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W 1973 roku w Boguszowie-Gorcach powstało
Koło Indian „Catawba”? Później przekształciło się ono w
Stowarzyszenie Wspierania
Tubylczych Amerykanów
„Kondor” z siedzibą w Wałbrzychu. W jego ramach
działał zespół folklorystyczny
o nazwie „Catawba”. Stowarzyszenie organizowało
koncerty i pokazy kultury
indiańskiej, nie tylko w całej
Polsce, ale także za granicą.
Motywacją powstania zespołu „Catawba”, była potrzeba
przybliżenia życia północnoamerykańskich Indian. Zespół prezentował tradycyjne
pieśni i tańce indiańskie.
Oprócz folkloru pielęgnował
wiele starych tradycji, takich
jak kuchnia indiańska, ceremonie dymne oraz teatr
indiański. Niestety, stowarzyszenie zakończyło swoją
działalność, ale jeżeli ktoś
marzy o totemach, wigwamach i tańcach indiańskich,
to informujemy, że zespół
działa nadal.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

RYS: Marcin Skoczek

Czy wiesz, że…
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Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Tylko u nas 32 strony!

Rozpalamy do czerwoności
tego i wyśmiewamy, mówiąc wprost,
że jest do d*py. Uważamy, że tak
właśnie trzeba, nazywać rzeczy po
imieniu.
Dziękujemy za korespondencję, którą kierujemy na nasz adres poczty elektronicznej. Są tygodnie, że wiadomości
przychodzi naprawdę sporo. Wszystkie
czytamy, ale nie wszystkim jesteśmy w
stanie odpowiedzieć. Z części sygna-

łów korzystamy, bo wydają nam się
na tyle ważne, że należy nagłaśniać
poruszane przez was sprawy. Wciąż
apelujemy, piszcie do nas nieustannie.
Na adres: redakcja@wieszco.pl.
To między innymi dzięki wam robimy
tak różnorodną i poczytną gazetę, w
której na 32 stronach chyba każdy
znajdzie coś dla siebie. WieszCo w
wersji papierowej lub jak kto woli,
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Wtorek 25.1
Temp. 2/-5
przelotne opady
śniegu

Czwartek 27.1
Temp. 2/-1
przelotne opady
śniegu

tradycyjnej, znajdziecie w jednym z
prawie 500 punktów kolportażu rozsianych na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Możecie oczywiście
poczytać nas na swoich urządzeniach
mobilnych. Plik w formacie PDF jest do
ściągnięcia co tydzień ze strony www.
wieszco.pl. Tutaj znajdziecie także
wszystkie archiwalne wydania.
Redakcja

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

POGODA

Środa 26.1
Temp. 3/-1
zachmurzenie duże

Wiemy, że nie ze wszystkim, co piszemy, zgadzacie się w stu procentach. Polemizujecie
z nami i… bardzo dobrze. To oznacza, że nasze hasło, w którym przekonujemy każdego
czytelnika o tym, że dajemy do myślenia, nie jest pustosłowiem. O to właśnie chodzi, żeby
lokalna gazeta wzbudzała emocje i skłaniała do dyskusji.
Nie ma chyba niczego gorszego niż
jednowymiarowość. Jeden słuszny
przekaz płynący z każdego miejsca. U
nas jest miejsce na różnorodność. Nie
tylko tematów, ale również, a może
przede wszystkim poglądów. Gdy z
czymś się zgadzamy i podoba nam
się, to piszemy, że jest w porządku,
nie szukając przy tym dziury w całym.
Jeśli jednak coś nas wkurzy, drwimy z

Czytaj str. 12

Piątek 28.1
Temp. 3/-1
zachmurzenie duże
Sobota 29.1
Temp. 3/-1
przelotne opady
Niedziela 30.1
Temp. 3/0
przelotne opady
Poniedziałek 31.1
Temp. 4/0
zachmurzenie małe

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.

do prokuratury, to ostateczność.
Nie można jednak tego zostawić. Mówimy o fałszowaniu
dokumentów, grafików pracy,
co do których mamy wiedzę od

osób, które miały być w danym
dniu w pracy, a wcale ich nie
było – mówi Tomasz Siemoniak.
Parlamentarzyści zwrócili
również uwagę na braki wśród

SCB

Fot. użyczone (Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu)

» Niektóre schrony pod Książem trzeba było wysadzić

Jak schrony wysadzano
W połowie października 2018 roku uroczyście otwarto podziemną trasę turystyczną pod Zamkiem Książ, którą urządzono w podziemiach wykutych przez Niemców
w czasie II wojny światowej. Te podziemia to chyba najbardziej znana wałbrzyska „pamiątka” po ostatniej wojnie. Czy wiecie, że podobnych miejsc było znacznie więcej, chociaż nie wszystkie dotrwały do dziś? Niektóre zostały wysadzone.
Taką „pamiątką” były obiekty
obserwacyjno-obronne położone w Książańskim Parku
Krajobrazowym, na wschód i
południowy wschód od zamku.
Składały się na nie trzy schrony
bojowe Ringstand 58c (potocznie określano je nazwą „Tobruk”), obiekt niewiadomego
przeznaczenia (tzw. „wartownia”) oraz stanowisko ogniowe.
To ostatnie znajdowało się
przy ścieżce prowadzącej w
kierunku Starego Książa. Według jednego z użytkowników
portalu www.polska-org.pl był
to „schron bojowy, będący w
formie czymś pomiędzy
Kochbun-

krem (walec z prefabrykatów) i
Ringstandem (charakterystyczna obrotnica). Jest to unikat
na skalę Polski, zresztą nawet
nie jest znane jego oznaczenie
katalogowe”. Następny obiekt
to „wartownia”. Trudno jest
dzisiaj określić, do czego miała
służyć. Obiekt znajdował się
niedaleko budynku bramnego, w pobliżu dzisiejszego
zbiornika wodnego z fontanną.
Miał grube mury bez okien czy
innych otworów (np. strzelniczych) oraz masywny strop,
z którego wystawał komin
wentylacyjny. W jednej ze

ścian znajdował się otwór
drzwiowy. Z kolei „Tobruki”
były to niewielkie żelbetowe
obiekty o grubości ścian ok.
40-50 cm, których załogę stanowiło dwóch żołnierzy. Dolny
przedział służył jako magazyn
i miejsce odpoczynku, w górnym znajdował się karabin
maszynowy (zwykle MG 42,
kaliber 7,92 o zasięgu ok. 2000
metrów). Jeden z „Tobruków”
znajdował się w okolicy obecnego parkingu przed zamkiem,
drugi niedaleko Mauzoleum,
a trzeci na zachód od obecnego parkingu głównego.
Wiele lat po wojnie opuszczony zamek niszczał i był
systematycznie grabiony. Nikt
nie miał pomysłu, co z tym
kolosem zrobić. Później były
różne koncepcje jego zagospodarowania (np. dom dla
nauczycieli rencistów z całego
kraju) ale zawsze kończyło się
na planach. A brak pomysłu

na zamek oznaczał brak pomysłu na jego otoczenie, w
tym schrony straszące spacerowiczów. W końcu obiekt
znalazł swojego opiekuna

(Przedsiębiorstwo Usług Turystyczno-Socjalnych „Zamek
Książ”), który postanowił
pozbyć się tych wojennych
pozostałości w parku, zwra-

Fot. (red)

Opozycyjni parlamentarzyści postanowili działać. Podczas konferencji prasowej mówili o złej sytuacji w szpitalu Sokołowskiego.
Dlatego zdecydowali się złożyć w wałbrzyskiej prokuraturze doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

lekarzy, którzy muszą dyżurować przy 30-40 łóżkach. Zastanawiające są zdaniem opozycyjnych parlamentarzystów
między innymi spadki przyjęć
na oddziały, czy też mniejsze
liczby planowych zabiegów,
które według nich są również
rzekomo ukrywane przez władze szpitala przy odpowiednim
preparowaniu dokumentów.

cając się do Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu z prośbą
o ich wyburzenie (a także inne
prace minerskie na terenie
samego zamku). W 1975 roku
zadanie to (jako temat pracy
dyplomowej na zakończenie
studiów) powierzono sierżantowi podchorążemu Markowi
Olbrychtowi (obecnie generał
brygady w stanie spoczynku).
Jak je wyburzano? Schrony
„Tobruk” były zagłębione w
gruncie, ponad który wystawała tylko wieża ogniowa.
Najpierw koparką wybierano ziemię wokół nich, aby
móc w bocznych ścianach
nawiercić otwory strzałowe.
W nich umieszczano ładunki
wybuchowe, które następnie
detonowano. Jako osłony
przeciwodłamkowe stosowano słomiane maty, deski,
siatkę ogrodniczą. Drugą metodą było wysadzanie trotylu
ułożonego wewnątrz komory
schronu. Potem większe bloki
betonowe kruszono wykonując dodatkowe strzelanie.
Ułatwiało to wywóz gruzu.
W 2017 roku generał Olbrycht dwukrotnie odwiedził
Zamek Książ przywożąc ze
sobą kopie dokumentów i
zdjęć związanych z tamtymi
wydarzeniami. Pozostałości po dwóch „Tobrukach”
przetrwały do dziś, przykryte
warstwą ziemi, na nowo „odkryte” dzięki generałowi.
Piotr Frąszczak

REKLAMA

Złożyli doniesienie do prokuratury
- Nieprawidłowości w szpitalu
to fakt, ale nie chodzi tylko o niewłaściwe postępowanie. Mamy
też podejrzenia fałszowania
dokumentacji. To, że idziemy
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Szpital z nowym dyrektorem
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
zarekomendowała na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Mariusza Misiunę.

Nowym dyrektorem wałbrzyskiego szpitala ma zostać Mariusz Misiuna, który posiada
wieloletnie doświadczenie w sektorze ochrony
zdrowia. W swojej dotychczasowej pracy pełnił
obowiązki dyrektora szpitala im. Św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy, kierował również Zespołem

Opieki Zdrowotnej w Złotoryi – szpitalem im. A.
Wolańczyka. Jest absolwentem Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ze specjalizacją ekonomii menadżerskiej
oraz absolwentem podyplomowych studiów z
zarządzania w podmiotach leczniczych w Wyższej
Szkole Bankowej we Wrocławiu. Do niedawna jako
członek zarządu Regionalnego Centrum Zdrowia
oraz Lubmed zarządzał działalnością szpitala oraz
zespołu przychodni. W lutym Mariusz Misiuna
powinien objąć obowiązki dyrektora szpitala
SCB
im. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Rys. Katarzyna Zalepa

Do konkursu na stanowisko szefa placówki
zgłosiło się 4 kandydatów. Komisja konkursowa
po sprawdzeniu złożonych aplikacji przeprowadziła z trójką kandydatów rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacja konkursowa jednej z osób kandydujących nie spełniała wymogów formalnych.
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Od przybytku łeb (nie)boli
Jeżeli szukacie komediowego serialu z domieszką wątków dramatycznych
nie musicie od razu odpalać Netflixa. Wystarczy przyjrzeć się bliżej poczynaniom niektórych naszych polityków. Przy nich nawet najlepsi kabareciarze
wyglądają co najwyżej jak zgorzkniali emeryci w wieku 70+, którym Polski
Ład zaiwanił trochę złotówek. Historii, w których życie pisze scenariusze, a
buta i zuchwałość odgrywają główne role, jest pod dostatkiem. Wystarczy
włączyć odpowiedni guzik w pilocie.

Przed napisaniem tego artykułu
obiecaliśmy sobie, niczym pan młody
przyrzekający przy ołtarzu wierność
swojej oblubienicy, że w tym tygodniu zostawimy politykę. Nieważne,
co się stanie, odkładamy pokusy, nie
piszemy o tym i już. Ile warta była
nasza deklaracja? Zaraz przekonacie
się, że niewiele. Ale nie od dziś wiadomo, że z pierwszym małżeństwem
jest jak z początkowym naleśnikiem.
Nigdy nie wychodzi. My też za cholerę nie możemy dotrzymać słowa.
Znów będzie o polityce.
Gdy przeczytaliśmy, że premier
Mateusz Morawiecki zniósł górną
granicę dodatków dla pracowników
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
no po prostu musieliśmy wyrzucić

tego wspomnianego naleśnika. W
dodatku z patelnią. Dla nas oznaczało to jedno i rozumujemy mniej
więcej tak. Dzięki decyzji szefa rządu
ludzie w kancelarii będą mogli odtąd
zarabiać bez limitów. Dotychczas
jakiś gapowaty urzędnik wymyślił,
że limity dodatków wynosiły 40 proc.
wynagrodzenia podstawowego.
Można więc było dorobić, ale w dość
ograniczony sposób. Premier ogłosił,
a rozporządzeniem usankcjonował,
że w „szczególnie uzasadnionych
przypadkach dodatek służbowy
może być przyznany w wyższej
kwocie”. Trzeba przyznać, dobre
cwaniaczki, ale dokładnie ile i za co
więcej się należy? To mniej więcej
tak trudne pytanie, jak to z serii gdzie

podziała się dziura ozonowa? Górnej
granicy rzecz jasna nie podano, nie
wskazano też, czym są owe „szczególnie uzasadnione przypadki”. A
tak przy okazji wzrósł też znacznie
budżet KPRM, bagatela, o ponad 40
proc. i w tym roku wyniesie jakieś
skromne 843 mln zł.
Wyklinając, psiocząc i utyskując
ostatecznie musimy to jakoś zaakceptować, choć mocno zgrzytając
przy tym zębami, jak podczas zakupów w piekarni lub sklepie spożywczym, w których ceny zmieniają się
z dnia na dzień. Bo co nam innego
pozostaje. Na to wszystko nie mógł
jednak nie zareagować jedyny sprawiedliwy Borys Budka, szef klubu
parlamentarnego Koalicji Obywa-

telskiej zarzucając rządowi obłudę
i wymachując w Sejmie rozporządzeniem, w którym premier zniósł
limity. Może i zostałby bohaterem
jak Batman broniąc mieszkańców
Gotham City nad Wisłą, ale został
brutalnie sprowadzony na ziemię
przez niewidzianego od dłuższego
czasu Michała Dworczyka. Tego
samego, który otarł się o Nobla w
dziedzinie medycyny za nowatorski
i spektakularny program szczepień w
jednym z dość dużych krajów środkowo-wschodniej Europy. I tylko przez
splot nieszczęśliwych wydarzeń nie
otrzymał nagrody. No więc Dworczyk, niczym sęp dopadający padliny,
rzucił się do gardła Borysowi, wyjaśniając, że krytykowane przez niego
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rozporządzenie, owszem umożliwia
przyznanie dodatków bez limitów,
ale osobom, które zarabiają 3 tys.
zł brutto. Bez jaj, ale czy gość od
szczepionek ma nas za idiotów, chcąc
powiedzieć, że w KPRM zarabia się
tylko najniższą krajową?!
Mimo tej tragifarsy, po nieudolnym wprowadzeniu Polskiego Ładu,
opozycja dalej wyglądała jak Real
Madryt, który przyjechał do Polski
rozegrać mecz z juniorami Skalnika
Czarny Bór. I mogła ładować gol za
golem do pustej bramki rządzących.
Ale nie, na scenę, a właściwie na
schody w sejmowej sali obrad, musiał wejść chwiejnym krokiem Bartłomiej Sienkiewicz, udowadniając,
że limity nie istnieją. I niespiesznie,
lekko kiwając się między ławkami,
udać się do pierwszego rzędu, w
którym siedział, zgadliście, Borys
Budka. Sienkiewicz, dziś szeregowy
poseł Koalicji Obywatelskiej, dawniej
minister w rządzie Donalda Tuska,
zasłynął kiedyś udzielając wywiadu Polsatowi, gdy w tle stała do
połowy pełna (lub pusta) butelka
przypominająca flaszkę po wódce. W
środku mogła oczywiście znajdować
się woda do podlewania kwiatów
lub na przykład płyn do dezynfekcji
rąk, domysłów nie brakowało. No
więc Budka widząc, co jest grane,
zrywając się z krzesła, wyprowadził
potykającego się kolegę z sali, ale
nie uniknął złośliwych pytań (co
spożywał Sienkiewicz?) i odpowiedzi (wina Tuska). Według koalicji
rządzącej posła KO należało zbadać
alkomatem. Prędzej uschnie wam
sztuczna choinka, nie wyniesiona
po świętach do piwnicy, a wino
wyparuje z zakorkowanej butelki,
niż dowiecie się prawdy, co działo
się z posłem Bartłomiejem. Jedno jest
pewne, po takich numerach opozycja
coraz częściej przypomina kierowcę
wsiadającego do Daewoo Lanosa,
którym chce wygrać Rajd Dakar. Po
prostu tak się nie da. Narzekającym
politykom KO na poziom poparcia,
które ani drgnie, radzimy, aby wzięli
viagrę. Wtedy może im drgną…
sondaże.
Czyż Sienkiewicz, ten trochę słynniejszy, któremu Henryk było, nie
miał racji twierdząc ustami bohatera
„Ogniem i mieczem”, że „gorzałka
jeno tęgiej głowie służy”? Dzięki
temu dochodzimy do wniosku, że
powiedzenie „co za dużo, to nie
zdrowo”, wcale nie jest takie pozbawione sensu.
Tomasz Piasecki
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Wieża nad centrum

rasów blisko PTTK Harcówka
i składać się będzie z dwóch
integralnych elementów.
- W ostatnich latach Harcówka powróciła do historycznej funkcji stając się jedną z
atrakcji parku. Wieża, planowana na jednym z sąsiadu-

jących z Harcówką tarasów,
spowoduje wzrost atrakcyjności miejsca, parku i całego
miasta. Realizacja wieży zapewni możliwość w pełni panoramicznego spojrzenia na
centrum i okolice miasta, bez
ograniczeń stwarzanych przez
rozrośnięte korony drzew
– mówi prezydent Roman
Szełemej.
Dodajmy, że w pierwszej
edycji konkursu zgłosił się
tylko jeden projektant. Do
drugiego przystąpiło pięć
zespołów. Ponownie dwie
prace nie spełniły w pełni
warunków konkursu i ocenie
podlegały jedynie trzy prace.
Z nich dwie zostały nagrodzone. Zwyciężył pomysł
autorstwa firmy ISBA Grupa
Projektowa sp. z o.o. z Wrocławia. - Chcemy, by ta wieża
miała zdyscyplinowaną, geo-

» Tak ma wyglądać wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu

metryczną formę. Z drugiej
strony biorąc pod uwagę
przemysłową tradycję miasta, zależało nam, by wieża
oddawała ten charakter, stąd
takie połączenie materiałów i
formy – mówi Joanna Styrylska z Grupy Projektowej ISBA.

Teraz czas na negocjacje ze
zwycięzcą na temat kosztów
projektowania. Zdaniem prezydenta Szełemeja, nie jest to
konstrukcyjnie czy wykonawczo bardzo skomplikowana
praca i dlatego jest szansa,
że wieża powstanie jeszcze w

tym roku. Szacunkowa kwota
na realizację inwestycji, według przedstawionej koncepcji
architektonicznej, to 3,8 mln
zł. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł
200 tys. zł.
SCB

REKLAMA

Wieże widokowe stoją już
m.in. na Trójgarbie, Dzikowcu
czy Borowej. Wkrótce powstanie wieża na Wzgórzu Gedymina w Szczawnie-Zdroju.
Teraz czas na Wałbrzych. Według projektu, stalowa wieża
ma powstać na jednym z ta-

Fot. użyczone (UM w Wałbrzychu/wizualizacja)

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną wieży widokowej w Parku im. Jana III
Sobieskiego w Wałbrzychu. Komisja konkursowa najwyżej oceniła koncepcję autorstwa firmy
ISBA Grupa Projektowa sp. z o.o. z Wrocławia.

W walkę o niezbędne fundusze dla ratowania zdrowia i życia
Amelki ze Strzegomia włączyło się całe miasto. Okoliczne
wsie też. Telewizje, portale i gazety również. Tak było, nie
zmyślamy.

bowiem ponad 9 mln zł. Walka z czasem
zaczęła się na dobre, ponieważ lek ten
można podać tylko maluchom poniżej
13 kilogramów. Amelka zbliżała się do
tej granicy...

Wydawało się to niemożliwe, ale udało
się! Walka trwała dokładnie 14 miesięcy.
Dzięki ludziom dobrej woli udało się zebrać wspomniane 9 mln zł!!! Doszło do
tego w poniedziałek 17 stycznia. Data to
historyczna nie tylko dla dziewczynki i jej
rodziców, ale też dla całego Strzegomia.
Udowodniono, że wszystko jest możliwe.
Dziewczynka lek przyjmie na początku lutego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w
Lublinie. Trzymamy kciuki, żeby wszystko
KaR
się powiodło.

Przestanie
tu straszyć

Rozmowy na ten temat
podjęliśmy dwa lata temu,
a w tym roku, po wyborze
wykonawcy, rozpoczynamy
prace – mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Firma, która wygrała
przetarg na przebudowę
przejścia w Zaułku Świętokrzyskim, zaoferowała najkorzystniejszą cenę, która
wynosi ponad 1,2 mln zł.
Dużo, prawda? Oby było
warto. Pierwotnie planowano wydać na to zadanie
około 350 tys. zł. Planowany zakres robót obejmie m.in. remont elewacji
bocznej budynku Rynek
23A i oficyny, sklepienia,
czterech rozpór pomiędzy
budynkami, a także wykonanie ażurowej bramy na
przedłużeniu ściany szczy-

towej budynku ul. Świętokrzyskiej 2 oraz wykonanie oświetlenia przejścia,
montaż monitoringu i nowej nawierzchni posadzki
przejścia.
Wykonane badania stratygraficzne wykazały, że
tynki barokowe uległy
zniszczeniu. Zaułek został
w latach 30. XX wieku
poddany generalnemu remontowi i usunięto wtedy
barokowe malatur y oraz
częściowo tynki, zastępując je tynkami o wysokich
parametrach twardości,
jednak sztywnymi, nie poddającymi się pracy i o słabej dyfuzyjności.
I na koniec bardzo dobra
wiadomość. Prace mają
zakończyć się jeszcze przed
tegorocznymi wakacjami.
KaR

Wyjątkowo zaniedbane i odstraszające przejście w Zaułku Świętokrzyskim w Świdnicy
zostanie wreszcie odnowione. I to już zostało
postanowione. Znamy wykonawcę tego niezbędnego dla miasta projektu, zakończył się
bowiem przetarg.
Wspomniane przejście odpycha, prawda? Ten zapach,
ten wygląd... Wykonano
badania stratygraficzne i
program prac konserwatorskich oraz ekspertyzę stanu
technicznego konstrukcji
części budynków. Zaułek
Świętokrzyski powstał w
średniowieczu i był najkrótszą drogą łączącą świdnicki
Rynek z kościołem dominikanów. Jest to wysokie
przejście pod kamienicą,
sklepione krzyżowo, dzielone masywnymi gurtami

odciążającymi, zakończonymi na ścianie niewielką
konsolką z aplikowanym
ornamentem. Znajduje się
tam również barokowy kapliczny wykusz z fragmentem kopułowego przykrycia.
Na tyłach kamienicy datowanej na początek XV wieku przesklepione przejście
przechodzi w ażurowe łuki
odporowe biegnące pomiędzy ścianami dwóch naprzeciwległych budynków.
– Przejście ulicą Świętokrzyską, czyli samo cen-

trum miasta. To miejsce
nie przynosi nam chluby,
nie jesteśmy z niego dumni, w tej chwili jest tutaj
paskudnie… Niektórzy
mówią, że jest to miejski
nielegalny szalet – niestety tak się też zdarza.
Dużo tu śmieci i odpadów,
a przede wszystkim stan
budynków, które okalają przejście, jest niezbyt
dobry. Żeby doprowadzić
do remontu tego miejsca,
niezbędna była współpraca aż czterech właścicieli.

REKLAMA

Fot. użyczone (UM Świdnica)

» Biorą się za Zaułek Świętokrzyski w Świdnicy

Fot. użyczone (www.siepomaga.pl)

Zrobili to! Zebrali 9 mln!
Lubicie historie z happy endem? Amelka walczy z SMA – rdzeniowym zanikiem
mięśni. To nieuleczalna choroba. Potrzebny jest najdroższy lek świata. To nie
jest wyolbrzymienie... Terapia kosztuje
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Pani Janina znowu gra
Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Janina Szelewska
zasłynęła tym w zeszłym roku, teraz nie jest inaczej.

Zdecydowała się włączyć w 29. finał
WOŚP i przekazała na licytację kopertę
na chusteczki, która została wylicytowana
za ponad 500 zł oraz fartuszek i kapcie,
które zostały wylicytowane aż za 3000 zł.
W tym roku na licytacje WOŚP przekazała

dwustronnie haftowaną poduszkę w
kształcie serca.
Poduszka została w całości zaprojektowana i wykonana przez mieszkankę
Milikowic. Z jednej strony został wyhaftowany cel aukcji, czyli 30. finał WOŚP,

WIESZ CO | NR 4/25.1.2022 r.

natomiast z drugiej zmodyfikowany przez
babcię Janinę cytat Adama Mickiewicza
„Miej serce i kochaj sercem”. „Poduszka
jest absolutnie wyjątkowa i niepowtarzalna, a co więcej, zostało w nią włożone
ogromne serce starszej kobiety, która
chciała zrobić coś dobrego i dołożyć swoją cegiełkę do finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy” – czytamy w opisie
aukcji. Gdzie licytować? Na Allegro np.
pod hasłem 97 Janina.
KaR

Fot. użyczone (archiwum prywatne)
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Strażacy, co mają duży sprzęt!
W ostatnim czasie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy wzbogaciła się o dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze oraz nowy wóz operacyjny.
W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyło
się uroczyste przekazanie
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla dolnośląskich komend PSP. Szefowie
powiatowi PSP odebrali akty
przekazania oraz dokumenty
i kluczyki do samochodów z
rąk m.in. marszałek Elżbiety
Witek. Przekazano 20 aut –
cztery ciężkie dla komend
w Jeleniej Górze, Legnicy,
Oleśnicy i Świdnicy oraz
16 średnich dla komend w
Dzierżoniowie, Górze, Jaworze, Jeleniej Górze, Miliczu,
Oławie, Strzelinie, Środzie
Śląskiej, Świdnicy, Wołowie,
Wrocławiu (4 sam.) Zgorzelcu
i Ząbkowicach Śląskich. Ich
łączna wartość to blisko 19
mln zł.
- Państwowa Straż Pożarna
jest filarem bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w Polsce. Strażacy z PSP i OSP
mają przed sobą coraz to
nowe wyzwania. Kiedyś były

to głównie pożary, dziś są to
też inne niebezpieczne zdarzenia. Dziękuję za oddanie
i poświęcenie, za to, że ratujecie życie i mienie innych,
dziękuję za waszą ciężką
służbę. To służba, która cieszy
się najwyższą opinią wśród
społeczeństwa – mówiła na
spotkaniu marszałek Sejmu
Elżbieta Witek.
Przyjrzyjmy się nowym
„cackom” z powiatu świdnickiego. Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy MAN
wyposażony w nowoczesny akumulatorowy zestaw
ratownictwa technicznego
został przekazany Jednostce
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w
Świdnicy. Wartość pojazdu
z wyposażeniem to prawie
milion złotych, z czego 100
tys. stanowił wkład gminy
Świdnica. Ze względu na
większą uniwersalność nowego pojazdu będzie on pełnił
nie tylko funkcję samochodu
ratownictwa technicznego,
ale będzie mógł zostać użyty

również przy każdym pożarze
na terenie naszego powiatu.
Nowy Man zastąpi 17-letni
lekki samochód ratownictwa
technicznego, który trafi do
strażaków ochotników z gminy Dobromierz.
Natomiast ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy Scania z
funkcją do ograniczania stref
skażeń chemicznych i ekologicznych trafił do Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Świebodzicach. Wartość pojazdu to
blisko 1,1 mln zł, z czego 100
tys. stanowił wkład Starostwa
Powiatowego w Świdnicy i 25
tys. zł wkład gminy Świdnica.
Samochody ciężkie są nieocenione, gdy strażacy muszą
walczyć z dużymi pożarami,
gdyż stanowią zapas wody
na potrzeby działań gaśniczych. Nowa Scania zastąpi
16-letni ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy z JRG
PSP Świebodzice, który trafi
do strażaków ochotników z
gminy Świdnica.
KaR

REKLAMA

Fot. użyczone (KS)

» Nowe samochody trafiły do strażaków z regionu świdnickiego
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Kibicem się jest,
a nie tylko bywa
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W tym tygodniu dość nietypowo, bo zamiast z grubej
rury od razu „polecieć” pytaniami, zaczniemy od krótkiego wstępu. Najgłośniejsi
kibice Górnika identyfikują
się pod szyldem „Wałbrzyski Kocioł”. W tym gronie
znajdziemy uczniów, studentów, ludzi w średnim wieku,
ale także tych jeszcze nieco
starszych. To bardzo zróżnicowana grupa. Mogłoby
się wydawać, że w życiu codziennym niewiele ich łączy.
Spaja za to pasja. Jednoczy
gorące uczucie do klubu, będącego projekcją cudownych
wspomnień. Przeżywanie
kolejnych meczów jest jak
narkotyk, wyrywająca z monotonii dawka adrenaliny. W
„Wałbrzyskim Kotle” z pewnością znaleźlibyśmy wielu
ciekawych rozmówców. Jednym z najciekawszych jest
właśnie Krzysztof Szlufcik.
Od lat głośno dopingujesz
wałbrzyskich koszykarzy z
trybun. Skąd w tobie wciąż
tyle pasji?
– Wszystko zaczęło się od
piłki nożnej. A właściwie od
meczów pierwszoligowego
Górnika Wałbrzych w latach
osiemdziesiątych, na które
zaczęliśmy jeździć razem z kolegą. W tamtym czasie funkcjonowało hasło „ze stadionu
idziemy na halę”, czyli na
koszykarzy. W taki sposób poszliśmy pierwszy raz i już tak
zostaliśmy. Na całego, do tej
pory. Kolega nadal dopinguje,
ale niestety z odległości, przed
komputerem, bo mieszka w
Danii. Ja staram się być na
każdym meczu. Bo kibicem się
jest, a nie bywa.
Pamiętasz pierwszy mecz
koszykarskiego Górnika, na
którym byłeś?

– Pierwszego meczu nie
pamiętam. Na pewno był to
sezon 1986/87. W wałbrzyskim sporcie dużo się działo.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem,
że koszykówka tak bardzo
mnie zainteresuje.
Miałeś okazję oglądać na
żywo biało-niebieskich w
1988 roku, gdy zdobywali
mistrzostwo Polski. Co zapadło ci w pamięć z tamtych
meczów finałowych z Gwardią Wrocław?
– Limitów miejsc w obiekcie
przy ul. Wysockiego praktycznie nie było. Nawet jeżeli
byłeś w posiadaniu biletu,
wtedy produktu deficytowego
z powodu zainteresowania,
to późne pojawienie się pod
halą sprawiało, że jedyne
szanse na wejście były po
znajomości. Na trzy godziny
przed meczem obiekt był pełny. A sam mecz? Pamiętam
dym papierosowy, unoszący
się pod dachem w przerwie
meczu. Największe wrażenie
robiła jednak atmosfera na
trybunach, której nigdy nie
zapomnę. Tylko jeden mecz
mogę porównać do tego decydującego o mistrzostwie
Polski Górnika. Mam na myśli
spotkanie numer pięć półfinału play-off 1 ligi w 2007 roku,
gdy biało-niebiescy pokonali
Sportino Inowrocław i awansowali do ekstraklasy.
Klub w ciągu kilkunastu
następnych lat przechodził
kryzysy. Największe w 1995
i 2011 roku, gdy rozpadał
się od strony organizacyjnej. Była w tobie obawa,
że biało-niebiescy znikną z
mapy?
– Była obawa – i to wielka.
Dla kogoś, kto tyle lat jeździ
na mecze Górnika byłaby to
katastrofa. Na szczęście zna-

lazła się grupa pasjonatów,
którzy uratowali koszykówkę
dla Wałbrzycha.
Na dopingu na meczach
domowych się nie kończy,
bo regularnie podróżujesz
za Górnikiem na spotkania
wyjazdowe. Które najbardziej utkwiły ci w pamięci i
dlaczego?
– Na pewno takich meczów było dużo. Wszystkich nie pamiętam. W rozgrywkach 2018/19 Bartek
Ratajczak trafił za trzy w
Prudniku, równo z końcową
syreną, dając tym samym
zwycięstwo na gorącym terenie. Z drugiej strony jest
mecz w Łowiczu z Księżakiem w tym sezonie. Piękna
pierwsza kwarta, wszystko
wpadało. Nasi odskoczyli na
ponad dwadzieścia „oczek”.
A potem? Dramat i porażka.
Dobrze wspominam także
mecze wyjazdowe z WKK
Wrocław, gdzie doping był
na wysokim poziomie.
Niemal cała twoja rodzina z dużą uwagą śledzi
poczynania Górnika. Syn,
córka, zięć. Wyłamały się
jedynie żona i synowa. Nie
udało się ich przekonać do
koszykarskiego fanatyzmu?
– Powiem tak – kibice w
naszej rodzinie to większość,
ale muszą być też osoby, które
dbają o ognisko domowe.
Żona i synowa nie dały się
namówić. Z drugiej strony,
przy pewnych naszych zachowaniach ich obecność by nas
krępowała. Jest dobrze, tak
jak jest (śmiech).
Kibice koszykarskiego
Górnika wyróżniają się swoim dopingiem w Suzuki 1
Lidze. A który zespół, twoim
zdaniem, ma najgorętszych
fanów w skali kraju?

Fot. użyczone (Dawid Wójcikowski)

Na naszych łamach niejednokrotnie mieliście
okazję poczytać o dokonaniach koszykarzy
Górnika Trans.eu Wałbrzych. Cytowaliśmy
zawodników, trenera, przyglądaliśmy się pracy członków zarządu. A co z kibicami? Czas
oddać głos jednemu z nich. Krzysztof Szlufcik
opowiedział nam o swojej przygodzie na trybunach.

» Kibice z „Wałbrzyskiego Kotła” to szósty zawodnik Górnika. Jednym z tych, którzy
sprawiają, że w tym kotle wciąż bulgoce, jest Krzysztof Szlufcik (w środku, w okularach)

– Myślę, że w kraju mocni
są kibice Stali Ostrów Wielkopolski oraz Anwilu Włocławek. W razie awansu do
ekstraklasy nie będziemy jednak od tych ekip odstawać. W
naszym przypadku ten doping
już jest na dobrym poziomie.
A może być lepiej.
Wymień proszę swoich
ulubionych biało-niebieskich zawodników. Mogą
być to gracze obecni, ale też
historyczni.
– Jednego będzie trudno
wybrać. Było ich dużo. Z obecnych bez wątpienia wychowanek Górnika Damian Durski
– za waleczność, serce, które
zostawia na parkiecie. Jest też
Janek Malesa, który wyróżnia
się podobnymi cechami. Lubię
też oglądać w akcji Kamila
Zywerta, a jak trwoga, to liczę

na Krzyśka Jakóbczyka. Ten
nieprzypadkowo nazywany
jest „Panem Koszykarzem”.
Z dawnych lat ciepło wspominam ś.p. Staszka Anacko,
Jerzego Żywarskiego, Stanisława Kiełbika, Rafała Glapińskiego i Marcina Wróbla. Za
co? Za zaangażowanie i lata
spędzone w biało-niebieskim
trykocie.
Górnicy w trwającym
sezonie znowu należą do
czołówki. Jesteśmy mniej
więcej na półmetku zmagań
w rundzie zasadniczej. Który mecz był twoim zdaniem
najlepszy w ich wykonaniu,
a który najgorszy?
– Na szczęście tych dobrych lub ze szczęśliwym zakończeniem było więcej, np.
wygrane z Tychami czy WKK.
A to najważniejsze. Bardzo

słaby był z kolei wspominany
już wyżej przeze mnie wyjazdowy mecz z Księżakiem
Łowicz.
Czy to jest TEN sezon? Czy
wałbrzyszanie wreszcie po
latach powrócą do ekstraklasy?
– Sezon 2017/18, gdy
awansowaliśmy do 1 ligi,
też był bardzo trudny. Brak
zgrania, znanych nazwisk.
Obecny sezon, pod względem wzlotów i upadków, jest
podobny. Jest kilku cenionych
zawodników, ale są problemy
ze zgraniem, nie brakuje kłopotów zdrowotnych. Trzeba
to poukładać. Jestem jednak
zdania, że w końcu ta wałbrzyska maszyna zaskoczy i
w maju będziemy świętować
awans do Energa Basket Ligi.
Dominik Hołda
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» Wnioski o dodatek osłonowy można
składać w ośrodkach opieki społecznej
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Wysokości dopłat w ramach
dodatku osłonowego
jednoosobowe gospodarstwo domowe dostanie
400/500 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych
gospodarstwo 2-3-osobowe otrzyma 600/750 zł*
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500
złotych miesięcznie na osobę
gospodarstwo 4-5-osobowe otrzyma 850
zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę
gospodarstwo 6-osobowe i większe otrzyma 1150
zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

*Kwota dofinansowania w przypadku gospodarstwa
wykorzystującego węgiel do ogrzewania

Osłona nie taka prosta

złożyć. Właśnie ze względu na
wspomnianą zasadę. Umożliwia ona otrzymanie dodatku
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. Rekompensata zostanie wtedy
pomniejszona o „przekroczenie”. Oto przykład. Jesteście
samotnym emerytem. Wasz
średni miesięczny dochód za
2020 rok to 2250 zł. Więc o
150 zł przekroczyliście pułap,
ale dodatek i tak otrzymacie.
Tylko, że w kwocie 250 zł,

czyli o 150 zł mniej (patrz
wyliczenia w ramce powyżej)
w porównaniu z tymi, którzy
kryterium nie przekroczyli.
Jeśli złożycie wniosek o dodatek osłonowy do 31 stycznia 2022 r., wtedy wypłata zostanie zrealizowana w dwóch
równych ratach – do 31 marca
i do 2 grudnia. Jeżeli złożycie
papiery do 31 października
wówczas otrzymacie jednorazowo pieniądze do 2 grudnia.
ToP

W telewizji wszystko pięknie wygląda. Rząd w ramach
tarczy antyinflacyjnej, wprowadził dodatek osłonowy.
Realne wsparcie dla ludzi,
których dotknęła drożyzna. I
przeznaczył na ten cel ponad
4 mld zł. Ze wsparcia ma
skorzystać blisko 7 mln gospodarstw domowych. Dodatek
będą wypłacać gminy, które
otrzymają dotacje z budżetu
państwa. To do ośrodków
pomocy społecznej powinniście składać wnioski, skąd też
pobierzecie druki. Na razie jest
fajnie, ale za chwilę zaczną się
schody.
Ustalono, że dodatek osłonowy przysługuje tym, których przeciętne miesięczne
dochody nie przekraczają
2100 zł w gospodarstwach
jednoosobowych i 1500 zł w
przeliczeniu na jedną osobę w

gospodarstwach wieloosobowych. Od razu informujemy,
że chodzi o kwotę netto. „Tylko jak mam wyliczyć dochód,
żeby wiedzieć, czy pieniądze
mi się należą” – napisała do
nas pani Elżbieta, emerytka
ze Świdnicy, dopytując, czy
powinna np. wliczać do dochodu „trzynastkę”? Właśnie.
Najlepiej wziąć do ręki PIT z
2020 roku i na jego podstawie
obliczyć, czy rekompensata
się należy. Dodajmy, że w
tamtym czasie emeryci otrzymali od rządu dodatkową
pensję. Najprościej od kwoty
przychodu, która jest wyszczególniona (zobaczcie na
PIT) odjąć zaliczkę pobraną
na podatek i kwotę składki
zdrowotnej. Otrzymaną w
ten sposób sumę podzielcie
na 12 miesięcy i jeśli jest taka
potrzeba, tę cząstkową kwotę

jeszcze raz podzielcie, tym
razem na członków gospodarstwa domowego. Osoba
mieszkająca samotnie, wiadomo, nie musi tego robić. W
ten sposób dowiecie się, czy
„łapiecie się”, by otrzymać
dodatek. Niby proste, ale jak
podkreśla Wojciech Burdek,
zastępca dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Świdnicy, obliczenie dochodu
jest nieco bardziej skomplikowane. – Należy przy tym
wziąć pod uwagę, że tak zwana „trzynastka” również jest
wliczana do dochodu za 2020
rok – informuje urzędnik.
Pamiętajcie, że obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Jeśli po obliczeniach
wyjdzie wam, że średnie miesięczne dochody nieznacznie
przekraczają 2100 lub 1500
zł, wniosek też powinniście

REKLAMA

Wydawałoby się, że wszystko powiedziano o
dodatku osłonowym, czyli rekompensacie za
wzrost cen prądu oraz gazu i o tym, komu i ile
się należy. Czytelniczka ze Świdnicy zwróciła
nam jednak uwagę, że jak dokładniej przyjrzeć się przepisom, to rodzą się dodatkowe
pytania. Przyjrzeliśmy się i wyszło, że diabeł
tkwi w szczegółach.

Nowym zastępcą komendanta miejskiego policji w
Wałbrzychu został mł. insp. Tomasz Kościcki. Dotąd
pełnił służbę w Kamiennej Górze, jako zastępca
tamtejszego komendanta powiatowego garnizonu
policji.

Przez pierwsze lata związany był
z Kamienną Górą, gdzie najpierw

komisariatu policji w Karpaczu. W
2009 roku trafił do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
a od 2011 roku – przez kolejnych
10 lat – był pierwszym zastępcą
szefa komendanta powiatowego
policji w Kamiennej Górze. W tamtejszej jednostce nadzorował pion
kryminalny. Takie zadania będzie
realizował również i w wałbrzyskiej
jednostce.

Fot. użyczone (M3 Racing)

» Też byście tak chcieli?

ŚWIDNICA

Może by tak
zostać Kubicą?
Pewnie tak od razu się nie da, ale spróbować swoich sił na
torze kartingowym może każdy. Poczuć adrenalinę, szybsze
bicie serca i wiatr we włosach. Dobra, wiadomo, że bez tego
ostatniego, bo człowiek siedzi w małym pojeździe, aż tak znów
nie pędzi i ma kask na głowie. W Świdnicy przez chwilę możecie jednak pomyśleć, że jesteście taką ciut gorszą wersją
Roberta Kubicy.
Wszak ten jeden z najsłynniejszych polskich kierowców
zaczynał na gokartach. I wy
też możecie pobawić się w
ściganie. Z grupą przyjaciół,
rodziną, dziećmi. Właściwie
z kim chcecie. Zabawa gwarantowana, a do tego, jeśli
wedrze się nutka rywalizacji,
to już mamy mieszankę wybuchową.

Po tak przydługim wstępie
mamy obawy, że zaraz możecie usnąć, więc zmierzamy do
konkretów, przyspieszamy jak
ci na gokartach. Kojarzy wam
się z czymś nazwa M3 Racing? Jeśli nie, my ją chcemy
trochę upowszechnić. Choćby
dlatego, żeby przyklasnąć
miłośnikom motorsportu.
Jarosław Dyszkiewicz, Marcin

Piątek i Waldemar Kołodziej
to tacy trzej… współcześni
muszkieterowie. Na co dzień
związani z grupą Walim Rajdowy, którzy przed 5 laty
postanowili, że stworzą w
okolicy miejsce nadające się
idealnie do tego, by miło
spędzić czas, rywalizując.
A niektórzy zarażeni pasją
do motorsportu będą mogli

szlifować swoje umiejętności.
I tak przy ul. Westerplatte w
Świdnicy powstał tor kartingowy, który znajduje się w
hali. Nieźle, prawda?!
Tor (okrążenie ma 210 m),
z prostymi, licznymi zakrętami, też tymi zacieśniającymi,
został tak pomyślany, aby
zawodnik w ciągu jednej
jazdy liczącej 8 minut mógł

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

Nowa miotła w policji

pełnił służbę w wydziale prewencji.
W 2003 roku został detektywem wydziału kryminalnego, a w 2006 roku
specjalistą zespołu dochodzeniowo-śledczego. W międzyczasie ukończył
studia magisterskie na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz szkołę oficerską w
Szczytnie.
Następnie mł. insp. Tomasz Kościcki jeszcze w 2006 roku przeniósł się do Jeleniej Góry, by w
2008 roku zostać komendantem

SCB

naprawdę poczuć co to znaczy ścigać się i rywalizować z
innymi. Nawierzchnia to specjalna powłoka, która umożliwia płynną jazdę stabilnym
i przyklejonym do podłoża
gokartem. Tor wyposażony jest we wszelkie środki
bezpieczeństwa począwszy
od homologowanych kasków, przez „kominiarki”,
po system ostrzegania o
przeszkodzie na torze. Co
więcej, obsługa dysponuje
specjalnym pilotem, który
pozwala zwolnić lub nawet
zahamować gokarta. Co tam
amatorskie ściganie się, organizowane są też zawody
zarówno dla grup znajomych,
jak i zawodników z większym
doświadczeniem.
W M3 Racing do dyspozycji
macie 9 gokartów z pełnym
pomiarem. Czasy i aktualne
miejsca wyświetlane są na
dużym ekranie umieszczonym na torze. W ten sposób
każdy zawodnik może choć
przez chwilę poczuć się jak…
Kubica. Gokarty wyposażone są w silniki Hondy o

mocy 9 KM, a musicie wiedzieć, że większość takich
pojazdów na Dolnym Śląsku
posiada słabsze silniki 6 KM.
Czy coś wspominaliśmy o
wietrze we włosach? Na młodych kierowców czekają trzy
gokarty (od 130 cm wzrostu)
i jeden dla zupełnie małego
„rajdowca”.
Obok jest recepcja z poczekalnią i kącikiem pozwalającym miło spędzić czas
we własnym gronie, np.
podczas urodzin. A i ważna
rzecz – możecie dokonywać
rezerwacji na konkretny dzień
i godzinę. Jeśli sami nie lubicie szaleństwa na torze
kartingowym, miło jest zrobić
prezent innym, kupując vouchery. Zresztą, zaręczamy,
gdy sprawdzicie sami, jaka
to frajda usiąść za kierownicą gokarta, nie będziecie
myśleć o bonach podarunkowych, tylko o tym, jak i
kiedy samemu jeszcze raz
rywalizować
pona torze.
ToP

» Spróbujcie swoich sił na torze kartingowym

REKLAMA

WAŁBRZYCH

Mł. insp. Tomasz Kościcki służbę
w policji rozpoczął w 1998 roku.
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Fot. użyczone (CK w Jedlinie-Zdroju)

» W Jedlinie pojeździcie na łyżwach na
jedynym w powiecie odkrytym lodowisku

JEDLINA-ZDRÓJ

Tu poślizgacie się do woli
Takie atrakcje tygryski lubią najbardziej. Nie trzeba być od razu wielkim zwolennikiem
zimy, by uwielbiać jeździć na łyżwach. Prawda, że mamy rację?! Nie znamy nikogo, kto nie
lubi poślizgać się rekreacyjnie na lodowisku. A takie powstało w Jedlinie-Zdroju. Można
już się ślizgać, a otwarcie z pompą zaplanowano na najbliższy piątek (28 stycznia).
– To pierwsze odkryte lodowisko
w powiecie wałbrzyskim. Obiekt
powstał na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Activ Jedlina”

przy ul. Kłodzkiej – opowiada burmistrz Jedliny Leszek Orpel.
Nie bez powodu na uroczyste
otwarcie wybrano 28 stycznia. Tego

dnia ostatni raz przed feriami dzieci
pójdą do szkół na Dolnym Śląsku, by
później oddać się dwutygodniowym
szaleństwom. Na przykład na lodo-

WAŁBRZYCH

Czytajcie, bo nie pada

wisku w Jedlinie. Uroczyste otwarcie
zaplanowano na najbliższy piątek o
godz. 18.00. Jedną z atrakcji będzie
rewia na lodzie z udziałem mistrzów
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Polski z grupy Walley Ice Story. Na
tafli ślizgać możecie się już jednak od
zeszłej soboty, gdy po raz pierwszy
uruchomiono lodowisko.
Ślizgawka ma wymiary 14x36 m.
Według producenta, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, może funkcjonować nawet przy 15 stopniach
ciepła. Przy lodowisku otwarta została też wypożyczalnia. – Zakupiliśmy
100 par łyżew, pingwinki oraz kaski
– mówi Wiesław Zalas, dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, które
zarządza obiektem. Całość inwestycji
pochłonie 700 tys. zł. Na lodowisku
pojeździcie cały tydzień. W soboty
i niedziele od 10:00 do 21:00, a
w tygodniu od 11:00 do 20:00.
Przerwę techniczną zaplanowano w
godzinach 14:30-15:30 w zależności
od zużycia tafli.
Za bilet ulgowy zapłacicie 10 zł,
a za normalny 15 zł za godzinę. Z
tańszej wejściówki mogą skorzystać
dzieci w wieku 3-6 lat (młodsze
wchodzą za darmo), młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia za
okazaniem legitymacji oraz emeryci,
którzy skończyli 60 lat. Wypożyczenie łyżew, pingwinka czy kasku to
koszt 5 zł za każdy z elementów
wyposażenia.
W planach są również jazdy nocne do godziny 22:00. Za tę usługę
wydacie już jednak 30 zł za godzinę
i w tym przypadku bilety ulgowe nie
będą obowiązywać.
Aktualne informacje o lodowisku
i Parku Aktywności „Czarodziejska
Góra”, gdzie działa wyciąg narciarski,
możecie sprawdzać na stronie internetowej www.ckjedlina.pl, a także
Red
na Facebooku.

» Są setki powodów, by zajrzeć do Biblioteki
pod Atlantami w Wałbrzychu

Jak wiadomo, biblioteka to przede
wszystkim książki, a czytanie książek
relaksuje, poprawia pamięć, wzmaga sen, rozwija empatię, pomaga
pogłębić wiedzę i słownictwo. Właściwie tak moglibyśmy jeszcze długo
wymieniać, ale zamiast czytać o
zaletach, lepiej sięgnąć po dobrą
książkę i przekonać się o tym na
własnej skórze.
A w Bibliotece pod Atlantami jest
po co sięgać, bo wypełniona jest
ona po sufit książkami dla dzieci,
młodzieży i dorosłych na wszelkie
możliwe tematy i zagadnienia. Można więc sięgnąć po albumy, baśnie,
komiksy, poradniki, romanse i tak
dalej, i tak dalej moglibyśmy odbyć
„podróż” przez prawie wszystkie

litery alfabetu. I to nie tylko w wersji
papierowej, bo w Oddziale Książki
Mówionej (i w filiach też) dostępne
są audiobooki, czyli książki nagrane
na płyty CD, które można słuchać
w każdych… no prawie w każdych
okolicznościach. Skoro już jesteśmy
przy płytach, to Fonoteka zaprasza
melomanów i kinomanów po krążki
z filmami i muzyką. Znajdziecie w
tym dziale nie tylko nowości, ale
prawdziwe białe kruki.
Jeśli szukacie ciekawych informacji
z kraju i ze świata, to możecie skorzystać z Czytelni Czasopism i spędzić
kilka spokojnych, relaksujących chwil
nad tradycyjną płachtą papierowej
gazety. Nie musimy chyba nikogo
przekonywać, że warto wziąć do ręki

WieszCo i poczytać. Szukających czegoś dla ducha zaprasza Galeria pod
Atlantami, w której prezentowane są
rozmaite i zawsze niezwykle ciekawe
wystawy. I jeszcze jedno. Pod Atlantami znajdziecie introligatornię, w
której naprawiają „zepsute” książki
lub oprawiają na przykład pracę
dyplomową.
Jeśli i te argumenty nie przekonały was, by odwiedzić wałbrzyską
Bibliotekę pod Atlantami, to może
dodajmy, że biblioteka jest w całości
zadaszona i nie zmokniecie podczas deszczu. Tu puszczamy oczko
widoczne z jakiegoś rosyjskiego
sputnika znajdującego się właśnie
nad Wałbrzychem.
Red

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

W starym żarcie, takim trochę „sucharze”, wchodzi milicjant do
biblioteki, a zdziwiona bibliotekarka pyta: – Co, deszcz pada? Dziś
milicji już nie ma, a biblioteki na szczęście są i warto je odwiedzać.
Ale po co, skoro nie pada? – mógłby zapytać ktoś mający w nosie
czytanie. No i by się wygłupił.

Pieniądze dla szkół
Gmina Boguszów-Gorce pozyskała środki na realizację projektu „Rozwój kompetencji w boguszowskich
szkołach”. Całkowita wartość zadania to ponad 380
tys. zł, w tym kwota dofinansowania z UE to prawie
330 tys. zł.

funkcjonujących na terenie gminy.
W ramach projektu zaplanowano:

dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia
wyrównawcze w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
i języków obcych, wycieczki edukacyjne, zajęcia z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
takie jak terapia pedagogiczna,
socjoterapia, zajęcia logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze.
Ponadto dodatkowe dyżury psychologa lub pedagoga dla uczniów

mających problemy z adaptacją do
warunków szkolnych po COVID-19,
warsztaty integracyjne dla uczniów
klas I-VIII mające na celu integrację
zespołów klasowych po okresie
zdalnego nauczania.
Projekt realizowany będzie od
1 marca 2022 roku do 28 lutego
2023 roku. Rekrutacje do projektu będą prowadziły poszczególne
szkoły.
SCB

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Nie boimy się tego słowa. Maraton Pieszy Sudecka Żyleta to wydarzenie wręcz kultowe

GŁUSZYCA

Żyleta „przegrzała” serwery
Dosłownie, bo tuż po starcie zapisów do dziesiątej, jubileuszowej edycji Maratonu Pieszego
Sudecka Żyleta, nie wytrzymały serwery. Na szczęście później się odblokowały, ale limit
miejsc wyczerpał się w ciągu kilku godzin. Czy wy to rozumiecie?
Aż trudno uwierzyć, jak wielkim
zainteresowaniem cieszy się orga-

nizowana od kilku lat w Głuszycy
impreza. Ściągając do miasta w po-

wiecie wałbrzyskim setki miłośników
górskich wędrówek z całej Polski.

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Zdrowo na poręczy

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

BOGUSZÓW-GORCE

Wsparciem zostaną objęci uczniowie wszystkich szkół podstawowych
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Nie inaczej będzie i tym razem.
Nie lubimy tego słowa, ale w tym

przypadku uprawnione jest, by go
użyć. A więc kultowe wydarzenie
znów zagości w Głuszycy, a na starcie zawodów stanie 600 śmiałków
z każdego zakątka naszego kraju.
O wielkim zainteresowaniu Żyletą
niech świadczy fakt, że już kilka
minut po starcie zapisów nie wytrzymały serwery strony z zapisami,
a limit miejsc wyczerpał się po kilku
godzinach.
Tegoroczny zimowy maraton wystartuje spod głuszyckiej Szkoły
Podstawowej nr 2. Trasę wytyczono
przez przepiękne Sudety Środkowe.
Przypomnijmy, że w poprzednich
edycjach piechurzy odwiedzili między innymi dawny kamieniołom w
Głuszycy Górnej czy pobliskie schronisko Andrzejówka. Na co możecie
liczyć Tym razem? Na pewno nie
zabraknie stromych zejść i podejść,
wielkiego zmęczenia na mecie, pięknych widoków, ale przede wszystkim
dobrej zabawy i niezapomnianej
atmosfery.
I choć limit miejsc został już wyczerpany, to organizatorzy przewidują dogrywkę. Macie jeszcze
szansę, by wziąć udział w wędrówce,
o której mówi się w całym kraju.
Jak to zrobić? Wszystkie informacje
znajdziecie na wydarzeniu 10. Maratonu Pieszego Sudecka Żyleta na
Facebooku.

» Tu poćwiczycie mięśnie brzucha, barków, pleców, nóg

ka oraz liny. Wszystko, by
zadbać o kilka partii mięśni.
Wyczynowcy mówią, że to
obiekt wprost stworzony do
tzw. ćwiczeń kalistenicznych.
A najpopularniejszymi z nich
są: pompki, przysiady, podciągania, brzuszki, mostki.
Kalistenika przyczynia się
do rozwoju mięśni brzucha,
barków, pleców, nóg. Prawda, że wszystko brzmi doskonale? Nie trzeba chodzić

na siłownię, by zadbać o
swoją tężyznę fizyczną. Na
świeżym powietrzu i całkowicie za darmo. Jak się
trochę ociepli, jesteśmy pewni, że strefa „Street Workout” w Szczawnie zapełni się
ćwiczącymi.
Z urządzeń możecie korzystać na terenie kompleksu
oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej
1a, który zaczyna wyglądać

Fot. użyczone (MOSiR Szczawno-Zdrój)

Drążki, poręcze, liny, drabinki – to wszystko znajdziecie w niedawno otwartej strefie „Street Workout” w
Szczawnie-Zdroju. Jeśli lubicie ćwiczyć w plenerze,
musicie się tu wybrać. Obiekt jest ogólnodostępny i
można z niego korzystać bez ograniczeń.
Strefa powstała w ramach
inwestycji realizowanych z
pieniędzy szczawieńskiego
budżetu obywatelskiego.
Jeśli napiszemy, że „Street Workout” utworzono z
inicjatywy mieszkańców i
dla mieszkańców, to raczej
wiele się nie pomylimy. To
przecież dla was ustawiono
drabinki, równoległe poręcze,
zawieszono drążki na różnych
wysokościach, jest i ławecz-

Red

coraz bardziej imponująco. To idealne miejsce do
czynnego wypoczynku dla
młodych ludzi. Zainteresowanych nie tylko parkourem czy freerunningiem,

ale także ogólnym rozwojem
fizycznym. Jeśli do tej strefy
dodamy basen, stadion lekkoatletyczny oraz siłownię
plenerową na Słonecznej
Polanie, to wyjdzie nam, że

w Szczawnie bardzo mocno
stawiają na zdrowy tr yb
życia. No to jak, nic tylko
ćwiczyć, poprawiać swoją
sprawność i dbać o zdrowie.
Red

14

NASI ULUBIEŃCY

WIESZ CO | NR 4/25.1.2022 r.

NASI ULUBIEŃCY

Przytulcie ich!

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

BUZZ, nr ewidencyjny 99/21
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 22.06.2021

CYWIL, nr ewidencyjny 149/21
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 02.09.2021

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.06.2018

MIGOTKA, nr ewidencyjny 192/20
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020

MURZYN, nr ewidencyjny 18/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 03.02.2021

PLASTUŚ, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.01.2021

RAMZES, nr ewidencyjny 10/21
Wiek: ok. 11 lat
Data przyjęcia do schroniska: 21.01.2021

RYJEK, nr ewidencyjny 191/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020

SHADOW, nr ewidencyjny 177/21
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 02.10.2021

SZIFU, nr ewidencyjny 180/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 05.10.2021

WODNIK, nr ewidencyjny 118/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 15.07.2021

ZORZA nr ewidencyjny 127/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 25.08.2021
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Pewnie gdyby psy lub koty ze schroniska mogły mówić, wykrzyknęłyby do was właśnie coś w tym
rodzaju z tytułu. Porzucone domowe zwierzęta potrzebują miłości, przyjaźni, ciepła i takiej zwykłej,
najprostszej dobroci. Niektórym trudniej przychodzi ponownie zaufać ludziom, ale wasza w tym głowa, żeby czworonogi nabrały wiary, że jeszcze może ich coś niezwykłego spotkać.
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tylko niektóre wątki, które
zainteresują młodych odkrywców (tel. 74 845 33 60;
www.zamekgrodno.pl).

» Książ to obowiązkowe miejsce do odwiedzenia w ferie zimowe

Wieża Ratuszowa
w Świdnicy

Wizyta na tarasach wieży
widokowej w Świdnicy to
obowiązkowy punkt każdej
rodzinnej wycieczki. Z przeszklonego tarasu można zobaczyć nie tylko Świdnicę i
jej okolice, ale także przyjrzeć
się pracy ogromnego zegara. Wieża ratuszowa została
odbudowana w latach 20102012, ma 58 m wysokości
oraz 10 kondygnacji. Jej poprzedniczka zawaliła się w
1967 r. (tel. 730 796 626,
www.wieza.swidnica.pl).

Fot. użyczone (LOT AW)

Muzeum Kolejnictwa
w Jaworzynie Śląskiej

Atrakcyjne dla najmłodszych
To, co podoba się dorosłym, niekoniecznie przypadnie do gustu naszym milusińskim. Dziś, na krótko przed feriami, przedstawiamy wam nasz subiektywny przewodnik po atrakcyjnych miejscach Aglomeracji Wałbrzyskiej, do
których warto wybrać się z dziećmi. Wolne od szkoły tylko pomoże skorzystać z szerokiej oferty.

Nim o konkretach, musimy
wspomnieć, że w Starej Kopalni i Zamku Książ przygotowano specjalne oferty na ferie,
choćby upiorny bal lub zimowe
zwiedzanie baśniowej krainy.
Nie siedźcie w domu, sprawdźcie na stronach internetowych
obu instytucji, o której godzinie
i kiedy wybrać się z dzieckiem
w niesamowitą podróż, by
przeżyć niezapomnianą przygodę.

Zamek Książ
w Wałbrzychu

Książ to m.in. opowieści o
perłach Księżnej Daisy, legenda o straszącym tu Garbatym
Janku, czy urok magicznego
dotykania skałki szczęścia.
W sezonie proponowane
są specjalne oprowadzania
dla dzieci, a dla grup zorganizowanych przez cały rok
odbywają się zajęcia zamko-

we. Najmłodsi mogą także
zwiedzać zamek ze specjalnie
przygotowaną trasą dziecięcą
w audioprzewodnikach (tel.
74 66 43 834, www.ksiaz.
walbrzych.pl).

Stado Ogierów
Książ w Wałbrzychu

Stado mieści się w XIX-wiecznym kompleksie budynków i jest jedyną w Polsce
państwową stadniną koni
rasy śląskiej. Co roku rodzi się
tu ok. 25 źrebiąt, które czekają
na odwiedziny najmłodszych
turystów. Jest tu organizowana nauka jazdy konnej, hipoterapia i przejażdżki bryczkami
(tel. 74 840 58 60, www.
stadoksiaz.pl).

Palmiarnia
w Wałbrzychu

To słynny zimowy ogród
Księżnej Daisy z Książa, wy-

budowany w 1914 r. Można
tu podziwiać ok. 80 gatunków
roślin z całego świata m.in.
palmy daktylowe, drzewa
cytrusowe, kaktusy. Część
ścian wyłożona jest tufem
sprowadzonym z Sycylii z
wulkanu Etna. Jednak dla
dzieci zapewne najciekawszą
atrakcją będą mieszkające tu
trzy lemury – Tytys, Juliano i
Olaf, a także żółwie i pawie
(tel. 74 66 43 834, www.
ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/
palmiarnia).

Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu

Muzeum posiada bogatą
ofertę edukacyjną dla najmłodszych. Prowadzone są
m.in. warsztaty kreatywne z
bogatą ofertą zajęć dla dzieci. Od rzeźbienia w masie
porcelanowej po malowanie
nieszkliwionej porcelany. Od-

bywa się tu także specjalne
zwiedzanie – „Muzealni Detektywi i Poszukiwacze”, połączone z zabawą polegającą na
odnajdywaniu przedmiotów
z ekspozycji. Istnieje również
możliwość zorganizowania
urodzin (tel. 74 664 60 30,
www.muzeum.walbrzych.pl).

Stara Kopalnia
w Wałbrzychu

Jest to najbardziej znany
lokalnie zabytek techniki. W
szerokiej ofercie edukacyjnej
znajdują się zajęcia muzealne,
warsztaty ceramiczne oraz gry
terenowe. Część zajęć została przygotowana w oparciu
o podstawę programową
kształcenia ogólnego MEN.
Górniczy Dzień Dziecka, Dziecięca Barbórka, artystyczne
urodziny, Szychta Fuksów,
Kopalnia Zmysłów, to tylko
niektóre z interesujących pro-

pozycji (tel. 74 667 09 70,
www.starakopalnia.pl).

Pałac Jedlinka
w Jedlinie- Zdroju

To malowniczo położony
XVIII-wieczny pałac. Organizowane są tu specjalne zwiedzania dla zorganizowanych
grup dzieci i młodzieży. Przed
pałacem znajduje się replika
samolotu „Czerwonego Barona” (tel. 74 845 40 07, www.
jedlinka.pl).

Zamek Grodno
w Zagórzu Śląskim

To pięknie położony zamek
piastowski (XIII w). Tematyka zwiedzania na pewno
spodoba się najmłodszym
turystom. Średniowieczne
studnie, kamienne krzyże pojednania, wiekowa lipa sądowa, szkielet księżniczki Małgorzaty w zamkowym lochu – to

Dla dzieci, które uwielbiają
pociągi, to obowiązkowy kierunek. Miejsce to umożliwia
odwiedzającym bezpośredni
kontakt z żywymi pomnikami
dawnej techniki – parowozami i maszynami. Muzeum
udostępnia ekspozycję obejmującą zabytkowy tabor kolejowy od 1890 r. do lat 70. XX
w. Atrakcją jest również możliwość przejechania się „Trasą
parowozową”. Wśród znanych parowozów dzieci odnajdą m.in. uśmiechnięty parowóz Tomek (tel. 74 637 43
30, www.muzeumtechniki.pl).

OSiR w Świebodzicach

W skład kompleksu wchodzi m.in. Wodne Centrum
Rekreacji, największy zespół
basenów otwartych na Dolnym Śląsku, kręgielnia i skatepark. W czasie wakacji przy
ul. Rekreacyjnej 1 czynny jest
basen letni (tel. 74 66 69 620,
www.osir.swiebodzice.pl).

Aqua-Zdrój
w Wałbrzychu

To przede wszystkim park
wodny, który wyposażony jest
w brodzik, mini zjeżdżalnię,
trzy rurowe zjeżdżalnie wodne, kaskadę wodną. Najwyższy standard czystości wody
pozwala na prowadzenie zajęć nawet dla niemowląt. Dla
najmłodszych organizowane
są tu zajęcia z pływania, tenis
stołowy i squash. W Aqua-Zdroju cyklicznie organizowane są tematyczne półkolonie,
także zimowe oraz urodziny
na sportowo (tel. 74 660 93
12, www.aqua-zdroj.pl).
Red
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» Widok zabudowań fabryki H. Ohme w Nieder-Salzbrunn w latach 20. XX wieku / Stein E. (red.), Monographien deutscher Städte, Bd. XVI Waldenburg in Schlesien, Berlin 1926

Wielce szacowny jubilat
Choć działała – i to jedynie przez niespełna pół wieku – w niewielkiej miejscowości Sorgau, która dopiero po latach stała się częścią przynależącego do Szczawna-Zdroju Szczawienka (Nieder-Salzbrunn), a jeszcze później dzielnicą Wałbrzycha, jej wyroby największą rzeszę miłośników mają w Stanach Zjednoczonych. A
niektóre z nich rozpalają wyobraźnię kolekcjonerów bardziej niż słynna Bursztynowa Komnata. Fabryka porcelany Hermanna Ohme, bo to o niej mowa, powstała
140 lat temu.
Ohme, urodzony w 1841
roku niedaleko Lipska, ukończył szkołę handlową, zaś z
porcelaną – i regionem wałbrzyskim – związał się dzięki
małżeństwu z Anną Richter.
Anna (z domu Dimter) została wychowana przez swoją
ciotkę, Theresię Krister, żonę
Carla Kristera, właściciela
pierwszej w Wałbrzychu fabryki porcelany i to właśnie
najprawdopodobniej dzięki
funduszom ze spadku po
Kristerze, jakie przypadły w
udziale Annie, jej mężowi
» Hermann Ohme (1841-1921)
z przemysłem ceramicznym
związał się dzięki swojej
żonie Annie, dziedziczce
porcelanowego imperium C.
Kristera / Schmidt-Stein G.,
Schlesisches Porzellan vor
1945, Würzburg 2007

udało się rozpocząć w 1881
roku budowę własnej fabryki. Nie bez znaczenia był
też fakt, że zmarły pierwszy
mąż Anny, August Richter,
był właścicielem zakładów
gazowniczych, które Anna
po jego śmierci przejęła i
którymi z powodzeniem zarządzała. Prowadzenie firmy
gazowniczej miało niebagatelny wpływ na funkcjonowanie fabryki porcelany,
ponieważ pozwalało na zasilanie tym surowcem wielkich
pieców ceramicznych.
Prawą ręką założyciela był
młody inżynier Ernst Maria
Bauer, który zajął się wyposażeniem i uruchomieniem zakładu. On z kolei – w
przeciwieństwie do Ohmego
– jako syn dyrektora fabryki
porcelany Carla Tielscha w

Altwasser (Stary Zdrój) z
przemysłem ceramicznym
miał kontakt od dziecka.
Jak sam wspominał: „moją
kołyskę otaczał dym z szesnastu pieców do wypału
porcelany, […] dorastałem
między węglem a skorupami
potłuczonej porcelany”. Po
zdaniu matury we Wrocławiu studiował inżynierię na
Królewskiej Akademii Rzemiosła w Berlinie, a następnie rozpoczął swoją karierę
jako ceramik w fabrykach
porcelany w Selb w Bawarii,
w Zagłębiu Ruhry, w Paryżu
w siedzibie manufaktury w
Sèvres oraz w Scheibe w
Turyngii, gdzie pracował aż
do otrzymania od Hermanna
Ohmego propozycji objęcia
stanowiska dyrektora technicznego w jego fabryce.

Ernst Maria Bauer był nie
tylko sprawnym organizatorem, ale także wynalazcą
i autorem wielu nowatorskich rozwiązań w produkcji
porcelany, w tym zasilanego
gazem pieca kanałowego
(zwanego też tunelowym) do
wypału porcelany, kamionki,
majoliki i szkła, na który uzyskał patent w czerwcu 1894
roku. W piecu tego typu wyroby były transportowane na
specjalnych wózkach przez
wszystkie jego części – od
podgrzania, przez wypał, aż
do schładzania. System pieca
tunelowego został wprowadzony – po raz pierwszy w historii niemieckiego
przemysłu ceramicznego
– w 1906 roku w fabryce
C. Tielscha i używany jest
powszechnie do dzisiaj. W
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» Reklamowy wazonik z nazwą fabryki, datą założenia (1882) oraz
sygnaturą, którą – z niewielkimi modyfikacjami – oznaczano wyroby
przez cały okres produkcji / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

» Reklamy fabryki H. Ohme z lat 1919-20 / Schmidt-Stein G., Schlesisches Porzellan vor 1945, Würzburg 2007

uznaniu tych dokonań Hermann
Ohme w 1894 roku uczynił Ernsta
Marię Bauera współwłaścicielem
fabryki w ramach jawnej spółki
handlowej, a nieco później Związek Niemieckich Fabryk Naczyń
Porcelanowych G.m.b.H. w Berlinie
nadał mu dożywotni tytuł honorowego członka rady nadzorczej.
Otwarta w 1882 fabryka Hermanna Ohmego mieściła się w
niewielkiej podwałbrzyskiej miejscowości Sorgau, włączonej później w granice administracyjne
Szczawienka (Nieder-Salzbrunn)
pod adresem Waldenburger Strasse 10. Głównym powodem takiej, a nie innej lokalizacji było
bezpośrednie sąsiedztwo dworca
kolejowego na trasie linii łączącej
Wrocław z Wałbrzychem – i dalej z
Jelenią Górą, co znacząco ułatwiało
transport surowców oraz gotowych
wyrobów.
Fabryka, która rozpoczęła produkcję z dwoma piecami do wypału porcelany, rozrastała się bardzo
szybko i już po czterech latach
swojego istnienia zatrudniała 250
pracowników, zaś po kolejnych
pięciu – 326, w tym 126 kobiet.
Firma oferowała serwisy kawowe,
herbaciane, śniadaniowe, stołowe
oraz porcelanę sanitarną w niemieckich, angielskich i francuskich
fasonach, a także drobniejszy asortyment, taki jak wazony, akcesoria
dla palaczy, świeczniki itp. Wyróżniały się one niezwykle wysoką
jakością – specjalnością Ohmego
była produkcja szczególnie cienkich naczyń – oraz stojącym na

wysokim poziomie wzornictwem,
za które odpowiadali pracujący dla
firmy znani artyści. W 1891 roku
fabryka zdobyła po raz pierwszy
międzynarodowe uznanie uzyskując w Londynie dyplom honorowy I
klasy, a w 1904 roku – złoty medal
na wystawie we Wrocławiu oraz
złoty medal na wystawie światowej w St. Louis. Kiedy w 1907
roku Związek Niemieckich Fabryk
Naczyń Porcelanowych wprowadził
klasyfikację fabryk według jakości i
cen, Ohme znalazł się w elitarnym
gronie ośmiu producentów zaliczonych do najwyższej III klasy.
Hermann Ohme przed 1904 rokiem przeprowadził się do Drezna.
Będąc dalej współwłaścicielem założonej przez siebie fabryki, pozostawił bezpośrednie nią kierowanie
wspomnianemu już Ernstowi Marii
Bauerowi oraz swojemu synowi
Hermannowi Alfredowi, któr y
choć początkowo studiował języki
klasyczne w Genewie, za namową
ojca jednak podjął studia na wydziale chemii na uniwersytecie w
Berlinie (studiował też medycynę
i chemię na uniwersytetach w
Dreźnie i Wrocławiu), zaś praktykę
zdobywał w kilku fabrykach porcelany w Anglii.
Po śmierci założyciela w dniu 28
października 1921 roku (Hermann
Ohme zmarł w wieku 80 lat i został
pochowany na cmentarzu św. Jana
w Dreźnie) fabryka przeszła szereg
zmian własnościowych walcząc
jednocześnie z ekonomicznymi
następstwami I wojny światowej.
Nie zapomniano także o pracowni-

kach – aby polepszyć ich sytuację,
zakład utworzył w Nieder-Salzbrunn spółdzielnię mieszkaniową,
a oprócz tego oddał do dyspozycji
zatrudnionych robotników i urzędników należące do firmy mieszkania. Stworzono także dom dla
dziewcząt, w którym zamieszkać
mogły zamiejscowe niezamężne i
owdowiałe robotnice. Pracownikom oddano również do użytku
siedem mórg (ok. 17500 m. kw.)
ziemi uprawnej.
W połowie lat 20. XX w. fabryka
odzyskała oddech po wojennych
i powojennych perypetiach. W
zakładzie działało osiem pieców,
z czego jeden służył do wypału
niezwykle popularnej porcelany
kobaltowej. Fabryka posiadała
malarnię, drukarnię oraz nowoczesną pracownię aerografii i zatrudniała w tym czasie od 350 do
400 robotników. Produkowano
przede wszystkim zastawy stołowe, serwisy do kawy i herbaty,
filiżanki do mokki oraz filiżanki
kolekcjonerskie, naczynia na owoce
z najrozmaitszymi dekoracjami,
wazony, miski i puszki.
We współpracy ze znaną fabryką tekstyliów Websky, Hartmann
& Wiesen A.G. z miejscowości
Wüstewaltersdorf (Walim), fabryka Ohme oferowała do nabycia
wraz ze swoimi wyrobami pasujące do nich obrusy. Nowy salon
sprzedaży na hali spacerowej w
pobliskim kurorcie Bad Salzbrunn
(Szczawno-Zdrój) miał ożywić lokalną sprzedaż oraz spopularyzować wyroby fabryki wśród bogatej
klienteli. Poprzez poszerzenie sieci
przedstawicieli próbowano z kolei
zdobyć nowe rynki dla eksportu.
Oprócz sklepów w Londynie powstały kolejne w Amsterdamie,
Barcelonie, Mediolanie, Oslo,
Sztokholmie i Rio de Janeiro.
Głównym odbiorcą porcelany
były jednak Stany Zjednoczone
i to właśnie miało już wkrótce
przesądzić o losie fabryki. W 1929
roku podczas Wielkiego Kryzysu,
z powodu problemów ze zbytem
towarów w USA fabryka musiała
zwolnić 200 pracowników. Nie po-

prawiło to jednak sytuacji, dlatego
rok później ogłoszono upadłość
i po 50 latach zaprzestano produkcji. Dzieło Hermanna Ohmego
padło ofiarą światowego kryzysu
gospodarczego. Fasony Ohmego
przejęła fabryka porcelany August
Schweig G.m.b.H. z miejscowości

Weißwasser (Biała Woda, Górne Łużyce) i sprzedawała je w
uwspółcześnionych dekoracjach.
Na podst.: Schmidt-Stein G., Schlesisches
Porzellan vor 1945, Würzburg 2007 i Stein E.
(red.), Monographien deutscher Städte, Bd. XVI
Waldenburg in Schlesien, Berlin 1926, tłum. i
opr. J. Drejer

» Ernst Maria Bauer (1853-1937) jako syn dyrektora fabryki C. Tielscha
w Altwasser dorastał „między węglem a skorupami potłuczonej
porcelany”. Był nie tylko prawą ręką H. Ohmego i współwłaścicielem
jego fabryki, ale przede wszystkim genialnym inżynierem i wynalazcą /
Schmidt-Stein G., Schlesisches Porzellan vor 1945, Würzburg 2007
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Plastyka w teatrze

Fot. użyczone (TLiA)

» „Akademia Pana Kleksa” to
jedna z propozycji TLiA na ferie

Jak ferie, to z lalkami
Pewnie domyślacie się, że nie chodzi nam o dziewczęce zabawy gumowymi postaciami z popularnych filmów, gdzieś pod
stołem w mieszkaniu. Lecz o tegoroczne ferie w wałbrzyskim
Teatrze Lalki i Aktora. A te odbędą się pod znakiem warsztatów. Będzie twórczo, ale nie tylko teatralnie.

» Przygotowania
do premiery
„Czarnoksiężnika z
Krainy Oz” trwają
pełną parą

Uczestnicy będą mieli
okazję wykazać się zdolnościami manualnymi,
rytmicznymi, ruchowymi,
muzycznymi i oczywiście aktorskimi. Wszystko wydarzy
się między 31 stycznia a 11
lutego.
Ferie przy Brzechwy będą
składały się z dwóch bloków
tematycznych. Pierwszy z
nich to plastyczny, drugi
rytmiczno-muzyczny, a płaszczyzną łączącą staną się
szeroko rozumiane tematy
teatralne. – Oferta feryjna
skierowana jest do dzieci w
wieku 7-10 lat. Niepotrzebne są szczególne umiejętności, nie będziemy wymagać
od uczestników wzorcowego
malowania, rysowania czy
wyjątkowej koordynacji ruchowej. Wystarczą chęci i
czas – mówi Karolina Sobolewska z TLiA w Wałbrzychu.
Takie ferie stają w kontrze do
nudy, gier komputerowych
czy telewizji. To dobry czas,
aby spędzić go nie tylko
w sposób kreatywny, ale

również na dobrej zabawie
pod okiem profesjonalnych
aktorów.

Rytm i ruch

Zajęcia rytmiczno-ruchowe to pierwszy z bloków
tematycznych ferii przy Brzechwy. Warsztat ten będzie
się składał między innymi z
gier i zabaw parateatralnych
rozwijających koncentrację,
wyobraźnię oraz świadomość własnego ciała i głosu,
a wszystko to w oparciu
o struktur y r ytmiczne. –
Oprócz tego dzieci dowiedzą
się, czym jest etiuda teatralna oraz jak można zbudować
postać – tłumaczy Seweryn
Mrożkiewicz, aktor i prowadzący warsztaty. Obok
r ytmu i ruchu uczestnicy
warsztatów popracują nad
tekstem i oczywiście jego
interpretacją. W całej tej
zabawie znajdzie się również
miejsce na improwizację
teatralną, która przyda się
wszystkim uczestnikom w
codziennym życiu.

Podczas bloku plastyczno-teatralnego dzieci stworzą
własną lalkę teatralną, będącą punktem wyjścia do
dalszej pracy nad jej ożywieniem. Celem tych zajęć
będzie pobudzenie wyobraźni oraz wykreowanie własnych bohaterów. Będzie
to prosta lalka wykonana z
rzeczy domowego użytku z
możliwością animacji. – Przy
okazji tej pracy będziemy
również stymulować nasze
ciało wprawiając je w ruch,
a następnie przenosić na
lalkę – mówi Joanna Jakacka-Majka, aktorka i prowadząca
warsztaty. Uczestnicy tego
warsztatu poznają podstawowe techniki animacji, nauczą
się pracy nad skupianiem
uwagi i obecnością poprzez
budowanie relacji pomiędzy
animatorem a lalką.
Ferie składają się z dwóch
turnusów, dzięki czemu z
zajęć będzie mogła skorzystać większa ilość dzieci.
Jednorazowa opłata za turnus, trwający 5 dni, to 50
zł. Zapisy trwają tylko do
25 stycznia pod adresem:
k.sobolewska@teatrlalek.
walbrzych.pl

Próby do nowej
produkcji

Równolegle do propozycji
feryjnej przebiegają próby

do najnowszego spektaklu
„Czarnoksiężnik z Krainy Oz”,
którego premiera zaplanowana jest na 19 marca tego
roku. Przedstawienie według baśni Lymana F. Bauma,
będzie opowiadało historię
podróży Dorotki, dziewczynki
mieszkającej w stanie Kansas, która dzięki splotowi
zdarzeń przenosi się z szarego Kansas do kolorowej,
sztucznej i magicznej krainy
Oz. Chcąc odnaleźć drogę
powrotną do domu, Dorota
spotyka zarówno dobre, jak
i złe postaci rodem z historii
baśniowych. Jej przyjaciółmi
stają się surrealistyczni bohaterowie: Strach na Wróble,
Blaszany Drwal i Lew. Każdy
z nich poszukuje fragmentu
swojej osobowości i wspólnie z Dorotką przeżywają
barwne przygody. Spektakl
reżyseruje Arkadiusz Klucznik,
spod którego reżyserskiej ręki
wyszedł „Tajemniczy Ogród”
bijący rekordy oglądalności.
– Mamy nadzieję, że i tym
razem jego spektakl spełni
oczekiwania publiczności
– dodaje Karolina Sobolewska. Na scenie wystąpią:
Marta Kaczmarczyk, Karolina
Bartkowiak, Anna Jezierska,
Bożena Oleszkiewicz, Rafał
Gorczyca, Kamil Król, Paweł
Kuźma, Filip Niżyński oraz
Paweł Pawlik.

Jakie spektakle zobaczycie
w ferie?
1.02 / 12:30/ AKADEMIA PANA KLEKSA
2.02 / 9:00/ SZEWCZYK DRATEWKA
3.02 / 11:00/ ATLAS NIEBA
6.02 / 12:30/ ATLAS NIEBA
8.02 / 12:45/ TAJEMNICZY OGRÓD
9.02 / 9:00 i 11:00/ TAJEMNICZY OGRÓD
10.02 / 9:00 i 11:00/ AKADEMIA PANA KLEKSA

Red

19

KULTURA / DZIEJE SIĘ

WIESZ CO | NR 4/25.1.2022 r.

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Dzieci w Dramacie

Spragnionych wrażeń w ferie zimowe
zapraszamy do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu na spektakl „Kiedy mój tata zmienił
się w krzak” w reżyserii Jakuba Skrzywanka.
To przejmująca historia o wojnie i uchodźctwie
ukazana z perspektywy kilkuletniej dziewczynki. Podróż, w której świat wojny jest
absurdalny i pozbawiony logiki. Po spektaklu
proponujemy warsztaty z aktorami, a na deser
zwiedzanie teatru z pedagog Nikolą Olszak.
Przedstawienie jest dedykowane osobom
w wieku 11-14 lat, ale odnajdą się w nim
wszyscy, zarówno opiekunowie, jak i dorośli,
którzy chcą zabrać do teatru swoje wewnętrzne dziecko.
Specjalnie na czas ferii bilety w promocyjnej
cenie 14 zł – dla wszystkich. Do kupienia w
kasie teatru lub online. Szaniawski gra spektakl w: środę (2 lutego, godz. 11:00), czwartek (3 lutego, godz. 11:00) i w środę
(9 lutego, godz. 11:00)

Raz Dwa Trzy gra

Dokładnie 30 lat temu, na korytarzu akademika w Zielonej Górze trójka młodych ludzi zagrała pierwsze wspólne
dźwięki i zaczęła się historia. Historia zespołu, który pozostał
wierny sobie i swojej muzycznej drodze, konsekwentnie
krocząc z boku głównego nurtu. Historia zespołu, który w
tylko sobie znany sposób potrafił połączyć talent literacki
Adama Nowaka z muzyczną finezją i fantazją, wytwarzając
swój własny, charakterystyczny i rozpoznawalny muzyczno-literacki język. Zespołu, który w niedościgniony sposób
zinterpretował piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha
Młynarskiego – z pełnym szacunkiem dla pierwowzorów.
Zespołu, który przez te wszystkie lata zbudował ogromną
więź ze słuchaczami, grając tysiące koncertów – od małych
klubów po wielkie sale koncertowe. Chodzi oczywiście o
„Raz Dwa Trzy”.
Grupa wkrótce zagra w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. To już 12 lutego o godz. 16:00. Bilety kosztują
110 zł.
SCB, KaR

Poczuj się jak górnik

Zła Benedetta?
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu
był film „Benedetta” w reżyserii Paula Verhoevena.

Autor takich wyrazistych
obrazów jak „Nagi instynkt”,
„Pamięć absolutna” czy „RoboCop”, mimo wieku (84 lata),
wciąż kręci filmy i to wcale nie
mniej kontrowersyjne. Paul
Verhoeven w ubiegłym roku
zrealizował „Benedettę”, która
na początku stycznia weszła
na ekrany polskich kin.
Holenderski twórca zainteresował się XVII-wieczną
historią przeoryszy klasztoru
Matki Bożej w Pescii. Według
biografii, Benedetta była odważną lesbijką dążącą do
przejęcia władzy w zakonie.
Mimo tematyki, trudno było
oczekiwać od specjalisty od
kinowej przemocy i erotyzmu,

rozwiązywania teologicznych
dylematów. Za to Verhoeven
nadal zachował swój styl. W
filmie jest dynamicznie, zmysłowo, krwiście i oczywiście
kontrowersyjnie. Benedetta
przekracza próg klasztoru
jako dziewczynka. Jest bystra,
wygadana i pewna siebie.
Wyróżnia ją jeszcze coś – ma
(tak twierdzi) bezpośredni
kontakt z Jezusem. Jej wizje
(reżyser je ekranizuje) stawiają
ją w gronie najważniejszych
sióstr. Pewnego dnia do grona zakonnic wchodzi młoda,
atrakcyjna nowicjuszka Bartolomea (Daphne Patakia).
Dziewczyna wnosi wraz ze
sobą doświadczenie seksual-

ne. Jej zachowanie uruchamia
ukryte pragnienia Benedetty.
Jesteśmy zatem świadkami
ich efektownego romansu. Jak
się okazuje, nie tylko my, ale
również siostra przełożona –
Felicita (Charlotte Ranpling).
To rodzi bardzo poważne konsekwencje. Benedetta wie jednak, u kogo szukać pomocy.
To, co oglądamy na ekranie,
to oczywiście wyobraźnia
scenarzysty – Davida Birke’a
oraz reżysera, ale oparta na
prawdziwych wydarzeniach.
U Verhoevena Benedetta ma
twarz i ciało pięknej aktorki
Virginie Efry. Jej kochanką jest
nie mniej atrakcyjna Daphne
Patakia. Ich zbliżenia ociekają

seksem. Bohaterka filmu jest
równie charyzmatyczna w życiu klasztornym. Bezkompromisowo gra o władzę. Czy tak
dokładnie było? Pewnie nie.
Oglądając jednak wydarzenia
sprzed 400 lat, nie dbamy o
to. „Benedetta” wciąga od
pierwszych minut filmu, a
twórcom udaje się utrzymać
napięcie do samego końca.
Trzymamy za nią kciuki, aby jej
perwersyjny związek nie został nakryty. Nie odwracamy

się od niej nawet wtedy, kiedy
oszukując zostaje przeoryszą.
Mimo że budzi sympatię, jej
postać jest niejednoznaczna.
Jej niewątpliwym sukcesem
była właściwa ocena zagrożenia w postaci zbliżającej
się do Pescii dżumy i podjęcie
dobrych decyzji, w celu ratowania mieszkańców.
Historia najbardziej konwersyjnej zakonnicy w historii
chrześcijaństwa budzi pytania
o etykę, wiarę, moralność

i wreszcie miłość. W filmie
można dostrzec nawiązania
do zachowań współczesnych
polityków. W „Benedetcie”
jest sporo momentów, które
świadczą, że film jest kierowany do masowego widza.
Pewnie stąd w obrazie jest
sporo naiwności i uproszczeń.
Mimo to warto obejrzeć to, co
Paul Verhoeven realizował aż
przez 4 lata.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Gwoździem po ekranie

Fot. użyczone (Natalia Kabanow/materiały organizatorów)

Już 29 stycznia zapraszamy do Starej
Kopalni na Nocne Zwiedzanie z pracami
górniczymi. Tajemnicze podziemia Starej
Kopalni zwiedzane nocą wraz z wyjątkowymi przewodnikami-górnikami to
niesamowite doświadczenie i świetna
zabawa. Tego wieczoru możecie sprawdzić
się w roli górników. Roboczy strój, lampa,
kask i aparat ucieczkowy – to elementy
ekwipunku, który otrzymacie podczas
Nocnego Zwiedzania. Pod czujnym okiem
przewodników-górników wyruszycie do
podziemi, aby przekonać się, jak wyglądają
prawdziwe prace górnicze. Liczba miejsc
jest ograniczona. Oferta przeznaczona dla
osób powyżej 10 roku życia.

20

mISZmaSZ

WIESZ CO | NR 4/25.1.2022 r.

Okiem gracza

Microsoft na zakupach

Prawnik radzi
Czy możliwe jest dziedziczenie jednoosobowego przedsiębiorstwa.
Odpowiada nasz prawnik Adam
Daraż.
Gdy chodzi o przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG, to
dziedziczenie biznesu jest
problematyczne. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej JDG ) majątek
zgromadzony przez przedsiębiorcę w ramach biznesu jest
jego majątkiem osobistym.
Dziedziczy się go więc na tych
samych zasadach co pozostałą
część spadku.
Z reguły spadkobierców
interesuje możliwość konty-

nuowania działalności gospodarczej. Jeśli zmarły miał już
wyrobioną renomę, kontakty
i zatrudnionych pracowników,
wydaje się to rozsądnym rozwiązaniem. Problem w tym,
że w przypadku JDG to imię
i nazwisko jest nazwą firmy.
Można wprawdzie wzbogacić ją o pewne dodatkowe
określenia, ale imię i nazwisko zawsze się tam znajdzie.
Trudno więc wyobrazić sobie
sytuację, kiedy przedsiębiorca

umiera, a inna osoba w jego
imieniu prowadzi działalność
gospodarczą, posługując się
tym samym numerem NIP i co
więcej – tym samym imieniem
i nazwiskiem.
Działalność można kontynuować dzięki tzw. zarządowi
sukcesyjnemu. Gdy umierał
przedsiębiorca prowadzący
JDG, spadkobiercy dziedziczyli
jedynie jego majątek, a więc
zarobione pieniądze itd., ale
już nie koncesje, zezwolenia
czy prawo kontynuowania zawartych umów. W 2018 roku
pojawił się jednak zarząd sukcesyjny. Jeśli przedsiębiorca
go ustanowi, to w razie jego
śmierci zarządca sukcesyjny
będzie mógł się zająć kontynuowaniem przedsiębiorstwa.
Oznacza to możliwość wyko-

UWAGA KONKURS

Pogoda za oknem sprawia, że pewnie wielu z was myśli o tym, aby
zaszyć się w miłym towarzystwie gdzieś w przytulnej knajpce. Zjeść
dobry lunch lub kolację, popijając grzanym winem lub gorącą herbatą.
Brzmi intrygująco, dajcie się więc zabrać w kulinarną podróż do wałbrzyskiej restauracji na Piaskowej Górze. W Kryształowej Gospodzie
Kuflowej za naszą sprawą zjecie posiłek z 15-procentowym upustem.
Ale jak to? Wystarczy, że pobawicie się z nami i poprawnie odpowiecie
na pytanie konkursowe. Przyjrzyjcie się fotografii. Jaki czeski zamek,
położony blisko granicy z Polską, przedstawia makieta na zdjęciu?
Podstawą to znać odpowiedź. Jeśli nie macie wątpliwości, wpiszcie
ją do kuponu, a ten pokażcie w lokalu podczas składania zamówienia.
Wtedy skorzystacie z 15-procentowego rabatu na wybraną potrawę z
karty dań. Na miłośników pysznego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (26 stycznia) do piątku (28
stycznia). Regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.wieszco.
pl. Potrawę zjecie na miejscu i otrzymacie na wynos. Podstawą jest
kupon z poprawną odpowiedzią.

CHALLENGER

Ale właściwie o co chodzi?
Otóż Microsoft postanowił
wybrać się na zakupy i całkowicie „przypadkiem” nabył
firmę Activision Blizzard. Tak,
dobrze czytacie TO Activision Blizzard. Ta informacja
wstrząsnęła wszystkimi, no
bo w końcu na horyzoncie
nie było żadnych sygnałów,
że coś takiego w ogóle może
się wydarzyć. Dochowanie tak
wielkiej tajemnicy jednocześnie pracując nad wszystkimi
aspektami prawnymi, to nie
lada wyczyn i jak widać się
powiódł.

Tu właśnie pisze się historia
– jest to największa transakcja
w dziejach branży gamingowej, opiewająca na kwotę
68,7 mld dolarów. Wyobrażacie to sobie? Dla porównania
wcześniejsze pierwsze miejsce
zajmował wykup Zyngi za
„jedyne” 12 mld dolarów.
Dzięki temu Microsoft trafił
na podium największych wydawców gier obok Sony oraz
Tencenta.
A co to oznacza dla nas
graczy? Rynek gier prawdopodobnie zmieni się nie do
poznania choć na tę chwilę

nywania zawartych wcześniej
umów, zatrudniania dotychczasowych pracowników czy
posługiwania się numerem
NIP i REGON zmarłego oraz
korzystania z udzielonych
koncesji.
Zarząd sukcesyjny nazywany jest „prowadzeniem
przedsiębiorstwa w spadku”
i ma umożliwić zachowanie
ciągłości prowadzenia działalności właśnie do chwili przeprowadzenia działu spadku.
Nie można bowiem ustanowić zarządcy sukcesyjnego,
jako stałego „spadkobiercy”
przedsiębiorstwa. Przepisy
wprowadzają ograniczenia
czasowe, zgodnie z którymi zarząd sukcesyjny może
trwać maksymalnie 2 lata
(z możliwością przedłużenia

przez sąd do 5 lat). Najlepiej, gdy zarządca zostanie
ustanowiony przez samego
przedsiębiorcę jeszcze przed
jego śmiercią. Można to zrobić
poprzez zamieszczenie odpowiedniego wpisu do CEIDG.
Jeśli natomiast przedsiębiorca
z tej możliwości nie skorzysta,
to wcale nie oznacza, że zarząd sukcesyjny w ogóle nie
będzie mógł mieć miejsca.
Można go ustanowić także po
śmierci przedsiębiorcy, choć
jest to bardziej skomplikowane. Uprawnione osoby mogą
powołać zarząd sukcesyjny w
ciągu 2 miesięcy od śmierci
przedsiębiorcy. Powołanie
zarządcy sukcesyjnego musi
się odbyć przed notariuszem,
który następnie zgłosi zarządcę do CEIDG.

ciężko o jakiekolwiek konkrety. Istnieje szansa, że w
usługach X-box i PC game
pass ujrzymy dotychczasowe
tytuły Activision Blizzarda,
jak i nowości, między innymi
Diablo IV, Overatch 2, czy
kolejne części Call of Duty.
Jedno jest pewne – nadciągają zmiany. I osobiście mam
nadzieję, że po wszystkich
ostatnich problemach Blizza,
(pod okiem Microsoftu) firma
ta nareszcie się zrehabilituje i
wróci do swojej formy sprzed
wielu lat.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.gameby.pl)

Ta informacja z ubiegłego tygodnia obiegła cały gamingowy świat w krótką
chwilę i stała się największym wydarzeniem bieżącego roku. I chyba raczej nic
nie zdoła tego przebić pomimo tego, że to dopiero styczeń.

SKN

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
Jaki czeski zamek, położony blisko
granicy z Polską, przedstawia makieta
na zdjęciu?

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

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

WIESZ CO | NR 4/25.1.2022 r.

21

mISZmaSZ

Wiem co jem

Po co tyle kupować?
Dzisiaj chciałabym zwrócić waszą uwagę na problem marnowania jedzenia. Dużo
mówi się o zero waste, ekologii, recyklingu, ale czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak ogromną rolę w każdej z tych idei odgrywamy my – konsumenci?
Według najnowszych danych w
Polsce każdego roku marnuje się
blisko 5 mln ton żywności. To bardzo wysoki wynik, jednak znacząco
lepszy niż ten z 2019 roku, który
uplasował nas na 5. miejscu w Unii
Europejskiej i według którego w
Polsce marnowano aż 9 mln ton jedzenia. To przerażające statystyki.
Kupujemy za dużo, zapominamy,
że coś jest w lodówce, a gdy się
zepsuje, bach do śmieci. Niech
pierwszy rzuci kamień ten, komu
nigdy nie zdarzyło się wyrzucić
żywności.
Aż 54% Polaków przyznaje, że wyrzuca jedzenie. Statystyczny Polak co
miesiąc wyrzuca prawie 20 kg jedzenia, można to przeliczyć na 3000 zł
wyrzucanych do kosza rocznie przez
4-osobową rodzinę, a przy galopującej inflacji i rosnących cenach, w 2022
roku kwota może być znacznie wyższa. Jeśli te liczby nie robią na was
wrażenia, to pozwólcie, że odwołam
się do statystyk ze świata. Jedna
trzecia światowej produkcji żywności
po prostu marnuje się, a jednocześnie
co 5 sekund jedno dziecko na świecie
umiera z głodu.
Problem marnowania żywności jest
gigantyczny i równie duża jest nasza
odpowiedzialność za ten stan rzeczy.
Teoretycznie widać większe zainteresowanie konsumentów postawami
pro-eko, co jednak nie przekłada się
na realne przeciwdziałanie marnowaniu żywności. To trochę jak z aktywnością fizyczną, wszyscy wiedzą, że
jest zdrowa i potrzebna, mało komu
chce się ćwiczyć.

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

» To warto wiedzieć

UWAGA

Co możecie zrobić? Na początek
sprawdzić stan lodówki i spiżarki,
zwrócić uwagę na termin przydatności do spożycia poszczególnych
produktów. Czy wiecie, czym różnią
się hasła „należy spożyć do” oraz
„najlepiej spożyć przed”?
Kolejnym krokiem powinno być
planowanie zakupów i nie kupowanie na zapas, jeśli nie mamy pomysłu

KONKURS

Zróbcie coś dla siebie i dla rodziny. Zabierzcie całą „familię” na
obiad lub zaproście na randkę swoją drugą połówkę. Nawet jeśli
jesteście po ślubie 15 lub 20 lat. Małżonkowie nie mogą wybrać
się na randkę? Jeśli zdecydowaliście się tak postąpić, teraz pewnie
myślicie, dokąd pójść coś zjeść? Proponujemy świdnicką Restaurację
Kryształowa. Nie tylko ze względu na jakość potraw, ale także dlatego,
że dzięki nam zjecie tam posiłek taniej. Tylko musicie wziąć udział w
naszej zabawie i poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
Wtedy otrzymacie 15-procentową bonifikatę. Zerknijcie na fotografię.
W jakiej miejscowości znajduje się Dębowy Dworek, którego model
widoczny jest na zdjęciu?
Kupon należy wypełnić, podając dobrą odpowiedź i pokazać w knajpce
przy składaniu zamówienia. Dopiero wówczas zapłacicie za wybrane
danie z menu o 15 proc. mniej. Na miłośników pysznego jedzenia
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji
Kryształowa czekają od najbliższej środy (26 stycznia) do piątku (28
stycznia). Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.wieszco.pl.
Danie otrzymacie na wynos i zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon z
poprawną odpowiedzią.

na dany produkt w naszym
menu. Warto też zapoznać się
z zasadami przechowywania
produktów, aby jak najdłużej
zachowywały swoją świeżość.
Ważne jest też, aby nakładać
sobie na talerz tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść. Niby oczywiste, ale ile razy na śniadaniu
hotelowym nałożyliście sobie
za dużo i albo się przejedliście,
albo jedzenie zostawiliście na
talerzu, a to wylądowało w
koszu?
Jeśli przesadziliście z zakupami, to pamiętajcie, że są
tzw. lodówki sąsiedzkie, gdzie
nadmiarem jedzenia możecie
podzielić się z potrzebującymi.
Rozwiązań jest mnóstwo.
Nie oglądajcie się na innych,
zacznijcie zmiany od siebie,
dajcie przykład. Powodzenia!
Magdalena Janusz, dietetyk Fundacji
Polskiedzieci.org

KUPON
W jakiej miejscowości znajduje się
Dębowy Dworek, którego model
widoczny jest na zdjęciu?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. użyczone (https://pl.123rf.com/#ziskejte)

» Dojrzałe acai o barwie niebieskofioletowej
mają kształt i wielkość dużych borówek

Acai, czyli bogactwo
odkryte przez Indiankę
Jagody acai (acai berry) to owoce palmy Euterpe oleracea. Pochodzą z tropikalnych lasów
amazońskich Ameryki Południowej, głównie z Peru i Brazylii. Przez wieki wykorzystywane
były tylko przez rdzennych mieszkańców amazońskich terenów Ameryki Południowej.
Legenda głosi, że jagody
odkryła indiańska dziewczyna o imieniu Iaca (acai
wspak), szukająca w lesie
swojego zmarłego dziecka.
Kiedy znalazła palmę, pokrytą
jadalnymi owocami, odkrycie
to zwiększyło jej smutek, że
jej zmarłe dziecko nie może
skosztować nowych owoców
i zrozpaczona zmarła pod
drzewem. Nazajutrz znalazło
ją plemię, a wraz z nią, nowe
źródło pożywienia. Wódz nazwał palmę imieniem córki.
Dojrzałe jagody o barwie
niebieskofioletowej mają
kształt i wielkość dużych bo-

rówek. Pod względem odżywczym, uważane są za jeden
z najbardziej wartościowych
produktów na Ziemi. Zaliczane do grupy superfoods
stanowią bogactwo bioaktywnych składników i w związku
z tym coraz częściej są przedmiotem badań i zainteresowań naukowców.

Skład i właściwości
prozdrowotne

Acai zawierają ogromne ilości dobroczynnych
związków o właściwościach
przeciwutleniających, które są odpowiedzialne za

prozdrowotne właściwości
jagód! Polifenole, o których
mowa, opóźniają procesy
starzenia, hamują rozwój
komórek nowotworowych,
wspomagają pracę serca
oraz zwiększają naturalną
odporność organizmu. To
grupa związków o wielokierunkowym działaniu, mogą
służyć zarówno jako czynniki
wspomagające utrzymanie
dobrej kondycji organizmu,
zapobiegać wielu chorobom, a także wspomagać
leczenie już zaistniałych stanów chorobowych. Badania
fitochemiczne potwierdziły

WIESZ CO | NR 4/25.1.2022 r.

» Dzięki liofilizacji, jagody acai zachowują
naturalny smak, aromat i kolor
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WIEMY JAK ŻYĆ
obecność w jagodach m.in. resweratrolu, cyjanidyny, kwercetyny, luteoliny,
kwasu elagowego. Z uwagi na dużą
pojemność antyutleniającą, jagody
zostały wpisane na listę ORAC (ang.
Oxygen Radical Absorbance Capacity),
listę produktów spożywczych o dużej
zawartości roślinnych przeciwutleniaczy.
Jednostka ORAC jest miarą właściwości
antyoksydacyjnych, Optymalna dawka
antyoksydantów w dziennej diecie powinna wynosić 5000-5500 jednostek
ORAC. Pojemność antyutleniająca w
jagodach może być zróżnicowana, ale
może dochodzić nawet do 15 000 µmol
TE / 100 g.

Skąd tyle
przeciwutleniaczy?

Oprócz związków o charakterze przeciwutleniającym, jagody acai zawierają
również witaminy (m.in. witaminę C, E,
beta-karoten), składniki mineralne (wapń,
fosfor, żelazo), kwasy tłuszczowe, szczególnie jednonienasycony kwas oleinowy z grupy Omega 9 oraz wielonienasycony kwas
linolowy z grupy Omega 6, które pomagają
obniżyć poziom „złego” cholesterolu (LDL),
zapobiegają występowaniu nadciśnienia
tętniczego, są pomocne w profilaktyce
miażdżycy naczyń i innych chorób układu
krwionośnego. Acai zawierają dużo błonnika (ok. 12 g w 100 g), wspomagającego
proces trawienia i regulującego pracę układu
pokarmowego.
Palmy, na których rosną jagody acai,
występują w tropikalnych obszarach zale-

wowych i przy brzegach rzek brazylijskiej
Amazonii. Są to rośliny silnie uzależnione od
klimatu i rosną wyłącznie w rejonach tropikalnych w pobliżu równika. Obszary te
należą do miejsc najbardziej narażonych
na promieniowanie UV na całej naszej planecie dlatego, aby uchronić
się przed słońcem, jagody muszą
wytwarzać duże ilości naturalnego
ochronnego „filtra”– substancji
znanej nam jako przeciwutleniacz.

Zastosowanie jagód
acai

Acai można spożywać jako dodatek do syropów, lodów, napojów orzeźwiających, sałatek i
jogurtów oraz innych deserów.
Najczęściej możemy kupić je w
postaci sproszkowanej, a często są
poddawane uprzednio procesowi
liofilizacji. To jedna z najdoskonalszych metod utrwalania żywności,
polegająca na suszeniu owoców
w stanie zamrożenia. Najczęściej
wykorzystywana jest do utrwalania owoców i warzyw, aby nie
utraciły cennych składników. Dzięki
liofilizacji, jagody acai zachowują
naturalny smak, aromat i kolor
oraz co najważniejsze, pełnię
składników odżywczych.
Sylwia Kaczmarek
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl

Fot. użyczone (Biuro Podróży Omnibus)

» Most Karola to jedno z najbardziej
charakterystycznych miejsc w Pradze

Praga, miasto zakochanych
Mieszkamy na bardzo atrakcyjnym turystycznie terenie. Mamy góry, historię, zabytki, atrakcyjne jest też nasze sąsiedztwo. Jeśli ktoś zapytałby
mnie, dokąd najchętniej na krótkie wycieczki jeżdżą wałbrzyszanie, nie
miałabym wątpliwości. Najczęściej wybieramy Pragę!
Stolica Czech przyciąga
sympatyków historii, architektury, imprezowiczów, a
osoby, które wolą spokój,
też znajdą tu kilka zacisznych
miejsc. Praga zwana jest „mia-

stem stu wież” oraz „miastem
zakochanych”.
Wspólnie z naszymi turystami jeździmy do Pragi
na jedno- i dwudniowe wycieczki. Te krótsze to przede

wszystkim poznawanie najstarszej części miasta. Zwiedzamy trasę, którą co roku
przemierzają miliony odwiedzających. Ale za to jaka to
trasa! Na początek uwagę

przykuwa uroczysta zmiana
warty pod Zamkiem Królewskim. My oglądamy tę w
południe, najbardziej galową
i widowiskową. Następnie
zerkamy, jak wysoko zawie-

szona jest flaga na maszcie, by przekonać się, czy w
zamku przebywa prezydent.
Ciekawą atrakcją jest katedra św. Wita, którą podczas
jednodniowej wycieczki oglądamy z zewnątrz. Charakterystycznym punktem Pragi jest
bez wątpienia Most Karola.
Znajdują się na nim piękne
kamienne rzeźby, a z samego
mostu roztaczają się widoki
na Wełtawę i Hradczany.
Stąd już tylko kilka kroków do
Rynku, odżywającego przed
każdą pełną godziną, kiedy to
tłumy czekają na widowiskową zmianę czasu na Zegarze
Orloj. Wycieczka jest krótka,
lecz treściwa. Wieczorem
jesteśmy już w Wałbrzychu.
Dwudniowy wypad do
Pragi oprócz trasy Starym
Miastem, przepełniony jest
ciekawostkami. Zobaczymy

» Sok z acai

awangardowe rzeźby Černego. „Konia”, czyli świętego Wacława, siedzącego na
wiszącym do góry nogami
zwierzęciu oraz obrotową
głowę Kafki. Zwolenników
historii zaciekawi „Pomnik
uratowanych dzieci” Wintona, nazywanego „brytyjskim
Schindlerem”. Chyba każdy
zna praską Złotą Uliczkę. Na
naszym wyjeździe jej wygląd
zauroczy każdego. Dokładniej
zwiedzamy również Zamek
Praski i katedrę. Miłośnicy
judaików też znajdą coś dla
siebie spacerując dzielnicą
żydowską. Praga jest bowiem
różnorodna, kolorowa, ciekawa i pełna niezwykłych
historii.
Do zobaczenia na szlaku
lub przy kuflu piwa na Placu
Wacława!
Maja Sobolewska
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Poziomo:
4 - uroczyste otwarcie wystawy
przed oficjalnym udostępnieniem jej
publiczności
6 - orzeczenie sędziów, jurorów
8 - w indyjskiej filozofii suma uczynków
człowieka, decydująca o charakterze
wcielenia 10 - wyraz lub wyrażenie niedbałe,
używane w języku potocznym
14 - osoba znajdująca przyjemność w
zadawaniu sobie cierpień
15 - poczęstunek po pogrzebie
16 - włóczęga bez domu i pracy
17 - grzybicza choroba skóry
objawiająca się żółtawymi strupami
Pionowo:
1 - pogardliwie o dużej grupie
natrętnych gapiów
2 - miękka część owocu lub narządu
3 - część kościoła, w której znajduje się
główny ołtarz
5 - pogrążenie się w myślach
7 - istota sprawy
9 - wykastrowany samiec konia
10 - dawny przyrząd do mierzenia czasu
11 - postać z mitologii greckiej,
zazwyczaj przedstawiana jako człowiek
z głową byka
12 - samica łosia
13 - stwardnienie narządu i
upośledzenie jego czynności

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - urządzenie budowlane służące do wbijania pionowych pali w
ziemię lub w dno zbiornika - kafar
5 - spektakl satyryczno-rozrywkowy – kabaret
10 - osoba przynosząca komuś
wstyd - zakała
11 - przywilej, uprawnienie
wynikające z zajmowanego
stanowiska – prerogatywa
13 - osoba stroniąca od ludzi,
mająca do nich niechętny lub
wrogi stosunek - mizantrop
15 - obszar, do którego nie
dociera światło bezpośrednio
na skutek obecności przeszkody – cień
17 - rodzaj bata na krótkim
trzonku, za pomocą którego
wymierzana była chłosta –
korbacz
18 - jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami,
żyjąca w Ameryce – legwan
Pionowo:
1 - w liturgii rzymskokatolickiej
główna szata liturgiczna – ornat

3 - praktyka zjadania osobników własnego gatunku – kanibalizm
4 - duży ptak o długiej szyi,
białym upierzeniu i palcach nóg
spiętych błoną pławną – łabędź
6 - element ruchomy maszyn,
który porusza się w cylindrze
– tłok
7 - drapieżna ryba żyjąca w
wodach słodkich, na tarło wędrująca do morza – węgorz
8 - bezsterowa łódź wykonana
z jednego pnia drzewa; wypalona lub wydłubana – czółno
9 - osoba, która złożyła hołd
lenny i przysięgę na wierność
– wasal
12 - zajęcia w szkole lub na
uczelni będące powtórzeniem
przerobionego materiału – repetytorium
14 - przeciwieństwo bytu –
nicość
16 - zbiorowiska roślinności
bagiennej, występujące na terenach podmokłych i brzegach
wód - szuwary
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Piątek

23:10
TVP1

niedziela
21:00

28 stycznia - 3 lutego 2022
Poniedziałek

21:00
POLSAT

21:35

Eskorta
dramat obyczajowy, Francja, USA, 2014

TVP1

XIX wiek, Nebraska. Ponadtrzydziestoletnia
Mary Bee Cuddy prowadzi dużą farmę.
Jest władcza, inteligentna i zaradna.
Samodzielnie uprawia nieurodzajną
ziemię i wykonuje prace przewidziane
dla mężczyzn. Próbując zachęcić do
małżeństwa okolicznych kawalerów, oferuje
im połączenie gospodarstw. Potencjalni
kandydaci odrzucają jednak kuszącą
materialnie propozycję, czym skazują ją na
trudy staropanieńskiego życia. Okolica nie
jest zbyt przyjazna kobietom.

Szybki jak śmierć
TVP 2

Sobota

Noe: Wybrany przez Boga

00:00

Marsjanin
Komandor Lewis i jej podwładni biorą
udział w pionierskiej misji na Marsie.
Gwałtowna burza piaskowa zmusza astronautów do ewakuacji. Odłamki systemu
satelitarnego ranią jednego z nich, Marka
Watneya. Po odzyskaniu świadomości
mężczyzna orientuje się, że członkowie
załogi pozostawili go na obcej planecie. Byli
pewni, że nie żyje. Dyrektor NASA Teddy
Sanders zwołuje konferencję prasową, na
której zawiadamia o zakończeniu misji
i tragicznej śmierci Watneya.

POLSAT

15:30
POLSAT

dramat przygodowy, USA, 2014

Kraina lodu II
ﬁlm animowany, USA, 2019

Młodą władczynię Elsę prześladuje
tajemniczy głos, który wciąż ją do siebie
przyzywa. Dziewczyna nie ma pojęcia,
do kogo należy ani dlaczego ją niepokoi.
Wkrótce dowiaduje się, że Arendelle znajduje się w olbrzymim niebezpieczeństwie. Za radą trolli Elsa postanawia razem
z Anną, bałwanem Olafem, Kristoﬀem
oraz dzielnym reniferem Svenem wyruszyć
w kolejną pełną magii i przygód wyprawę.
Ich celem jest Zaczarowana Puszcza,
do której dostępu broni niezwykła mgła.

Na skutek niegodziwości żyjących bez
Boga potomków Kaina świat pogrąża się
w zepsuciu i chyli ku upadkowi. Jedynymi
ludźmi sprawiedliwymi, żyjącymi uczciwie
i wykonującymi wolę Stwórcy, są przedstawiciele rodu Seta. Pewnej nocy były
wojownik i uzdrowiciel Noe ma przerażający,
niepokojąco realistyczny sen. Widzi w nim
gigantyczną powódź, która niszczy świat.
Przejęty sugestywnymi obrazami razem
z żoną Naameh i trzema synami odwiedza
swojego dziadka Matuzalema.

Wtorek

ﬁlm sf, Jordania, Wielka Brytania, USA, Węgry, 2015

Niedziela
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Środa

21:00

Most szpiegów

TVP1

thriller, Niemcy, USA, Indie, 2015

Stosunki ZSRR z USA są coraz bardziej napięte.
Aresztowany sowiecki szpieg Rudolf Abel
czeka na rozprawę. Brookliński prawnik
James Donovan, były oskarżyciel w procesach
norymberskich, zgadza się zostać jego
obrońcą. W obliczu zimnowojennej paranoi to
odważna decyzja, która naraża go na krytykę.
Adwokat wierzy jednak, że każdy człowiek
zasługuje na rzetelny proces. Jego relacje
z klientem oparte są na szacunku. Donovan
podkreśla, że wykonywał on swoje obowiązki
jak honorowy żołnierz.

Czwartek

Matka jest tylko jedna

22:40
TVN

dramat obyczajowy, USA, 2016

Rigby Gray (Selma Blair) to obiecująca
fotograf. Jej świetnie zapowiadającą
się karierę przerywa nieplanowana
ciąża. To wydarzenie całkowicie zmieni
jej poukładane życie. Rigby nie chce
jednak porzucać swojej pasji, dlatego
postanawia przygotować związany z nią
autorski projekt. Zamierza dokumentować relacje matek i córek. Rigby
uwiecznia na zdjęciach swoje bohaterki,
a jednocześnie poznaje ich niezwykłe
historie oraz sekrety.

Agent i pół
komedia, USA, 2016

W liceum Bob Stone był otyłym fajtłapą,
niezbyt lubianym i często wyśmiewanym
przez rówieśników. Pewnego dnia postanowił jednak zmienić swoje życie. W tym
czasie Calvin Joyner był prawdziwą gwiazdą
szkolnych korytarzy. Popularny wśród
dziewcząt i podziwiany przez kolegów wierzył, że w przyszłości wiele osiągnie. Dawni
uczniowie spotykają się dwadzieścia lat
później na zjeździe absolwentów. Los okazał
się przewrotny. Zakompleksiony Bob stał się
doskonale wyszkolonym agentem CIA.

piątek

28 stycznia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Jedna Planeta
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:30 M jak miłość - serial
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Zacznij Od Nowa
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
13:35 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Doktor Jan z Deekelsen
- 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
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Kobieta na krańcu
świata
16:00 Skoki narciarskie: Puchar Świata, Willingen
- konkurs mieszany
17:55 Skoki narciarskie: Puchar Świata, Willingen
- studio sport
18:30 Justyna Kowalczyk
19:00 Fakty
19:35 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma
21:00 Kraina lodu II
Elsa ma wątpliwości, czy
ta moc będzie wystarczająca, aby przezwyciężyć
problemy, które napotka.

07:00 Teledyski
07:45 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - John Gilhooly
- rozmowa, reż. Piotr Poraj
- Poleski, Anna Szałańska
08:25 Chopin W Łódzkiej
Operze
- reportaż
08:55 Kody ceramiki
- reportaż
09:30 Buster Bokserem
- komedia, prod. USA,
1926, reż. Buster Keaton,
wyk. Francis Mcdonald,
Snitz Edwards
11:00 Blisko, coraz bliżej
12:30 Wniebowzięci
- ﬁlm TVP, reż. Andrzej
Kondratiuk, wyk. Zdzisław
Maklakiewicz, Jan
Himilsbach, Regina
Regulska, Ewa Pielach,
Ryszard Narożnik,
Janusz Kłosiński
13:30 Podróż
sentymentalna - ﬁlm

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

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
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
21:25 Kulisy serialu
Na sygnale - felieton
21:35 Na sygnale - serial
22:15 Zniewolona - serial
00:15 Chiński łącznik - ﬁlm
02:15 SEAL Team
- komando Foki - serial

18:45 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
19:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
19:55 Zainwestuj
w marzenia - serial
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:40 Karnawał z TVP
- koncert
22:00 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:10 Eskorta - western
01:20 Szybki jak śmierć
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2018
03:15 Jak urodzić
i nie zwariować
- komedia
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 47 roninów
- ﬁlm przygodowy, Wielka
Brytania, USA, Węgry,
Japonia, 2013, reż. Carl
Rinsch, wyk. Keanu
Reeves, Hiroyuki Sanada,
Tadanobu Asano, Rinko
Kikuchi, Ko Shibasaki,
Cary-Hiroyuki Tagawa
22:45 Siedem
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1995, reż. David
Fincher, wyk. Brad Pitt,
Morgan Freeman, Richard
Roundtree, Kevin Spacey,
Gwyneth Paltrow,
R. Lee Ermey
01:15 MasterChef
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:50 Noc magii
04:05 Kto was tak urządził

23:25 Han Solo: Gwiezdne
wojny - historie
Film opowiadający
o nieznanych wcześniej
przygodach najsłynniejszego przemytnika
w galaktyce! W czeluściach mrocznego i groźnego
przestępczego półświatka,
Han Solo zaprzyjaźnia
się ze swoim przyszłym
drugim pilotem
Chewbaccą i poznaje
hazardzistę Calrissiana.
02:10 Resident Evil:
Ostatni rozdział
- horror
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

14:30 Grający z talerza
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, Francja, 1995
16:30 Przypadek dla początkującego kata
- ﬁlm fabularny
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Reżyserzy - Robert Wise
- cykl dokumentalny
20:00 Cyrano de Bergerac
- ﬁlm kostiumowy
22:25 Cena wszystkiego
- ﬁlm dokumentalny
00:15 Teraz animacje!
00:25 Teraz animacje! - Xoxo
Pocałunki i uściski - ﬁlm
00:55 Informacje
kulturalne
01:30 Salto - dramat
03:25 Charlotte Rampling.
Spojrzenie - ﬁlm
dokumentalny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Mroczna przeszłość
Zara bohatersko udaremnia napad i robi się o niej
głośno w mediach oraz
Internecie. Niechciany
rozgłos przyciąga uwagę
tajemniczej postaci z
przeszłości kobiety.
21:35 Kickboxer: Odwet
00:00 Escape Room
01:50 Castle - serial
kryminalny
02:45 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:45 Reporterzy. Z życia
wzięte
04:45 Menu na miarę
- program kulinarny

TVN 7
05:00 Szpital
06:00 Rozwód. Walka
o wszystko
06:55 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:30 Ten moment
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 SOS Ekipy
w akcji
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:20 Szpital - program
obyczajowy
18:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:30 Akcja aranżacja
20:00 Żony Miami
KOMEDIA

21:00 Sztuka zrywania
- ﬁlm komedia, USA, 2006,
reż. Peyton Reed, wyk.
Jennifer Aniston, Vince
Vaughn, Joey Lauren
Adams, Cole Hauser, Jon
Favreau, Jason Bateman,
Judy Davis, Justin Long,
Ann-Margret
23:25 Wakacje Jasia Fasoli
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, Francja, Niemcy,
2007, reż. Steve Bendelack,
wyk. Rowan Atkinson,
Emma De Caunes, Jean
Rochefort, Karl Roden,
Max Baldry
01:10 Krwawa układanka
02:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 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 16:00
Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
17:00 Galileo 18:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Jaś Fasola
- serial komediowy 20:05
Gwiazdy Kabaretu 22:10
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:30 Sygnał
Nic i Jonah, studenci MIT,
odwożą do Kalifornii dziewczynę Nica, Haley. Po drodze
odkrywają, że ich lokalizację
śledzi haker, Nomada, który
od dawna prowadzi z nimi
dziwną grę. 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
11:45 Reﬂeksje nad
Psalmem XXIII 11:55 Prymas
Stefan Wyszyński 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia
Obiecana 13:00 Mahajanga
13:20 Muzyczne chwile
13:30 Msza święta 14:20 100
cudownych miejsc 14:30
Zrozumieć Antycywilizacje
14:55 Słowo życia 15:00 Modlitwa 15:20 Mocni w Wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Siódmy sakrament 16:30 Tak
Go pamiętam 17:00 Filmowe
życiorysy 17:30 Geopolityka 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Warto zauważyć 19:30 Opowieści Theo 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 2

TVN
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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
- magazyn
08:20 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
08:45 Pełnosprawni
09:15 Sprawa dla reportera
10:20 Fascynujący świat
- Tropikalne wyspy świata
11:20 Okrasa łamie przepisy
- Golonka inaczej
12:00 Kapitan Apacz - western,
prod. USA, 1971
13:40 Z pamięci - felieton
13:50 Pełny obraz - Polska hub
transportowy
14:50 Tajemnice miasteczka serial kostiumowy
17:00 Teleexpress

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:50 Rodzinny ekspres
12:30 Karnawał z TVP
- koncert
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
- widowisko muzyczne
16:20 Na dobre
i na złe - serial
17:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat Peru. Sól - cykl reportaży
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy
20:00 The Voice Senior
23:00 Hity wszech czasów

05:40 Uwaga! - magazyn
05:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
06:55 Kobieta na krańcu
świata
07:30 Na Tropie Dzikich
Zwierząt
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:20 Totalne remonty
Szelągowskiej
14:25 Budując marzenia
- program lifestylowy
15:00 Kolekcja smaków
15:35 Skoki narciarskie: Puchar Świata, Willingen
18:30 Justyna Kowalczyk
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Kroniki Pucharu
Świata w skokach
narciarskich
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:30 Fistaszki - wersja
kinowa
Charlie Brown, pies
Snoopy i ich przyjaciele
w wracają nowym
wydaniu - animowanej
komedii przygodowej
wyprodukowanej przez
studio Blue Sky, w którym
powstała słynna .
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty Dom - Biedny
Dom
13:45 Drwale i inne
opowieści Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki
do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
20:00 Epoka lodowcowa 3:
Era dinozaurów
- ﬁlm animowany

07:20 Czesław Niemen
i Aerolit - Sopot ‘74
08:00 Informacje kulturalne
08:35 Tamte lata, tamte dni
- Halina Kunicka
- magazyn, reż. Joanna
Makowska
09:05 Portrety - Jerzy
Artysz - cykl reportaży
09:20 Sztuka dokumentu
- Hitchcock, Truﬀaut
- ﬁlm dokumentalny
10:50 Serialowa nostalgia
12:10 Muzeum Stanisława
Wyspiańskiego w
Krakowie - reportaż
12:40 Cyrano de Bergerac
- ﬁlm kostiumowy
15:15 Zaginione
- odnalezione
15:30 Z klasyką przez Polskę
- koncert
16:45 Retro kino - Stracone
złudzenia - dramat
18:25 Co dalej?
19:00 Legendy Rocka

06:00 Castle - serial
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.

05:05 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
06:55 Timmy
i przyjaciele
- animacja animowany
07:10 Akcja aranżacja
07:45 Beethoven III
- ﬁlm rodzinny, USA,
2000, reż. David M. Evans,
wyk. Judge Reinhold,
Julia Sweeney, Joe Pichler,
Michaela Gallo
09:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:45 Dennis rozrabiaka
- ﬁlm komedia, USA, 1993,
reż. Nick Castle, wyk.
Walter Matthau, Mason
Gamble, Joan Plowright,
Christopher Lloyd, Lea
Thompson, Paul Winﬁeld
15:45 Sknerus - ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Jonathan
Lynn, wyk. Michael J. Fox,
Kirk Douglas, Nancy Travis,
Olivia D’Abo

07:35 Galileo 11:50 Alex
Rider: Misja Stormbreaker
Nastoletni Alex Rider,
osierocony przez rodziców,
pozostaje pod opieką
swojego wuja, Iana, który nie
szczędzi starań i nakładów
na wszechstronną edukację
chłopca – od języków obcych
po sztuki walki i strzelanie.
13:55 STOP Drogówka 14:55
Zagadki Starego Testamentu
16:15 Najgroźniejsi kierowcy
świata 16:55 Policjantki i Policjanci 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:05 Motel 2: Pierwsze cięcie
Spodziewając się, że spędzą
tylko jedną noc na twardych
łóżkach w kiczowatych
pokojach, Caleb, jego seksowna narzeczona Jessica
i ich sarkastyczny przyjaciel
Tanner meldują się w motelu
Meadow 02:00 Ucho Prezesa
02:25 Disco Polo Life

TELETURNIEJ

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:30 Blondynka - serial
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
21:35 Hit na sobotę - Noe:
Wybrany przez Boga
- dramat, prod. USA
24:00 The Circle. Krąg
- ﬁlm fabularny
02:00 Operacja Delta Force
- ﬁlm akcji, prod. USA
03:40 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:30 Z pamięci
- felieton
04:35 Zakończenie

00:05 Kino relaks - Jak
urodzić i nie zwariować
- komedia, prod. USA,
2012, reż. Kirk Jones, wyk.
Cameron Diaz, Jennifer
Lopez, Elizabeth Banks,
Chase Crawford
02:05 Zanim nadejdzie noc
- ﬁlm akcji, prod. USA
03:50 Czy ktoś mnie kocha
w tym domu?
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Stanisałw Jędryka, wyk.
Małgorzata Pieczyńska,
Jan Frycz, Tadeusz Huk,
Marek Kondrat, Anna
Frankowska, Anna Gornostaj, Ewa Sałacka,
Eliza Sroka
05:00 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. Polska

20:05 Podatek od miłości
- ﬁlm komedia, Polska,
2017, reż. Bartłomiej
Ignaciuk, wyk. Aleksandra
Domańska, Grzegorz
Damięcki, Roma
Gąsiorowska, Michal Czernecki, Anna Smołowik
22:15 Tłumaczka
- ﬁlm sensacyjny, Wielka
Brytania, USA, Francja,
2005, reż. Sydney Pollack,
wyk. Nicole Kidman
01:00 Intruzi - ﬁlm horror,
USA, Wielka Brytania,
Hiszpania, 2011, reż. Juan
Carlos Fresnadillo,
wyk. Clive Owen
02:55 Uwaga!
- magazyn
03:10 Noc magii
04:25 Kto was tak urządził

22:05 Iron Man 2
Kiedy tożsamość superbohatera przestała być
sekretem, życie Tony’ego
stało się jeszcze bardziej
intensywne.
00:50 Wojna światów
Wellsa ukazuje heroiczną
walkę o przetrwanie
rodzaju ludzkiego widzianą oczami przeciętnej
amerykańskiej rodziny.
Uciekając przed pozaziemską armią zabójczych
Trójnogów, które niszczą
wszelkie oznaki życia na
swojej drodze, Ray Ferrier
ściga się ze śmiercią.
03:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island
- program rozrywkowy

20:00 Bilet do kina
- Bohemian Rhapsody
- ﬁlm prod. USA, 2018, reż.
Bryan Singer, wyk. Rami
Malek, Gwilym Lee, Ben
Hardy, Joseph Mazzello,
Lucy Boynton
22:20 Spirit of Łódź. Music
Festival - Nancy Vieira
23:25 Mocne Kino
- Gangster
- ﬁlm sensacyjny
01:30 Co dalej? - program
publicystyczny
02:10 Szpital Brytania
- ﬁlm obyczajowy
04:10 Zaginione - odnalezione - magazyn
04:30 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl

20:00 Mocne sobotnie kino:
Liberator 2
Casey Ryback wyrusza
wraz z bratanicą na pogrzeb jej ojca do Los Angeles.
Podczas podróży ich pociąg zostaje zaatakowany
przez terrorystów.
22:00 Robocop
00:15 Logan Lucky
02:35 Castle - serial
kryminalny
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska

18:15 Jumper
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2008, reż. Doug Liman,
wyk. Hayden Christensen,
Samuel L. Jackson, Jamie
Bell, Rachel Bilson, Diane
Lane, Michael Rooker,
Anna Sophia Robb, Kristen
Stewart
20:00 R.I.P.D.: Agenci
z zaświatów
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Robert Schwentke, wyk. Jeﬀ Bridges, Ryan
Reynolds, Kevin Bacon
22:15 Gra - ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. David Fincher,
wyk. Michael Douglas,
Sean Penn
00:50 Krwawa
układanka
- serial, USA

TV Trwam
10:40 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... w mijającym
tygodniu 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
14:35 Fatimskie orędzie
nadziei 15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Historia generała
„Bora” 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
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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niedziela

30 stycznia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Weterynarze z sercem
09:35 Las bliżej nas
10:00 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy
10:50 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:50 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Życie według świętego
Jana Pawła II
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Przyrodnik na tropie

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:20 Zacznij Od Nowa
- magazyn
10:55 The Voice Senior
- Półﬁnał
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2022 - widowisko
16:15 Big Music Quiz teleturniej muzyczny
17:10 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- Peru. Peru od tyłu
17:40 Lajk!
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany
19:25 Rodzinka.pl - serial

08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Klinika naturalnego
piękna
12:05 Co za tydzień
12:35 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
12:55 Kolekcja smaków
13:30 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
13:50 Na Tropie Dzikich
Zwierząt
14:25 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
14:45 Skoki narciarskie: Puchar Świata, Willingen
17:35 Kuchenne rewolucje
18:40 30. Finał WOŚP
19:00 Fakty
19:30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19:45 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:45 Sezon na misia 3
09:10 Auta 2
McQueen trzy razy wygrał
wyścig Piston Cup Championship w Kalifornii.
Nadal mieszka
w Chłodnicy Górskiej
przy autostradzie 66,
przyjaźni się ze Złomkiem i
pozostałymi autami.
11:40 Dragonball: Ewolucja
Goku mieszka z sędziwym
dziadkiem Gohanem i pod
jego troskliwym okiem
wytrwale trenuje sztuki
walki. Tymczasem w szkole stanowi obiekt drwin
kolegów, gdyż obiecał,
że na co dzień nie będzie
ujawniał swoich niecodziennych umiejętności.
Na osiemnaste urodziny
chłopak otrzymuje od
dziadka Smoczą Kulę.

07:00 Teledyski
07:15 Śpiewa Maria
Koterbska
- recital
08:00 Nabożeństwo
Kościoła Ewangelicko
- Reformowanego w
Żychlinie
09:05 Czeskie śniadanie
- Pod jednym dachem
- serial komediowy
10:05 Trzeci punkt widzenia
10:45 Pan z milionami
- komedia
12:50 Pod presją dźwięku
i słowa - ﬁlm dokumentalny, reż. Violetta
Rotter-Kozera
14:00 Paddington 2
- ﬁlm familijny
15:55 Philharmonic Five,
Beethoven i sztuka
cyfrowa - koncert
17:15 Niedziela z...
twórczością Franciszka
Walickiego

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:50 Nic do stracenia
11:45 Wycieczka na studia
13:30 Najpiękniejsze baśnie:
Mała Syrenka
14:40 Najpiękniejsze baśnie:
Królewskie dzieci
Królowa matka nie
akceptuje związku syna
z biedną dziewczyną i
postanawia pozbyć się
swoich wnuków. Dzieci
zostają uratowane przez
parę ogrodników.
15:55 Śnieżne psy
17:55 Dziewczyna
z Jersey
Po śmierci ukochanej Ollie
samotnie wychowuje
córkę. Wkrótce mężczyzna
poznaje szaloną Mayę.
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Cudzoziemiec
22:10 Wojenny biznes
- dramat

05:00 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:20 Wiedźmy
- ﬁlm przygodowy,
Wielka Brytania, 1990,
reż. Nicolas Roeg, wyk.
Anjelica Huston, Mai
Zetterling, Jasen Fisher,
Rowan Atkinson, Bill
Paterson, Brenda
Blethyn
09:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:25 Dziewczyna i chłopak,
wszystko na opak - ﬁlm
komedia, USA, 2010, reż.
Rob Reiner, wyk. Madeline
Carroll, Callan McAuliﬀe,
Rebecca De Mornay,
Anthony Edwards, John
Mahoney, Penelope Ann
Miller, Aidan Quinn
15:15 Zimowa opowieść
- ﬁlm melodramat, USA

KOMEDIA

TELETURNIEJ

FILM SENSACYJNY

FILM ANIMOWANY

KOMEDIA

FILM AKCJI

FILM PRZYGODOWY

15:05 Nie lubię poniedziałku
- komedia, reż. Tadeusz
Chmielewski, wyk.
Mieczysław Czechowicz,
Jerzy Turek
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Zniewolona - serial
kostiumowy
22:20 Zakochana Jedynka
- Lekarka z rajskiej
wyspy. Decyzja
- ﬁlm obyczajowy
24:00 Noe: Wybrany przez
Boga - dramat
02:30 The Circle. Krąg
- ﬁlm fabularny
04:20 Jaka to melodia?

20:00 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Szybki jak śmierć
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2018, reż. Jodi Scurﬁeld,
wyk. John Travolta,
Matthew Modine, Jennifer
Esposito, James Remar
22:55 Kino bez granic
- Zagubiony czas
- dramat
01:00 Człowiek na torze
- dramat psychologiczny,
reż. Andrzej Munk, wyk.
Zygmunt Maciejewski,
Zygmunt Zintel, Zygmunt
Listkiewicz
02:35 Wesele - ﬁlm
obyczajowy
04:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy
05:05 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Niezapomniany
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2017, reż. Denise Di Novi,
wyk. Rosario Dawson,
Katherine Heigl, Geoﬀ
Stults, Isabella Kai,
Cheryl Ladd
Rozwiedziona kobieta
postanawia zmienić
w piekło życie nowej
wybranki swojego byłego
męża.
22:25 30. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
00:05 MasterChef
- program rozrywkowy
prod. Polska
01:45 Noc magii
03:00 Kto was tak urządził
- program rozrywkowy
prod. Polska

13:20 Epoka lodowcowa 3:
Era dinozaurów
- ﬁlm animowany
15:30 Kraina lodu II
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo - Klinika Skeczów Męczących
22:05 X-Men: Pierwsza klasa
00:55 Cenny ładunek
Po nieudanym skoku
Eddie, brutalny gangster,
ściga piękną złodziejkę,
Karen, która go
wystawiła.
03:15 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Monstrum - komedia,
prod. Kanada, Hiszpania,
USA, 2016, reż. Nacho
Vigalondo, wyk. Anne
Hathaway, Jason Sudeikis,
Dan Stevens, Austin
Stowell
22:00 Scena muzyczna
- Janusz Wawrowski
23:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:40 Carrington - dramat
01:55 Teraz animacje!
- III - ﬁlm animowany
02:05 Teraz animacje!
- Xoxo Pocałunki
i uściski
- ﬁlm animowany
02:35 Kino nocne
- Bohemian Rhapsody
04:55 Legendy Rocka - Journey
- cykl dokumentalny

00:30 Wilk wojny
- ﬁlm akcji
Zwolniony ze służby
żołnierz zostaje zwerbowany przez tajemniczą
organizację. Wkrótce
mężczyzna odkrywa,
że jego szef jest baronem
narkotykowym.
02:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

17:45 Ostatni smok
- ﬁlm przygodowy, USA,
1996, reż. Rob Cohen,
wyk. Dennis Quaid, David
Thewlis, Pete Postlethwaite, Dina Meyer, Julie
ChristieJason Isaacs, Brian
Thompson, Sean Connery
20:00 Wyspa
- ﬁlm S-F, USA, 2005, reż.
Michael Bay, wyk. Ewan
McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou,
Sean Bean, Steve Buscemi,
Michael Clarke Duncan
23:00 Mad Max
- ﬁlm sensacyjny,
Australia, 1979,
reż. George Miller,
wyk. Mel Gibson
00:55 Krwawa układanka
02:00 Druga strona medalu

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:40
Tom i Jerry: Jak uratować
smoka 08:50 Mocarna
rodzinka 10:50 Galileo 12:55
Instrukcja Kochania 17:00
Gwiazdy Kabaretu 18:00 STOP
Drogówka 19:05 Galileo
20:05 Wstrząsy Akcja rozgrywa
się w małym miasteczku,
które nawiedzają dziwaczne
stwory, prawdopodobnie
porywające ludzi.
22:05 Żelazny rycerz 2 Na
pograniczu Anglii i Szkocji
rodzina de Vesci toczy walki
z celtyckimi najeźdźcami.
Podczas jednej z nich ginie syn
jednego ze szkockich wodzów,
co wywołuje żądzę krwawego
odwetu. Gilbert, patriarcha
rodu Vesci, wysyła swojego
syna Huberta, by sprowadził
posiłki. 00:25 Kosmos
- niewyjaśnione tajemnice
starożytności 01:25 Anatomia
głupoty

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:30 100
cudownych miejsc na świecie
11:40 Poznajemy Polskę
11:55 Muzyczne chwile
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków
14:25 Koncert Kolędowy
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

28
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TVP 1
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Okiem Wiary - magazyn
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
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Jedna Planeta. Siedem
kontynentów
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
SERIAL OBYCZAJOWY

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
- Brat Elvis
- spektakl teatralny
22:15 Świat bez ﬁkcji
23:20 Dobry, zły i brzydki
- ﬁlm fabularny
02:20 Drogi wolności
- Pojedynek
03:25 Oﬁcerowie - serial
kryminalny

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

M jak miłość - serial
Coś dobrego - reportaż
Familiada - teleturniej
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl
- serial komediowy
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
Koło fortuny
- teleturniej
Stepowa miłość
- serial kostiumowy
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany
Doktor Jan z Deekelsen
- serial obyczajowy
Koło fortuny
- teleturniej
Familiada - teleturniej
Miłość i przeznaczenie
Panorama
Va Banque - teleturniej

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
19:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial
21:55 Serca na sprzedaż
23:00 Medyceusze
Wspaniali - serial
00:15 Noc tygrysów
- ﬁlm fabularny,
prod. Kanada, 2010, reż.
Terry Miles, wyk. Jennifer
Beals, Gil Bellows, Leah
Gibson
02:00 O mnie się nie martw
- serial komediowy
03:00 Carol - ﬁlm obyczajowy
05:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:35 Zakończenie

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:40 Nowa Maja w ogrodzie
06:10 Akademia ogrodnika
06:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
14:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:25 Bunt
- serial, Polska
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 kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
- serial kryminalny
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 - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma

07:00 Muzyczne poranki
07:50 Ostatni swing - ﬁlm
09:05 Przypadek dla początkującego kata
- ﬁlm fabularny
11:00 Blisko, coraz
bliżej - serial
12:30 Smutne potwory - ﬁlm
animowany, reż. Justyna
Tafel, wyk. Barbara Kubiak, Piotr Głowacki, Iwona
Karlicka, Adrian Chudzik,
Barbara Kończy, Wanda
Łuczak, Kinga Krucz, Jerzy
Matula, Stefan Rola
13:30 Przygody Gapiszona
- serial animowany
14:10 Reżyserzy - Robert Wise cykl dokumentalny
15:10 Przygoda na Mariensztacie - komedia,
reż. Tadeusz Buczkowski,
wyk. Lidia Korsakówna,
Tadeusz Schmidt, Adam
Mikołajewski, Wanda
Bojarska, Tadeusz Kondrat

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce
z przestępczością na
ulicach San Francisco.
Głównym bohaterem
jest sprytny policjant Nash
Bridges (Don Johnson),
który w raz ze swoim
partnerem Joe Dominguez
(Cheech Marin) walczy z
przestępczością w mieście.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

05:05 Szpital - program
obyczajowy
06:05 Rozwód. Walka
o wszystko - program
07:00 Papiery na szczęście serial, Polska
07:35 Brzydula - serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko - program
12:15 SOS Ekipy w akcji program
13:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:15 Szpital - program
obyczajowy
17:20 Tajemnice
miłości
18:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście

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 16:00
Strażnik Teksasu 17:00
Instrukcja Kochania 18:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Instrukcja Kochania 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Cenny
ładunek Po nieudanym skoku
Eddie, brutalny gangster,
ściga piękną złodziejkę,
Karen, która go wystawiła.
Karen postanawia odzyskać
zaufanie Eddiego i w tym
celu zleca swojemu byłemu
chłopakowi kradzież przesyłki z rzadkimi klejnotami.
23:00 Wstrząsy
01:00 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 01:30
Pękniesz ze śmiechu

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SF

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Gra dla dwojga
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2009, reż. Tony
Gilroy, wyk. Clive Owen,
Julia Roberts, Tom
Wilkinson, Paul Giamatti,
Wayne Duvall
00:05 Prawie święta
- ﬁlm, USA, Chiny,
2016, reż. David E. Talbert,
wyk. Nicole Ari Parker,
Danny Glover, Omar
Epps, Mo’Nique,
Kimberly Elise
02:20 Co za tydzień
02:50 Uprowadzona - serial
03:40 Uwaga! - magazyn
04:00 Noc magii
05:15 Kto was tak urządził

21:00 MEGA HIT - Marsjanin
Straszliwa burza piaskowa
sprawia, że marsjańska
ekspedycja, w której skład
wchodzi Mark Watney,
musi ratować się ucieczką
z Czerwonej Planety.
00:05 Wojna światów
Uciekając przed pozaziemską armią zabójczych
Trójnogów, które niszczą
wszelkie oznaki życia na
swojej drodze, Ray Ferrier
ściga się ze śmiercią, by
ocalić własne dzieci.
02:40 Kickboxer:
Zemsta
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:55 Mistrz - dramat,
reż. Jerzy Antczak,
wyk. Janusz Warnecki
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Czarna żmija - serial
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Diamenty są wieczne
- ﬁlm sensacyjny
22:10 Powidoki
22:30 Panorama kina
polskiego - Dzikie róże,
reż. Anna Jadowska
00:20 Scena muzyczna
01:25 Monstrum
- komedia
03:20 Informacje kulturalne
03:55 Za kulisami snów
- ﬁlm dokumentalny
05:15 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Poniedziałkowy Hit:
Champion
21:55 Champion 2
23:55 Tylko jeden
01:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
02:20 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
03:20 Dyżur - serial
dokumentalny
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:35 Odwróceni - serial
sensacyjny, Polska
23:45 Kiedy gasną
światła
- ﬁlm horror,
USA, 2016, reż. David F.
Sandberg, wyk. Teresa
Palmer, Gabriel Bateman,
Alexander DiPersia, Billy
Burke, Maria Bello
Kobieta jest nawiedzana
przez stwora, który
pojawia się po zgaszeniu
światła.
01:20 Krwawa
układanka
- serial, USA
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
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
Pochodzenie świata 15:25
Kapłan pro-life 15:45 Święty
na każdy dzień 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
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 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

1 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Program rolny
12:50 Sekretne życie
wiejskich zwierząt
- serial dokumentalny
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:40 M jak miłość - serial
06:30 Sanockie ikony
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
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
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:35 Stepowa miłość - serial
kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:10 Doktor Jan z Deekelsen
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Miłość i przeznaczenie
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Stepowa miłość - serial

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:40 Doradca smaku
11:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:55 Tajemnice miłości
14:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:25 Bunt
- serial, Polska
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
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja - magazyn
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
- serial obyczajowy
prod. Polska
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Portrety Wojenne - ORP
Orzeł - Jan Grudziński
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:25 Piąta władza
- dramat
02:45 Serial fabularny

19:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial
21:55 Serca na sprzedaż
23:00 Medyceusze
Wspaniali
00:15 Kalkuta Matki Teresy
- ﬁlm dokumentalny
01:25 Na skrzydłach orłów
- dramat, prod. USA
03:10 Ukryta tożsamość
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2003,
reż. Michael Haussman,
wyk. Val Kilmer, Sam
Shepard, Faye Dunaway,
Neve Campbell
04:55 Rodzinka.pl
- serial komediowy
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Tożsamość
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Kanada, Niemcy,
Francja, Japonia, Wielka
Brytania, 2011, reż. Jaume
Collet-Serra, wyk. Liam
Neeson, Diane Kruger,
January Jones, Aidan
Quinn, Bruno Ganz, Frank
Langella
23:50 Kuba Wojewódzki
00:55 Porwani
- serial, USA
01:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:15 Noc magii
03:40 Kto was tak
urządził

21:05 Piraci z Karaibów:
Zemsta Salazara
Szczęście nie sprzyja
kapitanowi Jackowi
Sparrowowi, a złe wiatry
pchają go coraz silniej ku
kolejnej awanturze. Duchy
korsarzy pod wodzą jego
dawnego wroga, przerażającego kapitana Salazara,
wydostają się z Devil’s
Triangle z zamiarem unicestwienia każdego pirata,
jakiego noszą oceany.
00:00 Most szpiegów
03:00 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy

TVP Kultura
07:00
07:25
08:00
08:30
09:05
09:25

11:00
12:20

13:30

Co się dzieje
Teledyski
Informacje kulturalne
Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
Powidoki - program
publicystyczny
Mistrz - dramat, reż. Jerzy
Antczak, wyk. Janusz Warnecki, Ignacy Gogolewski,
Ryszarda Hanin, Andrzej
Łapicki, Henryk Borowski,
Igor Śmiałowski, Zbigniew
Cybulski
Blisko, coraz bliżej
Wahadełko - ﬁlm TVP,
reż. Filip Bajon, wyk.
Janusz Gajos, Dorota
Stalińska, Mirosława
Marcheluk, Zoﬁa Tomaszewska, Małgorzata Załuska,
Bogusław Sochnacki,
Stanisław Jaroszyński,
Janusz Dąbrowski, Jacek
Odrowąż Pieniążek
Józef Maria Bocheński
KOMEDIA

14:45 Marysia i Napoleon
- komedia
16:50 14 lipca - komedia
18:30 Do dzieła
- magazyn,
reż. Jarosław Rybicki
18:50 Czarna żmija - serial
20:00 Teatr Telewizji - Indyk
- spektakl teatralny
21:40 Lekkie obyczaje
- Królowie lata
- ﬁlm obyczajowy
23:25 Do dzieła - magazyn
23:55 Młoda Polska - Granica
00:30 Panorama kina
polskiego - Dzikie róże
02:15 Kino nocne - Papusza
- dramat
04:40 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Zakończenie

TV Puls

TVN 7

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Nieustraszeni

05:10 Szpital - program
obyczajowy
06:05 SOS Ekipy
w akcji
07:00 Papiery
na szczęście - serial
07:35 Brzydula - serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Tajemnice miłości
13:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:15 Szpital - program
obyczajowy
17:20 Tajemnice miłości
18:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

THRILLER

FILM SENSACYJNY

22:05 Cudzoziemiec
- thriller
Mężczyzna postanawia
dokonać zemsty na terrorystach IRA odpowiedzialnych za śmierć jego córki.
Trop wiedzie do członka
brytyjskiego rządu.
00:25 Atak z nieba
02:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym
szlaku
03:30 Na jedwabnym szlaku
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:40 Zamieć
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Francja, Kanada, 2009, reż.
Dominic Sena, wyk. Kate
Beckinsale, Gabriel Macht,
Tom Skerritt, Columbus
Short, Alex O’Loughlin
22:50 Ucieczka
z Nowego Jorku
- ﬁlm S-F, USA, 1981,
reż. John Carpenter,
wyk. Kurt Russell,
Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence,
Isaac Hayes, Season
Hubley, Harry Dean
Stanton
00:50 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:40 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 16:00
Strażnik Teksasu 17:00
Instrukcja Kochania 18:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Instrukcja Kochania 20:00
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial kryminalny
21:00 Wampiry Rosja, XVIII
wiek. Caryca Elżbieta wysyła
swojego chrześniaka Andrieja do klasztoru w nawiedzonej górskiej okolicy, by
sprowadził z powrotem na jej
dwór spowiednika posiadającego tajemną wiedzę. 22:45
Ogień zwalczaj ogniem
Strażak Jeremy Coleman jest
świadkiem zbrodni. 00:50
Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda

TV Trwam
11:50 Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz 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 Podobni
do ewangelicznego siewcy
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:25
Rotmistrz Pilecki 17:00 20
lat dla świata 17:10 Prosto
o gospodarce 17:30 Zostań
Żołnierzem RP 17:50 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 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

29
2 lutego

środaWIESZ CO | NR 4/25.1.2022 r.
TVP 1
05:15 Przysięga - serial
obyczajowy
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Sekretne życie wiejskich zwierząt Krowy
- serial dokumentalny
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
SERIAL OBYCZAJOWY

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 Matka jest tylko
jedna - dramat
22:45 Historia bez tajemnic
- Tak blisko... tak daleko...
23:50 Roznosiciel
- ﬁlm fabularny
01:35 Serial fabularny
02:35 Bodo - biograﬁczny
03:40 Wojsko - polskie.pl
04:05 Notacje
04:25 Zakończenie

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

M jak miłość - serial
Pożyteczni.pl
Familiada - teleturniej
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl - serial
komediowy
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
Koło fortuny
- teleturniej
Stepowa miłość
- serial kostiumowy
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany
Doktor Jan z Deekelsen
- serial obyczajowy
Koło fortuny
- teleturniej
Familiada - teleturniej
Miłość i przeznaczenie
Panorama
Va Banque - teleturniej
Stepowa miłość - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

19:20 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 - serial
21:55 Serca na sprzedaż
23:00 Medyceusze
Wspaniali - serial
00:15 Podwójne kłopoty
- komedia
01:50 McMaﬁa - serial
03:05 Kuba Rozpruwacz:
nowe śledztwo
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2019, reż. David Prof
Wilson, Emilia Fox,
Ashley Gething
04:15 Za marzenia - serial
05:05 Zakończenie

TVN

POLSAT

TVP Kultura

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:40 Doradca smaku
11:50 Ukryta prawda - program obyczajowy
12:55 Tajemnice miłości program
14:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
16:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:25 Bunt - serial, Polska
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
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma
21:05 Poznaj naszą rodzinkę
- komedia
W końcu Greg zaskarbił
sobie zaufanie twardego i
nieufnego teścia.

07:00 Teledyski
08:10 Do dzieła - magazyn, reż.
Jarosław Rybicki
08:35 Videofan - Portrety:
Honorata Martin
08:55 Którędy po sztukę
- Mieczysław Wejman
- magazyn, reż. Anna
Zakrzewska
09:15 14 lipca
- komedia, prod. Francja,
1933, reż. Rene Clair,
Rene Clair, wyk. Raymond
Aimos, Pola Iiiery,
George Rigaud, Thomy
Bourdelle
11:00 Blisko, coraz bliżej
12:25 Kratka
- ﬁlm TVP, reż. Paweł
Łoziński, wyk. Jerzy
Kamas, Michał Michalak,
Jadwiga Bukowska,
JOlanta Czaplińska
13:30 Artyści antagoniści
- Artyści antagoniści:
Turner i Constable

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Mumia - ﬁlm przygodowy, USA, 1999, reż.
Stephen Sommers, wyk.
Brendan Fraser, Rachel
Weisz, John Hannah,
Arnold Vosloo
00:00 47 roninów - ﬁlm przygodowy, Wielka Brytania,
USA, Węgry, Japonia,
2013, reż. Carl Rinsch,
wyk. Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu
Asano, Rinko Kikuchi,
Ko Shibasaki, Cary-Hiroyuki Tagawa
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii
04:15 Kto was tak urządził

23:15 Ciacho
- komedia
Kiedy Basia wpadnie
w tarapaty, a jej narzeczony Jan ujawni swoje
prawdziwe oblicze, nieporadni, ale zdeterminowani
bracia zrobią wszystko,
żeby uratować ukochaną
siostrę.
01:55 Jack i Jill
Bohaterem ﬁlmu
jest Jack, do którego
na Święto Dziękczynienia
przyjeżdża siostra-bliźniaczka Jill. Po paru dniach
wizyty Jill odmawia
opuszczenia domu
brata, wprowadzając tym
samym chaos w życie
domowników.
03:35 Love Island

14:55 Frantz
- ﬁlm prod. Niemcy,
Francja, 2016, reż. Francois
Ozon, wyk. Pierre Niney,
Paula Beer
17:00 Wrota Europy
- dramat historyczny
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Czarna żmija - serial
20:00 Na wschód
od Hollywood - Zama
- dramat
22:05 Więcej niż ﬁkcja
23:15 Międzynarodowy
Jazzowy Konkurs
Skrzypcowy im.
Zbigniewa Seiferta
00:35 Informacje kulturalne
01:05 Lekkie obyczaje
- Królowie lata - ﬁlm
02:55 Kino nocne - Niewinne
- dramat

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Gwiezdne wojny:
część VIII
- Ostatni Jedi
23:05 Mroczna przeszłość
SERIAL OBYCZAJOWY

00:55 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
01:55 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
prod. Polska
03:35 Na jedwabnym
szlaku
03:55 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:10 Szpital - program
obyczajowy
06:05 Rozwód. Walka
o wszystko
07:00 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:35 Brzydula - serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Tajemnice miłości
13:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:15 Szpital - program
obyczajowy
17:20 Tajemnice miłości
18:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
FILM OBYCZAJOWY

20:40 Czas mroku
- ﬁlm obyczajowy,
Wielka Brytania,
USA, 2017, reż. Joe Wright,
wyk. Gary Oldman,
Kristin Scott Thomas, Ben
Mendelsohn, Lily James,
Ronald Pickup, Stephen
Dillane
23:15 Żelazny orzeł II
- ﬁlm sensacyjny,
Kanada, Izrael, 1988,
reż. Sidney J. Furie,
wyk. Louis Gossett Jr.,
Mark Humphrey, Stuart
Margolin, Alan Scarfe
01:20 Krwawa
układanka
- serial, USA
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

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 21:00
Serce do walki Niepokonany
bokser Sailor O’Connor po
tragicznych przejściach stał
się kompletnie wypalonym,
złamanym człowiekiem.
22:55 Wampiry i świry 00:35
Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 01:35
Królowie australijskiego lombardu 02:05 Ucho Prezesa

TV Trwam
11:15 Misyjna Eucharystia
w Gahunga, Rwanda 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 Siewca nadziei 15:10 Pocztówka z Indii
- Chennai 15:20 Podobni
do ewangelicznego siewcy
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje 16:10 Na
zdrowie 16:30 Wyszyński
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Msza Święta
z Bazyliki św. Piotra
w Watykanie 18:55
Poczet Wielkich Polaków
19:00 Narodzenie Chrystusa
19:25 Brat Franciszek 20:00
Informacje 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

3 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Program katolicki
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Sekretne życie wiejskich zwierząt Świnie
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?

05:30 M jak miłość - serial
06:20 Zacznij Od Nowa
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:35 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 Nabożeństwo Kościoła
Chrześcijan Baptystów
w Głogowie
12:15 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:50 Koło fortuny
- teleturniej
13:35 Stepowa miłość - serial
kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:10 Doktor Jan z Deekelsen
- 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
11:40 Doradca smaku
11:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:55 Tajemnice
miłości
14:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:25 Bunt - serial, Polska
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
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:50 Pogoda
19:55 Safety Lab
bezpieczeństwo
ma pierwszeństwo
20:05 Farma

TELENOWELA

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

17:55 Klan
- telenowela
18:20 Kasta - serial
paradokumentalny
18:55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Na sygnale - serial
fabularyzowany
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
01:55 Nowa - serial TVP
02:50 Ocaleni - reality show

18:45 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
19:20 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu Ojciec
Mateusz - felieton
20:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
prod. Polska
21:55 Serca na sprzedaż
23:00 Medyceusze
Wspaniali - serial
00:10 Niewidzialny wróg
- ﬁlm akcji
prod. Wielka Brytania,
2015, reż. Gavin Hood,
wyk. Alan Rickman, Helen
Mirren, Aaron Paul
02:00 Zemsta o jasnych
oczach - serial
03:55 Jedyny świadek
- serial kryminalny
04:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:40 Agent i pół
- ﬁlm komedia,
USA, Chiny, 2016, reż.
Rawson Marshall Thurber,
wyk. Dwayne Johnson,
Kevin Hart, Amy Ryan,
Danielle Nicolet, Jason
Bateman
00:50 Kuba Wojewódzki
01:55 Uwaga!
- magazyn
02:15 Noc magii
03:40 Kto was tak
urządził

21:10 Serce nie sługa
Daria i Filip - główni
bohaterowie ﬁlmu znają
się od lat i są najlepszymi
przyjaciółmi. Filip to
klasyczny „Piotruś Pan”
i łamacz damskich serc.
Po kolejnej, upojnej nocy,
gdy obudzi się obok nowo
poznanej dziewczyny,
poczuje, że chce zmienić
swoje życie i nadać mu
sens.
23:15 Mój chłopak się żeni
01:45 Koszmar
następnego lata
03:50 Świat według
Kiepskich
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
08:00
08:35
09:30

11:00
12:35
13:30
15:15

Teledyski
Informacje kulturalne
Niedziela z...
Wrota Europy
- dramat historyczny,
reż. Jerzy Wójcik, wyk.
Alicja Bachleda-Curuś,
Kinga Preis, Agnieszka
Sitek, Agata Buzek, Piotr
Szwedes, Tersa Wójcik,
Katarzyna Groniec
Blisko, coraz bliżej
Przygoda Stasia - ﬁlm
Marcel Duchamp.
Sztuka bez granic
- ﬁlm dokumentalny
Pociągi pod specjalnym
nadzorem - ﬁlm fabularny, prod. Czechosłowacja, 1966, reż. Jiri Menzel,
wyk. A Prazak, D Zikova,
Vaclav Neckar, Josef
Somr, Vlastimil Brodsky,
Vladimir Valenta, Alois
Vachek, Ferdinand Kruta,
Jitka Bendova

FILM OBYCZAJOWY

17:00 Duże zwierzę
- ﬁlm obyczajowy
18:25 Res Poloniae
- O Polsce z oddali
- Lady Roxana Panufnik
18:55 Sanditon
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Czarny Piotruś
- komedia
21:45 Odkrywając Beethovena - V symfonia c - moll
op. 67 - ﬁlm
23:00 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Lady Roxana
Panufnik
23:40 Na wschód od Hollywood - Zama
01:45 Kino nocne - Autoportret
- Xavier Dolan

TV Puls

TVN 7

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

05:10 Szpital - program
obyczajowy
06:05 Rozwód. Walka
o wszystko
07:00 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:35 Brzydula - serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Tajemnice miłości
13:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:15 Szpital - program
obyczajowy
17:20 Tajemnice miłości
18:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Żony Miami

KOMEDIA SENSACYJNA

KOMEDIA

20:00 Pan i Pani Kiler
- komedia sensacyjny
Atrakcyjna Jen spotyka
przystojnego Spencera,
z którym wkrótce potem
bierze ślub. Nie wie, że jej
ukochany to były płatny
zabójca i za niedługo
będzie zmuszony rozliczyć
się ze swojej przeszłości.
22:00 Latynoski ogier
00:20 Gwiezdne wojny:
część VIII - Ostatni Jedi
03:20 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
04:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

21:00 Ogłaszam
was Chuckiem
i Larrym
- ﬁlm komedia, USA, 2007,
reż. Dennis Dugan, wyk.
Adam Sandler, Kevin
James, Jessica Biel, Dan
Aykroyd, Ving Rhames,
Steve Buscemi, Richard
Chamberlain
23:30 Artysta do bólu
- ﬁlm komedia,
USA, 2017, reż. James
Franco, wyk. James
Franco, Dave Franco,
Seth Rogen, Zac Efron,
Ari Graynor
01:35 Śmierć
przychodzi nocą
02:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:00
Strażnik Teksasu 08:05
Nasz Nowy Dom - magazyn
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
21:00 Pacjent zero 22:50
Zombiebobry - thriller, USA,
2014, reż. Rubin Jordan, wyk.
Atkins Lexi, Melvin Rachel,
Palm Cortney Trzy przyjaciółki z college’u wyjeżdżają
za miasto, gdzie zatrzymują
się w domku położonym nad
rzeką. Wkrótce dołączają
do nich ich koledzy, mając
nadzieję na rozrywkowy
weekend. 00:30 Anatomia
głupoty

TV Trwam
08:55 Kabwe 09:00 Na zdrowie
09:25 Brat Franciszek 10:00
Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Ziemia Obiecana
13:15 Muzyczne chwile 13:20
Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Kosmos
15:30 Danuta Siedzikówna
„Inka” 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 Modlitwa w Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu 19:25
Akademia pro-life 19:30
Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
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» W rozdzielaniu asyst
Kamila Zywerta
muszą wesprzeć
koledzy

Żeby więcej widzieć
Nie będziemy nikomu mydlić oczu. W kilku niedawnych
spotkaniach, jeszcze przed starciem z AZS AGH, koszykarze Górnika Trans.eu za rzadko dzielili się piłką. Bywało, że
często grali indywidualnie, przez co miewali przestoje w
ataku. W statystyce asyst biało-niebiescy nie błyszczeli, aż
tu nagle przyszedł mecz z krakowianami.
Na początek apel. Kibicom
(sobie zresztą też) zalecamy
cierpliwość i spokój. Sukces
czasem rodzi się w wielkich
bólach. Nie zawsze triumfy

odnosi ten, kto pięknie się
prezentuje, Nie wiemy, jak wy,
ale my wolelibyśmy brzydkie zwycięstwa niż cudowne
porażki. Zwłaszcza podczas

fazy play-off. Wszak to jest
najważniejsza część sezonu.
Czyż nie?!
Niezwykle mocno ściskamy kciuki za zespół trenera

Grudniewskiego, ale w ostatnich tygodniach z tyłu głowy
zapaliła nam się czerwona
lampka ostrzegawcza. Żeby
nie było, że pitolimy dla sa-

mego pitolenia, to najpierw
o pozytywach. Wałbrzyszanie
prawie najmniej w całej lidze
popełniają strat. To też niemal
najlepiej zbierająca drużyna
w stawce. Zespół słynie z
żelaznej obrony. Nic tylko
przyklasnąć i nisko się ukłonić. Dotąd zwłaszcza jeden
element był dość irytujący.
Mógł spędzać sen z powiek
fanów. Asysty. Spójrzcie obok
na zestawienie ostatnich 10
spotkań wałbrzyszan, jeszcze
bez uwzględnienia starcia z
Krakowem. Tylko w trzech
z nich Górnik Trans.eu miał
więcej ostatnich podań od
rywali. Gracze AZS-u AGH liczyli chyba, że biało-niebiescy
ponownie będą mieć kłopoty
z zespołowością, tymczasem
nasi wreszcie intensywniej
zaczęli wypatrywać się na
parkiecie. Efekt? Aż 28 asyst
całej drużyny (przy 16 gości),
ale nie to jest jeszcze najważniejsze. Otwierające podania
do kolegów zaliczyło aż 8
koszykarzy gospodarzy, a po 6
asyst zapisali na swoje konto
Kamil Zywert i Damian Durski.
Pięć dokładnych podań zanotował Marcin Dymała, który
był zresztą najlepszym graczem na boisku, dorzucając do
swojego dorobku 23 punkty, a
także 8 zbiórek i 4 przechwyty.
Oby tak dalej panowie. Basket
to przecież gra zespołowa.
Martwi natomiast, że w drugim meczu z rzędu, podopieczni Łukasza Grudniewskiego
popełnili 20 i więcej strat. W
Kołobrzegu było ich właśnie

Ilość asyst w 10 ostatnich
meczach Górnika
w Suzuki 1 Lidze
(bez spotkania z AZS AGH
Kraków)
Liczba asyst
Górnik
12
Opole
24
------Górnik
12
Dziki
20
------Górnik
10
Księżak
22
------Górnik
23
SKS
16
------Górnik
14
Znicz
17
------Górnik
19
Śląsk II
16
------Górnik
18
Sokół
28
------Górnik
16
Tychy
17
------Górnik
23
WKK
9
------Górnik
14
Kotwica
18
20, przeciwko krakowianom
22. Dość dużo. Biorąc pod
uwagę wcześniejszą średnią
w tym elemencie. Ale bez
nerwów, zalecamy spokój. Z
asystami jest już lepiej – oby
mecz z Krakowem nie był jednostkowym „wyskokiem”,
teraz baczniejszą uwagę trzeba
zwrócić na zbyt dużą ilość strat.
Tomasz Piasecki
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» Damian Durski to prawdziwy wojownik. Na niego zawsze można liczyć

To nie jest dom na piasku
Górnik Trans.eu Wałbrzych wyrzucił z pamięci porażkę w Kołobrzegu i powrócił na zwycięski szlak, tym razem ogrywając AZS AGH Kraków. W hali przy ul. Ratuszowej nasi są niezwykle mocni, w tym sezonie przegrali tam tylko raz.
Kompleks widowiskowo-sportowy
Aqua-Zdrój leży u stóp góry Chełmiec, ale pod wieloma względami
góruje nad konkurencją w Suzuki 1
Lidze. Obok hali w Zgorzelcu, to najlepsza arena w całych rozgrywkach.
Zaplecze ekstraklasy usiłuje uchodzić za profesjonalne rozgrywki,
ale – jak to mawiał znany z komedii
„Kiler” niejaki „Wąski” – „pewne
niedociągnięcia są”. Tu należy pochylić się nad obiektami. Zawodnicy
(przynajmniej jakaś ich część) dojadą do nich nowiutkimi pojazdami
od sponsora tytularnego ligi. Na
miejscu jednak naprawdę trudno
o wielki zachwyt. We wrocławskiej
„Kosynierce” czy jeszcze mniejszym
obiekcie w Pelplinie widoczność
parkietu ograniczają słupy, które
podtrzymują dach. Bliżej do lekcji
wuefu jest obiektom w Opolu (zresztą jest to hala Politechniki), Krakowie
(dom AGH, legendarne drabinki przy
ścianie), czy Łowiczu. Kameralne są

także hale w Koszalinie, Krośnie, Starogardzie Gdańskim, czy WKK Sport
Center w stolicy Dolnego Śląska.
Aqua-Zdrój to jednak nie tylko
miejsce niegodne pierwszoligowej
szarpaniny. To także arena, gdzie gospodarze są wyjątkowo niegościnni.
Od 15 grudnia 2018 roku, czyli od
porażki 70:72 z Basketem Poznań,
biało-niebiescy rozegrali 48 ligowych
meczów przy ul. Ratuszowej. Wygrali
aż 41, a porażki przypadły jedynie
na mecze z wrocławianami (cztery
z WKK, raz ze Śląskiem) i słupszczanami (dwie). Nieprawdopodobny
patent na triumfy w Wałbrzychu ma
WKK Wrocław, który z tarczą wyjechał także w tym sezonie. Pozostali
w Aqua-Zdroju dołują i krwawią, co
nieźle zgrywa się z kolorem siedzisk.
Otwarty w 2013 roku obiekt przypomina twierdzę o grubych murach, ze
zwodzonym mostem i fosą.
Choć sport, to nie tylko cyfry i statystyki, to trudno było oczekiwać, że

akademicy z Krakowa jakimś cudem
skruszą wałbrzyską twierdzę. I to
pomimo tego, że AGH w tym sezonie
jest jedną z najbardziej pozytywnych niespodzianek w stawce. Czas
swojego życia na ławce trenerskiej
przeżywa Wojciech Bychawski, który
po latach balansowania pomiędzy
pierwszą i drugą ligą zadomawia
się coraz bardziej na zapleczu elity.
Bilans 9-9 i miejsce w środku tabeli
beniaminka z Grodu Kraka to przecież
wynik ponad stan. W ubiegłym roku
45-letni szkoleniowiec osiągnął także
świetny wynik z kadrą Polski U-16,
awansując na mistrzostwa świata. Na
portalu społecznościowym Bychawski
pisał jakiś czas temu o tym, że warto
mieć marzenia. Te jednak w Aqua-Zdroju musiały zostać, przynajmniej
na chwilę, schowane do kieszeni.
Marzeń trenera nie urzeczywistnił
Szymon Pawlak. 23-letni skrzydłowy
rozpoczynał sezon w Górniku, ale
grał mało i potrzebował zmiany. W

AGH jest najlepszym strzelcem, ale
w sobotę zatrzymał się na 10 punktach. W sezonie 2018/19 mocno
za skórę biało-niebieskim zaszedł
Paweł Zmarlak, gdy poprowadził GKS
Tychy do wygranej 88:87, notując
19 „oczek”, 9 zbiórek i 8 asyst. Tym
razem był niegroźny. 25 punktów dla
gości zapisał na swoim koncie za to
Wojciech Fraś, który w poprzednim
sezonie, jeszcze w barwach Sokoła
Łańcut, rzucał w ostatnich sekundach
w Aqua-Zdroju na wagę dogrywki.
Wtedy spudłował, a teraz jego indywidualne popisy na niewiele się
zdały. Górnicy kontrolowali oblężenie
nieprzyjaciela, u których szwankowali łucznicy (8/34 za 3). Wybronili
twierdzę, choć dwa największe
drapieżniki z fosy, Piotr Niedźwiedzki
i Damian Cechniak, miały problemy z
przewinieniami. Po trzech słabszych
występach przypomniał o sobie z
kolei Marcin Dymała, którego mocno
wspierał duet niezmordowanych wy-

chowanków klubu – Damian Durski i
Bartłomiej Ratajczak.
Aqua-Zdrój po raz kolejny potwierdził swoje solidne fundamenty. Trochę
w sprzeczności do słów z utworu
Sylwii Grzeszczak „Małe rzeczy”, to
nie jest dom budowany na piasku.
Kolejnych oblężeń wałbrzyska twierdza spodziewa się już 29 stycznia, gdy
ofensywę planuje Żak Koszalin oraz 2
lutego, gdy na horyzoncie pojawią się
koszykarze Turowa Zgorzelec. Obaj
najeźdźcy są niżej notowani od biało-niebieskich, co oznacza, że twierdza
nie powinna ucierpieć. Czy aby jednak
na pewno? Przekonamy się wkrótce.
Górnik Trans.eu Wałbrzych –
AZS AGH Kraków 90:75 (24:10,
19:21, 23:23, 24:21)
Górnik Trans.eu: Dymała 23, Pabian 18 (12 zb), Ratajczak 13, Durski
13, Niedźwiedzki 9, Zywert 6, Kruszczyński 5, Cechniak 2 , Jakóbczyk 0,
Jeziorowski 0.
Dominik Hołda
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