z obowiązku pracy,
sporo czasu poświęcali na
organizację życia obozowego.
W obozie działał między innymi chór i teatr, a zachowane
fotografie z tego okresu ukazują dbałość, z jaką Anglicy
wykonywali chociażby scenografię, kostiumy czy charakteryzacje. Ukazywała się także
obozowa gazeta „The Barb”.
Początkowo w niewielkiej
objętości, z czasem urosła do
40-stronicowego magazynu
(sic!), redagowanego przez
oficerów L. L. Chapmana, B. H.
Clarka, J. B. Sterndale-Bennet-

ta, J. B. Daniela oraz porucznika Perry’ego. Zawierała fragmenty prozy, opowiadania, informacje o przedstawieniach
teatralnych i życiu obozowym.
Wszystko okraszone było typowo angielskim humorem.
Do swojej dyspozycji jeńcy
mieli także obozową bibliotekę. Na terenie obozu działała
też orkiestra, która ćwiczyła
i dawała koncerty w dawnym kościele ewangelickim,
znajdującym się na terenie
obozu Lager I Schweidnitz, a
rozebranym dopiero w latach
70. XX w. Odbywały się w
nim także nabożeństwa w
języku angielskim. Zachowane
do dziś zdjęcia z tego okresu ukazują również drużyny
piłkarskie, które uczestniczyły w wewnątrzobozowych
rozgrywkach. Zmarłych w
okresie niewoli jeńców alianckich chowano z honorami na
cmentarzu garnizonowym. W
latach 30. XX wieku wszyscy
pochowani na tym cmentarzu
Anglicy zostali ekshumowani i
ponownie pochowani na jednym z cmentarzy w Berlinie.
Na terenie nekropolii pozostał
jednak pamiątkowy obelisk
z inskrypcją „Pamięci brytyjskich jeńców” i nazwiskami
wszystkich zmarłych żołnierzy. Niestety, podobnie jak
sam cmentarz systematycznie
niszczony od maja 1945 r. i
ostatecznie zlikwidowany w
latach 70. XX wieku, obelisk
nie zachował się do dziś.
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» Próba obozowej orkiestry w dawnym kościele ewangelickim

Przygotowania

O przygotowaniach do
wielkiej ucieczki dowiadujemy się częściowo z relacji
Turna Harkera, jednego z jej
uczestników oraz niemieckich artykułów prasowych,
informujących post factum o
tym wydarzeniu. Anglicy musieli bez wątpienia nawiązać
kontakt z kilkoma osobami
spoza obozu – Niemcami,
którzy przygotowali dla nich
nie tylko cywilne ubrania,

» Drużyna piłkarska złożona z angielskich oficerów

lecz także wyposażyli ich w
dość szczegółowe mapy tych
obszarów Europy. Prawdopodobnie prowadzili handel
wymienny z kimś z obsługującego ich personelu. Anglicy
oddawali jedzenie, Niemcy
przynosili w zamian ubrania,
mapy itp.
Jeden z uciekinierów relacjonował, iż „w tunelu w
momencie kopania mogła
przebywać tylko jedna osoba”
– musiał on więc posiadać

niewielki przekrój, zaś „ziemię
wykopywano łyżkami do jedzenia, a urobek wsypywano
do kilku kubków przywiązanych do jednej liny, którą
na zasadzie przypominającej
kołowrót wciągano stale do
góry i spuszczano na dół”.
Nie wiadomo, kiedy się rozpoczęło i ile trwało drążenie
8-metrowego tunelu. Jego
wykonawcy musieli przeprowadzić go na tyle głęboko,
aby ominąć fundamenty solid-

nego muru, okalającego parcelę z budynkami schroniska,
gdzie funkcjonował obóz. Tunel musiał być jednak gotowy
przed 19 marca 1918 r.
Tu stawiamy kropkę. Za
miesiąc zapraszamy na drugą
część opowieści. Będzie o
brawurowej ucieczce i o tym,
co wydarzyło się potem.
Andrzej Dobkiewicz &
Sobiesław Nowotny
Świdnicki Portal Historyczny
www.historia-swidnica.pl
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Fot. użyczone (materiały prasowe)

» Czuć, ile pracy kosztowało zrealizowanie
spektaklu „Zmierzch – świtem…”

Dużo do gadania
Za nami kolejne ograniczenia w dostępie do kin i teatrów,
ale – pomimo komplikacji – wciąż możemy oglądać i przeżywać to, co artyści w tych smutnych czasach mają do powiedzenia. A mają sporo.

Znakomitym przykładem
mogą być „Głosy nowej Białorusi” wystawione w teatrze
w Legnicy. Za poruszający
spektakl o sytuacji na Białorusi odpowiedzialni są autor
tekstu – Andrej Kurejczyk,
Robert Urbański, który go
przełożył oraz reżyser Łukasz
Kos. Nie byłoby jednak tak dobrego efektu, gdyby zabrakło
twórców muzyki (granej na
żywo) – zespołu Polpo Motel.
Przedstawienie jest zbiorem
opowieści mieszkańców znad
Dniepru, którzy doznali re-

presji ze strony reżimu Łukaszenki. Wśród nich jest matka,
której syn został aresztowany i
pobity za to, że wstawił się za,
zatrzymywanym przez OMON,
mężczyzną. Jest dziewczyna,
która omyłkowo trafiła do
więzienia, gdzie nie dostawała jedzenia. Wstrząsającymi
wspomnieniami dzielił się
szereg innych osób, pozbawianych wolności – działaczy
społecznych, studentów czy
zupełnie przypadkowych ludzi. Wszystkie opowieści łączy
jeden wątek – stosowanie

» „Nosexnosolo” pozostawia raczej niedosyt niż zachwyt

wobec pojmanych przemocy
psychicznej, bicia i poniżania.
Pomysł na formę przedstawienia oparty jest na ciągu
gadających głów. Mimo, że
taka idea może kojarzyć się z
nudą, to w przypadku „Głosów …” jest to zestaw wciągających i trzymających w
napięciu do ostatniego słowa
monologów. To, że Teatr im.
Heleny Modrzejewskiej posiada znakomity zespół aktorski,
pisaliśmy już wielokrotnie,
ale najnowsza propozycja nie
może pozostawić nas obojęt-

nymi wobec tego, co potrafią
legniccy artyści. Bardzo łatwo
wsiąknąć w rzeczywistość,
o której mówią aktorzy i nie
sposób nie uwierzyć, że oni
nie są autentycznymi uczestnikami wydarzeń, o których
opowiadają. Z każdym wejściem na scenę kolejnej postaci miałem wrażenie, że mamy
do czynienia z wyjątkową
kreacją aktorską. Ciężko zatem
wyróżnić kogoś szczególnie.
Może jednak zrobię wyjątek
i wymienię Gabrielę Fabian,
bo historia jej postaci dotknę-

ła mnie najbardziej. Trudno
pogodzić się z tym, że kilkaset
kilometrów od nas dzieją się
takie rzeczy i świat nie potrafi
lub nie chce temu zaradzić.
Owacje na stojąco były jak
najbardziej zasłużone.
Kolejna premiera czekała na nas we Wrocławiu
w Teatrze Polskim. Zespół
przygotował „Zmierzch –
świtem…”. Dramat został
stworzony na motywach
twórczości Izaaka Babla w reżyserii Jana Szurmieja. Przedstawienie, a może bardziej
musical, trwa ponad trzy
godziny i zrealizowane jest
z wielkim rozmachem. Akcja
toczy się na początku XX
wieku w żydowskiej dzielnicy
Odessy – Mołdawiance. Bohaterami historii są jej mieszkańcy. Najważniejszy z nich
to Benia, lokalny przestępca
nazywany Królem. Mężczyzna dokonuje napadów, ale
potrafi dzielić się łupem z
biednymi, co daje mu posłuch
i szacunek. Przyglądamy się
jego losom przed i w trakcie
Rewolucji Październikowej.
Przedstawienie podzielone
jest na dwie części. Pierwsza i
dłuższa jest słabsza, głównie
z uwagi na mnogość trochę
zawiłych wątków i postaci. Oddechu po zmaganiu z
fabułą dostarczają piosenki
oraz atrakcyjne układy choreograficzne. Druga część, o
dziwo, staje się prostsza w
odbiorze i przepełniona dobrymi utworami. Trud twórców włożony w tak wielkie
przedsięwzięcie został nagrodzony długimi owacjami na
stojąco. Czy zasłużenie? Zasadniczo tak, ale nie obędzie
się bez kilku zasadniczych
uwag. Przede wszystkim
drażnić może (szczególnie
w pierwszej części) styl narracji. Wszyscy aktorzy swoje
postaci grają z nadmiernym
rozmachem. Biorąc pod uwagę sentymentalny charakter
„Zmierzchu – świtem …”,

takie rozwiązanie może dziwić. Ponadto, zawiłość fabuły (pierwszej części) trochę
zniechęca do śledzenia losów króla złodziei. Poza tym,
spektakl ogląda się całkiem
przyzwoicie. Jest w nim kilka
bardzo ciekawych pomysłów realizacyjnych i bardzo
dobrych piosenek. Czuć, ile
pracy kosztowało zrealizowanie tego nietuzinkowego
przedsięwzięcia. „Zmierzch
– świtem…” powinni bezwzględnie zobaczyć miłośnicy
bardziej klasycznego teatru.
Zupełnie inny pomysł
na formę i tematykę miała
Agnieszka Jakimiak – autorka
spektaklu „Nosexnosolo”. W
Teatrze Współczesnym we
Wrocławiu, za jej przyczyną,
wybrzmiał głos w sprawie
niezdrowych relacji między
twórcą i jego podwładnymi.
Inspiracją do stworzenia tekstu i inscenizacji, jak opowiada Jakimiak, był list otwarty
byłych współpracowników
Jana Fabre. Ten belgijski artysta multimedialny zaistniał
w świecie dzięki kontrowersyjnym performansom, jak
malowanie obrazów własną
krwią. Niestety, zasłynął również z używania przemocy,
mobbingu i molestowania
wobec tancerzy. I o tym piszą
jego niedawni podwładni
z zespołu tańca Troubleyn.
Reżyserka zaczerpnęła z ich pisemnych relacji dwie sytuacje,
które przedstawiła na scenie,
w kilku wersjach. Przez to jest
dramatycznie, ale i śmiesznie.
Tyle, że efekt końcowy „Nosexnosolo” pozostawia raczej
niedosyt niż zachwyt. Mam
wrażenie, że autorce zabrakło
inwencji, aby rozwinąć temat.
Trochę przekombinowana
forma i gęstość wypowiedzi
utrudnia rozumienie przekazu.
Mimo tych drobnych uwag,
spektakl warto obejrzeć. Na
pewno jest ważny i ma kilka
całkiem dobrych momentów.

» „Głosy nowej Białorusi” trzymają w napięciu do ostatniego słowa monologów

Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Bajkowy rysunek

Klasyka na scenie

„Tajemniczy Ogród” to propozycja Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu na najbliższą niedzielę, 16 stycznia o godz.
12:30 Będzie klasycznie pod każdym względem – lektury,
wzruszającej historii i szczęśliwego zakończenia. Spektakl
dedykowany jest widzom w wieku 7+.
„Tajemniczy Ogród” według powieści Frances H. Burnet w reżyserii Arkadiusza Klucznika opowiada historię
małej Mary, która w pożarze straciła najbliższą rodzinę.
Z odległych Indii przybywa do Anglii pod opiekę swego
wuja lorda Cravena, mieszkańca i właściciela mrocznego
pałacu. Lord Craven ciągle gdzieś wyjeżdża, jakby przed
czymś uciekał. Pogrążony w rozpaczy po stracie ukochanej
żony, nie potrafi nawet nawiązać relacji ze swoim synem
Colinem. Dopiero obecność małej Mary przywróci do życia
nie tylko tytułowy ogród, ale przede wszystkim zranione
serca domowników.
Czas trwania spektaklu: 80 minut bez przerwy. Obsada:
Karolina Bartkowiak, Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz,
Joanna Jakacka-Majka, Kamil Król, Paweł Kuźma, Seweryn
Mrożkiewicz, Filip Niżyński, Paweł Pawlik.

Ilustracyjna, bajkowa, przepełniona subtelnym dowcipem kreska to
znak rozpoznawalny Marcina Władysława Makasia. Rysunki artysty
zagoszczą w „Galerii na Piętrze” Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury już
13 stycznia o godzinie 18:00. Zobaczymy prace, które nie były jeszcze
publicznie prezentowane. Wernisaż rozpocznie się o godz. 18:00.
Wstęp jest bezpłatny.
- Będzie to cykl obrazów tworzonych przez ostatnie trzy lata
działalności Marcina. Są to formy rysunkowe, bardzo komiksowe,
czasami przedstawiające surrealistyczne spojrzenie na otaczającą
autora rzeczywistość. To trzeba po prostu zobaczyć – zachęca Kamila
Lepianka z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Marcin Władysław Makaś zajmuje się m.in. ilustracją dla dzieci czy
rysunkiem prasowym. W swoich pracach zapisuje świat, w którym
żyje. Artysta bardzo często przemyca osobiste szyfry, znaki czy symbole. Niektóre poznamy od razu, inne z czasem, a jeszcze innych nie
dostrzeżemy wcale.

Gwoździem po ekranie

Powrót do przeszłości na rauszu
Najważniejszą propozycją kinową ostatnich tygodni minionego
roku był film „Powrót do tamtych dni” w reżyserii Konrada Aksinowicza.
Dwuminutowa zapowiedź „Powrotu do tamtych dni” z udziałem
gwiazd – Weroniki Książkiewicz
i Macieja Stuhra – w niczym nie
zapowiadała tak dobrego i dramatycznego filmu. Myślę, że rola
Alka jest największą kreacją tego
drugiego. Z kolei aktorka, zaszufladkowana urodą, wreszcie zaczyna
przełamywać swój wizerunek. Zagrała Helenę – żonę uzależnionego
od alkoholu mężczyzny. Niestety,
nie do końca jej się udało... Jest
jeszcze jeden aktor, który na pewno
podbije serca widowni – czternastoletni Teodor Koziar w roli Tomka.
Chłopak jest ujmująco czarujący.
Trójka bohaterów jest rodziną.
Alek jest lokalnym radiowcem, który
poleciał za chlebem do Ameryki. He-

lena pracuje w teatrze lalek. Tomek
to inteligentny i wrażliwy chłopiec,
który czeka na spotkanie z tatą.
Akcja filmu toczy się na początku
lat 90. ubiegłego wieku, tuż po
transformacji. Autor scenografii – Tomasz Bartczak znakomicie odtworzył
ówczesną rzeczywistość. Szczęśliwe
życie matki i syna, tęskniących za
mężem i ojcem, nagle zmienia się.
Niespodziewanie dla nich, Alek wraca zza oceanu do domu. Mężczyzna
spełnia marzenia żony i obdarowuje
ją piękną czerwoną sukienką, a Tomkowi kupuje wideo. Sielanka szybko
zamienia się w dramat, a w końcu
w koszmar. Alek wraca do nałogu –
picia. Wkrótce okazuje się, że przez
alkoholizm został deportowany i
dlatego wrócił do rodziny.

Konrad Aksinowicz nie oszczędza
nas, bezlitośnie pokazuje kolejne,
pogłębiające się fazy uzależnienia.
Można nawet powiedzieć, że „Powrót do tamtych dni” ociera się o
thriller. Upijający się do nieprzytomności Alek nie ma nic wspólnego
z pełnym wdzięku alkoholikiem
granym przez Janusza Gajosa w
„Żółtym szaliku”. Ojciec Tomka leży
na podłodze w moczu i krzyczy.
Skoro mowa o dnie, którego sięgnął
bohater, to warto zwrócić uwagę na
znakomitą, ale odrażającą scenę,
kiedy Alek próbuje usiąść na taborecie. Maciek Stuhr jest w niej absolutnie przekonujący. Partnerująca mu
Weronika Książkiewicz, jako żona
i ofiara nie budzi już takich emocji
jak oprawca. Nie dostrzegłem w

jej spojrzeniu rozpaczy, tragedii
czy wreszcie strachu. Książkiewicz
zachowuje jakiś niezrozumiały dystans i chłód do sytuacji, w jakiej
się znalazła. Szkoda, bo „Powrót
do tamtych dni” można by uznać za
dzieło pełne, w każdym wymiarze.
Mimo to obraz Aksinowicza
– autora scenariusza i reżysera
– jest znakomity. Na pewno na
taki rezultat miały wpływ osobiste
doświadczenia z ojcem twórcy
– alkoholikiem. Film wywołuje
silne doznania złości, przejęcia i
wzruszenia. Twórca w pełni wyko-

rzystał rzeczywistość sprzed 30 lat.
Na tle meblościanek, pewexów,
wypożyczalni kaset video opowiedział historię z krwi i kości. Czego
nie potrafiła zrobić Kinga Dębska,
która również sięgnęła do siermiężnych czasów w kraju nad Wisłą w
swoim najnowszym obrazie „Zupa
nic”. Niestety reżyserka skupiła się
jedynie na rodzajowych scenkach
typu pchanie malucha po osiedlu.
To zdecydowanie za mało. Konrad
Teodor Aksimowicz górą. Gratuluję.
Ocena 9/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

SCB, KaR

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Po co komu wywiad?

Będzie się działo w Świdnicy! Zapraszamy na cykl wydarzeń 7. edycji Świdnickich Recenzji Muzycznych! Jednym z nich będzie
panel dyskusyjny „Po co komu wywiad?
Co różni dziennikarza od artysty?”. Punkt
kulminacyjny projektu nastąpi 23 stycznia,
kiedy zakończy się kolejny nabór recenzji
waszych ulubionych albumów do konkursu.
Udział w panelu 16 stycznia (sala teatralna
ŚOK) wezmą: Magda Grabowska-Wacławek
(Bovska) / pop, Piotr „Peter” Wiwczarek
(Vader) / metal, Wojciech Zawadzki (Słoń /
WSRH) / hip-hop. Prowadzenie Artur Rawicz
(cgm / Mystic Production)
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Okiem gracza

Ratchet & Clank – przegląd serii
Któż z nas nie słyszał o żółtym lombaxie z wielkimi uszami oraz jego metalowym przyjacielu robocie? Większość osób na pewno zna serię gier Ratchet & Clank, które od niemal 20 lat goszczą na
rozmaitych konsolach PlayStation, a najnowsza z nich została w zeszłym roku wydana na PS5.

Prawnik radzi
Zmiana adresu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością zmiana siedziby.
Nad tym tematem pochyla się nasz
prawnik Adam Daraż.
W trakcie prowadzenia działalności spółki z o.o. zdarzają się
sytuacje, kiedy zarząd decyduje
się na zmianę adresu spółki.
Przyczyny są różne, często związane po prostu z najmem nowej
powierzchni biurowej lub zmianą nazwy ulicy. Jako adwokat
specjalizujący się w sprawach
spółek czasem otrzymuję zlecenia dotyczące wprowadzenia
tego typu zmiany do KRS i oceny pod względem formalnym
oraz prawnym.
Na wstępie należy zaznaczyć,
iż zmiana adresu siedziby spół-

ki z o.o. to nie jest to samo, co
zmiana siedziby. Z przepisów
ogólnych kodeksu cywilnego
(art. 41 kc) wynika, iż siedzibą
spółki jest miejscowość. Z kolei
adres siedziby to adres spółki
w konkretnej miejscowości będącej siedzibą. Pisząc o zmianie
adresu siedziby spółki z o.o.
mam zatem na myśli zmianę
adresu w obrębie miasta, w
którym spółka ma siedzibę.
Zmiana siedziby i zmiana
adresu siedziby to zatem dwie
różne rzeczy. Kolejną różnicą
jest również procedura. Aby

znaje przypadkiem małego robota,
który mówi mu o zagrożeniu czyhającym na całą galaktykę. Razem wyruszają w podróż, aby powstrzymać
prezesa Dreka przed niszczeniem
kolejnych planet w galaktyce Solana.
Gra okazała się hitem, zachwycając różnorodnością odwiedzanych
miejsc oraz niezwykle oryginalnym
wyborem broni, dlatego już w następnym roku ukazał się jej sequel. A
potem trzecia część, czwarta... Jeszcze dwie gry na PSP, sześć nowych na
PS3 i 4 remastery HD gier z PS2, jedna gra na PS4 i dwie na telefon. Ah,
i do tego jeszcze film! I tak oto seria
pozostaje wciąż żywa od prawie

zmienić siedzibę – należałoby dokonać zmiany umowy
spółki z o.o. To z kolei najczęściej wiąże się z koniecznością zwołania zgromadzenia
wspólników i odwiedzin u
notariusza (z wyjątkiem spółek
założonych przez S24, gdzie
zmienić umowę można również elektronicznie). Natomiast
zmiana adresu siedziby spółki
z o.o. nie wymaga zmiany
umowy spółki, ale wymagana
jest wówczas uchwała zarządu o zmianie adresu siedziby
spółki. W świetle zapisów
Kodeksu spółek handlowych
każdy członek zarządu sp. z
o.o. ma prawo i obowiązek
prowadzenia spraw spółki.
Jeżeli w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością zarząd
jest wieloosobowy to, co do
zasady, każdy członek zarządu
samodzielnie może prowadzić

UWAGA KONKURS

Różne są formy miłego spędzania czasu wolnego. Jedną z nich
jest niewątpliwie wyjście do knajpki na pyszną kolację. Co wy na to?
Polecamy biesiadę w wałbrzyskiej restauracji na Piaskowej Górze.
Mowa o Kryształowej Gospodzie Kuflowej. Tam nie dość, że dobrze
zjecie, to jeszcze dzięki nam „nie zedrą z was skóry”. Jeśli weźmiecie
udział w naszej zabawie, za wybrane danie zapłacicie 15 proc. mniej.
Chodzi o cotygodniowy konkurs, w którym pytamy o rozmaite rzeczy.
Przyjrzyjcie się fotografii obok. Do ruin jakiego obiektu znajdującego
się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej można dojść widocznym na
zdjęciu szlakiem?
Jeśli znacie odpowiedź na pytanie, wpiszcie do kuponu, a ten pokażcie w lokalu podczas składania zamówienia. Wtedy skorzystacie z
15-procentowej bonifikaty na wybraną potrawę z karty dań. Na miłośników przepysznego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają
od środy (12 stycznia) do piątku (14 stycznia). Regulamin konkursu
znajdziecie na stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu i
otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

dwóch dekad, „częstując” swoimi
grami użytkowników konsoli PlayStation prawie wszystkich generacji.
Ta swoista mieszanka platformówki,
strzelanki i zręcznościówki rozbawia
graczy, w humorystyczny sposób krytykując konsumpcjonizm i chciwość
(przynajmniej we wcześniejszych
grach) i zapewniając niezapomnianą
roz(g)rywkę na wiele godzin.
W tym roku obchodzone będzie
20-lecie serii. Czego w związku z
tym możemy się spodziewać? Następnej ciekawej gry? Może serialu,
tak do kompletu z filmem? A może
remastera wcześniejszych gier, by
fani mogli podziwiać stare klasyki

sprawy nie przekraczające
zwykłego zarządu. W przypadku spraw przekraczających
zwykły zarząd wymagana jest
z kolei uchwała zarządu (art.
208 par 3 i 4 ksh).
W mojej ocenie zmiana
adresu spółki z o.o. jest czynnością przekraczającą zwykły
zarząd. Niezależnie jednak
od poglądów wyrażanych w
piśmiennictwie i w orzecznictwie sądów powszechnych
w sprawach spółkowych, w
przypadku zmiany adresu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawsze rekomenduję sporządzenie uchwały
zarządu. Powyższa uwaga ze
względu na niejednolitą praktykę wydziałów KRS również
dotyczy niestety zarządów
jednoosobowych spółek z o.o.
Kolejny krok to zgłoszenie zmiany do właściwego

SKN

CHALLENGER
w rozdzielczości 8K? Jedno jest
pewne, kolejna okrągła rocznica tak
popularnej serii gier zdecydowanie
nie przejdzie bez echa.
„Ratchet” SKN Challenger

sądu rejestrowego. W tym
celu należy wypełnić wniosek
dotyczący zmiany wpisu w
rejestrze przedsiębiorców.
Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością właściwym
będzie złożenie wniosku na
formularzu KRS-Z3. Wniosek
musi oczywiście podpisać osoba, która wg KRS reprezentuje
spółkę zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocnik.
Do sporządzonego wniosku
należy załączyć uchwałę o
zmianie adresu spółki z o.o.
i opłaty. Opłata w sprawie
zmiany adresu spółki z o.o.
jest taka sama jak przy zwykłej
zmianie wpisu w rejestrze
przedsiębiorców. Opłata wynosi 250 zł za zmianę wpisu
oraz 100 zł za ogłoszenie
zmiany w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. Obecnie
wszelkie wnioski składa się

Fot. użyczone (Adam Daraż)

zatytułowaną po prostu „Ratchet &
Clank”. Wtedy to Ratchet, mechanik
mieszkający na planecie Veldin, po-

Fot. użyczone (www.eurogamer.pl)

A jak to się zaczęło? Otóż w 2002
roku firma Insomniac Games wydała
na PS2 pierwszą grę o lombaxie

do KRS elektronicznie poprzez
Portal Rejestrów Sądowych.
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
Do ruin jakiego obiektu znajdującego
się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej
można dojść widocznym na zdjęciu
szlakiem?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa Gospoda
Kuflowa przy ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu
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Wiem co jem

Szukając winnych próchnicy

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

Zazwyczaj winą za rozwój próchnicy obarczamy słodycze.
I mamy rację, chociaż przyczyny jej powstawania są znacznie bardziej złożone.

» Powodem powstawania próchnicy nie są wyłącznie
bakterie, ale też spożywanie cukrów prostych

UWAGA

Próchnica jest chorobą zakaźną wywoływaną
przez bakterie. Ważne jest, aby maksymalnie
odwlec przeniesienie tych bakterii na małe dzieci,
które często zostają zbyt wcześnie zakażone przez
nieświadomych rodziców. A tak w ogóle, wiedzieliście, że próchnicą można się zarazić?!
Jeśli oblizaliście kiedyś smoczek swojego dziecka lub piliście z jednej butelki, to właśnie wtedy
przekazaliście bobasowi bakterie powodujące
próchnicę. A jeśli myśleliście, że próchnica zębów
mlecznych to nic takiego, bo przecież „wypadną”,
to nic bardziej mylnego. Bakterie atakują wszystkie
zęby po kolei i nie omijają dopiero wyżynających
się zębów stałych, które przecież zostaną z dzieckiem na całe jego życie.
Wracając do próchnicy, to faktem jest, że nie
możemy obwiniać jedynie bakterii.
Aby doszło do pełnego rozwoju próchnicy,
konieczne są cztery występujące jednocześnie
czynniki.
1.Wspomniane już bakterie, które przetwarzając
cukry proste produkują kwasy, a kwaśne środowisko uszkadza szkliwo i bakterie mogą wnikać głębiej w struktury zęba siejąc dalsze spustoszenie.
2.Cukry, też już dzisiaj wspomniane. Niezależnie
od tego, co podjadamy między posiłkami, czy są to
owoce, słodycze, soki, słodzona kawa, herbata z
miodem, słodkie napoje, każdy z tych produktów
zawiera idealną pożywkę dla bakterii – cukry
proste.
3.Genetyka – tutaj niewiele możemy zrobić, no
chyba, że akurat jesteśmy w ciąży, wówczas dbając
o zbilansowaną dietę, odmawiając sobie zbyt częstych „słodkich przyjemności” oraz zabezpieczając
organizm w wystarczające ilości białka, składników
mineralnych i witamin, mamy realny wpływ na
zdrowie zębów naszych dzieci w przyszłości.
4.Ostatni, ale równie istotny czynnik, to czas
kontaktu cukru z zębem. Nawet bardzo podatna
genetycznie osoba, o słabym szkliwie i zakażona
bakteriami próchnicotwórczymi nie zachoruje od
razu po zjedzeniu czegoś słodkiego! I to właśnie

tutaj umiejscowić należy temat
szczotkowania zębów.
Czy wiecie, że zaledwie połowa
Polaków myje zęby codziennie rano
i wieczorem?! Resztki pokarmów,
które spożywamy, tworzą tzw. płytkę
nazębną. Na co dzień usuwamy ją
poprzez szczotkowanie, ale jeśli o tym
zapominamy, wówczas szybko zostaje
ona zasiedlona przez bakterie i rozpoczyna się proces przekształcania płytki
w kamień nazębny, którego szczoteczką już nie usuniemy. Kamień łatwo

KONKURS

Korzystajcie z życia w tych niepewnych czasach. Kto wie, co będzie za kilka dni lub tygodni. Może restauracje ponownie zostaną
zamknięte albo będą mogły do nich wchodzić tylko osoby zaszczepione. Dlatego jeśli macie taką okazję, wybierzcie się na obiad z
rodziną lub przyjaciółmi. Na przykład do świdnickiej Restauracji
Kryształowa. Dzięki nam zjecie tu posiłek w niższej cenie. Musicie
tylko poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Wtedy otrzymacie 15-procentowy rabat. Zerknijcie na fotografię obok? Widoczny
obiekt położony jest niewiele dalej niż 100 km od Świdnicy. Jaką
atrakcję turystyczną przedstawia to zdjęcie?
Pamiętajcie, żeby wypisać kupon, czyli podać dobrą odpowiedź,
a sam blankiet pokazać w knajpce przy składaniu zamówienia,
a zapłacicie wówczas o 15 proc. mniej za wybrane danie. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają od najbliższej środy (12 stycznia) do piątku (14 stycznia). Szczegółowy
regulamin dostępny na stronie www.wieszco.pl. Danie otrzymacie
na wynos i zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

ulega też przebarwieniom, a bakterie
mając tak wspaniałą i niekończącą
się pożywkę namnażają się do woli
i stają się źródłem nieprzyjemnego
zapachu z ust.
Morał tej historii jest jeden –
niezależnie od predyspozycji genetycznych, przetworzonej żywności
i zabieganego życia, warto znaleźć
czas na szczotkowanie, nitkowanie
i płukanie zębów.
Magdalena Janusz,
dietetyk Fundacji Polskiedzieci.org

KUPON
Widoczny obiekt położony jest
niewiele dalej niż 100 km
od Świdnicy. Jaką atrakcję
turystyczną przedstawia to zdjęcie?

............................................................
................

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Parzenice, baranica i kierpce
„Hej! Górol ci jo, Górol! Hej, spod samiuśkich Tater” – tak śpiewają górale, a nawet cepry,
czyli ci z tych trochę bardziej nizinnych terenów naszego kraju. Wszyscy uwielbiają Tatry i
Podhale. A za co najbardziej?
Wolność, przywiązanie,
miłość, a także tzw. „charakterność”, to tymi słowami
określiłabym wartości i cechy
podhalańskich górali. Kochają

oni wolność (po góralsku ślebodę), folklor, rodzinę, Boga
i... dobrą zabawę! Są mocno
przywiązani do ziemi i tradycji, zabawni, lubiący ludzi. A

» Pobyt w termach to doskonała
alternatywa dla szaleństw na stoku

jak te określenia wypadają w
zestawieniu z odczuciami turystów odwiedzających Tatry i
Podhale – odrobiną zazdrości,
ale i miłości? Miłości do tych

ludzi, gór, śpiewów, tańca,
mnogości barw, smaków jadła i napitków. Zazdrością,
że mieszkańcy Podtatrza to
wszystko mają u siebie na
wyciągnięcie ręki.

Za śpiew, oscypka
i śliwowicę

Jako właścicielka biura
turystycznego od kilku lat
obserwuję właśnie tę miłość
cepersko-góralską. Choć czy
my, mieszkańcy Sudetów tak
w 100 procentach jesteśmy
ceprami? Tego nie wiem. Na
pewno kochamy góralszczyznę w każdym wydaniu. Tym
naturalnym i pierwotnym. Za
surowe góry, dziką przyrodę,
tradycyjne stroje, kierpce,
portki z parzenicami, obszerne
spódnice i czerwone korale. Za śpiew, smak moskola,

oscypka i śliwowicy. Góralszczyznę kochamy także na
bardziej współczesny sposób
– za Krupówki, Gubałówkę,
kapele przyśpiewujące „Ale
ale Aleksandra” z góralskim
akcentem i za hitowy od lat
„Sylwester w Zakopanem”.
Region najwyższych w Polsce
gór jest w stanie zaproponować coś ciekawego niemal
każdemu odwiedzającemu.
A co w Tatrach podoba się
mieszkańcom naszych okolic?
Najbardziej chyba różnorodność. Wiele osób jedzie na
wycieczkę, by się pobawić
w stylu odmiennym niż dyskotekowy. Potańczyć w rytm
„Zbójnickiego” czy „Bystrej
wody” granych przez kapelę
z Bukowiny Tatrzańskiej na
oryginalnych instrumentach
– skrzypcach, kontrabasie,

altówce. Wyśpiewanych co
sił w płucach, z energią godną
harnasia. I to nie tylko przez
chłopaków z kapeli, bo tak
naprawdę śpiewa cała sala.
Góralskie melodie wymagają
tradycyjnej oprawy i sytego
jadła. Nasi wycieczkowicze
uwielbiają klimat podhalańskich karczm, wypełnionych
zapachem jodłowego drewna
i... doskonałej pieczeni. A
jak pieczeń podana jest przy
dźwiękach motywu muzycznego z „Janosika”, a do tego
płonie żywym ogniem, to
zachwytom nie ma końca.
A później wspomnieniom!
Najtrudniej jest „wyciągnąć”
turystów z karczmy, a i kapela
się nie spieszy i gospodarze
się cieszą z gości, którzy zostają w lokalu jeszcze przez
godzinę czy dwie...
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Na niebie gwiazdy,
w dłoniach
pochodnie

„Z kopyta kulig rwie!”, to
pewnie z tą kultową piosenką
Skaldów części osób kojarzy
się Podhale. I słusznie. Kuligi
to wspaniała rozrywka – furmani dużymi saniami zaprzęgniętymi w konie prowadzą
turystów przez najbardziej
widokowe dziedziny, grapy
i palenice, skąd rozpościerają się wspaniałe panoramy
Tatr. Majestatyczny Giewont,
Nosal czy Kasprowy Wierch
bielące się od śnieżnego puchu stanowią doskonałe tło
do pamiątkowych fotografii.
Dźwięk skrzypiącego śniegu i dotyk wiatru na twarzy
zapamiętacie na długo. W
połowie wyprawy każdy ma
ochotę na ciepłą przekąskę
– często rozpalamy ognisko
i pieczemy kiełbaski. Nieraz
kulig organizujemy już po
zmroku – na niebie gwiazdy,
w dłoniach pochodnie, w
powietrzu słychać śmiech i
śpiewy uczestników. Magia!
Już dawno temu pod Tatrami odkryto gorące źródła.
Początkowo kąpano się u
ich ujścia w potokach i naturalnych stawikach. Z biegiem
lat, wymagania turystów stawały się coraz większe, i tak
przedsiębiorczy górale zaczęli
inwestować w infrastrukturę okalającą źródła. Wielu z
naszych turystów kieruje się
na Podhale, aby wypocząć w
basenach termalnych. Woda
jest cudownie ciepła – od
26 do 37 stopni Celsjusza,
ponadto jest zmineralizowana – w zależności od ujęcia
– siarkowa, wapniowa, magnezowa... Pobyt w termach
dodaje zdrowia, rozluźnia i
poprawia nastrój. Wspaniale
jest skorzystać z term zarówno
w lecie, jak i zimą – gdy dni są
chłodne, ciało przyjemnie roz-

» Zdjęcie z „misiem” musi być

grzewa się w wodzie, a głowa
ukryta jest w obłoczkach pary
– wrażenia są niesamowite.

Bałwan
pod Giewontem

Wielu z naszych krajan jeździ w Tatry, aby aktywnie spędzić czas. Podhale latem i zimą
ma wiele do zaoferowania.
Wielbiciele sportów zimowych
znajdą w okolicach Zakopanego doskonale przygotowane
stacje narciarskie. Ze stokami o różnej skali trudności.
Można poszusować zarówno z dzieckiem, jak i niemal
profesjonalnie. Praktycznie
każda miejscowość posiada
zaplecze do uprawiania narciarstwa, więc chętnych, by

spędzić na Podtatrzu zimowe
ferie nie brakuje. Wiele wsi,
na przykład lubiane przez
turystów Murzasichle, ma
także świetne warunki, by
spędzić czas z dziećmi, które
jeszcze nie jeżdżą na nartach.
Bałwany zbudowane pod
Giewontem zawsze są jakby
większe i straszniejsze (a na
pewno dłużej „żyją”, bo nieraz
aż do maja). Tory saneczkowe
poprowadzone przez łagodniejsze lub bardziej strome
stoki, dają mnóstwo emocji i
zabawy. Aż nie chce się wracać do pensjonatu! Przy tej
okazji warto wspomnieć o
wielkiej gościnności górali.
Obiekty noclegowe na Podhalu zazwyczaj prowadzone są

» Pachnąca pieczeń i przygrywająca kapela – czego chcieć więcej?

przez całe rodziny i da się odczuć domową atmosferę. Gospodyni z córkami i synowymi
szykuje świetne śniadania i
obiady (z wieloma regionalnymi akcentami). Wieczorami
gazda przysiada się do gości
i opowiada im o zbójnikach,
górskiej przyrodzie, jedzeniu,
czy o codziennym życiu pod
Tatrami. Można naprawdę
wiele się dowiedzieć.

Szlak bardzo
widokowy

Latem zabieramy turystów
na szlaki – najpopularniejszy
to oczywiście szlak na Morskie Oko – bardzo widokowy
i jednocześnie niezbyt trudny.
Kilkugodzinna wędrówka
wynagrodzona jest pobytem nad najpiękniejszym
tatrzańskim jeziorem, czyli
Morskim Okiem – z widokiem

» Będąc na Podhalu trzeba skosztować lokalnych przysmaków

na Rysy, Mnicha, czy Opalony
Wierch. Nad Morskim Okiem
mamy niepowtarzalną okazję
zobaczyć kosodrzewinę z
limbami. W czasie przerwy
turyści z chęcią udają się
do schroniska, aby skosztować tutejszych przysmaków.
Wy też kochacie Podhale
i Tatry? Do zobaczenia na
górskim szlaku!
Maja Sobolewska
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

Wałbrzyszanka

Poziomo:
3 - gra polegająca na odbijaniu piłki od muru
za pomocą długiej rękawicy z wikliny
6 - osoba starająca się o względy kobiety, zalotnik
7 - dół lub zbiornik przeznaczony do gromadzenia
odchodów
8 - płaski, zębaty element mechanizmu
12 - przedmioty kolecjonerskie lub muzealne
związane z wojskiem
14 - środkowa para zębów siecznych u koni lub świń
15 - roślina wodna o dużych, pływających liściach
i żółtych kwiatach
16 - symboliczne miejsce ostatecznej zguby
wrogów Boga
17 - zmiana lub szereg zmian w jakiejś
dziedzinie życia, strukturze lub organizacji
18 - skała osadowa bogata w wodorotlenki glinu
Pionowo:
1 - w buddyzmie lub hinduizmie, stan ostatecznego
wyzwolenia od bytu indywidualnego
2 - woda mórz, jezior, źródeł mineralnych
o dużej zawartości soli
4 - usuwanie z organizmu substancji trujących
5 - tkanka drzew i krzewów przewodząca
substancje organiczne
9 - krzepkość, twardość, sprężystość
10 - zespół przewodów elektrycznych nawiniętych
na element urządzenia elektrycznego
11 - w XVIII i XIX w. żołnierz piechoty uzbrojony w
lekką strzelbę
13 - choroba polegająca na rozszerzeniu
żył dolnej części odbytnicy i tworzeniu się
guzów

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
2 - największy instrument
muzyczny klawiszowy, dęty
– organy
5 - wartość czegoś wyrażana
w pieniądzach – cena
8 - człowiek o niespożytej
energii, silny, bardzo wytrzymały – harpagan
10 - kura w okresie, kiedy
znosi jaja – nioska
12 - krótkie, zabawne opowiadanie - dykteryjka
16 - insygnium władzy
królewskiej w kształcie
kuliście zakończonej pałki
- berło
17 - rzecz lub sprawa małej
wartości – błahostka
Pionowo:
1 - wprowadzenie do odbytnicy ciepłej wody w celu
wywołania wypróżnienia –
lewatywa
3 - magazynowanie wody
opadowej na powierzchni

ziemi, w gruncie oraz w zbiornikach – retencja
4 - uwolnienie jednostek i
grup społecznych od zależności w strukturze społecznej
- emancypacja
6 - zmienny wygląd Księżyca
lub planety - faza
7 - iglasty krzew lub drzewo o
drobnych, czarnych owocach
– jałowiec
9 - we Francji: przewodniczący rady miejskiej lub gminnej
– mer
11 - plama z atramentu na
papierze – kleks
13 - przedmiot będący sztucznym wytworem działalności
ludzkiej, nieistniejący w naturze - artefakt
14 - liść o wąskiej, ostro zakończonej blaszce, charakterystyczny dla drzew iglastych
– igła
15 - stłoczenie ludzi lub przedmiotów – gęstwina
18 - podmokła łąka – łęg

STreFa rOZrYWkI / reklama
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Piątek
Piątek

23:05
23:05
Rebeliant
Rebeliant

21:30
21:30
Dorwać
Dorwać
Gringo
Gringo

TVP2 TVP2dramat biograﬁ
dramat czny,
biograﬁ
USA,
czny,
2016
USA, 2016

niedzielaniedziela
POLSAT
8:40

8:40

14 - 14
20 -stycznia
20 stycznia
2021
2021
Poniedziałek
Poniedziałek

Wtorek
Wtorek

POLSATPOLSAT
ﬁlm przygodowy,
ﬁlm przygodowy,
USA, 2007
USA, 2007

Dani Ramos
Dani Ramos
wiedziewiedzie
spokojne
spokojne
życie wżycie
Mek-w Meksyku. Wszystko
syku. Wszystko
ulega zmianie,
ulega zmianie,
gdy nagdy
jej na jej
drodzedrodze
niespodziewanie
niespodziewanie
staje Terminator,
staje Terminator,
REV-9.REV-9.
Udoskonalony
Udoskonalony
technologicznie,
technologicznie,
wyposażony
wyposażony
w nowoczesną
w nowoczesną
broń zabójca
broń zabójca
nie cofnie
nie cofnie
się przed
się niczym,
przed niczym,
żeby wypełnić
żeby wypełnić
swoją misję,
swoją misję,
którą jest
którą
zlikwidowanie
jest zlikwidowanie
dziewczyny.
dziewczyny.
Nie może
Niebowiem
może bowiem
dopuścić
dopuścić
do do
tego, aby
tego,
w przyszłości
aby w przyszłości
objęła objęła
ona dowódzona dowództwo nad
two
ruchem
nad ruchem
oporu ioporu
poprowadziła
i poprowadziła
buntowników
buntowników
do konfrontacji
do konfrontacji
ze sztuczną
ze sztuczną
inteligencją
inteligencją
o nazwie
o nazwie
„Legion”.
„Legion”.

TVN TVN thriller, Australia,
thriller, Australia,
USA, 2006
USA, 2006

Jack Stanﬁ
Jackeld
Stanﬁ
odpowiada
eld odpowiada
za informatyczne
za informatyczne
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
jednego
jednego
z największych
z największych
banków
banków
w Seattle.
w Seattle.
Nadzoruje
Nadzoruje
instalację
instalację
i działanie
i działanie
odpowiednich
odpowiednich
systemów,
systemów,
które które
mają chronić
mają chronić
konta klientów
konta klientów
przed sieciowymi
przed sieciowymi
włamywaczami.
włamywaczami.
Są to najnowocześniejsze
Są to najnowocześniejsze
zabezpieczenia,
zabezpieczenia,
trudnetrudne
do pokonania
do pokonania
dla dla
najlepszych
najlepszych
hakerów.
hakerów.
Perfekcyjny
Perfekcyjny
Stanﬁeld
Stanﬁ
nieeld nie
mógł jednak
mógł jednak
przewidzieć
przewidzieć
przebiegłego
przebiegłego
planu planu
Billa Coksa
Billa (Paul
CoksaBettany),
(Paul Bettany),
który długo
który przydługo przygotowywał
gotowywał
się do przejęcia
się do przejęcia
zdeponowanych
zdeponowanych
w banku
w banku
pieniędzy.
pieniędzy.

Po nieudanym
Po nieudanym
skoku przestępca
skoku przestępca
Driver Driver
próbujepróbuje
uciec amerykańskim
uciec amerykańskim
stróżom
stróżom
prawa prawa
oraz najemnikom
oraz najemnikom
gangstera,
gangstera,
któremu
któremu
ukradł ukradł
pieniądze.
pieniądze.
Szczęście
Szczęście
mu jednak
mu jednak
nie dopisuje.
nie dopisuje.
ZostajeZostaje
schwytany
schwytany
i traﬁaido
traﬁ
meksykańskiego
a do meksykańskiego
więzienia,
więzienia,
które wktóre
niczym
w niczym
nie przypomina
nie przypomina
budynku
budynku
z kratami
z kratami
w oknach.
w oknach.
OkazujeOkazuje
się onosię ono
odizolowanym
odizolowanym
i na swój
i nasposób
swój sposób
doskonale
doskonale
zorganizowanym
zorganizowanym
miasteczkiem.
miasteczkiem.
Pełno tu
Pełno tu
straganów,
straganów,
matek matek
z dziećmi,
z dziećmi,
barów,barów,
a przede
a przede
wszystkim
wszystkim
gangsterów,
gangsterów,
którzy którzy
sprawują
sprawują
nad nad
wszystkim
wszystkim
kontrolę.
kontrolę.

Środa
Środa

21:00
21:00
21:00
23:40
Terminator:
Terminator:
Mroczne
Mroczne
przeznaczenie
przeznaczenie 21:00
PiraciPiraci
z Karaibów:
z Karaibów:
Na krańcu
Na krańcu
świata
świata 23:40
Prawdziwa
Prawdziwa
jazdajazda
II II
POLSATPOLSAT
ﬁlm sf, Hiszpania,
ﬁlm sf, Hiszpania,
Chiny, USA,
Chiny,
Węgry,
USA,2019
Węgry, 2019

Niedziela
Niedziela
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22:25
22:25
Firewall
Firewall

TVP1 TVP1dramat sensacyjny,
dramat sensacyjny,
USA, 2012
USA, 2012

Trwa wojna
Trwa wojna
secesyjna.
secesyjna.
NewtonNewton
KnightKnight
(Matthew
(Matthew
McConaughey)
McConaughey)
należynależy
do armii
do armii
Konfederacji.
Konfederacji.
Jego poglądy
Jego poglądy
dotyczące
dotyczące
niewolnictwa
niewolnictwa
różnią różnią
się jednak
się jednak
od przekonań
od przekonań
towarzyszy
towarzyszy
broni zaangażowanych
broni zaangażowanych
w bra-w bratobójcze
tobójcze
walki. walki.
Mężczyzna
Mężczyzna
postanawia
postanawia
więc więc
porzucić
porzucić
służbę.służbę.
Udaje mu
Udaje
sięmu
zrealizować
się zrealizować
ten ten
plan. Po
plan.
odejściu
Po odejściu
z wojska
z wojska
powraca
powraca
na swoją
na swoją
farmę w
farmę
Missisipi.
w Missisipi.
Jakiś czas
Jakiśpóźniej
czas później
konﬂiktkonﬂikt
docieradociera
równieżrównież
w jegowrodzinne
jego rodzinne
strony.strony.
Wówczas
Wówczas
KnightKnight
zmuszony
zmuszony
jest ponownie
jest ponownie
chwycićchwycić
za broń.
za broń.

Bella
Bella
i Sebastian
i Sebastian
2 2
POLSAT

Sobota
Sobota

TVN TVN komediakomedia
sensacyjna,
sensacyjna,
USA, 2016
USA, 2016

Czwartek
Czwartek

21:05
21:05
Brzydka
Brzydka
prawda
prawda
POLSATPOLSAT
komediakomedia
romantyczna,
romantyczna,
USA, 2009
USA, 2009

Mija rok
Mija
od rok
wydarzeń
od wydarzeń
z poprzedniej
z poprzedniej
części. części.
Ben Barber
Ben Barber
(Kevin (Kevin
Hart) ma
Hart)
wziąć
ma ślub.
wziąć ślub.
W przeddzień
W przeddzień
tej uroczystości
tej uroczystości
mężczyzna
mężczyzna
wyrusza
wyrusza
do Miami
do Miami
ze swoim
ze swoim
przyszłym
przyszłym
szwagrem,
szwagrem,
Jamesem
Jamesem
Paytonem
Paytonem
(Ice Cube).
(Ice Cube).
Chce złapać
Chce złapać
groźnego
groźnego
dealeradealera
narkotykowenarkotykowego. Na go.
miejscu
Na miejscu
spotykają
spotykają
detektyw
detektyw
Mayę Mayę
(Olivia (Olivia
Munn).Munn).
PoznająPoznają
równieżrównież
hakera,hakera,
AJ AJ
(Ken Jeong).
(Ken Jeong).
Wkrótce
Wkrótce
udaje mu
udaje
sięmu
traﬁsię
ć na
traﬁć na
ślad przestępstwa,
ślad przestępstwa,
w którewzamieszany
które zamieszany
jest jest
poważany
poważany
miejscowy
miejscowy
biznesmen,
biznesmen,
AntonioAntonio
Pope (Benjamin
Pope (Benjamin
Bratt).Bratt).

KapitanKapitan
Jack Sparrow
Jack Sparrow
przebywa
przebywa
w zamknięciu
w zamknięciu
w LukuwDavy’ego
Luku Davy’ego
Jonesa,Jonesa,
gdzieś gdzieś
na krańcu
na krańcu
świata.świata.
Elizabeth
Elizabeth
i Will robią
i Willwszystko,
robią wszystko,
co co
w ich mocy,
w ich aby
mocy,
goaby
uratować
go uratować
i odzyskać
i odzyskać
„Czarną„Czarną
Perłę”. Perłę”.
W tymWcelu
tymjednoczą
celu jednoczą
siły siły
z dotychczasowym
z dotychczasowym
wrogiem,
wrogiem,
kapitanem
kapitanem
Barbossą.
Barbossą.
Docierają
Docierają
do Singapuru,
do Singapuru,
by spotkać
by spotkać
się z bezwzględnym
się z bezwzględnym
chińskim
chińskim
korsarzem
korsarzem
Sao Sao
Fengiem.
Fengiem.
Ich celem
Ich celem
jest magiczna
jest magiczna
mapa, mapa,
na której
na zaszyfrowana
której zaszyfrowana
jest droga
jest do
droga
Luku.
do Luku.
Próba kradzieży
Próba kradzieży
przedmiotu
przedmiotu
kończykończy
się jednak
się jednak
niepowodzeniem.
niepowodzeniem.

Abby Richter
Abby Richter
jest utalentowaną
jest utalentowaną
i ambiti ambitną producentką
ną producentką
telewizyjną.
telewizyjną.
Spełniona
Spełniona
zawodowo
zawodowo
kobietakobieta
wciąż szuka
wciąż prawdziwej
szuka prawdziwej
miłości.miłości.
Problem
Problem
w tym,wżetym,
ma ona
że ma
bardzo
ona bardzo
wygórowane
wygórowane
oczekiwania.
oczekiwania.
W efekcie
W efekcie
mało mało
który mężczyzna
który mężczyzna
jest w stanie
jest w stanie
sprostać
sprostać
wyma-wymaganiom,
ganiom,
jakie stawia
jakie stawia
swojemu
swojemu
potencjalnemu
potencjalnemu
partnerowi
partnerowi
uroczaurocza
blondynka.
blondynka.
Tymczasem
Tymczasem
czarneczarne
chmurychmury
zbierajązbierają
się także
sięnad
także
jejnad
życiem
jej życiem
zawodowym.
zawodowym.
Badania
Badania
wskazują,
wskazują,
że spada
że spada
oglądalność
oglądalność
programu
programu
telewizyjnego,
telewizyjnego,
za któryza który
odpowiada
odpowiada
Abby. Abby.

piątek
piątek

1414
stycznia
stycznia

TVPTVP
1 1

TVPTVP
2 2

05:20 05:20
Przysięga
Przysięga
- serial - serial
05:30
06:10 06:10
Elif - serial
Elif - serial
06:20
07:00 07:00
Transmisja
Transmisja
Mszy Mszy
ŚwiętejŚwiętej
z Sanktuarium
z Sanktuarium
06:55
Matki Bożej
Matkina
Bożej
Jasnej
na Jasnej07:30
Górze Górze
10:40
07:30 07:30
AgapeAgape
- magazyn
- magazyn
10:50
08:00 08:00
Wiadomości
Wiadomości
11:20
08:10 08:10
PogodaPogoda
poranna
poranna
11:50
08:15 08:15
Kwadrans
Kwadrans
polityczny
polityczny
08:30 08:30
RanczoRanczo
- serial - serial
09:35 09:35
Komisarz
Komisarz
Alex Alex
12:30
- serial -kryminalny
serial kryminalny
10:35 10:35
Ojciec Mateusz
Ojciec Mateusz
13:15
- serial -kryminalny
serial kryminalny
11:25 11:25
Kasta -Kasta
Świadek
- Świadek
14:05
koronnykoronny
- serial - serial
14:35
paradokumentalny
paradokumentalny
12:00 12:00
Wiadomości
Wiadomości
15:05
12:10 12:10
Agrobiznes
Agrobiznes
12:30 12:30
Agropogoda
Agropogoda
- magazyn
- magazyn
16:00
12:45 12:45
NaturaNatura
w Jedynce
w Jedynce 16:35
- Dynastie.
- Dynastie.
LikaonyLikaony
- ﬁlm - ﬁlm
17:15
dokumentalny,
dokumentalny,
prod. Wielprod. Wielka Brytania,
ka Brytania,
reż. Rupert
reż. Rupert18:00
Barrington
Barrington
18:20
SERIAL
SERIAL
OBYCZAJOWY
OBYCZAJOWY

SERIAL
SERIAL
OBYCZAJOWY
OBYCZAJOWY

14:00 14:00
Elif Elif
18:45
- serial -obyczajowy
serial obyczajowy
15:00 15:00
Wiadomości
Wiadomości
19:35
15:15 15:15
Alarm!Alarm!
- magazyn
- magazyn
15:35 15:35
Gra słów.
GraKrzyżówka
słów. Krzyżówka 20:40
16:05 16:05
Przysięga
Przysięga
- serial - serial
22:00
obyczajowy
obyczajowy
17:00 17:00
Teleexpress
Teleexpress
17:15 17:15
Jaka toJaka
melodia?
to melodia?
23:05
17:50 17:50
Skoki Narciarskie
Skoki Narciarskie
19:30 19:30
Wiadomości
Wiadomości
20:10 20:10
Alarm!Alarm!
- magazyn
- magazyn
20:35 20:35
Ojciec Mateusz
Ojciec Mateusz
01:35
- serial -kryminalny
serial kryminalny
21:20 21:20
Kulisy Kulisy
serialuserialu
Na sygnale
Na sygnale
- felieton
- felieton
21:35 21:35
Na sygnale
Na sygnale
- serial - serial
22:10 22:10
Zniewolona
Zniewolona
- serial - serial
00:15 00:15
Operacja
Operacja
Delta Delta
03:35
Force 4:
Force
Projekt
4: Projekt
Zeus Zeus
- ﬁlm akcji,
- ﬁlmprod.
akcji,USA
prod. USA 05:20

TVNTVN

05:30
M jak miłość
M jak miłość
- serial - serial 05:40
06:20
Anna Dymna
Anna Dymna
- spotkajmy
- spotkajmy
się się
06:00
06:55
Familiada
Familiada
07:30
Pytanie
Pytanie
na śniadanie
na śniadanie07:00
10:40
Panorama
Panorama
10:50
Pytanie
Pytanie
na śniadanie
na śniadanie
11:20
ZacznijZacznij
od zdrowia
od zdrowia 08:00
11:50
Dla niesłyszących
Dla niesłyszących
- Barwy
- Barwy
szczęścia
szczęścia 11:35
- serial -obyczajowy
serial obyczajowy 11:45
12:30
Koło fortuny
Koło fortuny
- teleturniej
- teleturniej
13:15
Kozacka
Kozacka
miłośćmiłość
12:50
- serial -kostiumowy
serial kostiumowy 13:55
14:05
Va Banque
Va Banque
- teleturniej
- teleturniej
14:35
Na sygnale
Na sygnale
- serial - serial 15:55
fabularyzowany
fabularyzowany
15:05
Uśmiech
Uśmiech
losu losu
- serial -obyczajowy
serial obyczajowy 17:00
16:00
Koło fortuny
Koło fortuny
18:00
16:35
Familiada
Familiada
- teleturniej
- teleturniej
17:15
MiłośćMiłość
i przeznaczenie
i przeznaczenie
- 19:00
serial obyczajowy
serial obyczajowy
19:30
18:00
Panorama
Panorama
19:35
18:20
Va Banque
Va Banque
- teleturniej
- teleturniej19:55

FILM PRZYGODOWY
FILM PRZYGODOWY

18:45
Kozacka
Kozacka
miłośćmiłość
20:05
- serial -kostiumowy
serial kostiumowy
19:35
BarwyBarwy
szczęścia
szczęścia
- serial -obyczajowy
serial obyczajowy
20:40
Karnawał
Karnawał
z TVP z TVP
22:00
Kabaret.
Kabaret.
Super Show
Super Show
DwójkiDwójki
- program
- program
kabaretowy
kabaretowy
23:05
Rebeliant
Rebeliant
- dramat,
- dramat,
prod. USA,
prod.
reż.
USA,
Gary
reż. Gary
Ross, wyk.
Ross,Matthew
wyk. Matthew 22:35
McConaughey,
McConaughey,
Keri RusKeri Russell, Christopher
sell, Christopher
Berry Berry
01:35
Niepokój
Niepokój
- thriller,
- thriller,
prod. USA,
prod.
reż.
USA, reż.
D. J. Caruso,
D. J. Caruso,
wyk. Shia
wyk. Shia
LaBeouf,
LaBeouf,
Sarah Roemer,
Sarah Roemer,
Carrie -Carrie
Anne Moss,
- AnneDavid
Moss, David
01:10
Morse Morse
02:10
03:35
Towarzysz
Towarzysz
na życie
na życie 03:25
- ﬁlm obyczajowy
- ﬁlm obyczajowy
05:20
Zakończenie
Zakończenie
03:40

dodatek
dodatek
TELEWIZYJNY
TELEWIZYJNY
DO TWOJEJ
DO TWOJEJ
GAZETY
GAZETY

POLSAT
POLSAT

05:40
Uwaga!
Uwaga!
06:00
- magazyn
- magazyn
06:00
UkrytaUkryta
prawda
prawda
08:40
- program
- program
obyczajowy
obyczajowy 09:40
07:00
Kuchenne
Kuchenne
rewolucje
rewolucje 10:40
- program
- program
kulinarno-rozkulinarno-roz11:40
rywkowy
rywkowy
12:50
08:00
Dzień Dobry
Dzień Dobry
TVN TVN
13:25
- magazyn
- magazyn
13:40
11:35
Doradca
Doradca
smakusmaku
14:40
11:45
UkrytaUkryta
prawda
prawda
15:50
- program
- program
obyczajowy
obyczajowy 16:10
prod. Polska
prod. Polska
16:15
12:50
Tajemnice
Tajemnice
miłościmiłości 16:30
13:55
UkrytaUkryta
prawda
prawda
17:00
- program
- program
obyczajowy
obyczajowy 18:00
15:55
Kuchenne
Kuchenne
rewolucje
rewolucje 18:50
- program
- program
kulinarno-rozkulinarno-roz19:25
rywkowy
rywkowy
19:45
17:00
Tajemnice
Tajemnice
miłościmiłości 19:55
18:00
UkrytaUkryta
prawda
prawda
20:00
- program
- program
obyczajowy
obyczajowy
19:00
Fakty Fakty
19:30
Sport Sport
19:35
KronikiKroniki
Rajdu Dakar
Rajdu Dakar
19:55
Uwaga!
Uwaga!
- magazyn
- magazyn

TVPTVP
Kultura
Kultura

06:00
Nowy dzień
Nowy zdzień
Polsat
z Polsat 07:00
News News
08:00
08:40
Malanowski
Malanowski
i Partnerzy
i Partnerzy
09:40
Sekrety
Sekrety
rodzinyrodziny
10:40
Dlaczego
Dlaczego
ja? ja?
08:35
11:40
Gliniarze
Gliniarze
12:50
Wydarzenia
Wydarzenia
09:05
13:25
Interwencja
Interwencja
09:30
13:40
TrudneTrudne
sprawysprawy
14:40
Dlaczego
Dlaczego
ja? ja?
15:50
Wydarzenia
Wydarzenia
16:10
Pogoda
Pogoda
16:15
Interwencja
Interwencja
11:00
16:30
Na ratunek
Na ratunek
112 112
12:25
17:00
Gliniarze
Gliniarze
18:00
Pierwsza
Pierwsza
miłośćmiłość
18:50
Wydarzenia
Wydarzenia
19:25
Gość wydarzeń
Gość wydarzeń
19:45
Sport Sport
13:35
19:55
Pogoda
Pogoda
20:00
AladynAladyn
14:45
Aladyn Aladyn
to uroczy
to uroczy
rozra- rozrabiaka, którego
biaka, którego
domemdomem 16:45
są ulicesąmiasta
ulice miasta
Agrabah.
Agrabah.
PragniePragnie
porzucićporzucić
życie życie 18:30
drobnego
drobnego
złodziejaszka.
złodziejaszka.19:00

FILM PRZYGODOWY
FILM PRZYGODOWY

20:05
Tarzan:Tarzan:
Legenda
Legenda
22:50
- ﬁlm przygodowy,
- ﬁlm przygodowy,
Kanada,Kanada,
Wielka Wielka
Brytania,
Brytania,
USA, 2016,
USA,reż.
2016,
David
reż. David
Yates, wyk.
Yates,Alexander
wyk. Alexander
Skarsgard,
Skarsgard,
SamuelSamuel
L.
L.
Jackson,Jackson,
MargotMargot
Robbie,Robbie,
DjimonDjimon
Hounsou,
Hounsou,
Christoph
Christoph
Waltz, Jim
Waltz, Jim
Broadbent,
Broadbent,
Ben Chaplin
Ben Chaplin
22:35
Obecność
Obecność
II
II
01:45
- ﬁlm horror,
- ﬁlm horror,
USA, 2016,
USA, 2016,
reż. James
reż.Wan,
Jameswyk.
Wan,Vera
wyk. Vera
Farmiga,
Farmiga,
Patrick Patrick
Wilson,Wilson,
Madison
Madison
Wolfe, Frances
Wolfe, Frances
O’Connor,
O’Connor,
Lauren Lauren
Esposito,
Esposito,
Franka Franka
PotentePotente
01:10
Kuba Wojewódzki
Kuba Wojewódzki
02:10
MasterChef
MasterChef
03:25
Uwaga!
Uwaga!
- magazyn
- magazyn
03:40
03:40
Noc magii
Noc magii

22:50
Łotr 1.Łotr
Gwiezdne
1. Gwiezdne
20:00
wojny wojny
- historie
- historie
HistoriaHistoria
grupy grupy
rebeliantów
rebeliantów
w śmiałej
w śmiałej
wręcz niemożliwej
wręcz niemożliwej
misji misji
polegającej
polegającej
na kradzieży
na kradzieży
planówplanów
imperialnej
imperialnej 22:30
GwiazdyGwiazdy
Śmierci,Śmierci,
najpotężniejszej
najpotężniejszej
broni broni
Imperium.
Imperium.
01:45
Resident
Resident
Evil: Evil:
Zaświaty
Zaświaty
00:10
Po jednoosobowym
Po jednoosobowym
ataku na
ataku
korporację
na korporację
Umbrella,
Umbrella,
nadludzkie
nadludzkie 00:20
zdolności
zdolności
Alice zostają
Alice zostają
zneutralizowane.
zneutralizowane.
Ucieka-Uciekając przed
jącpowstałymi
przed powstałymi
na
na00:50
skutek zarażenia
skutek zarażenia
wirusem
wirusem
T hordami
T hordami
nieumarłych.
nieumarłych.01:25
03:40
Love Island
Love Island
03:00
- program
- program
rozrywkowy
rozrywkowy

DRAMAT
DRAMAT

TVNTVN
7 7

TV Puls
TV Puls

07:00
Teledysk
Teledysk
06:00
08:00
Res Poloniae
Res Poloniae
- O Polsce
- O Polsce
z oddaliz -oddali
Sir Leszek
- Sir Leszek
Borysiewicz
Borysiewicz
- rozmowa
- rozmowa
08:35
Człowiek
Człowiek
z wysokiego
z wysokiego
zamkuzamku
09:05
Wydarzenie
Wydarzenie
aktualne
aktualne
09:30
BlankaBlanka
- dramat,
- dramat,
prod. prod.07:00
Włochy,Włochy,
Filipiny,Filipiny,
reż. reż.
Kohki Hasei,
Kohkiwyk.
Hasei,Cydel
wyk. Cydel
Gabutero,
Gabutero,
Peter Millari,
Peter Millari, 08:00
Jomar Bisuyo,
Jomar Bisuyo,
Ruby Ruiz
Ruby Ruiz
11:00
Blisko,Blisko,
coraz bliżej
coraz bliżej
12:25
Grenlandia:
Grenlandia:
ostatniostatni
myśliwi
myśliwi
- ﬁlm dokumen- ﬁlm dokumen11:00
talny, prod.
talny,Słowenia,
prod. Słowenia,
reż. Jurereż.
Breceljnik,
Jure Breceljnik,
Rozle Rozle
12:00
Bregar Bregar
13:35
Odkrywając
Odkrywając
BeethoveBeethovena - II symfonia
na - II symfonia
D - dur D - dur 13:00
14:45
Parę osób,
Paręmały
osób,czas
mały czas
- dramat,
- dramat,
prod. Polska
prod. Polska
16:45
Lato 1993
Lato- 1993
ﬁlm fabu- ﬁlm fabu- 14:00
larny, prod.
larny,Hiszpania
prod. Hiszpania
18:30
Informacje
Informacje
kulturalne
kulturalne
19:00
Reżyserzy
Reżyserzy
16:00

06:00
Zbuntowany
Zbuntowany
anioł anioł 05:45
- telenowela
- telenowela
Osierocona
Osierocona
Milagros
Milagros 06:40
rozpoczyna
rozpoczyna
pracę jako
pracę jako
pokojówka
pokojówka
rodzinyrodziny
DiCarloDiCarlo
07:35
i zakochuje
i zakochuje
się w synu
się w synu
pana domu.
pana domu.
08:10
07:00
Zaklinaczka
Zaklinaczka
duchów
duchów
11:15
- serial -fantasy
serial fantasy
08:00
Lombard.
Lombard.
Życie Życie
12:15
pod zastaw
pod zastaw
- serial -obyczajowy
serial obyczajowy 13:15
prod. Polska
prod. Polska
14:15
11:00
Zbuntowany
Zbuntowany
anioł anioł
- telenowela
- telenowela
15:15
12:00
Rodzinny
Rodzinny
interesinteres
- serial -obyczajowy
serial obyczajowy 16:15
pod zastaw
pod zastaw
13:00
Zaklinaczka
Zaklinaczka
17:20
duchów
duchów
18:25
- serial -fantasy
serial fantasy
14:00
Lombard.
Lombard.
Życie Życie
19:30
pod zastaw
pod zastaw
- serial - serial 20:00
obyczajowy
obyczajowy
16:00
Rodzinny
Rodzinny
interesinteres
- serial - serial

SERIAL
SERIAL
OBYCZAJOWY
OBYCZAJOWY

20:00
Mayerling
Mayerling
- dramat,
- dramat, 18:00
prod. Wielka
prod. Wielka
Brytania,
Brytania,
Francja,Francja,
reż. Terence
reż. Terence
Young, Young,
wyk. Omar
wyk.Sharif,
Omar Sharif,
20:00
Catherine
Catherine
Deneuve,
Deneuve,
James James
Mason,Mason,
Ava Gardner
Ava Gardner
22:30
Cunningham.
Cunningham.
Chore-Choreograf współczesności
ograf współczesności
- ﬁlm dokumentalny,
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Niemcy,
prod. Niemcy,
Szwajcaria,
Szwajcaria,
Francja,Francja,
reż. Allareż.
Kovgan
Alla Kovgan22:10
00:10
Teraz animacje!
Teraz animacje!
00:05
- Bloeistraat
- Bloeistraat
- ﬁlm - ﬁlm
02:30
animowany
animowany
00:20
Teraz animacje!
Teraz animacje!
03:30
- Marchewkowe
- Marchewkowe
pole pole
- ﬁlm animowany
- ﬁlm animowany
00:50
Informacje
Informacje
kulturalne
kulturalne
04:25
01:25
Do widzenia
Do widzenia
03:00
Kiedy owca
Kiedystaje
owca staje
05:20
się lwem
się -lwem
ﬁlm - ﬁlm

FILM OBYCZAJOWY
FILM OBYCZAJOWY

18:00
Lombard.
Lombard.
Życie Życie
22:40
pod zastaw
pod zastaw
- serial -obyczajowy
serial obyczajowy
20:00
Inﬁltrator
Inﬁltrator
Właściciel
Właściciel
ﬁrmy budowﬁrmy budowlanej, John
lanej,Matthews,
John Matthews,
przenika
przenika
do świata
do świata
handlarzy
handlarzy
narkotyków,
narkotyków,
aby uchronić
aby uchronić
syna przed
syna przed
karą więzienia.
karą więzienia.
22:10
Komornik
Komornik
00:05
Nagi instynkt
Nagi instynkt
02:30
Castle Castle
- serial - serial
kryminalny
kryminalny
03:30
Lombard.
Lombard.
Życie Życie
01:10
pod zastaw
pod zastaw
- serial -obyczajowy
serial obyczajowy
prod. Polska
prod. Polska
02:15
04:25
Reporterzy.
Reporterzy.
Z życiaZwzięte
życia wzięte
05:20
Menu na
Menu
miarę
na miarę
02:50
- program
- program
kulinarny
kulinarny

TV 4
TV 4

08:00 08:00
05:45
SzpitalSzpital
- program
- program
06:50 Strażnik
06:50 Strażnik
TeksasuTeksasu
Nasz nowy
Naszdom
nowy
09:00
domPierw09:00 Pierwobyczajowy
obyczajowy
sza miłość
sza 09:50
miłośćKochane
09:50 Kochane
06:40
Rozwód.
Rozwód.
Walka Walka
o
o
Pieniądze
Pieniądze
10:50 Zoo
10:50
po Zoo po
wszystko
wszystko
godzinach
godzinach
12:55 Sędzia
12:55 Judy
Sędzia Judy
07:35
Papiery
Papiery
na szczęście
na szczęście
13:55 STOP
13:55Drogówka
STOP Drogówka
15:55 15:55
- serial,-Polska
serial, Polska
StrażnikStrażnik
TeksasuTeksasu
16:55 16:55
08:10
UkrytaUkryta
prawda
prawda
Galileo Galileo
18:00 Kochane
18:00 Kochane
- program
- program
obyczajowy
obyczajowy
Pieniądze
Pieniądze
11:15
Rozwód.
Rozwód.
Walka Walka
o
o
19:00 Policjantki
19:00 Policjantki
i Policjanci
i Policjanci
wszystko
wszystko
Policjanci
Policjanci
z dwóchz dwóch
komendkomend
12:15
SzpitalSzpital
- program
- program
codziennie
codziennie
interweniują,
interweniują,
po- poobyczajowy
obyczajowy
cząwszycząwszy
od pijackich
od pijackich
melin, melin,
13:15
SOS Ekipy
SOSw
Ekipy
akcjiw akcji
a skończywszy
a skończywszy
na domowych
na domowych
14:15
Sąd rodzinny
Sąd rodzinny
kłótniach.
kłótniach.
20:00 Gwiazdy
20:00 Gwiazdy
Ka- Ka- program
- program
sądowysądowy
baretu baretu
22:05 Sprawiedliwi
22:05 Sprawiedliwi
15:15
SędziaSędzia
Anna Maria
Anna Maria
WydziałWydział
Kryminalny
Kryminalny
ZespołyZespoły
Wesołowska
Wesołowska
policyjne
policyjne
prowadzą
prowadzą
różne różne
16:15
UkrytaUkryta
prawda
prawda
sprawysprawy
kryminalne
kryminalne
począwpocząw- program
- program
obyczajowy
obyczajowy
szy od zabójstw,
szy od zabójstw,
poprzezpoprzez
17:20
19 + - obyczajowy
19 + - obyczajowy
napady.napady.
00:10 Underworld
00:10 Underworld
2:
2:
18:25
Totalne
Totalne
remonty
remonty
Ewolucja
Ewolucja
- ﬁlm sensacyjny,
- ﬁlm sensacyjny,
Szelągowskiej
Szelągowskiej
USA, 2006,
USA,reż.
2006,
Wiseman
reż. Wiseman
Len, Len,
19:30
Akcja aranżacja
Akcja aranżacja
wyk. Beckinsale
wyk. Beckinsale
Kate, Nighy
Kate, Nighy
20:00
Kocha,Kocha,
lubi, szanuje
lubi, szanuje
Bill, Speedman
Scott 02:25
Scott 02:25
- ﬁlm komedia,
- ﬁlm komedia,
USA, 2011,
USA, 2011, Bill, Speedman
Disco Polo
Disco
Life
Polo Life
reż. Glenn
reż.Ficarra
Glenn Ficarra

TV Trwam
TV Trwam

11:55 Prymas
11:55 Prymas
Stefan Wyszyński
Stefan Wyszyński
12:00 Anioł
12:00Pański
Anioł 12:03
PańskiIn12:03 Informacje
formacje
dnia 12:20
dniaZiemia
12:20 Ziemia
Obiecana
Obiecana
13:00 Mahajanga
13:00 Mahajanga
13:20 Muzyczne
13:20 Muzyczne
chwile chwile
13:30 Msza
13:30święta
Msza święta
14:20 14:20
22:40
Medium
Medium
100 cudownych
100 cudownych
miejsc miejsc
- ﬁlm obyczajowy,
- ﬁlm obyczajowy,
14:30
Zrozumieć
14:30
Zrozumieć
AntycywilizaAntycywilizaUSA, 2010,
USA,reż.
2010,
Clint
reż. Clint
cje 14:55
cjeSłowo
14:55 życia
Słowo15:00
życia 15:00
Eastwood,
Eastwood,
wyk. Matt
wyk. Matt
Modlitwa
Modlitwa
w Godzinie
w Godzinie
Miło- MiłoDamon,Damon,
Cecile Ranc,
Cecile Ranc,
sierdziasierdzia
KoronkąKoronką
do Bożego
do Bożego
Jay Mohr,
JayBryce
Mohr,Dallas
Bryce Dallas
Miłosierdzia
15:20 Mocni
15:20 Mocni
Howard,Howard,
ThierryThierry
Neuvic,Neuvic, Miłosierdzia
w
Wierze
w
Wierze
15:50
Ma
15:50
się
rozuMa
się rozuMartheMarthe
Keller Keller
mieć 16:00
miećInformacje
16:00 Informacje
dnia dnia
Amerykański
Amerykański
robotnik,
robotnik,
16:10 Siódmy
sakrament
sakrament
francuska
francuska
dziennikarka
dziennikarka
i
i 16:10 Siódmy
16:30
Go pamiętam
Tak Go pamiętam
uczeń londyńskiej
uczeń londyńskiej
szkoły szkoły 16:30 Tak
17:00
Pierwszy
17:00
Pierwszy
zmysł
zmysł
zostajązostają
na różnenasposoby
różne sposoby
17:30 Geopolityka
17:30 Geopolityka
17:55 Poczet
17:55 Poczet
doświadczeni
doświadczeni
przez przez
Wielkich
Wielkich
Polaków
Polaków
18:00 18:00
śmierć.śmierć.
Anioł Pański
Anioł 18:05
PańskiInforma18:05 Informa01:10
Krwawa
Krwawa
cje dniacje
18:15
dniaWesterplatte
18:15 Westerplatte
układanka
układanka
Młodych
Młodych
19:00 Warto
19:00 Warto
- serial,-USA
serial, USA
zauważyć...
zauważyć...
19:30 Opowieści
19:30 Opowieści
02:15
Druga Druga
stronastrona
Theo
19:45
Theo
Modlitwa
19:45
Modlitwa
20:00 20:00
medalu
medalu
Informacje
Informacje
dnia 20:20
dniaRóża20:20 Róża- talk show
- talk show
niec 20:50
niecMyśląc
20:50 Myśląc
Ojczyzna
Ojczyzna
02:50
Noc magii
Noc magii
- program
- program
ezoteryczny
ezoteryczny
21:00 Apel
21:00 Apel
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sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Klan - telenowela
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:40 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra
08:20 Wojsko - polskie.pl
08:45 Pełnosprawni
09:15 Sprawa dla reportera
10:20 Fascynujący świat
- Miejsca kultu
11:20 Okrasa łamie przepis
11:55 Próba miłości
- western, prod. USA
13:30 Z pamięci - felieton
13:45 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy
15:45 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:05 Skoki Narciarskie
18:25 Serial fabularny
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:50 Rodzinny ekspres Tydzień modlitw o jedność
chrześcijan - magazyn
12:30 Karnawał z TVP
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2022 - widowisko
16:20 Na dobre i na złe - serial
17:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
17:50 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:20 Rodzinka.pl - serial
20:00 The Voice Senior
22:15 Hity wszech czasów

05:15 Uwaga! - magazyn
05:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:30 Na Tropie Dzikich
Zwierząt
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
14:35 Budując marzenia
- program lifestylowy
15:10 Kolekcja smaków
15:45 W krzywym
zwierciadle: Witaj
Święty Mikołaju!
- ﬁlm komedia, USA, 1989,
reż. Jeremiah Chechik,
wyk. Chevy Chase, Beverly
D’Angelo, Randy Quaid,
Diane Ladd, E.G. Marshall,
Doris Roberts

SERIAL KRYMINALNY

FILM OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
21:30 Hit na sobotę - Dorwać
Gringo - ﬁlm fabularny,
prod. USA, reż. Adrian
Grunberg, wyk. Dolores
Heredia, Mel Gibson, Kevin
Hernandez
23:20 Monstrum - komedia,
prod. Kanada, Hiszpania,
USA, reż. Nacho Vigalondo,
wyk. Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens,
Austin Stowell
01:15 Prowokacja
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, reż. Don
E. FauntLeRoy
02:55 Złoty szlak
- ﬁlm akcji
04:40 Z pamięci - felieton
04:45 Zakończenie

23:20 Kino relaks
- Towarzysz na życie ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, reż. Lawrence
Kasdan, wyk. Diane Keaton, Kevin Kline, Dianne
Wiest
01:20 Pogranicze
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, reż. Kevin Bray
03:00 Jasminum
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, Wiktoria Gąsiorowska,
Janusz Gajos, Krzysztof
Pieczyński, Monika
Dryl, Patrycja Soliman,
Grzegorz Damięcki,
Krzysztof Globisz,
Franciszek Pieczka
04:55 Zakończenie

17:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Kroniki Pucharu
Świata w skokach
narciarskich
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
- magazyn
20:05 Walentynki - ﬁlm
komedia, USA, 2010, reż.
Garry Marshall, wyk. Julia
Roberts, Jessica Alba,
Anne Hathaway, Ashton
Kutcher, Jessica Biel
22:50 Mickey Niebieskie
Oko - ﬁlm komedia
00:55 Tarzan: Legenda - ﬁlm
przygodowy
03:00 Noc magii

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

Nowy dzień z Polsat
Mój przyjaciel smok
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Bogaty Dom - Biedny
Dom
Drwale i inne opowieści
Rolnicy. Podlasie
Więzienie
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia
Gość wydarzeń
Sport
Pogoda
Epoka lodowcowa
Komedia przygodowa,
której akcja toczy się
20.000 lat temu. Śledzimy
w niej losy trzech
niezwykłych bohaterów:
Manny’ego - olbrzymiego
mamuta obdarzonego
ironicznym poczuciem
humoru, Sida - ospałego,
nietowarzyskiego leniwca
i Diego.

FILM PRZYGODOWY

21:50 Kapitan Ameryka:
Wojna bohaterów
Rządowa decyzja objęcia
Avengers nadzorem,
sprawia, że najlepsi
przyjaciele Kapitan
Ameryka i Iron Man
stają się zaciekłymi
wrogami. Pozostali
członkowie drużyny
muszą zdecydować, komu
okazać lojalność. Do gry
włączają się tajemnicze
czarne charaktery i nowi
sprzymierzeńcy.
01:00 Ultraviolet
02:55 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Krzysztof Klenczon
- największe przeboje
07:50 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:25 Tamte lata, tamte dni
- Alicja Majewska
09:15 Sztuka dokumentu
- Księgarnie Nowego Jorku
- ﬁlm dokumentalny, prod.
USA, reż. D. W. Young
11:05 Serialowa nostalgia
- Zmiennicy - serial TVP,
reż. Stanisław Bareja,
wyk. Mieczysław Hryniewicz, Ewa Błaszczyk,
Anna Gronostaj, Stanisław
Bareja, Artur Barciś,
Tomasz Dedek, Adam
Ferency, Cezary Harasimowicz, Kazimierz Kaczor,
Wojciech Pokora
12:15 Rzeczpospolita
modernistyczna
- Architektura Dworców
- cykl dokumentalny,
reż. Joanna Fido

06:00 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Mocne sobotnie
kino: Kula w łeb
Policjant i zawodowy
morderca zawiązują
sojusz, by dorwać
zabójcę swoich
przyjaciół.
21:50 Pakt z mordercą
Płatny morderca
pomaga młodej kobiecie
pomścić śmierć jej rodziny.
23:40 Hardcore Henry

05:10 Szkoła - obyczajowy
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Akcja aranżacja
07:45 Beethoven - ﬁlm
rodzinny, USA, 1992, reż.
Brian Levant, wyk. Charles
Grodin, Bonnie Hunt, Dean
Jones, Nicholle Tom, Christopher Castile, Sarah Rose
Karr, Oliver Platt, Stanley
Tucci, David Duchovny
09:35 Makłowicz w drodze
10:10 Ukryta prawda - program obyczajowy
15:20 Blues Brothers - ﬁlm
komedia, USA, 1980, reż.
John Landis, wyk. John
Belushi, Dan Aykroyd,
Carrie Fisher, Donald
Dunn, Murphy Dunne,
Kathleen Freeman, John
Candy, James Brown, Cab
Calloway, Aretha Franklin,
Ray Charles

06:00 Flintstonowie - ﬁlm
animowany 07:05 Galileo
11:10 Tylko ty Faith przez
lata marzyła o spotkaniu
wywróżonego jej mężczyzny,
który wedle przepowiedni
ma być jej bratnią duszą
i nazywać się Damon Bradley.
Wróżba jednak nigdy się nie
spełniła, a Faith w końcu
zdecydowała się przyjąć
oświadczyny statecznego
lekarza, Dwayna.
13:30 STOP Drogówka 14:35
H2 Single Subject Features:
Jesus Strand, The: A Search
for DNA 16:20 Najgroźniejsi
kierowcy świata 17:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:05 Stażyści Billy i Nick są
świetnymi handlowcami, ale
poza tym nie mają żadnych
kwaliﬁkacji.02:40 Ucho
Prezesa 03:25 TOP 10

DRAMAT

SERIAL KRYMINALNY

KOMEDIA

13:05 Mayerling - dramat,
prod. Wielka Brytania,
Francja
15:30 Z klasyką przez Polskę
16:50 Retro kino - Tristana
- dramat
18:35 Co dalej? - program
publicystyczny
19:00 Legendy Rocka
- Chicago - cykl dokumentalny
19:30 Legendy Rocka - Diana
Ross & The Supremes
20:00 Bilet do kina - Do zakochania jeden krok - ﬁlm
22:00 Koncert - I Festiwal
Trójmorza Via Dukt
23:10 Mocne Kino - Słodki kraj
- ﬁlm fabularny
01:15 Co dalej?
01:45 Bezmiar
sprawiedliwości

01:40 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:15 Na jedwabnym
szlaku
03:50 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska
05:30 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:05 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
20:00 Matrix Reaktywacja
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk.
Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie-Anne
Moss, Hugo Weaving
23:00 Interstellar
- ﬁlm S-F, USA, Wielka
Brytania, Kanada,
Islandia, 2014
02:25 Druga strona medalu
- talk show

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Przegląd
Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 14:35 Jasnogórskie
Te Deum Laudamus 15:30
Wierzę w Boga 16:00 Informacje dnia 16:10 VI Rajd
Maczka 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego 17:25 Święty
na każdy dzień
17:30 Mocni Jego mocą 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Manna z Nieba
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
06:00
06:25
06:55
07:00
08:00
08:30
09:05
09:35
10:00
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:50
13:15
14:15
14:25

Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
- Warszawa Tylmana z
Gameren - magazyn
Weterynarze z sercem
Las bliżej nas
Serial fabularny
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Życie według świętego
Jana Pawła II
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
Przyrodnik na tropie

SERIAL KRYMINALNY

14:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
15:45 Skoki Narciarskie
- Puchar Świata,
Zakopane - konkurs
indywidualny
17:00 Teleexpress
17:05 Skoki Narciarskie
- Puchar Świata, Zakopane
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Zniewolona - serial
22:20 Zakochana
Jedynka - Lekarka
z rajskiej wyspy. Nagły
wypadek - ﬁlm
24:00 Dorwać Gringo
- ﬁlm fabularny
01:45 Zasady
nie obowiązują

16 stycznia
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Zacznij Od Nowa
- magazyn
11:40 The Voice Senior
- Przesłuchania w ciemno
14:00 Familiada
- teleturniej
14:35 Koło fortuny - teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2022 - widowisko
muzyczne
16:15 Program rozrywkowy
17:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
17:40 Lajk!
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na sygnale
- serial fabularyzowany
19:25 Rodzinka.pl - serial
20:00 Postaw na milion

05:35 Uwaga! - magazyn
05:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:55 Nowa Maja w ogrodzie
07:25 Akademia ogrodnika
07:30 Budując marzenia
- program lifestylowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Klinika naturalnego
piękna - program
lifestylowy
12:05 Co za tydzień
- magazyn
12:30 Kolekcja smaków
13:05 Na Tropie Dzikich
Zwierząt - program
13:40 Listy do M. III - ﬁlm
komedia, Polska, 2017,
reż. Tomasz Konecki, wyk.
Tomasz Karolak, Agnieszka
Dygant, Piotr Adamczyk,
Magdalena Różczka,
Borys Szyc, Izabela Kuna,
Wojciech Malajkat

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:10 Smerfy: Opowieść
wigilijna
08:40 Bella i Sebastian 2
10:45 Opowieści z Narnii:
Podróż Wędrowca
do Świtu
Łucja i Edmund Pevensie
zostają wraz ze swoim
kuzynem Eustachym
wciągnięci do wnętrza
obrazu i przetransportowani do Narnii. Tam traﬁają na pokład wspaniałego statku, o dumnej
nazwie Wędrowiec do
świtu, gdzie przyłączają
się do króla Kaspiana
i szlachetnej myszy
Ryczypiska. Odważni
podróżnicy wyruszają w
rejs na tajemnicze wyspy,
gdzie muszą stawić czoła
mitycznym potworom.
13:20 Epoka lodowcowa
- ﬁlm przygodowy

07:05 Ewa Demarczyk - ﬁlm
08:00 Nabożeństwo ewangelickie w Skoczowie
09:05 Czeskie śniadanie
- serial komediowy
10:00 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
10:40 Peggy Sue wyszła za
mąż - ﬁlm fabularny
12:30 Sekret księgi z Kells
- ﬁlm animowany, prod.
Belgia, Irlandia, reż. Tomm
Moore
14:00 Bilet do kina
- Do zakochania jeden krok
- ﬁlm obyczajowy
16:00 Festiwal Eufonie 2021
17:15 Niedziela z... Krystyną
Prońko
18:05 Niedziela z... Krystyną
Prońko - 15 Krajowy
Festiwal Piosenki Polskiej
Opole ‘77 - 3400 lat
po Ikarze
19:10 Niedziela z... Krystyną
Prońko

06:30 Rodzinny interes - serial
08:25 Gol!
10:45 Gol 2: Żyjąc
marzeniem
Kariera Santiago nabiera
rozpędu. Dzięki transferowi do Realu Madryt
pojawiają się przed nim
nowe możliwości, ale też
trudne wybory.
13:15 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Diabeł z trzema złotymi
włosami
14:25 Najpiękniejsze baśnie:
Błękitny książę
i wróżka Lupina
Błękitny książę zakochuje
się we wróżce Lupinie. Ich
uczuciu przeciwna jest
matka młodego władcy.
15:40 Polowanie
na prezydenta
17:35 Thor: Ragnarok
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Igrzyska śmierci

05:10 Szkoła
- obyczajowy
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Chisum - ﬁlm western,
USA, 1970, reż. Andrew
V. McLaglen, wyk. John
Wayne, Forrest Tucker,
Christopher George, Ben
Johnson, Glenn Corbett
09:35 Ukryta prawda - program obyczajowy
13:35 Goście, goście III:
Rewolucja - ﬁlm
komedia, Francja, Belgia,
Czechy, 2016, reż. Jean
Marie Poire, wyk. Jean
Reno, Christian Clavier,
Marie-Anne Chazel, Franck
Dubosc, Karin Viard
15:50 Wakacje w krzywym
zwierciadle - ﬁlm
komedia, USA, 1983, reż.
Harold Ramis, wyk. Chevy
Chase, Imogene Coca

THRILLER

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

THRILLER

FILM OBYCZAJOWY

21:00 Niepokój
- thriller, prod. USA,
reż. D. J. Caruso, wyk. Shia
LaBeouf, Sarah Roemer,
Carrie - Anne Moss, David
Morse
22:55 Kino bez granic
- Nie jesteś sobą
- dramat obyczajowy,
prod. USA, reż. George
C. Wolfe, wyk. Emmy
Rossum, Hilary Swank
00:50 Ludzie z pociągu
- dramat, reż. Kazimierz
Kutz, wyk. Jerzy Block,
Maciej Damięcki,
Małgorzata Dziedzic,
Danuta Szaﬂarska, Andrzej
May, Janina Traczykówna,
Aleksander Fogiel
02:40 Ciemna strona Wenus dramat obyczajowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

15:55 Kopciuszek: Bucik
na miarę
- ﬁlm komedia, USA, 2016
17:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Kroniki Pucharu
Świata w skokach
narciarskich
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
- magazyn
20:05 Ultimatum Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny
22:25 Firewall
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Australia, 2006
00:35 MasterChef
02:10 Noc magii
03:25 Kto was tak urządził

14:55 Aladyn
Aladyn to uroczy rozrabiaka, którego domem
są ulice miasta Agrabah.
Pragnie porzucić życie
drobnego złodziejaszka,
ponieważ wierzy, że
został stworzony do
ważniejszych rzeczy.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
22:05 X-Men: Ostatni
bastion
00:35 Peacemaker
03:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Odyseja
- dramat, prod. Francja,
reż. Jerome Salle
22:15 Scena muzyczna
- Orkiestra Ludwika
Sarskiego - koncert,
23:15 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:50 Morderstwo na zlecenie - dramat, prod. Wielka
Brytania, Kanada, reż. Bob
Clark, wyk. James mason,
Chrisopher Plummer,
Donald Sutherland,
June Brown
02:05 Teraz animacje!
- Bloeistraat
02:15 Teraz animacje!
- Marchewkowe pole
- ﬁlm animowany
02:45 Kino nocne - Plac
Zbawiciela - drama

22:55 Twarze w tłumie
Anna zostaje zaatakowana
przez seryjnego zabójcę,
po czym traci zdolność do
rozpoznawania twarzy. Od
tego czasu żyje w strachu,
nie wiedząc, kim mógł być
napastnik.
01:00 Amerykański
ninja
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:50 Na jedwabnym
szlaku
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

17:55 Street Dance - ﬁlm
obyczajowy, Wielka
Brytania, 2010, reż. Max
Giwa, Dania Pasquini, wyk.
Nichola Burley, Charlotte
Rampling, Richard Winsor,
Ukweli Roach, George
Sampson, Sacha Chang,
Eleanor Bron, Rachel
McDowall
20:00 Jupiter: Intronizacja
- ﬁlm S-F, USA, Australia,
2015, reż. Lana
Wachowski
22:50 Wyścig śmierci III:
Piekło - ﬁlm sensacyjny
01:00 Krwawa układanka
- serial, USA
02:05 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii

TV 4
07:15 Tom i Jerry: Czarnoksiężnik
z krainy Oz 08:25 Tom i Jerry:
Dziadek do orzechów 09:15
Powrót do przyszłości
11:30 Galileo 12:40 Powrót
do przyszłości Zamykająca
3-częściową historię podróży
w czasie Martego McFly
i szalonego wynalazcy
Docka Browna, Tym razem
przenoszą się wstecz, w czasy
Dzikiego Zachodu, gdzie Doc
musi zmienić tragiczny bieg
wydarzeń. 15:00 Anioł stróż
17:05 Gwiazdy Kabaretu 18:05
STOP Drogówka 19:05 Galileo
20:05 W otchłani Scott
i Marco budzą się w sąsiadujących ze sobą celach na łodzi
podwodnej, wyposażonej
w głowice nuklearne. Czy uda
im się wydostać ze śmiertelnie
niebezpiecznej pułapki
i odkryć, kto i dlaczego
ich uwięził? 22:15 Dzieci
z Jedwabnego Szlaku

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:25 100
cudownych miejsc na świecie
11:35 Poznajemy Polskę
11:50 Muzyczne chwile
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków
14:15 Sobowtór 16:00
Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00
7 Kościołów Apokalipsy
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 z Księgi
Cnót 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Retrospekcja
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TVP 1
05:20 Przysięga - serial
obyczajowy
06:05 Elif - serial
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
obyczajowy
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny
10:40 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce Ośmiornica w moim domu
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan
- telenowela
18:20 Kasta - serial
paradokumentalny
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Ich czworo - spektakl
22:50 Świat bez ﬁkcji
23:50 Dawno temu w
Ameryce - dramat
01:55 Drogi wolności - serial
03:05 Oﬁcerowie - serial

TVP 2
06:20
06:55
07:30
10:40
10:50
11:20
11:50
12:30
13:15
14:05
14:35
15:10
16:00
16:35
17:15
18:00
18:20

Program katolicki
Familiada
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl
- serial komediowy
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
Koło fortuny
- teleturniej
Kozacka miłość
- serial kostiumowy
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany
Uśmiech losu - serial
obyczajowy
Koło fortuny
- teleturniej
Familiada - teleturniej
Miłość i przeznaczenie serial obyczajowy
Panorama
Va Banque - teleturniej

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”,
reż. Magdalena Klecel,
wyk. Arkadiusz Smoleński,
Iga Kreﬀ t
20:55 M jak miłość - serial
21:55 Anna German - serial
23:00 Enklawa strachu
- serial, prod. Kanada,
reż. Patrice Sauv,
wyk. Isabel Richer,
Alexandre Landry,
Maripier Morin
24:00 Córka trenera
- ﬁlm obyczajowy
01:45 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP,
reż. Maciej Bochniak

TVN
05:25 Nowa Maja w ogrodzie
05:50 Akademia ogrodnika
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
KOMEDIA

21:35 Był sobie chłopiec
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, Francja,
Niemcy, 2001, reż. Chris
Weitz, Paul Weitz, wyk.
Hugh Grant, Nicholas
Hoult, Toni Colette, Rachel
Weisz, Isabel Brook
23:40 Ultimatum Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy 2007, reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt
Damon, Julia Stiles, David
Strathairn, Scott Glenn,
Albert Finney, Joan Allen
02:10 Co za tydzień
- magazyn
02:35 Uprowadzona - serial
03:25 Uwaga!
- magazyn
03:40 Noc magii
04:55 Kto was tak urządził

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
- magazyn prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma
FILM SENSACYJNY

21:00 MEGA HIT
- Terminator:
Mroczne przeznaczenie
Dani Ramos wiedzie
proste życie w Mexico
City u boku swego
brata i ojca, gdy
niezwykle zaawansowany
i śmiertelnie niebezpieczny nowy Terminator
- Rev-9 - wyrusza
w podróż w czasie,
by ją odnaleźć
i zgładzić.
23:55 Wyspa tajemnic
02:55 Blackway
- thriller
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyczne poranki
07:50 Wędrujące książki.
Indie - serial
08:30 Vanille - ﬁlm animowany,
prod. Francja,
reż. Guillaume Lorin
09:10 Lato 1993 - ﬁlm fabularny, prod. Hiszpania, reż.
Carla Simón, wyk. Paula
Robles, Bruna Cus, Laia
Artigas, David Verdaguer
11:00 Blisko, coraz
bliżej - serial
12:40 Na kredyt - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, reż.
Przemysław Nowakowski,
wyk. Łukasz Garlicki,
Magdalena Popławska,
Magdalena Górska
13:30 Przygody Gapiszona
- serial animowany, reż.
Jerzy Kotowski
14:10 Reżyserzy - George Stevens - cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania, reż.
Lyndy Saville

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
13:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:15 Szpital
06:10 Rozwód. Walka
o wszystko
07:05 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:40 Brzydula - serial, Polska
08:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Rozwód. Walka
o wszystko
12:20 Szpital - program
obyczajowy
13:20 SOS Ekipy
w akcji
14:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:20 19 + - obyczajowy
18:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

06:00 Flintstonowie 07:00
Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami
przestępczości w stanie
Teksas. 08:05 Nasz nowy
dom 09:05 Pierwsza miłość
09:55 Kochane Pieniądze
10:55 Zoo po godzinach
13:00 Sędzia Judy 14:00 STOP
Drogówka 16:00 Strażnik
Teksasu 17:00 Jaś Fasola
18:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Instrukcja Kochania
20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:05 Sen Do kliniki gdzie
pracuje Doktor Alice
Andrews, zajmująca się
terapią paraliżu sennego,
zgłaszają się roztrzęsieni
Morganowie. 22:55 Zadyma
w Bangkoku 00:50 Anatomia
głupoty według Richarda
Hammonda 01:50 Pękniesz
ze śmiechu

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

SERIAL SENSACYJNY

15:10 Mój Nikifor
- dramat, prod. Polska, reż.
Krzysztof Krauze,
wyk. Krystyna Feldman
17:00 Skutki noszenia
kapelusza w maju
- ﬁlm obyczajowy
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Czarna żmija - serial
20:00 Kino Mocnych
Wrażeń - Operacja Piorun
- ﬁlm sensacyjny
22:20 Powidoki - program
publicystyczny
22:40 Panorama kina
polskiego - Demon
00:20 Scena muzyczna
01:25 Odyseja
- dramat
03:40 Informacje kulturalne
04:15 Samowolka
- dramat obyczajowy

20:00 Poniedziałkowy Hit:
Thor: Ragnarok
Dorastający mieszkańcy
Eddy muszą przeciwstawić
się drastycznym zmianom
klimatycznym zwiastującym koniec świata.
22:40 Bez twarzy
01:10 Uwięziona
w mroku
03:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:35 Odwróceni
- serial sensacyjny,
Polska
Policjanci rozpracowujący
gang pruszkowski próbują
pozyskać informatora
z wewnętrznego kręgu.
Okazja nadarza się, gdy
stojący wysoko w maﬁjnej
hierarchii „Blacha” zostaje
oskarżony o gwałt.
22:45 Jonah Hex
- ﬁlm western,
USA, 2010, reż. Jimmy
Hayward, wyk. Josh Brolin,
John Malkovich, Megan
Fox, Michael Fassbender
00:20 Krwawa
układanka
- serial, USA
01:25 Druga strona
medalu

TV Trwam
11:30 Przyroda w Obiektywie
11:50 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Mojżesz - 10 przykazań 13:10
Muzyczne chwile 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Święty nie
rodzi się po śmierci 15:35
Niezwykłości przyrody
Nowej Zelandii 15:45 Święty
na każdy dzień 15:50
Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Aktywna zima 16:55
Świadkowie 17:30 Na łowy
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 Król Chwały 19:50
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:25 M jak miłość - serial
06:20 Na cegle pisane
- reportaż
06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:10 Uśmiech losu
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Miłość i przeznaczenie
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 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
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice
miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

PROGRAM KULINARNY

16:05 Przysięga - serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela
18:20 Kasta - serial
paradokumentalny
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Portrety Wojenne
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:25 Lacombe Lucien
- dramat obyczajowy,
prod. Francja, Włochy

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial
21:55 Anna German
- serial biograﬁczny
23:00 Enklawa strachu
24:00 Ludzkie historie
- Newborn
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Polska, reż. Lidia
Duda, Lidia Duda
01:30 Dalida. Skazana
na miłość
- ﬁlm biograﬁczny
03:40 Córka trenera
- ﬁlm obyczajowy
05:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Doradca smaku
- program kuinarny
prod. Polska
20:15 Paszporty
Polityki 2021
22:05 Inwazja
- ﬁlm S-F, USA,
Australia, 2007,
reż. Oliver Hirschbiegel,
wyk. Nicole Kidman,
Daniel Craig, Jeremy
Northam, Jackson Bond,
Jeﬀ rey Wright, Veronica
Cartwright
00:05 Kuba Wojewódzki
01:10 Porwani
- serial, USA
02:10 Uwaga!
- magazyn
02:25 Noc magii
03:40 Kto was tak
urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma
FILM PRZYGODOWY

21:00 Piraci z Karaibów:
Na krańcu świata
- ﬁlm przygodowy
Elizabeth i Will,
wraz z kapitanem
Barbossą, udają się
w kolejną podróż,
by uwolnić Jacka Sparrowa. W drodze zmagają
się z trudami rejsu oraz
ze straszliwym Davym
Jonesem. Docierają w
końcu do Singapuru, gdzie
spotykają przebiegłego
chińskiego pirata Sao
Fenga. Tam będą musieli
stoczyć ostateczną bitwę,
od której zależy ich własne
życie oraz los całego
pirackiego świata.
00:45 Diablo. Wyścig
o wszystko

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Co się dzieje
07:55 Informacje kulturalne
08:25 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
09:05 Powidoki - program
publicystyczny
09:25 Skutki noszenia
kapelusza w maju ﬁlm obyczajowy, prod.
Polska, reż. Krystyna
Krupska-Wysocka, wyk.
Wiesław Michnikowski,
Barbara Kraﬀ tówna,
Marek Kondrat, Sławomira
Łozińska, Ola Rosińska,
Katarzyna Chrzanowska
11:00 Blisko, coraz bliżej
12:20 Za ścianą - dramat, prod.
Polska, reż. Krzysztof
Zanussi, wyk. Maja
Komorowska, Zbigniew
Zapasiewicz, Eugenia Herman, Krzysztof Machowski
13:30 Te Vaanui. Odyseja
Ismaela
14:30 Wydarzenie aktualne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
13:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

05:15 Szpital
06:10 Rozwód. Walka
o wszystko
07:05 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:40 Brzydula - serial, Polska
08:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Rozwód. Walka
o wszystko
12:20 Szpital - program
obyczajowy
13:20 SOS Ekipy
w akcji
14:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:20 19 + - obyczajowy
18:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

14:55 Jak uratowałem
Kanadę
- komedia
16:50 Młyn i krzyż
- ﬁlm kostiumowy
18:30 Do dzieła - magazyn,
reż. Jarosław Rybicki
18:50 Czarna żmija - serial
20:00 Teatr Telewizji
- Świętoszek
21:45 Lekkie obyczaje - Basen
- ﬁlm obyczajow
23:30 Do dzieła - magazyn, reż.
Jarosław Rybicki
23:55 Młoda Polska - Historia
krótkiego trwania - ﬁlm
00:20 Panorama kina polskiego - Demon
02:05 Kino nocne - Bilet na
księżyc - ﬁlm
04:20 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Miasto śmierci
22:15 Inﬁltrator
00:25 Poznaj moich
Spartan
02:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
03:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Biesiada na cztery pory
roku
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:35 15 minut - ﬁlm
sensacyjny, USA, Niemcy,
2001, reż. John Herzfeld,
wyk. Robert De Niro,
Edward Burns, Kelsey
Grammer, Avery Brooks,
Melina Kanarkedes, Oleg
Taktarow, Charlize Theron,
Kim Cattrall
23:05 Złowrogi - ﬁlm horror,
USA, Wielka Brytania,
Kanada, 2012, reż. Scott
Derrickson, wyk. Ethan
Hawke, Juliet Rylance,
Fred Dalton Thompson,
James Ransone, Michael
Hall D’Addario, Clare Foley,
Vincent D’Onofrio
01:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:00
Strażnik Teksasu 08:05 Nasz
nowy dom 09:05 Pierwsza
miłość 09:55 Kochane
Pieniądze 10:55 Zoo po
godzinach 13:00 Sędzia Judy
14:00 STOP Drogówka
- magazyn prod. Polska
16:00 Strażnik Teksasu 17:00
Instrukcja Kochania 18:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Instrukcja Kochania 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 W otchłani
Scott i Marco budzą się
w sąsiadujących ze sobą
celach na łodzi podwodnej,
wyposażonej w głowice
nuklearne.
23:10 Forteca Oparta na faktach
historia załogi Latającej
Fortecy - bombowca B-17.
Podczas nalotu na Sycylię
w 1943 roku ginie dowódca
bombowca. 01:25 Anatomia
głupoty

TV Trwam
11:50 Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz - 10
przykazań 13:10 Muzyczne
chwile 13:25 Słowo życia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Śladami apostoła Pawła
15:20 Największy Dar 15:50
Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30 Królowo
Polski przyrzekamy 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Zostań Żołnierzem RP 17:45
Muzyczne chwile 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 Modlitwa20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski
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TVP 1
05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce Jedna Planeta. Siedem
kontynentów. cz. 1.
Antarktyka - serial
SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial
obyczajowy
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
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Miłość w Sankt Petersburgu - komedia
22:50 Historia bez tajemnic
24:00 Zabójstwo nad jeziorem - ﬁlm fabularny
01:35 Tajemnica Enigmy
- serial TVP

TVP 2
05:30
06:25
06:55
07:30
10:40
10:45
11:20
11:50
12:30
13:15
14:05
14:35
15:10
16:00
16:35
17:15
18:00

M jak miłość - serial
Gaon z Wilna - reportaż
Familiada
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl - serial
komediowy
Dla niesłyszących Barwy szczęścia - serial
obyczajowy
Koło fortuny - teleturniej
Kozacka miłość - serial
kostiumowy
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany
Uśmiech losu - serial
obyczajowy
Koło fortuny - teleturniej
Familiada
- teleturniej, reż. Grzegorz
Warchoł
Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
Panorama
TELETURNIEJ

18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
21:55 Anna German
- serial biograﬁczny
23:00 Enklawa strachu
24:00 Nie ma tego złego
- komedia romantyczna
01:50 McMaﬁa - serial,
prod. Wielka Brytania
02:50 Co nam przyniesie
przyszłość - ﬁlm
03:45 Putin: historia
rosyjskiego szpiega
04:35 Za marzenia - serial

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:40 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
12:50 Tajemnice
miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
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
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
- serial obyczajowy
prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma

07:55 Do dzieła - magazyn, reż.
Jarosław Rybicki
08:25 Rzeczpospolita
modernistyczna - Architektura Dworców - cykl
dokumentalny, prod. Polska, reż. Joanna Fido, Ewa
Rozwadowska, Joanna
Fido, Ewa Rozwadowska
09:15 Młyn i krzyż - ﬁlm
kostiumowy, prod. Polska,
Szwecja, reż. Lech Majewski, wyk. Rutger Hauer,
Michael York, Charlotte
Rampling, Joanna Litwin,
Dorota Lis
11:00 Blisko, coraz
bliżej - serial
12:15 Wrony
- dramat, prod. Polska, reż.
Dorota Kędzierzawska,
wyk. Karolina Ostrożna,
Kasia Szczepanik
13:30 Artyści antagoniści:
Emil Nolde i Max
Liebermann

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
13:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:15 Szpital
06:10 Rozwód. Walka
o wszystko
07:05 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:40 Brzydula - serial, Polska
08:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Rozwód. Walka
o wszystko
12:20 Szpital - program
obyczajowy
13:20 SOS Ekipy
w akcji
14:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:20 Ukryta prawda - program obyczajowy
17:20 19 + - obyczajowy
18:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:36 Usta Usta
- serial, Polska
23:40 Prawdziwa jazda II
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Tim
Story, wyk. Kevin
Hart, Ice Cube, Tika
Sumpter, Olivia Munn,
Ken Jeong
01:50 Koniec świata,
czyli Kogel Mogel 4
- kulisy produkcji
02:20 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:35 Noc magii
03:50 Kto was tak
urządził

21:00 Poznaj mojego tatę
Focker ma oświadczyć
się swej dziewczynie
Pam podczas weekendu
spędzanego w domu jej
rodziców. Problem w tym,
że najpierw musi poprosić
o rękę swej ukochanej jej
ojca. Niestety, cwany Jack
Byrnes, zwariowany ojciec
Pam, były agent C.I.A.,
grany przez zdobywcę
nagrody Akademii
Filmowej Roberta De Niro,
nabiera nagłej awersji do
adoratora córki.
23:30 Wilk z Wall Street
03:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island
- program rozrywkowy
prod. Polska

14:45 Dziennik wiejskiego
proboszcza - ﬁlm
obyczajowy, prod. Francja,
reż. Robert Bresson, wyk.
Claude Laydu, Nicole
Ladmiral, Jean Danet
16:55 Tatarak - dramat obyczajowy
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Czarna żmija - serial
20:00 Na wschód od Hollywood - Zagubiony czas
- dramat, prod. Niemcy
22:00 Więcej niż ﬁkcja
- Analogowy
wizjoner - ﬁlm
23:50 Jazz - Music Live
Collection
01:35 Informacje
kulturalne
02:10 Lekkie obyczaje
- Basen - ﬁlm obyczajowy

20:00 Jestem Bogiem
Eddie Morra jest niespełnionym, pogrążonym
w depresji pisarzem.
Eksperymentalny
narkotyk, NZT, powoduje,
iż staje się on geniuszem i
człowiekiem sukcesu.
22:00 Igrzyska śmierci
00:55 Wielki ﬁlm
02:30 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:35 Medium
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2010, reż. Clint Eastwood,
wyk. Matt Damon, Cecile
Ranc, Jay Mohr, Bryce
Dallas Howard, Thierry
Neuvic, Marthe Keller
23:15 Kocha, lubi,
szanuje
- ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Glenn
Ficarra, John Requa, wyk.
Steve Carell, Ryan Gosling,
Julianne Moore, Emma
Stone, Marisa Tomei, Kevin
Bacon
01:40 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
08:05 Nasz nowy dom 09:05
Pierwsza miłość 09:55
Kochane Pieniądze 10:55 Zoo
po godzinach 13:00 Sędzia
Judy 14:00 STOP Drogówka
16:00 Strażnik Teksasu 17:00
Instrukcja Kochania 18:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Instrukcja Kochania 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
21:05 Alex Cross Reno oraz Tyler
Perry jako Alex Cross w ﬁlmie
na podstawie jednego
z bestsellerowych thrillerów
Jamesa Pattersona o policjancie i psychologu, który
specjalizuje się w tropieniu
seryjnych zabójców. 23:25
Pokój grozy Zainspirowana
prawdziwymi wydarzeniami historia Dany, która
przeprowadza się z mężem
i pięcioletnim synem do
wymarzonego domu na wsi.
01:05 Anatomia głupoty

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
10:55 Misjonarze Afryki
11:25 Jestem mamą 11:40
Prosto o gospodarce 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz - 10
przykazań 13:10 Muzyczne
chwile
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Święty
Grzegorz Wielki 15:25
Muzyczne chwile 15:50 Ma
się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Wyszyński
- historia 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Rykoszetem
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

20 stycznia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Dobre historie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce
- Jedna Planeta
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:30 M jak miłość - serial
06:20 Zacznij Od Nowa
- magazyn, reż. Bartosz
Jastrzębowski
06:55 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie
- pobudka
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie
na śniadanie
11:15 Program ekumeniczny
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:05 Uśmiech losu
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny - teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 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
12:50 Tajemnice
miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Na sygnale - serial
21:35 Sprawa dla reportera
22:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:15 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:10 Magazyn Ekspresu
Reporterów
01:10 Tanie Dranie

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu Ojciec
Mateusz - felieton
20:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
21:55 Serial fabularny
22:55 Enklawa strachu
23:55 Traﬃc
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, Niemcy,
reż. Steven Soderbergh
02:30 Zemsta o jasnych
oczach - serial
04:25 Jedyny świadek
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:45 40-letni prawiczek
- ﬁlm komedia, USA, 2005,
reż. Judd Apatow, wyk.
Steve Carell, Catherine
Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen,
Elizabeth Banks, Leslie
Mann
01:00 Usta Usta
- serial, Polska
02:50 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:05 Noc magii
04:20 Kto was tak urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
- serial obyczajowy
prod. Polska
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
19:50 Pogoda
19:55 Safety Lab
20:05 Farma
FILM OBYCZAJOWY

21:05 Brzydka prawda
- komedia romantyczna
Abby to niezwykle
utalentowana i ambitna
producentka popularnego
programu telewizyjnego.
W sprawach sercowych jest
bardzo wymagająca
i w związku z tym wciąż
szuka idealnego mężczyzny.
23:25 Kochaj
W umówionym miejscu
zbiórki, przed wieczorem
panieńskim, stawiają
się najlepsze przyjaciółki
Sawy - lubiąca adrenalinę
Anka, miłośniczka
Orientu Weronika
i perfekcyjnie zorganizowana gwiazda telewizji
Oliwia.
01:05 Zakończenie

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledysk
07:50 Informacje kulturalne
08:25 Niedziela z... Krystyną
Prońko
09:20 Tatarak - dramat
obyczajowy, prod. Polska,
reż. Andrzej Wajda, wyk.
Krystyna Janda, Paweł
Szajda, Jan Englert, Jadwiga Jankowska - Cieślak,
Julia Pietrucha, Roma
Gąsiorowska, Krzysztof
Skonieczny, Paweł
Tomaszewski, Mateusz
Kościukiewicz, Marcin
Łuczak
11:00 Blisko, coraz bliżej
12:20 Awatar, czyli zamiana
dusz - ﬁlm TVP, prod. Polska, reż. Janusz Majewski,
wyk. Wanda Koczeska,
Jan Machulski, Henryk
Boukołowski
13:35 Wędrujące książki.
Stany Zjednoczone
14:15 Dwaj ludzie z szafą

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
13:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Gorąca laska
Najładniejsza nastolatka
w szkole budzi się rano
jako mało atrakcyjny
trzydziestolatek.

DRAMAT

14:35 Osiem i pół - dramat,
prod. Włochy
17:00 Kapryśne lato
- ﬁlm fabularny
18:25 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Waldemar
Januszczak - rozmowa
18:55 Czarna żmija - serial
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
20:10 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Rękopis znaleziony
w Saragossie - ﬁlm
fabularny, prod. Polska,
reż. Wojciech Has
23:20 Odkrywając Beethovena - III symfonia Es - dur
op. 55 „Eroica” - ﬁlm
00:35 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Waldemar
Januszczak - rozmowa

FILM OBYCZAJOWY

22:05 Trener bardzo
osobisty
Były gwiazdor piłki
nożnej powraca do domu,
by odbudować relację
z synem i odzyskać swoje
dawne życie.
00:05 Showgirls
02:45 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat - program
informacyjny
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:15 Szpital - program
obyczajowy
06:10 Rozwód. Walka
o wszystko
07:05 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:40 Brzydula
- serial, Polska
08:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Rozwód. Walka
o wszystko
12:20 Szpital - program
obyczajowy
13:20 SOS Ekipy
w akcji
14:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:20 19 + - obyczajowy
18:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:30 Papiery na szczęście
KOMEDIA

20:00 Nadchodzi Polly - ﬁlm
komedia, USA, 2004, reż.
John Hamburg, wyk. Ben
StillerJennifer Aniston,
Philip Seymour Hoﬀ man,
Debra Messing, Alec
Baldwin, Hank Azaria,
Bryan Brown
22:05 Matrix Reaktywacja
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk.
Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie-Anne
Moss, Hugo Weaving,
Harold Perrineau Jr., Jada
Pinkett Smith, Lambert
Wilson, Monica Bellucci
00:55 Krwawa układanka
01:55 Druga strona
medalu
02:30 Noc magii

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:00
Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris)
jest jednym z najlepszych
Strażników Texasu. 08:05
Nasz nowy dom 09:05 Pierwsza miłość 09:55 Kochane
Pieniądze
10:55 Zoo po godzinach 13:00
Sędzia Judy 14:00 STOP
Drogówka 16:00 Strażnik
Teksasu 17:00 Instrukcja
Kochania 18:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Instrukcja
Kochania
20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
21:00 Anioł stróż Osadzona
w realiach college’u historia
grupy dziewcząt, które
podczas odbywającego się
konkursu cheerleaderek,
są świadkami morderstwa.
23:15 Zlecenie na śmierć
- ﬁlm sensacyjny

TV Trwam
11:35 Przyroda i ludzie 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia Obiecana 13:00 Muzyczne chwile
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
14:30 Cudowne przejście przez
Morze Czerwone 15:30 Petra
- tajemnicze miasto 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 Mahajanga
17:25 Muzyczne chwile
17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel
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Fot. Dominik Hołda

» Pamela Łuszczyńska (nr 15) dała doskonałą
zmianę i wielokrotnie tonęła w ramionach
koleżanek

Waleczne serce Chełmca
Działo się w drugoligowych derbach siatkarek! Chełmiec Wodociągi Wałbrzych pokonał na wyjeździe IgnerHome Volley Świdnica 3:2. Wałbrzyszanki w spektakularnym stylu odwróciły losy
spotkania. To była prawdziwa podróż z piekła do nieba!

Starcia Chełmca z Volleyem (przypomnijmy, że w 2020 roku zastąpił

w lidze Polonię Świdnica) to już
siatkarski klasyk w grupie trzeciej II

» Świdniczanki mogły zwyciężyć 3:0…

ligi. Również z tego powodu, że oba
kluby i miasta bardzo wiele łączy.
Nie od dziś wiadomo, że władze
samorządowe Wałbrzycha i Świdnicy
spoglądają w tym samym kierunku.
Podobnie sprawa ma się z kibicami piłkarskimi, którzy wzajemnie
pozdrawiają się ze stadionowych
trybun. Powiązań nie brakuje w siatkówce. Trenerem Volleya jest Maciej
Leński, kojarzony jeszcze do niedawna z KPS-em Chełmcem Wałbrzych,
gdzie był rozgrywającym. W drużynie MKS-u Chełmca szkoleniowcem
jest Marek Olczyk, w przeszłości
pracujący w Polonii Świdnica, gdzie
prowadził Aleksandrę Małodobrą,
Natalię Gezellę, Aleksandrę Druciak
i swoją córkę, Karolinę Olczyk. Cała
czwórka występuje teraz w Wałbrzychu.
Derby rozegrano w kameralnym
obiekcie ŚOSiR przy ul. Pionierów w
Świdnicy. Ten niewielki obiekt, przeżarty na wskroś wilgocią, stał się areną wielkiego, zapierającego dech w
piersiach widowiska. Hala Pionierów

jest pozbawiona
tr ybun, które
zastępują z obu
stron balkony.
W sobotę, czyli
dzień rozgr ywania derbów,
widzów nie brakowało. Pojawił
się za to deficyt wolnej przestrzeni – fani byli zmuszeni gnieździć
się w kątach i podpierać ściany,
nierzadko stojąc zaraz obok serwujących siatkarek. Zdarzało się, że od
zawodniczek kibiców dzieliło wyciągnięcie ręki. Licznie zgromadzeni,
sympatyzujący z miejscowymi, jak
i z przyjezdnymi, nie oszczędzali się
ani na chwilę. Doping robił ogromne
wrażenie, był ogłuszający!
Nie ma w tym nic zaskakującego,
bo na parkiecie działy się niesamowite rzeczy. Gdy w trzeciej partii
świdniczanki prowadziły 16:12 (po
trzech asach serwisowych z rzędu
Sandry Mielczarek) i 20:15, zanosiło się na gładkie 3:0. Nic z tych
rzeczy! Prowadzący w rozgrywkach

Chełmiec ani myślał się poddawać,
demonstrując niesamowity charakter
i wolę walki. Seria punktowa dała
mu prowadzenie 23:20 i ostateczne
zwycięstwo w secie numer trzy. W
czwartej odsłonie znowu nerwowo
w wałbrzyskim obozie, 12:6 dla
Volleya. Chełmiec po raz kolejny stał
nad przepaścią, ale znowu odwrócił
swój los, tym razem za sprawą
atakującej Pameli Łuszczyńskiej,
która dała świetną zmianę za kontuzjowaną Nicole Jochym. Niesione
świetnym finiszem w poprzedniej
partii siatkarki Chełmca zdominowały
tie-break. Skutecznością popisywała
się zwłaszcza Natalia Gezella, ostatecznie wybrana MVP spotkania.
Wałbrzyszanki zrewanżowały się za
domową porażkę 2:3, wygrały po
raz siódmy z rzędu i z bilansem 11-2
przewodzą stawce. Volley wygrał 7
spotkań, przegrał 5, co plasuje go
na 4. lokacie.
MKS IgnerHome Volley Świdnica
– MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 2:3 (25:20, 25:23, 23:25,
22:25, 8:15)
Volley: Węgrzyn, Kołodziejczak,
Dynowska, Mielczarek, Pietruszka,
Woźniak, Kwolek (libero) oraz Zembowicz, Krusiewicz (kpt), Piszcz,
Krasoń, Rut, Lubońska, Gałązka
(libero)
Chełmiec: Julia Rzeczycka, Khomich, Druciak, Gezella,
Małodobra (kpt),
Jochym, Olejniczak
(libero) oraz Judyta
Rzeczycka, Olczyk,
Łuszczyńska, Telega, Pietraszewska,
Gawlik
(libero)
Dominik
Hołda

» Natalia Gezella zasłużenie
została MVP meczu
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Fot. Alfred Frater

» Piotr Niedźwiedzki robi już w Górniku różnicę

Fleks, kleks i dużo hałasu
Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał na wyjeździe WKK Wrocław 84:74. Gości kapitalnym
dopingiem wspierali licznie zgromadzeni wałbrzyscy kibice.
Czy słyszeliście o Young
Leosi? Jeżeli macie powyżej
czterdziestki – pewnie nie. Jeżeli natomiast jesteście nieco
młodsi, to pseudonim młodej
raperki musiał co najmniej
obić wam się o uszy. Young
Leosia to według ogólnopolskiego, poczytnego tygodnika
opiniotwórczego „Newsweek” nr 54 na liście najbardziej
wpływowych Polaków (i Polek). Hm…
Postać tej artystki o długich,
różowych włosach przyszła
mi do głowy jako ta, która zapewne wie, co to znaczy „fleksować”. W młodzieżowym
slangu to określenie oznacza
imponowanie, popisywanie
się, chwalenie się. Pochodzi
z angielskiego zwrotu „flexing muscles”, czyli „napinać
mięśnie”.
Gdy grasz derby, „fleksowanie” jest wskazane. Przed
lokalnym rywalem chcesz
się popisać, pokazać swoją
siłę i udowodnić wyższość.

Z takim podejściem do Wrocławia wybrali się wałbrzyscy
kibice. Biało-niebieska fala
zalała kameralny obiekt przy
ul. Czajczej po raz kolejny w
historii. Premierowo jednak
nie znalazła się na balkonie,
a została oddelegowana do
skrajnego sektora. Kilkadziesiąt osób miało gdzieś bardzo
wygodne siedziska w WKK
Sport Center, skupiając się na
głośnym dopingu na stojąco.
„Głośno” to jednak pewne
niedopowiedzenie. Skala decybeli wystrzeliła, hałas przewiercał błonę bębenkową, a
trybuna złowrogo drżała. I o
to w derbach chodzi. Harmider urzeczywistnił miłość do
klubu i miasta, do koszykówki.
Zawodnikom nie wypadało
kibiców zawieść. Górnik i WKK
zaserwowali piorunującą wymianę „kosz za kosz”. Wynik
oscylował wokół remisu, prowadzenie przechodziło z rąk
do rąk, nikt się nie oszczędzał.
Bezkompromisowość przelała

się nawet na służby porządkowe, które równo z pierwszym
wyrzutem piłki w górę przez
sędziego zamknęły wejście do
obiektu. Pewna grupa spóźnialskich musiała więc obejść
się smakiem. Krew tym razem
na parkiecie się nie polała,
ale za to krwistoczerwony był
żakiet pani sprzedającej bilety.
„Fleksowanie” kibiców
wskoczyło na podniebny poziom w ostatnich trzech minutach meczu. „Na stojaka”
decydujące fragmenty derbów obserwował także sektor
sąsiedni do tego biało-niebieskiego. Sektor, dodajmy,
również przyjezdny, z sercem
po wałbrzyskiej stronie. Jeżeli
po takim meczu nie pokochasz
koszykówki, to nie ma już dla
ciebie nadziei. Znam osobiście
dwie kobiety, które za sprawą
wyjątkowych emocji na meczach w ostatnim czasie pozytywnie zwariowały na punkcie
Górnika. Jestem przekonany,
że tę liczbę można pomnożyć.

Koszykówka jest bezkompromisowa. Tu nie ma
miejsca na remisy, a porażka
w derbach boli podwójnie.
Przed sezonem WKK pisało
się na grę o ligowe podium.
„Na papierze” wyglądało na
zespół, który będzie stać na
wiele. Dziś wiemy, że złote
zgłoski zastąpił w papierowych założeniach kleks. Wrocławianie przegrali bowiem
siedem z ostatnich ośmiu
meczów. Coś się wypaliło
(rozlało?).
Rozczarowania po derbowym starciu nie krył rzucający
gospodarzy, Tomasz Prostak:
- W ostatnich pięciu minutach mieliśmy problem, by
skonstruować atak. Graliśmy
rwane, zupełnie niepoukładane akcje, z czego wynikały
kontry i łatwe punkty dla
przeciwników. Musimy skupić się na poprawie gry w
końcówkach (…) Mimo, że
to dopiero początek rundy,
to nasza zła passa trwa zbyt

długo – stwierdził na pomeczowej konferencji prasowej.
Spuszczoną głowę miał także
Nick Madray, kanadyjsko-polski środkowy WKK. Z kapturem zarzuconym na głowie,
siedział samotnie w tramwajowym wagonie, bez życia
wpatrując się w ekran smartfona. Jakby chciał schować
się przed światem. Zupełnie inny nastrój towarzyszył
Piotrowi Niedźwiedzkiemu.
– Moja zdobycz punktowa
nie ma znaczenia. Ważne,
że wygrał zespół. W czwartej kwarcie graliśmy konsekwentnie, nasza intensywność spowodowała, że WKK
w końcu pękło. Ten fragment
pokazał, jaki drzemie w nas
potencjał. Te cztery dotychczasowe porażki o niczym
nie świadczą, ligę zweryfikuje
play-off. Nie nastawiałem się
do meczu z WKK jakoś wyjątkowo. Trzeba było po prostu
zagrać dobre zawody. Mamy
przed sobą jasno postawiony

cel – awans do ekstraklasy –
mówił center Górnika Trans.
eu Wałbrzych.
A co do kleksa… Pamiętacie Pana Kleksa? Jego Young
Leosia może już nie kojarzyć.
Facet miał w sobie wiele z
magii, unosił się w powietrzu,
był jeszcze bardziej kolorowy od wpływowej raperki.
Po derbach upojeni radością
unosili się wałbrzyszanie. Za
tydzień jednak kolejne nie
lada wyzwanie. W Kołobrzegu
Górnicy zmierzą się z bardzo
mocną Sensation Kotwicą.
Gorąco wierzymy, że zamiast
rozlanego atramentu będziemy pisać o lejących się łzach
radości.
WKK Wrocław – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 74:84
(24:19, 16:22, 17:15, 17:28)
Górnik Trans.eu: Niedźwiedzki 19, Pabian 19 (11
zb), Jakóbczyk 14, Zywert 9,
Dymała 8, Durski 6, Cechniak
6, Kruszczyński 3, Ratajczak 0.
Dominik Hołda
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