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Ratują czy katują?
Jelonkowa szopka
Zobacz, z przymrużeniem
oka, o czym myślą rajcy
na samym początku 2007
roku.
str. 12-13
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Bagno w centrum
Dlaczego samochody
w śródmieściu grzęzną
w błocie?

Fot. Angelika Grzywacz

Pan Tomasz, pracownik schroniska, pokazuje dwa z siedmiu szczeniąt, które
trafiły tam zaraz po świętach Bożego Narodzenia. W tle psy w kojcach

REKLAMA

Wszystko

-33%

FOLLOW THE

INSTINCT

Ciasnota, brud,
smród. Wycie stłoczonych w kojcach bezpańskich psów słychać
z daleka. Walki, które

nierzadko kończą się
zagryzieniem słabszego osobnika. To
rzeczywistość przytuliska dla bezdomnych
SKUP

czworonogów przy
ulicy Spółdzielczej.
Podatnicy w 2007
roku na utrzymanie
tej placówki i jej pra-

SPRZEDAŻ

SERWIS

TELEFONY
KOMÓRKOWE

sklep przeniesiony z UL. SUDECKIEJ
na UL. KLONOWICA 13
(na przeciwko pogotowia ratunkowego) SIML OCK
TEL. 075 64 72 111

KOM. 501 48 55 57

cowników wydadzą
około 255 tysięcy złotych. Zdaniem personelu to stanowczo za
mało, aby zapewnić

zwierzętom godny
byt, a na rozbudowę
schroniska pieniędzy
nie ma.
Więcej: strona 3
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JELENIA GÓRA Mogą podnosić opłaty, ale nie więcej niż o wartość inflacji.
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Wyższy rachunek
Właściciele budynków i kamienic mają
wolną rękę przy ustalaniu czynszu.

Komenda Miejska Policji
75 26 938 ul. Nowowiejska
Komisariat Policji                                              

Sprawa dotyczy mieszkań
w spółdzielniach mieszkaniowych, komunalnych i tych
wynajmowanych od właścicieli
prywatnych budynków.
Do tej pory właściciele
budynków mogli wyznaczyć
opłaty co najwyżej na poziomie maksymalnych stawek
ustalanych co pół roku przez
wojewodę. Zwrócił na to uwagę
polski Trybunał Konstytucyjny
i Europejski Trybunał Praw
Człowieka. Stąd też pomysł
na zmianę tego przepisu, aby
nie ograniczał on wysokości
zarobku za wynajem.
W Jeleniej Górze nie ma zbyt
wielu właścicieli, którzy mogliby skorzystać z tego przywileju.
Nie dotyczy on, bowiem, posiadaczy budynków handlowych.

75 20 464   Plac Piastowski 
(Cieplice)
Komisariat Policji                                              
75 20 150 ul. Armii Krajowej
Szpital Wojewódzki 
75 37 100
Stra¯ Miejska
75 251 62
KMP Stra¯y Po¯arnej
76 47 450
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
75 24 734
UrZ¥d Miasta Jelenia Góra
75 46 100
Pl RatuszowY Urz¥d Miasta          
75 46 200
MOPS
75 23 951
Powiatowy Urz¥d Pracy 
64 73 160

Urz¥d Skarbowy
64 73 500
Urz¥d Celny
75 53 043
  

64 58 709

Rzecznik Praw Konsumenta
75 46 110
Centrum Informacji
Turystycznej                         
76 76 935
Teatr Jeleniogórski
64 28 110

Pozostali nie zamierzają zbytnio
nadużywać danego im prawa.
– Nie będę podnosił czynszu
– mówi Aleksander Korzeniowski, współwłaściciel dwóch budynków przy ulicy Sobieskiego.
– Mamy kamienice, które nie

wymagają żadnych remontów,
czy innych nakładów finansowych. Poza tym wiemy, jaka jest
sytuacja na rynku. Jeśli podniesiemy czynsz to wyeliminuje nas

od stycznia nie będą musieli
dokładać dodatkowej kwoty na
mieszkanie.
– Jeśli pojawiają się jakieś zmiany, zawsze istnieje

konkurencja. Jak na razie mamy
kolejkę do naszych mieszkań
i nie chcę tego zmieniać – wyjaśnia kamienicznik.
Tymczasem, mimo zapewnień właścicieli, wynajmujący
zaczynają się martwić, czy aby

możliwość, że będzie gorzej
niż było – mówi pani Ania
z Jeleniej Góry. – Tym bardziej, ze ustawa daje więcej
przywilejów właścicielom
a nie najemcom – dodaje
kobieta.

JELENIOGÓRSKIE CENTR. KULT.
64 238 81
Osiedlowy Dom Kultury

Fot. Krzysztof Knitter

Filharmonia DolnoŒl¥ska
75 38 160

75 41 090
M£odzie¯owy Dom Kultury
64 24 460
Miejski Dom Kultury
„Muflon”
75 53 626
Miejski Zak£ad Komunikacji
76 48 736
Info. PKP

75 29 327

InFO. PKS    0 300 300 137
0 708 308 000
*720 81 37

Podrożeją między innymi:
Usługi pocztowe: 5 groszy więcej: kartka, list;
10 groszy więcej – przesyłka priorytetowa

Przy ul. 1 Maja większość budynków ma lokale
handlowe: tam rewolucji czynszowej nie będzie

Kuratorium OŒwiaty
64 24 810

Uderzą w kieszeń

Leki: mogą podrożeć nawet o 11 %.

– Obecna stawka bazowa czynszu w lokalach komunalnych to 3,06 zł
za metr kwadratowy – mówi Lucyna Januszewska, dyrektor Zakładu Gospodarki lokalowej „Południe”. 13 grudnia prezydent miasta zatwierdził uchwałę
o podniesieniu czynszu. Od kwietnia lokatorzy mieszkań komunalnych należący do miasta
Jelenia Góra za metr kwadratowy zapłacą 3,26.

75 23 636

JELENIA GÓRA

Benzyna: nawet 30 groszy za litr.
Gaz: 10 procent w górę
cena z PGNiG

Ile w komunalnych?

Pogotowie Ratunkowe

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA      

Fot. Angelika Grzywacz



Od kwietnia lokatorzy kamienic ZGL
zapłacą o 20 groszy więcej za metr kwadrato-

Nie wszyscy lokatorzy wynajmowanych od właścicieli
mieszkań są tak pesymistycznie nastawieni. – Na razie
mam na rok podpisaną umowę
na określoną kwotę za czynsz
– mówi pan Radosław, który z
żoną i dwójką dzieci wynajmuje trzypokojowe mieszkanie w
centrum miasta.
Mieszkają w budynku, który nie wymaga jakiś specjalnych
nakładów. Sądzą, że obecna
kwota czynszu satysfakcjonuje
właściciela i niezależnie od
zmian w ustawie utrzyma się
na tym samym poziomie.
Nowe przepisy zezwalają
podwyższać czynsz mieszkańcom lokali komunalnych
i spółdzielni mieszkaniowych.
Żyje w nich większość jeleniogórzan.
Tymczasem spółdzielnie to
organizacje non profit, które
nie mogą zarabiać. Dlatego
nadwyżkę z opłat mieszkańców mogą przeznaczyć jedynie na remonty budynków.
W Jeleniej Górze w tym zakresie potrzeby są ogromne.
O ewentualnych podwyżkach lokatorzy jeszcze nic
nie konkretnego nie wiedzą.
Władze spółdzielni nie sądzą,
aby dało się ich uniknąć.
Do tej pory maksymalna
stawka za metr kwadratowy
w miejscowościach na Dolnym
Śląsku to 6 złotych i 6 groszy.
Angelika Grzywacz

Warzywa: najwięcej
ziemniaki: nawet o połowę
Mleko: około 10 procent

Ulga dla kieszeni
Potanieją
Kosmetyki: zniesiono
10% akcyzę

Sprzęt RTV, np. telewizory LCD – 30%

Dostęp do internetu: wg
przewidywań nawet o 20%

Więcej do portfela
Wzrośnie minimalne
wynagrodzenie za pracę
z 899,10 zł do 936 zł. Pensje podnoszą głównie firmy
związane z budownictwem
czy handlem.
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JELENIA GÓRA Niejasności wokół schroniska dla małych zwierząt

Latem w schronisku kurował się sokół
W przytulisku przebywa
ponad sto psów, a miejsc przeznaczonych do przetrzymywania czworonogów jest zaledwie
sześćdziesiąt.
Na ogrodzonym terenie
przy ulicy Spółdzielczej, w
niewielkich boksach, często
pośród własnych odchodów, ciśnie się
po cztery, pięć
zwierząt.
Jedne szczekają, inne
popiskują,
jeszcze inne
rzucają się
na siatkę
warcząc.
O s o by,
które odwiedzają placów-

nazwiska). Na odwiedziny w
schronisku namówiła go córka.
Po jednej wizycie powiedział, że
więcej tam już nie pójdzie.
Eugeniusz Ragiel tłumaczy,
że rzeczywiście jest więcej psów
w schronisku niż miejsc. Ale
nie wynika to z niedbalstwa
obsługi.
– Czworonogów
bez opieki przybywa. Naszą
rolą jest zapewnienie
im schronienia,
choćby ze
względów
bezpieczeństwa,
aby nie wałęsały się

Anna Ragiel w ławach rady miejskiej
kę i patrzą na to z boku, są
przekonane, że taka sytuacja to
wina zaniedbań kierownictwa
schroniska.
– Zero humanitaryzmu!
Przecież jest tam syf i ciasnota,
te psy są traktowane nieludzko
– mówi jeden z mieszkańców (prosi o niepodawanie

po mieście. Ale schronisko nie
rozrasta się. Nie mamy na to
pieniędzy – usłyszeliśmy.
Ragiel dodaje, że jakiś czas
temu pojawił się człowiek zainteresowany wsparciem finansowym rozbudowy placówki
przy ulicy Spółdzielczej. Jednak
odstraszyły go formalności.

Za pomówienie do sądu
Czy zarzuty postawione
przez anonimowych internautów na naszym forum, jakoby
pieniądze podatników są w
schronisku trwonione, mają
podstawę?
Eugeniusz Ragiel podkreśla,
że to pomówienia.
– Pracujemy tutaj bardzo ciężko, a wielu ludzi tego nie docenia
– mówi E. Ragiel. – Już kiedyś
pojawiały się tego typu bzdury,
teraz natomiast nie zamierzam
pozostać wobec tego wszystkiego
obojętny i skieruje sprawę do sądu
o obrazę – grozi.
W projekcie budżetu na 2007
rok na placówkę przeznaczono
255 tysięcy złotych. Kierownik
Ragiel wyjaśnia, że te pieniądze
ledwo wystarczają na pensje dla
pracowników i bieżące utrzymanie schroniska.
– Nie trzeba być ekonomistą, żeby to obliczyć – mówi.
Same płace, czyli około
tysiąca sześciuset złotych brutto dla jednego pracownika
miesięcznie, razy cztery osoby
i dwanaście miesięcy, plus zarobek kierownika to już ponad
połowa przyznawanej kwoty.
– Poza tym trzeba jeszcze doliczyć opłaty za energię, wodę, której zużywamy
dużo, bo trzeba posprzątać.
Nie mówię już o wyżywieniu,
weterynarzu, czy wyjazdach
na interwencje – zaznacza E.
Ragiel.
Zwierzęce sprawy
w ludzkich rękach
Jednak lobby dla placówki
wydaje się mocne: żona Eugeniusza Ragiela, szefa schroniska,
Anna Ragiel jest nie tylko prezesem jeleniogórskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, lecz
także radną Wspólnego Miasta.

Fot. Arkadiusz Piekarz

Fot. Archiwum

Ratują czy katują?

Eugeniusz Ragiel z łabędziem, odrzuconym przez stado. Ptak przebywa na kuracji w schronisku. Trafiają tu także sokoły, sowy, lisy…
– Czy wspólne członkostwo
w TOnZ pary małżeńskiej, której jedno ze źródeł utrzymania
stanowi dochód z opieki nad
zwierzętami, nie jest konfliktem
interesów?
Eugeniusz Ragiel tłumaczy,
że nie.
– Ja też działam w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami
od ponad trzydziestu pięciu lat.
Obecnie jestem nawet skarbnikiem Zarządu Głównego TOnZ
w Warszawie – mówi.
(W roku 2004 był przez kilka
miesięcy prezesem ZG TOnZ, ale
został z tego stanowiska odwołany, wciąż pozostaje jedynym na
Dolnym Śląsku starszym inspektorem TOnZ - red.).
– Dzięki Towarzystwu
co roku przekazywane są
nam tony pożywienia dla
zwierzaków. Poza t ym to
dwie różne instytucje, które
organizacyjnie nie mają ze
sobą nic wspólnego. A jeśli
Towarzystwo pomaga schronisku, to tylko na korzyść
zwierząt – podkreśla kierownik Ragiel.

Schronisko pod lupą?
Prezes jeleniogórskiego
TOnZ zaangażowała się w politykę. 12 listopada startowała
z listy Wspólnego Miasta z pierwszego miejsca i weszła do rady.
W poprzedniej kadencji zasiadła
wśród rajców Sojuszu Lewicy
Demokratycznej na niecały rok.
Stało się tak po mianowaniu
Stanisława Dziedzica prezesem
spółki „Wodnik”. Dziedzic musiał
zrzec się mandatu, a dostała go
następna w kolejności pod względem liczby zdobytych głosów na
liście – Anna Ragiel.
Radni SLD nie chcą oficjalnie
komentować politycznej zmiany
A. Ragiel. Jednak w rozmowie kuluraowej jeden z nich przyznał, że
postąpiła nielojalnie. – Poprzedni
prezydent bardzo pomógł zarów-

no Towarzystwu jak i schronisku
– mówi.
Radny, z którym rozmawialiśmy, nie wykluczył, że klub
Lewica i Demokraci – jako opozycja – dokładniej przyjrzy się
działalności tej placówki. – Nie zakładamy z góry, że dzieje się tam
źle, ale mamy sporo sygnałów, że
najlepiej nie jest – zaznaczył nasz
rozmówca.
Jeden z radnych klubu od
lat całą swoją dietę przeznacza
na pomoc ubogim dzieciom.
– Nie widziałbym nic złego
w tym, gdyby zainteresowany
radny swoją dietę przeznaczył
na pomoc bezdomnym zwierzętom. Rocznie to 18 tysięcy
złotych – usłyszeliśmy.
(angela, tejo)

Fot. Krzysztof Knitter

Czy schronisko dla zwierz¹t ma racjê bytu?

Maciej Łotecki

Myślę, że tak jak mali ludzie potrzebują
opieki, tak i zwierzęta jej potrzebują. Są
przecież częścią naszej planety, więc
powinny mieć odpowiednią opiekę.
Schroniska tego typu są więc potrzebne. Należałoby jednak pomyśleć
nad odpowiednim wykorzystaniem
pieniędzy przeznaczanych na ten cel, by
miały tam odpowiednie warunki.

Kazimiera Wasiucionek

Schronisko jest oczywiście potrzebne,
bo na ulicach pojawia się wiele bezpańskich psów. Ważne jest jednak jakie te
zwierzaki mają tam warunki. Jeśli jest
za mało miejsca to kierownik schroniska
powinien może pomyśleć nad zebraniem
pieniędzy i rozbudowaniem go.

Renata Pawlukiewicz

Schronisko powinno funkcjonować, ale
trzeba też zadbać o odpowiednie warunki
dla tych zwierząt poprzez znalezienie na
przykład jakiś sponsorów.

Agnieszka Pałucka

W takiej rzeczywistości jak nasza nic
innego w ramach pomocy tym zwierzętom nie sprawdziłoby się, więc takie
schronisko jest niezbędne.

(angela)

Wolontariusze potrzebni
Schronisko powstało 16 lat temu. Obecnie pracuje tam
sześć osób: czterech pielęgniarzy, lekarz weterynarii zatrudniony na pół etatu oraz kierownik. Brakuje wolontariuszy,
którzy podołaliby utrzymaniu ponad stu pięćdziesięciu
obecnie przebywających w schronisku zwierząt.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 stycznia 2007 r.

 WIADOMOŒCI

Bez skrupułów
Chciał zabić młotkiem sąsiadkę.
Wyjątkowym okrucieństwem, na szczęście nieskutecznym, wykazał się Edward
P., sześćdziesięciolatek z Kamiennej Góry, który wiosną
tego roku zamierzał w brutalny
sposób pozbawić życia sąsiadkę
Agnieszkę M.
Konflikt między rodzinami
P. i M. trwał od dłuższego czasu.
Dotyczył głównie nieporozumień związanych z wykonaniem toalety przez rodzinę
potencjalnego zabójcy i brakiem
utrzymania w niej higieny.
W spór włączali się także pozostali lokatorzy kamienicy.
Agnieszce M. nie podobały
się przy tym koty, które hodował
Edward P. Zwracała mu uwagę,
że zwierzęta załatwiają się na
strychu i niszczą pozostawione
tam ubrania, a smród kocich
odchodów jest nie do wytrzymania.
Sąsiedzi byli na siebie obrażeni, i poza wymianą docinków,
nie rozmawiali.
22 marca tego roku spór
znalazł swoje apogeum. Przebywająca na korytarzu Agnieszka
M. została nagle zaatakowana
przez Edwarda P. Sześćdziesięciolatek załapał kobietę jedną
ręką za kark, drugą – za szyję
i zaczął sąsiadkę dusić. Potem
złapał ją za włosy i kilkakrotnie
zadał ciosy młotkiem w głowę.
Szamotanina i krzyki
wołającej o pomoc kobiety
zaniepokoiły sąsiadów, którzy

wyszli na korytarz i odciągnęli
rozjuszonego napastnika od
ofiary. Ciężko ranną Agnieszkę
M. odwieziono do szpitala.
Edwarda P. szybko zatrzymano. – Mężczyzna przyznał
się do popełnienia zarzucanej
mu zbrodni – mówi prok. Ewa
Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej
w Jeleniej Górze. P. wyjaśnił,
że od trzech lat zbierał w sobie
złość na sąsiadkę i feralnego
dnia po prostu postanowił ją
zabić. Podczas przesłuchania
nie wyraził skruchy. Dodał, że
gdyby nie interwencja sąsiadów, swój zamiar na pewno by
zrealizował.
Krewkiego sąsiada zbadali
biegli psychiatrzy. Orzekli, że
w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał ograniczoną
zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim
postępowaniem.
Edward P. został tymczasowo aresztowany. Za usiłowanie
zabójstwa grozi mu kara do 12
lat więzienia.
(tejo)

Kronika policyjna
REGION
Łupią Niemców
Nie będą mile wspominać nasi zmotoryzowani zachodni
sąsiedzi pobytu w Jeleniogórskiem w okresie świątecznonoworocznym.
Tylko w nocy z minionego poniedziałku na wtorek przestępcy urządzili prawdziwy „nalot” na samochody należące do
niemieckich turystów. W Karpaczu skradziono dwa pojazdy
marki Audi A4 oraz Volkswagena. Z kolei w Barcinku łupem
nieznanych sprawców padł golf 4 kombi. Pojazdy z niemieckimi rejestracjami ginęły także w innych miejscowościach.
Nierzadko ich właściciele zostawiali w środku dokumenty
i inne, cenne rzeczy. Skradzionych aut poszukuje policja.
KOWARY
Ukradł i znieważał
28-letni kowarzanin ukradł w jednym ze sklepów kosmetyki warte 51 złotych.
Złodzieja zauważył personel i wezwał na miejsce policję.
28-latek uznał jednak, że racja jest po jego stronie. Interweniujących stróżów prawa obsypał wyzwiskami i był bardzo
agresywny. Policjanci zatrzymali mężczyznę, a wynik badania
alkotestem wykazał obecność ponad promila alkoholu w organiźmie.
(tejo)

KRAJ Czy stróże prawa popełnili przestępstwo?

Donos na policję
Anonimowe doniesienie dotyczące niektórych jeleniogórskich
mundurowych zamieścił na swojej stronie internetowej Komitet
Obrony Policjantów.
Pismo zostało przekazane
ministrowi sprawiedliwości,
prokuratorowi generalnemu
oraz komendantowi głównemu policji.
Rzecz tyczy, między innymi, zawyżania policyjnych
statystyk w celu otrzymania
przez wyższych rangą policjantów nagród.
Są też inne zarzuty: zaniechanie postępowania prowadzonego przeciwko członkowi rodziny jednego z szefów
policji. Nagradzanie dwóch

stróżów prawa za udział
w akcji przeciwpowodziowej,
choć – jak twierdzą autorzy
listu – w rzeczywistości byli
oni wówczas w domach i nie
brali udziału w działaniach.
Autorzy listu, przedstawiają się jako „uczciwi policjanci”.
Policjanci z garnizonu
jeleniogórskiego nie chcą komentować sprawy. Zostanie
ona skierowana do rozpoznania, jako doniesienie o przestępstwie, do Prokuratury

Apelacyjnej we Wrocławiu.
To nie pierwsza tego typu
sprawa w jeleniogórskim
garnizonie policji. Tak zwana afera mandatowa dopiero jakiś czas temu znalazła
finał przed sądem. Grupie
funkcjonariuszy zarzucano,
że zaniżali wysokość wystawianych mandatów. Niektórzy zostali uniewinieni, inni
– skazani na karę więzienia
w zawieszeniu. Wyrok nie jest
prawomocny.
(tejo)

JELENIA GÓRA

Włam na
przelew
C o r a z b a rd z i ej z u chwali czują się złodzieje
benzyny, którą kradną
z innych pojazdów pozostawionych na parkingach.
W ręce polic ji wpadło
dwóch paliwowych rabusiów w wieku 33 i 25 lat,
którzy przy ulicy Różyckiego, wyłamali zawór paliwa
w samochodzie marki Fiat
i spuścili z jego zbiornika kilka litrów benzyny.
Wcześniej podjechali tam
należącym do jednego
z przestępców fordem. Za
popełnione przestępstwo
grozi im nawet do 10 lat
więzienia.
(tejo)

REGION Zbyt szybka jazda sprzyja wypadkom

Diabeł się cieszy
Mamy zimę, a kierowcy jeżdżą jak w ciepłych porach roku. Zapominają o miejscowych oblodzeniach i śliskości szos i ulic.
Zacierają ręce blacharze:
mają sporo roboty. Na brak zajęć
nie narzekają pracownicy zakładów ubezpieczeniowych, policjanci i strażacy. Tylko kierowcy
są wściekli.
To właśnie oblodzone lub
mokre nawierzchnie, nieuważna
jazda i szybko zapadający zmrok
są przyczyną większości wypadków i kolizji, do których ostatnio
doszło na miejskich traktach
i okolicznych drogach.
O wielu nie wie policja, ponieważ nie są zgłaszane patrolom. Kierowcy sami dogadują się
między sobą.
Mimo rad i pouczeń, wielu
prowadzących wciąż jeździ za

szybko. Łatwo wówczas wpaść
w niekontrolowany poślizg. Hamowanie nic nie da. Pojazd, nad
którym w takiej sytuacji trudno
zapanować, kończy jazdę w rowie
lub na przydrożnym drzewie lub
słupie.
Tak było podczas wypadku, który wydarzył się w święta
w Miłkowie. 29-letni kierowca
na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad prowadzonym przez siebie samochodem
i uderzył w przydrożne drzewo.
Mężczyzna i o rok młodszy pasażer auta dochodzą do zdrowia
w szpitalu.
Podobnym zagrożeniem
jest szybko zapadający zmrok.

Fot. Angelika Grzywacz

REGION Nienawiść przyczyną konfliktu

Po uderzeniu w drzewo auto nadaje
się do kasacji
W połączeniu z mgłą, opadami
deszczu – chwila nieuwagi i tragedia gotowa. Przekonały się o
tym dwie osoby, które w świąteczno-noworocznym czasie na
ulicy Wolności, właśnie w takich
warunkach, potrąciły przechodzące prawidłowo piesze, w tym
jedną nastolatkę.
– Należy zadbać o założe-

Na miejscu wypadku w Miłkowie interweniowała straż pożarna

nie elementów odblaskowych
– radzi nadkom. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
Zdaniem instruktorów nauki
jazdy kierowcy zbytnio ufają
technice. Są przekonani, że jeżeli
w samochodzie jest system hamowania ABS i zimowe opony,
można bezpiecznie dodać gazu.
– Nic bardziej błędnego. Gwałtowne przyspieszenie na oblodzonej
nawierzchni to szalony manewr.
ABS, jeśli nie „złapie” szorstkiej
jezdni, po prostu nie zadziała
tak, jak trzeba – wyjaśnia Paweł
Suskowicz. – Lepiej jeździć nawet
za wolno i nie zważać na oznaki
niezadowolenia innych kierowców – dodaje.
Szczególnie niebezpiecznie
jest na mostach, estakadach
i bocznych, osiedlowych uliczkach. Tam, nie zważając na porę
roku, często szaleją młodzi amatorzy mocnych wrażeń za kierownicą małych fiatów. Patroli policji
prawie tam nie widać, a szkoda.
(tejo)
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JELENIA GÓRA Biesiada po obradach

Przed końcem 2006
roku nie wybrano wiceprzewodniczących ani
sekretarza miasta.

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ
Fot. Arkadiusz Piekarz

UL. KIEPURY PONIEDZIAŁEK

Fot.Arkadiusz Piekarz

Rajcy ciągle w pacie



Ostatnia sesja rady miejskiej odbyła się w miniony
piątek nie w ratuszu, ale w
Osiedlowym Domu Kultury.
Po obradach rajcy zasiedli do…
zastawionych stołów w sąsiedniej sali. A o czym wcześniej
zdecydowali?

Żywa szopka podczas Pasterki odprawionej w Boże
Narodzenie w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Zabobrzu. Po kilku latach ukończono budowę
świątyni. W środę kościół został uroczyście poświęcony przez biskupa seniora ks. Tadeusza Rybaka.

Fot. Arkadiusz Piekarz

SZKLARSKA PORĘBA WTOREK

Radni podczas jednego z głosowań na piątkowej sesji

Podjęto trzy uchwały
zmieniające budżet na 2006.
Nie zdołano wydatkować
75 tys. zł. z PFRON przeznaczonych na dofinansowanie
turnusów rehabilitacyjnych
oraz 47,8 tys. zł na dofinanso-

stanowili płacić mu wedle
najwyższej stawki 5.200 zł
stawki zasadniczej, 1.920 zł
dodatku funkcyjnego plus 40
procent tych kwot procent
za wysługę lat. Przy okazji
uchwalania poborów prezydenckich radny Zbigniew
Ładziński nie oszczędził kolegom z rządzącego klubu
PO i prezydentowi cierpkich
słów krytyki: – W innych
miastach, np. jak Legnica
czy Wrocław rady już dawno
ukonstytuowały się i pracują
pełną parą, a w Jeleniej Górze
ciągle trwają niekończące się
partyjne rozgrywki na temat
obsady stanowiska drugiego
wiceprezydenta, sekretarza
miasta oraz wiceprzewodniczących rady.

Wiesław Tomera, szef
klubu PO, przekonywał swojego kolegę z klubu LiD, że
te personalne ustalenia są
już bliskie finału. Prezydent
Marek Obrębalski zapewnił,
że choć ciągle jeszcze nie
mianował swojego drugiego
zastępcy i nie przedstawił radzie kandydata na sekretarza,
urząd działa bardzo sprawnie.
Prezydent woli mieć czas do
namysłu.
Faktem jest jednak, że
rajcy ciągle szukają partyjnego klucza do obsady
wakatów w urzędzie i radzie.
I tego klucza najwyraźniej
samodzielnie bez instrukcji
z góry znaleźć nie potrafią.

Śniegu jak na lekarstwo, ale wycieczki wyciągiem
na Szrenicę cieszyły się popularnością. Kolejkę
krzesełkową otwarto po kilku tygodniach przerwy
konserwacyjnej. Tak bezpieczniej dostać się na
szczyty Karkonoszy. Szlaki piesze są oblodzone i
zdradliwe.

UL. SOBIESKIEGO CZWARTEK
Fot. Arkadiusz Piekarz

Zbigniew Ładziński

wanie imprez sportowych lub
kulturalnych. Za te pieniądze
zakupiony zostanie sprzęt
komputerowy z dostępem
do internetu dla niepełnosprawnych.
Miasto nie zdążyło spożytkować na zaplanowane
w 2006 inwestycje ponad 57
milionów złotych. Kwotę tę
przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego.
Ponadto nie zdołano zmieścić
się z obiorem remontu Podwala i kilku drobniejszych
budów przed końcem roku.
Miasto zapłaci za te roboty
już 2007 roku, ale jeszcze
pieniędzmi z budżetu 2006.
Z nowego budżetu otrzyma pensję prezydent miasta
Marek Obrębalski. Rajcy po-

(maj)

JELENIA GÓRA Dziesięć dni niepewności

Zaczyna się noworoczny sezon sprzedaży fajerwerków.
W sklepach – do wyboru, do koloru. Petardy można
kupić nawet w spożywczym. Narzekają w sklepach
specjalistycznych. Mało tam klientów. Hipermarkety
znacznie obniżyły ceny na sztuczne ognie. Wybuchowego towaru nie wolno sprzedawać nieletnim.

Czekają na orzeczenie
Rzecz w powtórnym przeliczeniu kart do głosowania
w jednej z komisji po listopadowych wyborach samorządowych.

Grażyna Malczuk

czyński, szef sztabu LiD, po
tym, jak okazało się, że źle
przydzielono mandaty w radzie, ponieważ głosy zostały
błędnie policzone.
Część głosów oddanych na
Komitet Wyborczy Wyborców
„Wspólne Miasto” przypisano
startującym z listy komitetu
„Nasz Dom”. Dzięki temu do
rady weszła Dorota Dobek z
ND. Paradoksalnie, gdyby głosy
policzono prawidłowo, miejsce
pośród rajców przypadłoby
Grażynie Malczuk z Komitetu
Lewicy i Demokratów.

doszło do nieprawidłowości,
potwierdziła, że głosy zostały
policzone błędnie wskutek
pośpiechu i niedoskonałości
technicznych.
Sąd w tej sytuacji poprosi
prezydenta Jeleniej Góry Marka
Obrębalskiego o wydanie kart
do głosowania z tej komisji
i ponowne ich przeliczenie.
Jednocześnie sprawa została
odroczona do 12 stycznia.
Dopiero wówczas okaże się,
czy sąd uwzględni – co jest
najbardziej prawdopodobne
– protest wyborczy LiD.

Wtedy Dorota Dobek, po
kilkutygodniowej karierze
radnej, będzie musiała zrzec
się mandatu, a klub Lewicy i
Demokratów powiększy się
o jedną osobę – Grażynę Malczuk. Gdyby tak się stało, lewica
– z sześcioma radnymi – będzie
drugą siłą w radzie miasta.
(tejo)

Dorota Dobek

UL. POCZTOWA PIĄTEK
Fot. Arkadiusz Piekarz

Wniosek w tej sprawie do
Podczas pierwszej rozpraW gronie radnych DoSądu
Okręgowego
w
Jeleniej
wy
w
miniony piątek, przerota Dobek czy GrażyGórze wniósł Andrzej Gorzał- wodnicząca komisji, w której
na Malczuk?

Po niemal dwóch miesiącach nieobecności, na ulicach
miasta spadł śnieg. Kłopotu za wiele nie narobił. Drogowcy szybko posprzątali główne ulice. Biały puch odgarnięto
z chodników w centrum miasta. Jedynie w peryferyjnych
dzielnicach zimowo było nieco dłużej. Jak na końcówkę
grudnia przystało.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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jelenia góra Ratownicy w lepszych warunkach

Błysk po 30 latach
Odnowiona strażnica i cenny samochód.
czenia socjalne, pokoje i inne
wyposażenie.
W przyszłym roku planowany jest remont elewacji.
Stare okna wymieniono już
cztery lata temu.
Na tegoroczny remont
goprowcy przeznaczyli 650
tysięcy złotych, które udało
im się pozyskać z ogólnopolskich środków inwestycyjnych pogotowia górskiego.

Fot. Angelika Grzywacz

Zakończony remont
w siedzibie karkonoskiej grupy Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego
poprawi warunki pracy jeleniogórskich ratowników.
Pozwoli też na organizowanie
szkoleń dla goprowców z całej
Polski.
Do dyspozycji jest nowy
ośrodek szkoleniowy, gdzie
od 21stycznia będą odby-

Maciej Abramowicz przed cennym prezentem
dla goprowców – chevroletem captivą
wały się cykliczne szkolenia
medyczne.
Budynek należący do
GOPR ma już ponad trzydzieści lat. Wiele elementów
w nim wymagało wymiany.
– Instalacja elektryczna,
sieć wodno-kanalizacyjna
i grzewcza – wylicza Maciej
Abramowicz, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR.
Zmodernizowana została
dyżurka, gdzie ratownicy
mają wszystko w jednym
miejscu. Są tu teraz pomiesz-

Do piętnastego stycznia
w jednostce ma się pojawić
nowe wyposażenie, w tym
aparatura multimedialna
pomocna przy szkoleniach.
Przed świętami ratownicy
górscy dostali w prezencie chevroleta captivę, auto z napędem
na cztery koła, które pomoże
w akcjach, a także będzie goprowcom służyło jako pojazd
reprezentacyjny. Podobne samochody trafiły do wszystkich
jednostek GOPR w Polsce.
(angela)

Gotowi do akcji
W jeleniogórskiej jednostce pracuje trzynaście osób. Dziesięć
z nich zatrudnionych jest na etat, trzy dodatkowo mają
sezonowe służby zimą. Gotowych do akcji ratunkowych jest
ponad stu ochotników.

Fot. Krzysztof Knitter

Młode kadry na Pocztowej

Nietypowa obsługa za okienkiem umilała kupno kartek świąteczno-noworocznych na poczcie głównej.
Jak widać – klientka zadowolona.

JELENIA GÓRA Miasto umywa ręce, a kierowcy toną w błocie

Bagno w centrum
Z ł e wsp o m n i e n i a
m a j ą k i e r owc y,
którzy skorzystali
z parkingu przy filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Auta pozostawione tutaj
grzęzną w błotnistej mazi, a
ich użytkownikom przydałyby się długie kalosze.
Od kilku lat plac przy
DODN pozostaje niezagospodarowany. Do końca nawet
nie wiadomo, do kogo należy: nikt do niego nie chce się
przyznać.
– Na pewno nie do nas
– zarzeka się Zygmunt Korzeniewski, dyrektor filii
DODN-u. – Parking podlega
pod urząd miasta. Od 2001
roku wysyłam pisma, by
miasto się tym zajęło. Była
nawet decyzja, aby teren
utwardzić. Miało to nastąpić
wiosną tego roku, wiosna
jednak minęła, a błoto jak
było, tak jest – dodaje Zygmunt Korzeniewski.
Na kopii pisma czarno
na białym widać obietnicę
urzędu, że jeszcze w maju
zostanie naprawiona droga
dojazdowa do parkingu, a
sam plac – oczyszczony.
Tymczasem Miejski Za-

Fot. Angelika Grzywacz



To miejsce znajduje się kilkaset metrów
od reprezentacyjnego deptaku przy ul. 1 Maja
rząd Dróg i Mostów dementuje informacje dotyczące planów zadbania o to miejsce
– Nie przypominam sobie,
żeby wpłynął do mnie jakikolwiek wniosek dotyczący tego
parkingu – powiedział nam Czesław Wandzel, dyrektor MZDiM.
– Zajmujemy się sprawami
dotyczącymi dróg i parkingów
przy pasie drogowym. Mieliśmy
informacje o drodze dojazdowej
do tego parkingu i ją naprawiliśmy na tyle, na ile było to
możliwe. Natomiast ten parking
nie leży przy pasie drogowym
i my się tym zajmować raczej nie

będziemy – podkreśla.
Rocznie przejeżdża
i przechodzi tu tysiące ludzi,
nie tylko klientów DODN,
lecz także wielu mieszkań-

ców, czy turystów, którzy z
braku miejsc parkingowych
gdzie indziej, mogą tu zostawiać samochody.
Angelika Grzywacz

Był ryneczek
Jeszcze sześć lat temu funkcjonowała w tym miejscu część zlikwidowanego w 1999 roku Targowiska Miejskiego „Kiliński”. Później
ostatecznie cały bazar uległ likwidacji. Do dziś zarówno teren
przy ulicy Kilińskiego (wykupiony przez jedną ze spółek, która nie
dotrzymała obietnic postawienia tam centrum handlowego), jak
i wspomniany parking, pozostają niezagospodarowane i straszą.

REGION Uderzeniami kantówką przekonywał, że miał rację

Tragiczny spór przy kieliszku
Marian B. – bezrobotny pięćdziesięciolatek,
pozostający na utrzymaniu matki emerytki,
na długo zapamięta – choć bez szczegółów
– minioną wiosnę.
Rano, 4 kwietnia, spożył
w towarzystwie podobnych
mu koleżków kilka browarków. Po piwku poczuł apetyt
na coś mocniejszego, więc
udał się do swego znajomego, który mieszkał niedaleko
i podzielał zamiłowanie Mariana do trunków wysokoprocentowych.
J e r z y O. – g o s p o d a r z
przytulnego mieszkanka
socjalnego, przy jął mile
niespodziewanego gościa
i niezwłocznie postawił na
stole butelkę ulubionego
przez obu panów napoju.
Delektując się smakiem kar-

toflanego destylatu panowie,
jak przystało na dżentelmenów, prowadzili rozmowę
wymieniając poglądy na
interesujące ich tematy.
W miarę, jak w butelkach
ubywało alkoholu, wymiana ta zaczęła się przeradzać
w gorącą dyskusję. W pewnej
chwili Marian B. uznał, że jego
argumenty słowne nie odnoszą
spodziewanego wrażania na
rozmówcy. Postanowił więc
użyć sposobów bardziej skutecznych, aby przekonać rozmówcę do swoich racji.
W t y m c e l u w y r wa ł
z futryny drzwi kuchennych

próg, którym była solidna,
prawie metrowa kantówka
i tym prostym „argumentem”
zaczął Jerzemu O. „wbijać” do
głowy prezentowane przed
chwilą słownie poglądy. Ten
wprawdzie usiłował bronić
swych racji oraz życia, zasłaniając się rękami, lecz
po kolejnym ciosie upadł na
podłogę. Krew z rozbitego
nosa zalała mu tchawicę
i mężczyzna skonał wskutek
uduszenia.
Zabójca zmęczony ciężką, fizyczną pracą od której
dawno odwykł oraz wypitym
alkoholem usiadł obok zmasakrowanych zwłok kolegi i
znieruchomiał. Tak zastał ich
sąsiad, który prze uchylone
drzwi z korytarza dostrzegł
leżące, zakrwawione ciało

i siedzącego obok Mariana B.
również całego we krwi.
Śledztwo przeprowadzone przez prokuraturę i policję nie pozostawiło cienia
wątpliwości co do osoby
sprawcy i sposobu dokonania
tego okrutnego pobicia ze
skutkiem śmiertelnym. Jedyną nie wyjaśnioną kwestią
pozostał temat dyskusji którą
prowadzili obaj panowie.
Nieboszczyk tego nie
ujawni, natomiast Marian B.
po wytrzeźwieniu nie pamiętał o co spierał się z ofiarą.
Będzie miał sporo czasu
na przypomnienie sobie tej
sprawy podczas długoletniego pobytu za kratkami na
państwowym wikcie.
(ole)
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REKLAMA



W jednej z największych potęg wśród producentów ceramiki na rządzie też nie brakuje samo- w narzędzia, które gwa- w przeszłości. Jestem zdecydoDolnym Śląsku pojawiło się sporo zmian. Nowym prezesem spółki krytyki. Sam fakt, że Board rantują mi swobodę działa- wany zrobić z nich użytek.
zlecił takie badanie nad swo- nia, taką, jakiej nie miałem
(ts)
Polcolorit został Wiktor Marconi.
Jak mówił przewodniczący
zorganizowanego w końcu
grudnia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie spółki Polcolorit, zmiany
w zarządzie pojawiły się
w celu usprawnienia i rozwoju
spółki.W ramach tych zmian
stanowisko prezesa objął Wiktor Marconi.
– We wrześniu b.r. zostałem poproszony przez Zarząd
o przeprowadzenie swojego
rodzaju „due-diligence” w GK
Polcolorit – mówi nowy prezes. – Wybór padł na mnie nie
dlatego, że jestem synem akcjonariusza większościowego,
lecz dlatego, że takimi rzeczami
się zajmuję na co dzień. Moje
doświadczenie w branży, tak
jak i praca w przeszłości podniosły tylko moje kwalifikacje
i kompetencje – dodaje.
W ostatnim czasie, mimo że
spółka prosperuje na bardzo
wysokim poziomie, wartość

Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Grodziński
i Członek Rady Nadzorczej Marek Zuber mianują nowego prezesa

jej akcji spadła. W trosce o dobro spółki, jak i akcjonariuszy
podjęta została decyzja o wprowadzeniu w spółce pewnych
zmian. Wśród nich pojawiła się
między innymi wymiana dwóch
członków Zarządu na trzech.
– Na pewno „stary” Zarząd
Polcoloritu nie może się po-

chwalić tymi wynikami, które
założył na początku 2006 roku
– mówi Wiktor Marconi.
Z drugiej strony wynik po
korekcie jest dalej jednym
z najlepszych w branży.
Chyba jednak Rada Nadzorcza uznała, że to po prostu
jest za mało. W samym Za-

ją działalnością, świadczy
o świadomości tego, że nie
wszystko w firmie idzie po
myśli akcjonariusza większościowego czy r ynków
kapitałowych.
Wiktor Marconi dokładnie
zna swoje zadania, i sam definiuje pojecie „prezes”.
– Nowy prezes Polcolorit
S.A, spółka Matka w GK Polcolorit, musi być prezesem
przełomu, który wprowadzi
nowoczesne techniki kontroli i zarządzania na stałe
do grupy.
Wiktor Marconi do stycznia 2005 roku nie brał czynnego udziału w życiu spółki.
Zdecydował się na powrót,
ponieważ uważa, że dopiero teraz ma odpowiednie
warunki do wykonywania
swojej pracy.
– Podjąłem decyzję o powrocie do pracy w GK Polcolorit, tylko z tego powodu, że RN wyposażyła mnie

Nowy prezes Zarządu Grupy Kapitałowej
Polcolorit Wiktor Marconi

REKLAMA

kolekcja

GAZELA

GAZEL AZZURRO 333x500 GAT. 1
GAZEL BLUE 333x500 GAT. 1
GAZEL AZZURRO 333x500 KÓ£KA GAT. 1
GAZEL MARRONE 300x300 GAT. 1

Nowa linia p³ytek
œciennych i pod³ogowych,
proponowana przez POLCOLORIT

SALON FIRMOWY
Ul. Jeleniogórska 7

nowe p³ytki
dekoracyjne
do kolekcji

58-573 Piechowice

GARDENIA

Pon-po 9.00-17.00

kolekcja

Sobota 9.00-14.00

tel. +48 75/75 473 10 i 75/75 473 12

fax.+48 75/75 473 26 www.polcolorit.pl
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JELENIA GÓRA Pielęgnuje wiedzę o przeszłości regionu

jelenia góra Hucznie, ale spokojnie

Czucie czasu

Przywitali Nowy Rok
Mnóstwo petard i ogni sztucznych rozjaśniło niebo
przed i po północy z niedzieli na poniedziałek.

Ko p a l n i a w i e d z y
o stolicy Karkonoszy
i okolicach: tak trzeba określić umysł Iva
Łaborewicza.

Wracający imprezowicze pozostawiali po sobie
śmieci: plastykowe butelki,
puszki i opakowania po

Fot.Marek Tkacz

Skromną, ale z klasą oprawę muzyczną dla sylwestrowego nastroju, dała już w piątek
wieczorem grupa MoCarta w

Służbowo jest szefem oddziału Archiwum Państwowego. Prywatnie – wielbicielem przeszłości
i teraźniejszości swojej małej
ojczyzny. Udało się mu połączyć
zawód z życiową pasją
Jak to jest przebywać pośród
1700 metrów bieżących różnych
dokumentów, dawnych i nowszych akt, które gromadzone są
w jeleniogórskim archiwum?
– Po prostu czuć czas – odpowiada Ivo Łaborewicz.
Najbardziej ceni najstarszy eksponat: pochodzący z
1309 roku akt nadania rycerstwu podjeleniogórskiej
wsi Malinnik. Z szacunku dla
dokumentu, Łaborewicz zakłada białe rękawiczki, kiedy
go pokazuje.
Grupa Mocarta w przedsylwestrowej zaprawie.

Sztuczne ognie w okolicach kościoła św.
Erazma i Pankracego.

Ivo Łaborewicz w nowej siedzibie Archiwum
Państwowego: uwielbia książki, ale nie tylko
nazwiska dawnych właścicieli,
ich losy.
– Urodziłem się w Jeleniej Górze. Nie trzeba lepiej
tłumaczyć mojego związku
z tym miastem – żartuje Ivo
Łaborewicz. Trudno o nim
nie powiedzieć, że nie jest
przyjacielem miejsca, w którym przyszedł na świat. Tym
bardziej, że przewodniczy jego
entuzjastom w Towarzystwie
Przyjaciół Jeleniej Góry. Chcą
ocalić od zapomnienia to,
o czym łatwo można zapomnieć. Wydają Rocznik Jeleniogórski, nietypowe czasopismo, w którym można przeczytać o ciekawostkach z historii
i codzienności regionu.
Bezcenna przeszłość
Pewnie tylko nieliczni wiedzieliby, jak za niemieckich

czasów nazywały się ulice
w stolicy Karkonoszy. Ale Łaborewicz wydał słownik ich nazw,
unikalną pozycję na całym Dolnym Śląsku. Ludzie z jeleniogórskiego placu Niepodległości
dowiedzą się, że do 1945 był to
plac Adolfa Hitlera, a potem
Józefa Stalina, aż w końcu
przez wiele lat patronował mu
Bolesław Bierut. Łaborewicz
szczegółowo opisuje każdy
jeleniogórski trakt, plac, park,
most. Wszystko, co miało i ma
swoje nazwy.
Jak podkreśla Ivo Łaborewicz, przeszłość dziś jest
w cenie. Widać to po ludziach,
którzy codziennie przychodzą
do archiwum.
– Pewien pan kupił poniemiecką willę i spędził w
archiwum kilka godzin w
poszukiwaniu wszystkich

Budki do naprawy
Fot.Arkadiusz Piekarz

fajerwerkach. Przy ulicy
Morcinka „zabawiali się”
koszami na odpadki, przewracając je i wywalając
zawartość na chodniki.
– Jak zwykle w okresie
noworocznym więcej awantur domowych po spożyciu
alkoholu. Często pierwsze
interwencje zdarzają się jeszcze wczesnym popołudniem
– usłyszeliśmy od dyżurnego
w Komendzie Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
Mak abr ycznego odkrycia na terenie dawnej
jednostki wojskowej przy
ulicy Sudeckiej dokonała
spacerująca w pobliżu w
noworoczny poniedziałek kobieta z dzieckiem.
Zauważyła zwłoki nieznanego mężczyzny, któr y
się powiesił. Policja bada
okoliczności tragedii.
(tejo)

Fot.Krzysztof Knitter

Teatrze Jeleniogórskim. Nagrodzona została brawami za
umiejętne połączenie muzyki
klasycznej z celną i żartobliwą
oprawą słowną.
W samego sylwestra
zorganizowanych pokazów
fajerwerków było niewiele,
ale mieszkańcy sami zadbali
o świetlną oprawę powitania
Nowego Roku. Prawdziwy
barwny „koncert” miał miejsce nad placem Ratuszowym.
Sztuczne ognie można było
podziwiać z odległych punktów miasta.
Nie obyło się bez incydentów. Policja otrzymywała zgłoszenia o hałasującej
młodzieży, często nieletniej,
która urządzała „pokazy”
odpalania petard na ulicy.
Były też zawiadomienia o
niekontrolowanych wybuchach petard, ale okazały
się fałszywe.

Pęd do wiedzy
Od dzieciństwa chciał wiedzieć więcej o otaczającym
go świecie. Jak mówi, do dziś
zgłębia historię wszystkiego,
co istnieje w Jeleniej Górze.
W małym palcu ma informacje o jeleniogórskich
zabytkach. I to nie takie z przewodników. Przekopał stosy
papierów, aby dowiedzieć się,
co było wcześniej tam, gdzie
dziś stoi Teatr Jeleniogórski,
dom towarowy, ratusz, czy
ufundowane przez niemieckie Luftwaffe koszary. Zna

Fot.Arkadiusz Piekarz



Dopiero w styczniu zostaną naprawione zdewastowane przez wandali budki
telefoniczne „Dialogu” przy
ulicy Bankowej w Jeleniej
Górze. Jeszcze niedawno
temu estetyczne kabiny, dziś
szpecą deptak przy jednej z
najbardziej popularnych ulic
w mieście.
Wandale nieźle musieli
się „napracować”, aby te
grube szyby rozwalić. Najpewniej mieli ze sobą jakieś
łomy lub siekiery.
Na szczęście nie zepsuli
aparatów telefonicznych.
(tejo)

informacji o tym domu. Cieszył się jak dziecko, kiedy coś
znalazł – mówi Łaborewicz.
W archiwum byli też Żydzi z Hajfy. Ich przodkowie
mieli dwa sklepy w centrum
Jeleniej Góry. Izraelici odtwarzają drzewo genealogiczne
swojego rodu. Potrzebne dane
znaleźli.
Drugą pasją Ivo Łaborewicza są wędrówki po
górach i fotografia. Jeśli
tylko znajdzie wolną chwilę,
zmyka na szlaki z żoną Edytą
i dziećmi: Ulą i Wojtkiem.
O aparacie fotograficznym
nie zapomina. I wciąż liczy,
że podczas wędrówek spotka
niezwykły obiekt, którego
przeszłości nikt jeszcze nie
opisał. Choć takich jest w
regionie coraz mniej.
(tejo)

REGION

Awans wójta
Zdzisław Pietrowski,
wójt Mysłakowic, został
przewodniczącym Związku Gmin Karkonoskich.
Poprzednio stanowisko to
piastował Robert Tarsa, były
wójt Podgórzyna. Pietrowski
podczas swojej czteroletniej kadencji chce, między
innymi, polepszenia stosunków ZGK z Jelenią Górą,
która do tej organizacji nie
należy. Chodzi głównie o
stworzenie wspólnej gospodarki wodno-ściekowej
i wykorzystanie składowiska
odpadów w Ściegnach koło
Karpacza.
(tejo)
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JELENIA GÓRA Mogą podnosić opłaty, ale nie więcej niż o wartość inflacji.

VIP
NUMERY
POLICJA

997

STRA¯ PO¯ARNA

998

POGOTOWIE

999

GOPR

985

POG. ENERGETYCZNE

991

POG. GAZOWE

992

POG. WODOCI¥GOWE

994

Wyższy rachunek
Właściciele budynków i kamienic mają
wolną rękę przy ustalaniu czynszu

Komenda Miejska Policji
75 26 938 ul. Nowowiejska
Komisariat Policji                                              

Sprawa dotyczy mieszkań
w spółdzielniach mieszkaniowych, komunalnych i tych
wynajmowanych od właścicieli
prywatnych budynków.
Do tej pory właściciele
budynków mogli wyznaczyć
opłaty co najwyżej na poziomie maksymalnych stawek
ustalanych co pół roku przez
wojewodę. Zwrócił na to uwagę
polski Trybunał Konstytucyjny
i Europejski Trybunał Praw
Człowieka. Stąd też pomysł
na zmianę tego przepisu, aby
nie ograniczał on wysokości
zarobku za wynajem.
W Jeleniej Górze nie ma zbyt
wielu właścicieli, którzy mogliby skorzystać z tego przywileju.
Nie dotyczy on, bowiem, posiadaczy budynków handlowych.

75 20 464   Plac Piastowski 
(Cieplice)
Komisariat Policji                                              
75 20 150 ul. Armii Krajowej
Szpital Wojewódzki 
75 37 100
Stra¯ Miejska
75 251 62
KMP Stra¯y Po¯arnej
76 47 450
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
75 24 734
UrZ¥d Miasta Jelenia Góra
75 46 100
Pl RatuszowY Urz¥d Miasta          
75 46 200
MOPS
75 23 951
Powiatowy Urz¥d Pracy 
64 73 160

Urz¥d Skarbowy
64 73 500
Urz¥d Celny
75 53 043
  

64 58 709
Kuratorium OŒwiaty
64 24 810
75 46 110
Centrum Informacji
Turystycznej                         
76 76 935
Teatr Jeleniogórski
64 28 110
Filharmonia DolnoŒl¥ska
75 38 160
JELENIOGÓRSKIE CENTR. KULT.
64 238 81
Osiedlowy Dom Kultury
75 41 090
M£odzie¯owy Dom Kultury
64 24 460
Miejski Dom Kultury
„Muflon”
75 53 626
Miejski Zak£ad Komunikacji
76 48 736
Info. PKP

75 29 327

InFO. PKS    0 300 300 137
0 708 308 000
*720 81 37

Pozostali nie zamierzają zbytnio
nadużywać danego im prawa.
– Nie będę podnosił czynszu
– mówi Aleksander Korzeniowski, współwłaściciel dwóch budynków przy ulicy Sobieskiego.
– Mamy kamienice, które nie
Fot. Krzysztof Knitter

Rzecznik Praw Konsumenta

Uderzą po
kieszeni
Podrożeją między innymi:
Usługi pocztowe: 5 groszy więcej: kartka, list;
10 groszy więcej – przesyłka priorytetowa

Leki: mogą podrożeć nawet o 11 %.

wymagają żadnych remontów,
czy innych nakładów finansowych. Poza tym wiemy, jaka jest
sytuacja na rynku. Jeśli podniesiemy czynsz to wyeliminuje nas

od stycznia nie będę musieli
dokładać dodatkowej kwoty na
mieszkanie.
– Jeśli pojawiają się jakieś zmiany, zawsze istnieje

– Obecna stawka bazowa czynszu w lokalach komunalnych to 3,06 zł
za metr kwadratowy – mówi Lucyna Januszewska, dyrektor Zakładu Gospodarki lokalowej „Południe”. 13 grudnia prezydent miasta zatwierdził uchwałę
o podniesieniu czynszu. Propozycja, która pojawiła się podczas obrad, to 15 procent.
Od kwietnia lokatorzy mieszkań komunalnych należący do miasta Jelenia Góra za metr
kwadratowy zapłacą 3,26.

75 23 636

JELENIA GÓRA

Benzyna: nawet 30 groszy za litr.
Gaz: 10 procent w górę
cena z PGNiG

Ile w komunalnych?

Pogotowie Ratunkowe

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA      

Fot. Angelika Grzywacz



konkurencja. Jak na razie mamy
kolejkę do naszych mieszkań i
nie chcę tego zmieniać – wyjaśnia kamienicznik.
Tymczasem, mimo zapewnień właścicieli, wynajmujący
zaczynają się martwić, czy aby

możliwość, że będzie gorzej
niż było – mówi pani Ania
z Jeleniej Góry. – Tym bardziej, ze ustawa daje więcej
przywilejów właścicielom
a nie najemcom – dodaje
kobieta.

Nie wszyscy lokatorzy wynajmowanych od właścicieli
mieszkań są tak pesymistycznie nastawieni. – Na razie
mam na rok podpisaną umowę
na określona kwotę za czynsz
– mówi pan Radosław, który z
żoną i dwójka dzieci wynajmuje trzypokojowe mieszkanie w
centrum miasta.
Mieszkają w budynku, który nie wymaga jakiś specjalnych
nakładów. Sądzą, że obecna
kwota czynszu satysfakcjonuje
właściciela i niezależnie od
zmian w ustawie utrzyma się
na tym samym poziomie.
Nowe przepisy zezwalają
podwyższać czynsz mieszkańcom lokali komunalnych
i spółdzielni mieszkaniowych.
Żyje w nich znaczna większość
jeleniogórzan
Tymczasem spółdzielnie to
organizacje non profit, które
nie mogą zarabiać. Dlatego
nadwyżkę z opłat mieszkańców mogą przeznaczyć jedynie
na remonty budynków. W
Jeleniej Górze w tym zakresie
potrzeby są ogromne.
O ewentualnych podwyżkach lokatorzy jeszcze nic
nie konkretnego nie wiedzą.
Władze spółdzielni nie sądzą,
aby dało się ich uniknąć.
Do tej pory maksymalna
stawka za metr kwadratowy
w miejscowościach na Dolnym
Śląsku to 6 złotych 6 groszy.
Angelika Grzywacz

Warzywa: najwięcej
ziemniaki: nawet o połowę
Mleko: około 10 procent

Ulga dla kieszeni
Potanieją
Kosmetyki: zniesiono
10% akcyzę

Sprzęt RTV, np. telewizory LCD – 30%

Dostęp do internetu: wg
przewidywań nawet o 20%

Bez zmian:
Opłaty lokalne, bilety
komunikacji miejskiej
Więcej do portfela
Wzrośnie minimalne
wynagrodzenie za pracę
z 899,10 zł do 936 zł. Pensje podnoszą głównie firmy
związane z budownictwem
czy handlem.
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JELENIA GÓRA Niejasności wokół schroniska dla małych zwierząt

Latem w schronisku kurował się sokół
W przytulisku przebywa
ponad sto psów, a miejsc przeznaczonych do przetrzymywania czworonogów jest zaledwie
sześćdziesiąt.
Na ogrodzonym terenie
przy ulicy Spółdzielczej, w
niewielkich boksach, często
pośród własnych odchodów, ciśnie się
po cztery, pięć
zwierząt.
Jedne szczekają, inne
popiskują,
jeszcze inne
rzucają się
na siatkę
warcząc.
O s o by,
które odwiedzają placów-

nazwiska). Na odwiedziny w
schronisku namówiła go córka.
Po jednej wizycie powiedział, że
więcej tam już nie pójdzie.
Eugeniusz Ragiel tłumaczy,
że rzeczywiście jest więcej psów
w schronisku niż miejsc. Ale
nie wynika to z niedbalstwa
obsługi.
– Czworonogów
bez opieki przybywa. Naszą
rolą jest zapewnienie
im schronienia,
choćby ze
względów
bezpieczeństwa,
aby nie wałęsały się

Anna Ragiel
kę i patrzą na to z boku, są
przekonane, że taka sytuacja to
wina zaniedbań kierownictwa
schroniska.
– Zero humanitaryzmu!
Przecież jest tam syf i ciasnota,
te psy są traktowane nieludzko
– mówi jeden z mieszkańców (prosi o niepodawanie

po mieście. Ale schronisko nie
rozrasta się. Nie mamy na to
pieniędzy – usłyszeliśmy.
Kierownik Ragiel dodaje, że
jakiś czas temu pojawił się zainteresowany wsparciem finansowym rozbudowy placówki
przy ulicy Spółdzielczej. Jednak
odstraszyły go formalności.

Za pomówienie do sądu
Czy zarzuty postawione
przez anonimowych internautów na naszym forum, jakoby
pieniądze podatników są w
schronisku trwonione, mają
podstawę?
Eugeniusz Ragiel podkreśla,
że to pomówienia.
– Pracujemy tutaj bardzo ciężko, a wielu ludzi tego nie docenia
– mówi E. Ragiel. – Już kiedyś
pojawiały się tego typu bzdury,
teraz natomiast nie zamierzam
pozostać wobec tego wszystkiego
obojętny i skieruje sprawę do sądu
o obrazę – grozi.
W projekcie budżetu na 2007
rok na placówkę przeznaczono
255 tysięcy złotych. Kierownik
Ragiel wyjaśnia, że te pieniądze
ledwo wystarczają na pensje dla
pracowników i bieżące utrzymanie schroniska.
– Nie trzeba być ekonomistą, żeby to obliczyć – mówi.
Same płace, czyli około
tysiąca sześciuset złotych brutto dla jednego pracownika
miesięcznie razy cztery osoby
i dwanaście miesięcy, plus zarobek kierownika to już ponad
połowa przyznawanej kwoty.
– Poza tym trzeba jeszcze doliczyć opłaty za energię, wodę, której zużywamy
dużo, bo trzeba posprzątać.
Nie mówię już o wyżywieniu,
weterynarzu, czy wyjazdach
na interwencje – zaznacza E.
Ragiel.
Zwierzęce sprawy
w ludzkich rękach
Jednak lobby dla placówki
wydaje się mocne: żona Eugeniusza Ragiela, szefa schroniska,
Anna Ragiel jest nie tylko prezesem jeleniogórskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, lecz
także radną Wspólnego Miasta.

Wolontariusze potrzebni

Schronisko powstało 16 lat temu. Obecnie pracuje tam
sześć osób: czterech pielęgniarzy, lekarz weterynarii zatrudniony na pół etatu oraz kierownik. Brakuje wolontariuszy,
którzy podołaliby utrzymaniu ponad stu pięćdziesięciu
obecnie przebywających w schronisku zwierząt.

Fot. Arkadiusz Piekarz
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Ratują czy katują?



Eugeniusz Ragiel z łabędziem, odrzuconym przez stado. Ptak przebywa na kuracji w schronisku. Trafiają tu także sokoły, sowy, lisy…
– Czy wspólne członkostwo
w TOnZ pary małżeńskiej, której
jednao ze źródeł utrzymania
stanowi dochód z opieki nad
zwierzętami, nie jest konfliktem
interesów?
Eugeniusz Ragiel tłumaczy,
że nie.
– Ja też działam w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami
od ponad trzydziestu pięciu lat.
Obecnie jestem nawet skarbnikiem Zarządu Głównego TOnZ
w Warszawie – mówi.
(W roku 2004 był przez kilka
miesięcy prezesem ZG TOnZ, ale
został z tego stanowiska odwołany, wciąż pozostaje jedynym na
Dolnym Śląsku starszym inspektorem TOnZ - Red).
– Dzięki Towarzystwu
co roku przekazywane są
nam tony pożywienia dla
zwierzaków. Poza t ym to
dwie różne instytucje, które
organizacyjnie nie mają ze
sobą nic wspólnego. A jeśli
Towarzystwo pomaga schronisku, to tylko na korzyść
zwierząt – podkreśla kierownik Ragiel.

Schronisko pod lupą?
Prezes jeleniogórskiego
TOnZ zaangażowała się w politykę. 12 listopada startowała z
listy Wspólnego Miasta z pierwszego miejsca i weszła do rady.
W poprzedniej kadencji zasiadła
wśród rajców Sojuszu Lewicy
Demokratycznej na niecały rok.
Stało się tak po mianowaniu
Stanisława Dziedzica prezesem
spółki „Wodnik”. Dziedzic musiał
zrzec się mandatu, a dostała go
następna w kolejności pod względem ilości zdobytych głosów na
liście – Anna Ragiel.
Radni SLD nie chcą oficjalnie
komentować politycznej zmiany
A. Ragiel. Jednak w rozmowie
kuluraowej jeden z nich (prosi o niepodawanie nazwiska)
przyznał, że postąpiła nielojalnie.

– Poprzedni prezydent bardzo
pomógł zarówno Towarzystwu
jak i schronisku – mówi.
Radny, z którym rozmawialiśmy, nie wykluczył, że klub
Lewica i Demokraci – jako opozycja – dokładniej przyjrzy się
działalności tej placówki. – Nie zakładamy z góry, że dzieje się tam
źle, ale mamy sporo sygnałów, że
najlepiej nie jest – zaznaczył nasz
rozmówca.
Jeden z radnych klubu od
lat całą swoją dietę przeznacza
na pomoc ubogim dzieciom.
– Nie widziałbym nic złego w
tym, gdyby zainteresowany
radny swoją dietę przeznaczył
na pomoc bezdomnym zwierzętom. Rocznie to 18 tysięcy
złotych – usłyszeliśmy.
(angela, tejo)

Fot. Krzysztof Knitter

Czy schronisko dla zwierz¹t ma racjê bytu?

Maciej Łotecki

Myślę, że tak jak mali ludzie potrzebują
opieki, tak i zwierzęta jej potrzebują. Są
przecież częścią naszej planety, więc
powinny mieć odpowiednią opiekę.
Schroniska tego typu są więc potrzebne. Należałoby jednak pomyśleć
nad odpowiednim wykorzystaniem
pieniędzy przeznaczanych na ten cel, by
miały tam odpowiednie warunki.

Kazimiera Wasiucionek

Schronisko jest oczywiście potrzebne, bo
na ulicach pojawia się wiele takich bezpańskich psów. Ważne jest jednak jakie
te zwierzaki maja tam warunki. Jeśli jest
za mało miejsca to kierownik schroniska
powinien może pomyśleć nad zebraniem
pieniędzy i rozbudowaniem go.

Renata Pawlukiewicz

Schronisko powinno funkcjonować, ale
trzeba też zadbać o odpowiednie warunki
dla tych zwierząt poprzez znalezienie na
przykład jakiś sponsorów.

Agnieszka Pałucka

W takiej rzeczywistości jak nasza nic
innego w ramach pomocy tym zwierzętom nie sprawdziłoby się, więc takie
schronisko jest niezbędne

(angela)

Fałszowali podpisy?

Do prokuratury wpłynęło doniesienie o popełnieniu
przestępstwa przez członków TOnZ polegającego na
fałszowaniu podpisów na odmownej odpowiedzi na
podanie, które złożyła pewna jeleniogórzanka chcąca
zapisać się do Towarzystwa. Ze względu na dobro
sprawy, śledczy nie udzielają żadnych informacji.
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REGION Nienawiść przyczyną konfliktu

JELENIA GÓRA

Bez skrupułów

Włam na
przelew

Wyjątkowym okrucieństwem, na szczęście nieskutecznym, wykazał się Edward
P., sześćdziesięciolatek z Kamiennej Góry, który wiosną
tego roku zamierzał w brutalny
sposób pozbawić życia sąsiadkę
Agnieszkę M.
Konflikt między rodzinami
P. i M. trwał od dłuższego czasu.
Dotyczył głównie nieporozumień związanych z wykonaniem toalety przez rodzinę
potencjalnego zabójcy i brakiem
utrzymania w niej higieny. W
spór włączali się także pozostali
lokatorzy kamienicy.
Agnieszce M. nie podobały
się przy tym koty, które hodował
Edward P. Zwracała mu uwagę,
że zwierzęta załatwiają się na
strychu i niszczą pozostawione
tam ubrania, a smród kocich
odchodów nie jest do wytrzymania.
Sąsiedzi byli na siebie obrażeni, i poza wymianą docinków,
nie rozmawiali.
22 marca tego roku spór
znalazł swoje apogeum. Przebywająca na korytarzu Agnieszka
M. została nagle zaatakowana
przez Edwarda P. Sześćdziesięciolatek załapał kobietę jedną
ręką za kark, drugą – za szyję
i zaczął sąsiadkę dusić. Potem
złapał ją za włosy i kilkakrotnie
zadał ciosy młotkiem w głowę.
Szamotanina i krzyki
wołającej o pomoc kobiety
zaniepokoiły sąsiadów, którzy

wyszli na korytarz i odciągnęli
rozjuszonego napastnika od
ofiary. Ciężko ranną Agnieszkę
M. odwieziono do szpitala.
Edwarda P. szybko zatrzymano. – Mężczyzna przyznał
się do popełnienia zarzucanej
mu zbrodni – mówi prok. Ewa
Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej
w Jeleniej Górze. P. wyjaśnił,
że od trzech lat zbierał w sobie
złość na sąsiadkę i feralnego
dnia po prostu postanowił ją
zabić. Podczas przesłuchania
nie wyraził skruchy. Dodał, że
gdyby nie interwencja sąsiadów, swój zamiar na pewno by
zrealizował.
Krewkiego sąsiada zbadali
biegli psychiatrzy. Orzekli, że w
chwili popełnienia zarzucanego
mu czynu miał ograniczoną
zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim
postępowaniem.
Edward P. został tymczasowo aresztowany. Za usiłowanie
popełnienia zabójstwa grozi mu
kara do 12 lat więzienia.
(tejo)

Kronika policyjna
REGION
Łupią Niemców
Nie będą mile wspominać nasi zmotoryzowani zachodni
sąsiedzi pobytu w Jeleniogórskiem w okresie świątecznonoworocznym.
Tylko w nocy z minionego poniedziałku na wtorek przestępcy urządzili prawdziwy „nalot” na samochody należące do
niemieckich turystów. W Karpaczu skradziono dwa pojazdy
marki Audi A4 oraz Volkswagena. Z kolei w Barcinku łupem
nieznanych sprawców padł golf 4 kombi. Pojazdy z niemieckimi rejestracjami ginęły także w innych miejscowościach.
Nierzadko ich właściciele zostawiali w środku dokumenty i
inne, cenne rzeczy. Skradzionych aut poszukuje policja.
KOWARY
Ukradł i znieważał
28-letni kowarzanin ukradł w jednym ze sklepów kosmetyki warte 51 złotych.
Złodzieja zauważył personel i wezwał na miejsce policję.
28-latek uznał jednak, że racja jest po jego stronie. Interweniujących stróżów prawa obsypał wyzwiskami i był bardzo
agresywny. Policjanci zatrzymali mężczyznę, a wynik badania
alkotestem wykazał obecność ponad promila alkoholu w organizmie.
(tejo)

C o r a z b a rd z i ej z u chwali czują się złodzieje
benzyny, którą kradną z
innych pojazdów pozostawionych na parkingach. W
ręce policji wpadło dwóch
paliwowych rabusiów w
wieku 33 i 25 lat, którzy
przy ulicy Różyckiego,
wyłamali zawór paliwa w
samochodzie marki Fiat
i spuścili z jego zbiornika kilka litrów benzyny.
Wcześniej podjechali tam
należącym do jednego z
przestępców fordem. Za
popełnione przestępstwo
grozi im nawet do 10 lat
więzienia.
(tejo)

Donos na policję
Anonimowe doniesienie dotyczące niektórych jeleniogórskich
mundurowych zamieścił na swojej stronie internetowej Komitet
Obrony Policjantów.
Pismo zostało także przekazane ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu oraz komendantowi
głównemu policji.
Rzecz tyczy, między innymi, zawyżania policyjnych
statystyk w celu otrzymania
przez wyższych rangą policjantów nagród.
Są też inne zarzuty: zaniechanie postępowania prowadzonego przeciwko członkowi rodziny jednego z szefów
policji. Nagradzanie dwóch

(tejo)

stróżów prawa za udział w
akcji przeciwpowodziowej,
choć – jak twierdzą autorzy
listu – w rzeczywistości byli oni
wówczas w domach i nie brali
udziału w działaniach.
Autorzy listu, przedstawiają
się jako „uczciwi policjanci”.
Policjanci z garnizonu jeleniogórskiego nie chcą komentować sprawy. Zostanie ona
skierowana do rozpoznania,
jako doniesienie o przestępstwie, do Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu.

REGION Zbyt szybka jazda sprzyja wypadkom

Diabeł się cieszy
Mamy zimę, a kierowcy jeżdżą jak w ciepłych porach roku. Zapominają o miejscowych oblodzeniach i śliskości szos i ulic.
Zacierają ręce blacharze:
mają sporo roboty. Na brak zajęć
nie narzekają pracownicy zakładów ubezpieczeniowych, policjanci i strażacy. Tylko kierowcy
są wściekli.
To właśnie oblodzone lub
mokre nawierzchnie, nieuważna
jazda i szybko zapadający zmrok
są przyczyną większości wypadków i kolizji, do których ostatnio
doszło na miejskich traktach i
okolicznych drogach.
O wielu nie wie policja, ponieważ nie są zgłaszane patrolom. Kierowcy sami dogadują się
między sobą.
Mimo rad i pouczeń, wielu
prowadzących wciąż jeździ za

szybko. Łatwo wówczas wpaść
w niekontrolowany poślizg. Hamowanie nic nie da. Pojazd, nad
którym w takiej sytuacji trudno
zapanować, kończy jazdę w rowie
lub na przydrożnym drzewie lub
słupie.
Tak było podczas wypadku,
który wydarzył się w święta w
Miłkowie. 29-letni kierowca na
prostym odcinku drogi stracił
panowanie nad prowadzonym
przez siebie samochodem i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna i o rok młodszy pasażer
auta dochodzą do zdrowia w
szpitalu.
Podobnym zagrożeniem
jest szybko zapadający zmrok. W

Na miejscu wypadku w Miłkowie interweniowała straż pożarna

Fot. Angelika Grzywacz

Chciał zabić młotkiem sąsiadkę.

KRAJ Stróże prawa popełnili przestępstwo?

Po uderzeniu w drzewo auto nadaje
się do kasacji
połączeniu z mgłą, opadami deszczu – chwila nieuwagi i tragedia
gotowa. Przekonały się o tym
dwie osoby, które w świątecznonoworocznym czasie na ulicy
Wolności, właśnie w takich warunkach, potrąciły przechodzące
prawidłowo piesze, w tym jedną
nastolatkę.
– Należy zadbać o założenie

elementów odblaskowych – radzi nadkom. Edyta Bagrowska
z Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Zdaniem instruktorów nauki
jazdy kierowcy zbytnio ufają
technice. Są przekonani, że jeżeli
w samochodzie jest system hamowania ABS i zimowe opony,
można bezpiecznie dodać gazu.
– Nic bardziej błędnego. Gwałtowne przyspieszenie na oblodzonej
nawierzchni to szalony manewr.
ABS, jeśli nie „złapie” szorstkiej
jezdni, po prostu nie zadziała
tak, jak trzeba – wyjaśnia Paweł
Suskowicz. – Lepiej jeździć nawet
za wolno i nie zważać na oznaki
niezadowolenia innych kierowców – dodaje.
Szczególnie niebezpiecznie
jest na mostach, estakadach i
bocznych, osiedlowych uliczkach.
Tam, nie zważając na porę roku,
często szaleją młodzi amatorzy
mocnych wrażeń za kierownicą
małych fiatów. Patroli policji prawie tam nie widać, a szkoda.
(tejo)
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JELENIA GÓRA Biesiada po obradach

Przed końcem 2006
roku nie wybrano wiceprzewodniczących ani
sekretarza miasta.

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ
Fot. Arkadiusz Piekarz

UL. KIEPURY PONIEDZIAŁEK

Fot.Arkadiusz Piekarz

Rajcy ciągle w pacie



Ostatnia sesja rady miejskiej odbyła się w miniony
piątek nie w ratuszu, ale w
Osiedlowym Domu Kultury.
Po obradach rajcy zasiedli do…
zastawionych stołów w sąsiedniej sali. A o czym wcześniej
zdecydowali?

Żywa szopka podczas Pasterki odprawionej w Boże
Narodzenie w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Zabobrzu. Po kilku latach ukończono budowę
świątyni. W środę kościół został uroczyście poświęcony przez biskupa seniora ks. Tadeusza Rybaka.

Fot. Arkadiusz Piekarz

SZKLARSKA PORĘBA WTOREK

Radni podczas jednego z głosowań na piątkowej sesji
stanowili płacić mu wedle
najwyższej stawki 5.200 zł
stawki zasadniczej, 1.920 zł
dodatku funkcyjnego plus 40
procent tych kwot procent
za wysługę lat. Przy okazji
uchwalania poborów prezydenckich radny Zbigniew
Ładziński nie oszczędził kolegom z rządzącego klubu
PO i prezydentowi cierpkich
słów krytyki: – W innych
miastach, np. jak Legnica
czy Wrocław rady już dawno
ukonstytuowały się i pracują
pełną parą, a w Jeleniej Górze
ciągle trwają niekończące się
partyjne rozgrywki na temat
obsady stanowiska drugiego
wiceprezydenta, sekretarza
urzędu miasta oraz wiceprzewodniczących rady.

Wiesław Tomera, szef
klubu PO, przekonywał swojego kolegę z klubu LiD, że
te personalne ustalenia są
już bliskie finału. Prezydent
Marek Obrębalski zapewnił,
że choć ciągle jeszcze nie
mianował swojego drugiego
zastępcy i nie przedstawił radzie kandydata na sekretarza,
urząd działa bardzo sprawnie.
Prezydent woli mieć czas do
namysłu.
Faktem jest jednak, że
rajcy ciągle szukają partyjnego klucza do obsady
wakatów w urzędzie i radzie.
I tego klucza najwyraźniej
samodzielnie bez instrukcji z
góry znaleźć nie potrafią.

Śniegu jak na lekarstwo, ale wycieczki wyciągiem
na Szrenicę cieszyły się popularnością. Kolejkę
krzesełkową otwarto po kilku tygodniach przerwy konserwacyjnej. Tak bezpieczniej dostać się na szczyty
Karkonoszy. Szlaki piesze są oblodzone i zdradliwe.
Ratownicy GOPR już kilka razy pomagali turystom z
urazami rąk i nóg.

UL. SOBIESKIEGO CZWARTEK
Fot. Arkadiusz Piekarz

Podjęto trzy uchwały
zmieniające budżet na 2006.
Nie zdołano wydatkować
75 tys. zł. z PFRON przeznaczonych na dofinansowanie
turnusów rehabilitacyjnych
oraz 47,8 tys. zł na dofinan-

sowanie imprez sportowych
lub kulturalnych. Za te pieniądze zakupiony zostanie
sprzęt komputerowy i dostęp
do internetu dla niepełnosprawnych.
Miasto nie zdążyło spożytkować na zaplanowane
w 2006 inwestycje ponad 57
milionów złotych. Kwotę tę
przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego.
Ponadto nie zdołano zmieścić
się z obiorem remontu Podwala i kilku drobniejszych
budów przed końcem roku.
Miasto zapłaci za te roboty
już 2007 roku, ale jeszcze
pieniędzmi z budżetu 2006.
Z nowego budżetu otrzyma pensję prezydent miasta
Marek Obrębalski. Rajcy po-

(maj)

JELENIA GÓRA Dziesięć dni niepewności

Zaczyna się noworoczny sezon sprzedaży fajerwerków.
W sklepach – do wyboru, do koloru. Petardy można
kupić nawet w spożywczym. Narzekają w sklepach
specjalistycznych. Mało tam klientów. Hipermarkety
znacznie obniżyły ceny na sztuczne ognie. Wybuchowego towaru nie wolno sprzedawać nieletnim.

Czekają na orzeczenie
Rzecz w powtórnym przeliczeniu kart do głosowania
w jednej z komisji po listopadowych wyborach samorządowych.

Grażyna Malczuk

czyński, szef sztabu LiD, po
tym, jak okazało się, że źle
przydzielono mandaty w radzie, ponieważ głosy zostały
błędnie policzone.
Część głosów oddanych na
Komitet Wyborczy Wyborców
„Wspólne Miasto” przypisano
startującym z listy komitetu
„Nasz Dom”. Dzięki temu do
rady weszła Dorota Dobek z
ND. Paradoksalnie, gdyby głosy
policzono prawidłowo, miejsce
pośród rajców przypadłoby
Grażynie Malczuk z Komitetu
Lewicy i Demokratów.

doszło do nieprawidłowości,
potwierdziła, że głosy zostały
policzone błędnie wskutek
pośpiechu i niedoskonałości
technicznych.
Sąd w tej sytuacji poprosi
prezydenta Jeleniej Góry Marka
Obrębalskiego o wydanie kart
do głosowania z tej komisji
i ponowne ich przeliczenie.
Jednocześnie sprawa została
odroczona do 12 stycznia.
Dopiero wówczas okaże się,
czy sąd uwzględni – co jest
najbardziej prawdopodobne
– protest wyborczy LiD.

Wtedy Dorota Dobek, po
kilkutygodniowej karierze
radnej, będzie musiała zrzec
się mandatu, a klub Lewicy i
Demokratów powiększy się
o jedną osobę – Grażynę Malczuk. Gdyby tak się stało, lewica
– z sześcioma radnymi – będzie
drugą siłą w radzie miasta.
(tejo)

Dorota Dobek

UL. POCZTOWA PIĄTEK
Fot. Arkadiusz Piekarz

Wniosek w tej sprawie do
Podczas pierwszej rozpraW gronie radnych DoSądu
Okręgowego
w
Jeleniej
wy
w
miniony piątek, przerota Dobek, czy GrażyGórze wniósł Andrzej Gorzał- wodnicząca komisji, w której
na Malczuk?

Po niemal dwóch miesiącach nieobecności, na ulicach
miasta spadł śnieg. Kłopotu za wiele nie narobił. Drogowcy szybko posprzątali główne ulice. Biały puch odgarnięto
z chodników w centrum miasta. Jedynie w peryferyjnych
dzielnicach zimowo było nieco dłużej. Jak na końcówkę
grudnia przystało.
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jelenia góra Ratownicy w lepszych warunkach

Błysk po 30 latach
Odnowiona strażnica i cenny samochód.
czenia socjalne, pokoje i inne
wyposażenie.
W przyszłym roku planowany jest remont elewacji.
Stare okna wymieniono już
cztery lata temu.
Na tegoroczny remont
goprowcy przeznaczyli 650
tysięcy złotych, które udało
im się pozyskać z ogólnopolskich środków inwestycyjnych pogotowia górskiego.

Fot. Angelika Grzywacz

Zakończony remont w
siedzibie karkonoskiej grupy Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego
poprawi warunki pracy jeleniogórskich ratowników.
Pozwoli też na organizowanie
szkoleń dla goprowców z całej
Polski.
Do dyspozycji jest nowy
ośrodek szkoleniowy, gdzie
od 21stycznia będą odby-

Maciej Abramowicz przed cennym prezentem
dla goprowców – chevroletem captivą
wały się cykliczne szkolenia
medyczne.
Budynek należący do
GOPR ma już ponad trzydzieści lat. Wiele elementów w
nim wymagało wymiany.
– Instalacja elektryczna,
sieć wodno-kanalizacyjna i
ogrzewcza – wylicza Maciej
Abramowicz, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR.
Zmodernizowana została
dyżurka, gdzie ratownicy
mają wszystko w jednym
miejscu. Są tu teraz pomiesz-

Do piętnastego stycznia
w jednostce ma się pojawić
nowe wyposażenie, w tym
aparatura multimedialna
pomocna przy szkoleniach.
Przed świętami ratownicy
górscy dostali w prezencie chevroleta captivę, auto z napędem
na cztery koła, które pomoże
w akcjach, a także będzie goprowcom służyło jako pojazd
reprezentacyjny. Podobne samochody trafiły do wszystkich
jednostek GOPR w Polsce.
(angela)

Gotowi do akcji
W jeleniogórskiej jednostce pracuje trzynaście osób. Dziesięć
z nich zatrudnionych jest na etat, trzech dodatkowo ma
sezonowe służby zimą. Gotowych do akcji ratunkowych jest
ponad stu ochotników.

Fot. Krzysztof Knitter

Młode kadry na Pocztowej

Nietypowa obsługa za okienkiem umilała kupno kartek świąteczno-noworocznych na poczcie głównej.
Jak widać – klientka zadowolona.

JELENIA GÓRA Miasto umywa ręce, a kierowcy toną w błocie

Bagno w centrum
Z ł e wsp o m n i e n i a
m a j ą k i e r owc y,
którzy skorzystali
z parkingu przy filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Auta pozostawione tutaj
grzęzną w błotnistej mazi, a
ich użytkownikom przydałyby się długie kalosze.
Od kilku lat plac przy
DODN pozostaje niezagospodarowany. Do końca nawet
nie wiadomo, do kogo należy: nikt do niego nie chce się
przyznać.
– Na pewno nie do nas
– zarzeka Zygmunt Korzeniewski, dyrektor filii DODNu. – Parking podlega pod
urząd miasta. Od 2001 roku
wysyłam pisma, by miasto
się tym zajęło. Była nawet
decyzja, aby teren utwardzić.
Miało to nastąpić wiosną
tego roku, wiosna jednak minęła, a błoto jak było, tak jest
– dodaje Z. Korzeniewski.
Na kopii pisma czarno
na białym widać obietnicę
urzędu, że jeszcze w maju
zostanie naprawiona droga
dojazdowa do parkingu, a
sam plac – oczyszczony.
Tymczasem Miejski Zarząd Dróg i Mostów dementu-

Fot. Angelika Grzywacz



To miejsce znajduje się kilkaset metrów od
reprezentacyjnego deptaku przy ul. 1 Maja

je informacje dotyczące planów zadbania o to miejsce
– Nie przypominam sobie,
żeby wpłynął do mnie jakikolwiek wniosek dotyczący tego
parkingu – powiedział nam Czesław Wandzel, dyrektor MZDiM.
– Zajmujemy się sprawami
dotyczącymi dróg i parkingów
przy pasie drogowym. Mieliśmy
informacje o drodze dojazdowej
do tego parkingu i ją naprawiliśmy na tyle, na ile było to
możliwe. Natomiast ten parking
nie leży przy pasie drogowym i
my się tym zajmować raczej nie
będziemy – podkreśla.

Rocznie przejeżdża i
przechodzi tu tysiące ludzi,
nie tylko klientów DODN,
lecz także wielu mieszkańców, czy turystów, którzy z

braku miejsc parkingowych
gdzie indziej, mogą tu zostawiać samochody.
Angelika Grzywacz

Był ryneczek
Jeszcze sześć lat temu funkcjonowała w tym miejscu część zlikwidowanego w 1999 roku Targowiska Miejskiego „Kiliński”. Później
ostatecznie cały bazar uległ likwidacji. Do dziś zarówno teren
przy ulicy Kilińskiego (wykupiony przez jedną ze spółek, która nie
dotrzymała obietnic postawienia tam centrum handlowego), jak i
wspomniany parking, pozostają niezagospodarowane i straszą.

REGION Uderzeniami kantówką przekonywał, że miał rację

Tragiczny spór przy kieliszku
Marian B. – bezrobotny pięćdziesięciolatek,
pozostający na utrzymaniu matki emerytki,
na długo zapamięta – choć bez szczegółów
– minioną wiosnę.
Rano, 4 kwietnia, spożył
w towarzystwie podobnych
mu koleżków kilka browarków. Po piwku poczuł apetyt
na coś mocniejszego, więc
udał się do swego znajomego, który mieszkał niedaleko
i podzielał zamiłowanie Mariana do trunków wysokoprocentowych.
J e r z y O. – g o s p o d a r z
przytulnego mieszkanka
socjalnego, przy jął mile
niespodziewanego gościa i
niezwłocznie postawił na
stole butelkę ulubionego
przez obu panów napoju.
Delektując się smakiem kar-

toflanego destylatu panowie,
jak przystało na dżentelmenów, prowadzili rozmowę
wymieniając poglądy na
interesujące ich tematy.
W miarę, jak w butelkach
ubywało alkoholu, wymiana
ta zaczęła się przeradzać w
dość gorącą dyskusję. W pewnej chwili Marian B. uznał,
że jego argumenty słowne
nie odnoszą spodziewanego
wrażania na rozmówcy. Postanowił więc użyć sposobów
bardziej skutecznych, aby
przekonać interlokutora do
swoich racji.
W t ym celu wyr wał z

futryny drzwi kuchennych
próg, którym była solidna,
prawie metrowa kantówka i
tym prostym „argumentem”
zaczął Jerzemu O. „wbijać”
do głowy prezent owane
przed chwilą słownie poglądy. Ten wprawdzie usiłował
bronić swych racji oraz życia, zasłaniając się rękami,
lecz po kolejnym ciosie upadł
na podłogę. Krew z rozbitego
nosa zalała mu tchawicę i
mężczyzna skonał wskutek
uduszenia.
Zabójca zmęczony ciężką, fizyczną pracą od której
dawno odwykł oraz wypitym
alkoholem usiadł obok zmasakrowanych zwłok kolegi i
znieruchomiał. Tak zastał ich
sąsiad, który prze uchylone
drzwi z korytarza dostrzegł

leżące, zakrwawione ciało i
siedzącego obok Mariana B.
również całego we krwi.
Śledztwo przeprowadzone przez prokuraturę i policję nie pozostawiło cienia
wątpliwości co do osoby
sprawcy i sposobu dokonania
tego okrutnego pobicia ze
skutkiem śmiertelnym. Jedyną nie wyjaśnioną kwestią
pozostał temat dyskusji którą
prowadzili obaj panowie.
Nieboszczyk tego nie
ujawni, natomiast Marian B.
po wytrzeźwieniu nie pamiętał o co spierał się z ofiarą.
Będzie miał sporo czasu
na przypomnienie sobie tej
sprawy podczas długoletniego pobytu za kratkami na
państwowym wikcie.
(ole)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Zmiany na lepsze

REKLAMA



W jednej z największych potęg wśród producentów ceramiki na uznała, że to po prostu jest za które gwarantują mi swobo- zdecydowany zrobić z nich
dę działania, taką, jakiej nie użytek.
Dolnym Śląsku pojawiło się sporo zmian. Nowym prezesem spółki mało. W samym
Zarządzie
też
nie
brakuje
samiałem w przeszłości. Jestem
(tekst sponsorowany)
Polcolorit został Wiktor Marconi.
Jak mówił przewodniczący
zorganizowanego w końcu
grudnia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie
spółki Polcolorit, zmiany w
zarządzie pojawiły się w celu
usprawnienia i rozwoju spółki.W ramach tych zmian na
stanowisku prezesa pojawił się
Wiktor Marconi.
– We wrześniu b.r. zostałem poproszony przez Zarząd
o przeprowadzenie swojego
rodzaju „due-diligence” w GK
Polcolorit – mówi nowy prezes. – Wybór padł na mnie nie
dlatego, ze jestem synem akcjonariusza większościowego,
lecz dlatego, że takimi rzeczami
się zajmuję na co dzień. Moje
doświadczenie w branży, tak
jak i praca w przeszłości podniosły tylko moje kwalifikacje
i kompetencje – dodaje.
W ostatnim czasie, mimo że
spółka prosperuje na bardzo

Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Grodziński
i Członek Rady Nadzorczej Marek Zuber mianują nowego prezesa

wysokim poziomie, wartość jej
akcji spadła. W trosce o dobro
spółki, jak i akcjonariuszy
podjęta została decyzja o wprowadzeniu w spółce pewnych
zmian. Wśród nich pojawiła
się między innymi wymiana
dwóch członków Zarządu na
trzech.
– Zarządowi będzie zależało
nad kompetentną, aktywna,

krytyczną i „rześką”
Radą Nadzorczą. Na pewno
„stary” Zarząd Polcoloritu nie
może się pochwalić
tymi wynikami, które założył
na początku ‘06 roku – mówi
Wiktor Marconi.
Z drugiej strony wynik po
korekcie jest dalej jednym z
najlepszych w branży.
Chyba jednak Rada Nadzorcza

mokrytyki. Sam fakt, że Board
zlecił takie badanie nad swoją
działalnością, świadczy o świadomości tego, że nie wszystko
w firmie idzie po myśli akcjonariusza większościowego czy
rynków kapitałowych.
Wiktor Marconi dokładnie
zna swoje zadania, i sam definiuje pojecie „prezes”.
– Nowy prezes Polcolorit S.A,
spółka Matka w GK Polcolorit,
musi być prezesem przełomu,
który wprowadzi nowoczesne
techniki kontrolingu i zarządzania na stałe do grupy.
Wiktor Marconi do stycznia
2005 roku nie brał czynnego
udziału w życiu spółki. Zdecydował się na powrót, ponieważ
uważa, że dopiero teraz ma
odpowiednie warunki do wykonywania swojej pracy.
– Podjąłem decyzję o powrocie do pracy w GK Polcolorit,
tylko z tego powodu, że RN
wyposażyła mnie w narzędzia,

Nowy prezes Zarządu Grupy Kapitałowej
Polcolorit Wiktor Marconi

REKLAMA

kolekcja

GAZELA

GAZEL AZZURRO 333x500 GAT. 1
GAZEL BLUE 333x500 GAT. 1
GAZEL AZZURRO 333x500 KÓ£KA GAT. 1
GAZEL MARRONE 300x300 GAT. 1

Nowa linia p³ytek
œciennych i pod³ogowych,
proponowana przez POLCOLORIT

SALON FIRMOWY
Ul. Jeleniogórska 7

nowe p³ytki
dekoracyjne
do kolekcji

58-573 Piechowice

GARDENIA

Pon-po 9.00-17.00

kolekcja

Sobota 9.00-14.00

tel. +48 75/75 473 10 i 75/75 473 12

fax.+48 75/75 473 26 www.polcolorit.pl
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JELENIA GÓRA Pielęgnuje wiedzę o przeszłości regionu

Czucie czasu

Ko p a l n i a w i e d z y
o stolicy Karkonoszy
i okolicach: tak trzeba określić umysł Iva
Łaborewicza.

Fot.Arkadiusz Piekarz

jelenia góra aaaaaa

Służbowo jest szefem oddziału Archiwum Państwowego. Prywatnie – wielbicielem przeszłości
i teraźniejszości swojej małej
ojczyzny. Udało się mu połączyć
zawód z życiową pasją
Jak to jest przebywać pośród
1700 metrów bieżących różnych
dokumentów, dawnych i nowszych akt, które gromadzone są
w jeleniogórskim archiwum?
– Po prostu czuć czas – odpowiada Ivo Łaborewicz.
Najbardziej ceni najstarszy eksponat: pochodzący z
1309 roku akt nadania rycerstwu podjeleniogórskiej
wsi Malinnik. Z szacunku dla
dokumentu, Łaborewicz zakłada białe rękawiczki, kiedy
go pokazuje.

Ivo Łaborewicz w nowej siedzibie Archiwum
Państwowego: uwielbia książki, ale nie tylko
nazwiska dawnych właścicieli,
ich losy.
– Urodziłem się w Jeleniej Górze. Nie trzeba lepiej
tłumaczyć mojego związku
z tym miastem – żartuje Ivo
Łaborewicz. Trudno o nim
nie powiedzieć, że nie jest
przyjacielem miejsca, w którym przyszedł na świat. Tym
bardziej, że przewodniczy jego
entuzjastom w Towarzystwie
Przyjaciół Jeleniej Góry. Chcą
ocalić od zapomnienia to, o
czym łatwo można zapomnieć.
Wydają Rocznik Jeleniogórski,
nietypowe czasopismo, w
którym można przeczytać
o ciekawostkach z historii i
codzienności regionu.

Pęd do wiedzy
Od dzieciństwa chciał wiedzieć więcej o otaczającym
go świecie. Jak mówi, do dziś
zgłębia historię wszystkiego,
co istnieje w Jeleniej Górze.
W małym palcu ma informacje o jeleniogórskich
zabytkach. I to nie takie z przewodników. Przekopał stosy
papierów, aby dowiedzieć się,
co było wcześniej tam, gdzie
dziś stoi Teatr Jeleniogórski,
dom towarowy, ratusz, czy
ufundowane przez niemieckie Luftwaffe koszary. Zna

Bezcenna przeszłość
Pewnie tylko nieliczni wiedzieliby, jak za niemieckich

Wszystko
dla zdrowia
Rozpoczęło działalność
Karkonoskie Centrum Medyczne, jedna z najbardziej
nowoczesnych tego typu
placówek na Dolnym Śląsku. KCM mieści się przy
ul. Bankowej. Mieszczą
się w nim 44 poradnie
specjalistyczne. Centrum
jest w kontakcie z najwybitniejszymi fachowcami
w poszczególnych dziedzinach medycyny. Ma bardzo
nowoczesne urządzenia do
diagnostyki obrazowej.
(tejo)

czasów nazywały się ulice w
stolicy Karkonoszy. Ale Łaborewicz wydał słownik ich nazw,
unikalną pozycję na całym Dolnym Śląsku. Ludzie z jeleniogórskiego placu Niepodległości
dowiedzą się, że do 1945 był to
plac Adolfa Hitlera, a potem
Józefa Stalina, aż w końcu
przez wiele lat patronował mu
Bolesław Bierut. Łaborewicz
szczegółowo opisuje każdy
jeleniogórski trakt, plac, park,
most. Wszystko, co miało i ma
swoje nazwy.
Jak podkreśla Ivo Łaborewicz, przeszłość dziś jest w
cenie. Widać to po ludziach,
którzy codziennie przychodzą
do archiwum.
– Pewien pan kupił poniemiecką willę i spędził w
archiwum kilka godzin w
poszukiwaniu wszystkich

Zakute łby

JELENIA GÓRA

Fot.Arkadiusz Piekarz



Dopiero w styczniu zostaną naprawione zdewastowane przez wandali budki
telefoniczne „Dialogu” przy
ulicy Bankowej w Jeleniej
Górze. Jeszcze niedawno
temu estetyczne kabiny, dziś
szpecą deptak przy jednej z
najbardziej popularnych ulic
w mieście.
Wandale nieźle musieli
się „napracować”, aby te
grube szyby rozwalić. Najpewniej mieli ze sobą jakieś
łomy lub siekiery.
Na szczęście nie zepsuli
aparatów telefonicznych.
(tejo)

informacji o tym domu. Cieszył się jak dziecko, kiedy coś
znalazł – mówi Łaborewicz.
W archiwum byli też Żydzi z Hajfy. Ich przodkowie
mieli dwa sklepy w centrum
Jeleniej Góry. Izraelici odtwarzają drzewo genealogiczne
swojego rodu. Potrzebne dane
znaleźli.
Drugą pasją Ivo Łaborewicza są wędrówki po
górach i fotografia. Jeśli
tylko znajdzie wolną chwilę,
zmyka na szlaki z żoną Edytą
i dziećmi: Ulą i Wojtkiem. O
aparacie fotograficznym nie
zapomina. I wciąż liczy, że
podczas wędrówek spotka
niezwykły obiekt, którego
przeszłości nikt jeszcze nie
opisał. Choć takich jest w
regionie coraz mniej.
(tejo)

REGION

Awans wójta
Zdzisław Pietrowski,
wójt Janowic Wielkich,
został przewodniczącym
Związku Gmin Karkonoskich. Poprzednio stanowisko to piastował Robert
Tarsa, były wójt Podgórzyna.
Pietrowski podczas swojej
czteroletniej kadencji chce,
między innymi, polepszenia
stosunków ZGK z Jelenią
Górą, która do tej organizacji
nie należy. Chodzi głównie
o stworzenie wspólnej gospodarki wodno-ściekowej
i wykorzystanie składowiska
odpadów w Ściegnach koło
Karpacza.
(tejo)
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ZAPOWIEDZI / KULTURA
JELENIA GÓRA Wydarzenia i kultura

Będzie się działo
LOT
26 XII – 4 I “Eragon”, godz. 16,
18, 20, prod. USA, gat. fantasy,
od 12 lat
GRAND
22 – 29 XII, “Holiday”, godz. 15.45,
18, 20.15 prod. USA, gat. dramat,
b/o;
14 – 20 XII “Casino Royale”, godz.
19.30, prod. USA, gat. sensacyjny,
od 16 lat

KONCERTY

Jazz symfoniczny
Kiedy: 5 stycznia
Gdzie: Filharmonia Dolnośląska
Godz. 19
Wstęp: 25, 15 zł
Gwiazda jazzowej wokalistyki
Urszula Dudziak w nietypowym
repertuarze: dziełach Edwarda
Czarnego w 90. rocznicę urodzin
kompozytora. Solistce będzie towarzyszył Andrzej Muniak (saksofon),
Big Band Akademii Muzycznej w
Karowicach pod dyrekcją Andrzeja
Zubka oraz Orkiestra Filharmonii
Dolnośląskiej pod batutą Jerzego
Swobody.

UWAGA !!! UWAGA !!!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zmiany w programach i terminach imprez.
FESTIWALE
Niezależność na ekranie
Kiedy: 5 stycznia
Gdzie: Kino „Marysieńka”
Godz. 19
Wstęp: 4 zł
RetrOFFspektywa prezentacja filmów
nagrodzonych na międzynarodowych
festiwalach kina niezależnego organizowanych w Polsce i Niemczech.
Impreza towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu
„ZOOM-ZBLIŻENIA”, który odbędzie się
w dniach 08-11 lutego 2007 roku
Wieczór III Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”.

Fot. Arkadiusz Piekarz

KINO
MARYSIEŃKA
29 XII – 4 I “Kult”, godz. 18, prod.
USA/Kanada gat. thriller, od lat 17
29 XII – 4 I “Czyja to kochanka?”,
godz. 16, 20, prod. USA gat. komedia,
od lat 15

TEATR

Polskie piekiełko
Kiedy: 4, 5 stycznia
Gdzie: duża scena Teatru Norwida
Godz. 10
Bilety: 26, 17 zł
„Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza w teatralnej i udanej adaptacji
Bartłomieja Wyszomirskiego plus

kreacje plejady aktorów Teatru Jeleniogórskiego.
W betlejemskich klimatach
Kiedy: 5, 6, 7 stycznia
Gdzie: Teatr Zdrojowy
Godz. 10
Bilety: 10 zł

„Mirra, Kadzidło”, Złoto” apokryf betlejemski Joanny Kulmowej w reżyserii
Bogdana Nauki. Fantastyczna scenografia Darka Milińskiego. Sztuka w
osobliwy sposób łączy motywy dwóch
ewangelicznych zdarzeń: wydarzenia
w stajence betlejemskiej oraz ich
dopełenienie na Golgocie.



Istotną rolę w spektaklu odgrywa
postać zbójcy Barabasza.
Pić albo nie pić
Kiedy: 6, 7 stycznia
Gdzie: Teatr Jeleniogórski, scena
studyjna
Godz. 19

Bilety: 17, 13
Monodram jednego z najbardziej
cenionych dramaturgów irlandzkich
Connora McPhersona w wykonaniu
Grzegorza Cinkowskiego. To gorzki,
ale jednocześnie pełen specyficznego
humoru monolog alkoholika.

WYSTAWY

Kiedy: 4 stycznia
Gdzie: Galeria „Promocje”
Godz. 17
Wstęp wolny
Otwarcie wystawy malarstwa
Małgorzaty Nowak, absolwentki
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Swoje prace prezentowała kilkakrotnie w Poznaniu. W czerwcu
tego roku miała wystawę pejzaży
w MDK „Muflon”. Fascynuje ją kolor, lubi malować krajobrazy pełne
radości i optymizmu. Wystawa
czynna do 15 lutego.
Kreacje na spokojnie
Kiedy: 4 stycznia
Gdzie: Galeria N… przy DODN, ul
1 Maja 43
Godz. 16
Wstęp wolny
Swoimi plastycznymi osiągnięciami pochwalą się słuchaczki
Karkonoskiego Uniwersytetu III
Wieku. Malują martwą naturę,
kwiaty, pejzaże. Wystawa czynna
do 28 lutego.

JELENIA GÓRA Nietypowa ekspozycja w Biurze Wystaw Artystycznych

Moce w sztuce
Czysta energia kosmiczna, buddyzm, ciemność, Jung... to tylko niektóre tematy jakie
prezentuje wystawa ezoterycznego kręgu
artystów z Katowic.

Fot.Krzysztof Knitter

Do 15 stycznia w Galerii
BWA w Jeleniej Górze można
obejrzeć wystawę, której tytuł brzmi ONEIRON. Pod tą
tajemniczą nazwą kryje się
grupa artystyczna, a raczej

ezoteryczny krąg artystów z
Katowic, działający w latach
1967-73.
Grupa składa się z takich
artystów jak: Urszula Broll, Antoni Halor, Zygmunt Stuchlik,

Andrzej Urbanowicz oraz Henryk Waniek. Samo określenie
„Oneiron” oznacza w języku
greckim „sen”. Główne tematy
prac oraz działań artystycznych w latach istnienia kręgu
artystów nazywanego kiedyś
Tajną Kroniką Pięciu Osób lub
Liga Spostrzeżeń Duchowych
to Egipt, Tybet, Tantra, Kabała,
Magia, Alchemia, Jung, Hesse.
Na szczególną uwagę zasługuje cykl Czarnych Kart wypełniony różnymi symbolami,
sentencjami czy marzeniami
sennymi. Te niepokojące i ciemne, a zarazem ciekawe karty
były tworzone przez dwa lata.
Każdy z pięciu artystów musiał
domalować od siebie piktogram, a następnie przekazać
kartę dalej.
Kompozycja Czarnych Kart
przypominająca formę mandali lub labiryntu, nawiązuje do
kosmogonicznej symboliki, wi-

zji powstania i istnienia świata.
Sama mandala jest symbolem
harmonii i metaforą Kosmosu,
a przeciwieństwem Chaosu.
Oprócz wspomnianych
kart można obejrzeć także

gabloty z różnymi rysunkami,
zdjęciami członków grupy,
matrycami pełnych symboliki
buddyjskiej, a także obrazy,
które w zależności od tego,
jak na nie spojrzymy, możemy

różnie interpretować. Mimo
wielu możliwości odczytania
prac, wciąż mamy do czynienia
z bytem człowieka i tym, co
podświadomie nami kieruje.
W. Wojciechowski

Grzegorz Jędrasiewicz z BWA znalazł sposób, aby niełatwą
tematyką wystawy zainteresować przedszkolaków
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JELENIA GÓRA Dawniej śniegu nie brakowało

Rynek, jakiego nie znacie
Wracamy do wyburzania zabytkowych kamieniczek
na placu Ratuszowym.
Dzięki uprzejmości naszego Czytelnika Michała Gańki
przedstawiamy obraz tego
miejsca, który z pewnością
wywoła szok u niejednego
z młodszych jeleniogórzan i
turystów.
Pan Michał urodził się w
Jeleniej Górze w roku 1948.
Amatorskie zdjęcia wykonał
jako 19-letni chłopak mieszkowym aparatem Zeiss-Ikon, w
zapomnianym już dziś formacie 6 x 9 cm. Zainteresował go
właśnie plac Ratuszowy.
W liście do redakcji opisał
swoje wrażenia jako świadka
tamtych czasów.
– Takie poniemieckie „zadupia”, jak nasze miasto, to
były marginesy przysłaniane przez hasła, jak np. „Cały
naród buduje swoją stolicę”.
Potem była stolica Dolnego
Śląska - Wrocław, okna na
świat – jak Gdańsk, Szczecin,
itp. No i wieloletnie spłacanie
długu wdzięczności „Wielkiemu Bratu”.
Z drugiej strony – jak zauważa nasz Czytelnik – Niemcy
po przegraniu I wojny, też
nie bardzo mieli możliwość
właściwie zadbać o barokowe
kamieniczki naszego Rynku,
– Po 1933 roku, nakazowa i
wręcz absurdalna oszczędność
w wiadomym celu, dopełniała
już wtedy nawarstwiające się
zaniedbania. W okresie prowadzenia II wojny światowej,
nie było już o czym mówić w
tym zakresie, a czas i podgórski
trudny klimat też robił swoje
– dodaje Michał Gańka.
Czy w tym świetle decyzja
o rozbiórce i rekonstrukcji
jeleniogórskiej starówki była
słuszna. W pewnym sensie
na pewno: była to – jak by się
powiedziało dziś – rewitalizacja
starego miasta. Wątpliwości budzi sposób jej przeprowadzenia,
o czym już wspominaliśmy.

Według tak zwanych „Tez
Jeleniogórskich” z 1958 roku
projekt zakładał przywrócenie
zabytkom dawnej świetności. Rzeczywistość pokazała,
że większość kamieniczek,
po zburzeniu, nie została odbudowana, a w ich miejsce
postawiono zupełnie inne, bez
choćby nawiązania do dawnego stylu, budowle.
Oglądając zdjęcia pana
Michała widzimy trudno rozpoznawalne dziś widoki. Wyburzaną poniemiecką zabudowę
części ulicy Jasnej. Drewniane
ogrodzenia uniemożliwiające
dostęp do placu budowy – podobno przez jakiś czas część
placu Ratuszowego zupełnie
była dla mieszkańców niedostępna.
„Spacerujemy” ulicą Długą
w bezpośredniej okolicy placu
Ratuszowego pozbawionej
wyburzonych zabudowań.
Jesteśmy też świadkami wyburzania kamienicy, w której dziś
mieści się Galeria Biura Wystaw
Artystycznych, a wcześniej
– „Gospoda Rzemieślnicza”,
w miejscu poniemieckiej winiarni.
Oglądamy też rozbiórkę
zabudowę okolicznej ulicy
Jeleniej, która niemal w całości została zniszczona, ale nie
odbudowana.
Widzimy plac Ratuszowy
pozbawiony części kamienic
z potężnymi ciężarówkami,
chyba marki Tatra, wywożącymi tony gruzów. W końcu
patrzymy, jak „nowy” Rynek
powstaje. Ceglane szczyty kamienic, jeszcze nieotynkowane. Później – już z tynkiem:
bezbarwnym, nie jak dawniej
– kolorowym. Fasady pozbawione ozdób. Niby te same, ale
nie takie same.
Ciąg dalszy za tydzień
(tejo)
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SZ0PKA NOWOROCZNA 06

JELONKOWA SZOPKA

Moje dziewczęta
głos do głosa! Sz
szłość przeszła n
wróg, który wci
cztery lata tak

Przybieżeli do ratusza rajcowie
Tam pytają, co zostawić po sobie
A obietnic było przecież tak wiele
Co wybrać? – drapią się w głowę

A głów będzie dwadzieścia trzy:
Młodsze, starsze, łyse, z grzywkami
Biją się z myślami… mają cztery lata
Aby wówczas nie pójść pod topór

Wyborczego kata…

Z lewa do prawa i pośrodku
Czynią rajcy rachunek sumienia
Wylewają niedawne żałości
Ale i skaczą z prostej radości
Myśli wszystkich przejrzeć nie sposób
Zerknijmy, zatem, choć na parę osób…
Niech ich refleksje noworoczne
Nasze umysły uczynią mniej mroczne

Pokażcie, co potraficie!
Wy, z prawa i centrolewa!
Byliśmy już przy korycie Nadeszła chwila
wytchnienia Po czterech latach rządzenia
Wyborcze dzieci sojuszu! Zobaczmy, jak
im to idzie Założyć się będzie trzeba, Że
pójdzie jak wesz po… Po kim? To pokaże
życie

Miliony rąk? Tysiące rąk? Na mnie nie głosowało Na wizję jutra
całą A chciałem więcej marketów I hali na Różyckiego I życia
dostatniego I by to nasze piękne, że tak powiem, Miasto rozrosło się, co się zowie! Ale przegrałem… Taka wyborców wola
hihihihihiiii

Przynajmniej nie wszedł też Tomasz Rola!
Przyrzekłem jeleniogórzanom
aquapark Wszyscy mówią, że
to tylko mój zapał Nieprawda!
– przeczę. Mężowie i żony!

Tylko skąd Wam
wezmę na to
miliony?

foto: Arkadiusz
Piekarz

O wspólnym to
mieście piosenka
O wspólnym to
mieście melodia
Jelenią Górę
sławiąca I przez to
jest taka prosta

Czy z lewa jesteś, czy z prawa
A może nie masz poglądów?
To dobra wspólnego sprawa
A zwłaszcza – naszych rządów!

Siek
piłka

Cości
Ludzi
tyka,
Gdzie
nasze

pac
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A NOWOROCZNA‘06
Nic im nie dał kraj Rad ani Uzbekistan! Wygrałem starcie z Józefem
Kusiakiem! I z panem Sajnogiem
sobie poradziłem! A na cztery lata
w ratuszu mam przystań…

a i chłopcy! Dziękuję za
zkoda, że lepsza przynam koło nosa! A niech
iąż czuwa Wie, że za
łatwo mu się nie uda!

Bo wróci Robert na scenę
Zakasze facet rękawy I – zapewniam wszystkich Z nim nie
będzie zabawy!
Hej, dzielni chłopcy, dziewczęta! Jedno hasło jest proste,
pamiętaj! Do roboty, do roboty!
W mniejszości siła, zauważ! Też
może być bardzo duża!

kiera, motyka,
a w brudzie

ie narobili?!
ie? Siekiera, mo, piłka, kaczki
e głosy dla
ej

czki?

Zwycięski czuj się, miejski ludu! Powstańcie, bo zaufaliście nam! Myśl
nowa blask uczyni cudu Dziś wiedzie
nas wprost do sukcesu bram!
Przeszłości ślad Platforma zmiecie
Ciosu tyrani nie muszą się bać Jelonka najpiękniejsza jest na świecie! To
hasło niech przyświeca Wam!
Bój to nie jest ostatni! Zawsze walka ma sens! Aż związek nasz bratni
Ogarnie LiD, PiS i WuEm!

opracowanie
graficzne:
Krzysztof
Knitter

Siekiera, motyka,
piłka, szklanka

Za różowa ta mieszanka!
Co tu robić? O czym śnić?

Taka Rada nie
da żyć!

My „czterej pancerni”, choć
nie mamy psa Nie dajmy się
pokusom czerwonego zła!
Lewicowe deszcze tu targały
las A wyborcza wojna trwa już
jakiś czas
Wygrać ją chcieliśmy, nie
udało się Mamy to, co mamy,
dobre to, co jest
My swoje zrobimy, damy słowo
wam! Do czołgu wskoczymy,
silnik zapalimy Wrogów przegonimy, gdy kupimy psa…

Pomógł mi doktorat cenniejszy
od innych? I moje doświadczenie
w pisaniu strategii?
Teraz nie muszę
już tu szukać
„winnych”
A za cztery
lata będę
bardziej
biegły!

Tekst
i opracowanie:

TEJO

Te cztery lata miną
jak jeden dzień
Kto jak kto, lecz ja
coś o tym przecież
wiem!

Na drugie tyle teraz
Przygotujecie się
A może i na trzecie?
Któż to wie?
Zróbmy wszyscy coś dla
miasta dobrego Podatnicy
podziękują nam dietą
radnego Coś tam skapnie do

skromnych pensyjek
To portfelom, myślom,
decyzjom da siłę! Więc
mocno trzymajmy się
razem
w fotelach

Aż nadejdzie dzień
wielki sukcesu
wyborcza następna

niedziela!
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PROGRAM TV
Dom sekretów i kłamstw
TVN, czwartek, godz. 21.30

Susan jest młodą, obiecującą dziennikarką, przed którą otworzyła się
możliwość kariery telewizyjnej. Niestety, nie może ona skoncentrować
się na pracy. Jej myśli stale krążą wokół jednego tematu. pełnego kłótni i napięć związku z Jackiem, którego podejrzewa o zdradę. Poznajemy Susan bezpośrednio po jednej z takich kłótni. Dziennikarka jest w
trakcie przygotowywania ważnego reportażu, który może okazać się przełomowy dla jej kariery. Spieszy się na decydujące spotkanie. Niestety, spóźni się na nie i zaprzepaści tę szansę z powodu telefonu
Jacka, który przeprasza i błaga o wybaczenie. Bohaterka zwierza się ze swoich problemów przyjaciółce, która ocenia, że Susan tkwi po uszy w „chorym” związku. Po prostu jest od niego uzależniona, Jack
zaś uzależniony jest od seksu. Ruby radzi przyjaciółce, aby poddała się leczeniu. Podczas długotrwałej
terapii grupowej, dzięki rozmowom z psychologiem i kobietami, które mają podobne doświadczenia,
Susan udaje się zrozumieć swój problem (dzieciństwo spędzone w domu pełnym tajemnic, kłamstw i
zdrady) i wyzwolić ze związku z Jackiem.

program telewizyjny
Program telewizyjny od 2.01 do 7.01.2001

HITY TYGODNIA

Tsunami - Anatomia klęski
TVP 2, wtorek, godz. 00.25

Twórcy dokumentu oddają głos przede wszystkim świadkom tamtych
dramatycznych wydarzeń, tym, którym udało się przeżyć hekatombę. Rodzina Putri w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia o poranku
spędzała czas na plaży. Ten beztrosko rozpoczynający się dzień, który
wkrótce zamienił się w horror, wspomina też manager nowo otwartego
luksusowego hotelu, Mark Heather. Wczesnym rankiem właściciel stada słoni przygotowywał się do kolejnej wycieczki z turystami do dżungli. Jako pierwsze kataklizm wyczuły zwierzęta, były wówczas wyjątkowo
niespokojne.Relacje świadków, ich bolesne wspomnienia ilustrują archiwalne materiały filmowe, kręcone
podczas kataklizmu i akcji ratunkowej. W filmie padają ważne pytania. Dlaczego lekceważono głosy tych,
którzy ostrzegali przed tsunami? Czy ofiar musiało być aż tyle, skoro na przykład do Tajlandii fala dotarła
ponad godzinę po trzęsieniu ziemi? Dlaczego tak zawiodła koordynacja i wymiana informacji? Czy taki
kataklizm może się powtórzyć? Czy rządy państw regionu Oceanu Indyjskiego powrócą do rozmów o systemie wczesnego ostrzegania, które przerwano rok przed tragedią? O problemach związanych z zagrożeniem tsunami mówi m.in. Barry Hirshorn - jeden z pracowników centrum ostrzegania.

Pluton

Cudowne ocalenie

TVP 1, piątek, godz. 20.20

TVP 2, środa, godz. 20.05

Dla Mimi Tompkins, dotychczasowego II pilota, ten lot miał być ostatnim odbytym na tym stanowisku. Dostała awans na kapitana. Z kolei
pierwszy pilot w pechowym locie, Wayne Rogers, znalazł się tam właściwie przypadkiem. Ten „wieczny instruktor” z czasów wojny wietnamskiej dawno już nie zajmował miejsca za sterami. Na ten właśnie lot zamienił się z kolegą. Żadne z nich
nie przypuszczało, że przeżyją najgorsze minuty w swoim życiu. Podobnie jak trzy stewardesy, dla których
miał to być kolejny rutynowy lot. Kiedy w samolocie oderwał się dach, kabina pilotów straciła praktycznie
kontakt z resztą jednostki. Od tej chwili chodziło już tylko o to, żeby przetrwać. Film Dicka Lowry’ego wyraźnie mówi jedno. bohaterem się nie jest, bohaterem się zostaje. Swoje cudowne ocalenie pasażerowie
samolotu zawdzięczali trzem osobom - obojgu pilotom i stewardesie, którzy nie tracąc zimnej krwi, robili
po prostu to, co do nich należało. Skazani tylko na siebie dokonali rzeczy wydawałoby się praktycznie niemożliwej. zdołali wylądować maszyną dziurawą jak sito, ratując w ten sposób życie 94 osobom.

„Pluton” jest autobiograficznym filmem reżysera, który brał udział w wojnie wietnamskiej. 21-letni młodzieniec wyruszył do Wietnamu jako ochotnik, uznając swą decyzję za patriotyczny obowiązek. Gotów
był nawet umrzeć za swój kraj, jak powiedział w jednym z wywiadów. Kiedy po kilkunastu miesiącach
służby wrócił do domu, nie mógł znaleźć sobie miejsca. Był wstrząśnięty bezsensem wojny i obojętnością ludzi wobec wietn amskiego koszmaru. Scenariusz do „Plutonu” napisał w lipcu 1976 roku, jednak
nikt nie podjął się jego realizacji, uznając go za zbyt pesymistyczny i brutalny. Stone zawarł w nim osobiste wspomnienia oraz straszliwe przeżycia i obserwacje. Zdjęcia kręcono na Filipinach w ciągu zaledwie
54 dni. Zanim jednak przystąpiono do realizacji, aktorzy zostali poddani ciężkiej próbie. Pod okiem Dale’a Dye, przeniesionego do rezerwy kapitana marines, przeszli 14-dniowe szkolenie w filipińskiej dżungli, w spartańskich warunkach, bez hoteli, samochodów i normalnych posiłków. „Pluton” rozpoczyna
się sceną, w której w Wietnamie na polowym lotnisku lądują młodzi, niedoświadczeni żołnierze. Wśród
nich jest bohater filmu, 18-letni ochotnik Chris Taylor, który rzucił wszystko, by walczyć w Wietnamie. Już
pierwsze zetknięcie z wojną wywołuje u nowicjusza wstrząs. Na lądowisku mija innych żołnierzy powracających do kraju w plastikowych workach.Ale prawdziwepiekło dopiero go czeka.

American Beauty

TVN, środa, godz. 21.30

Oddział Delta 3. Śmiertelna gra

Lester Burnham wraz z rodziną mieszka w podmiejskiej dzielnicy, w zadbanym domu, który otaczają piękne róże wyhodowane przez Carolyn. W otoczeniu Burnhamów jest wiele uroku i harmonii, niestety tych
wartości brakuje w ich życiu. Małżeństwo Lestera i Carolyn od dawna
jest fikcją. Kontakty ojca z dorastającą córką też nie są najlepsze, odkąd Jane zorientowała się, że Lester
stracił głowę dla jej koleżanki, Angeli. Carolyn też jest nieszczęśliwa, ma męża, który według niej jest
egoistą i fajtłapą, i który już zupełnie jej nie pociąga. Jane natomiast ma wszelkie możliwe kompleksy
dorastającej nastolatki, począwszy od zbyt małego biustu, po całkowity brak wiary w siebie. Z przyczyn,
których sama do końca nie rozumie, jako jedyna w szkole przyjaźni się z Angelą, najładniejszą koleżanką z klasy, która marzy o karierze modelki. Gdy do narastającego kryzysu w domu dochodzi również kryzys w pracy, Lester postanawia, że nadszedł czas, aby zmienić swoje życie. Najpierw rzuca pracę, zaraz
potem robi awanturę żonie i wygarnia jej wszystkie ukrywane przez lata pretensje. Zaczyna też dbać o
siebie i intensywnie ćwiczyć, aby przypodobać się Angeli. Popełnia również inne szaleństwa, podejmuje
pracę, która zupełnie nie pasuje do jego wieku i doświadczenia, zaczyna popalać trawkę i przede wszystkim wreszcie mówi to, co myśli. Nowe wcielenie Lestera doprowadza do szału Carolyn, która szuka pocieszenia w ramionach kochanka. Tuż obok Burnhamów mieszka inna modelowa amerykańska rodzina,
pułkownik Fitts z żoną i synem, Ricky’em. Oni też mają piękny dom i bardzo zadbany ogród, również ich
życie rodzinne z zewnątrz wygląda na bliskie doskonałości, chociaż w rzeczywistości przypomina piekło.
Pułkownik, po wielu latach spędzonych w wojsku, już nie potrafi przystosować się do świata pozbawionego wojskowej dyscypliny. Wielkim dramatem pułkownika jest to, że nie radzi sobie z wychowaniem
syna, początkującego filmowca. Ricky, rówieśnik Jane, poszukuje w życiu piękna, gdy je znajduje, rejestruje je na taśmie filmowej. Czy coś tu zapowiada tragedię?

TVP 2, sobota, godz. 22.35

Amerykańscy komandosi wyspecjalizowani w najniebezpieczniejszych akcjach muszą stawić czoło maniakalnemu przywódcy z Bliskiego Wschodu, który grozi zdetonowaniem potężnej bomby atomowej, jeżeli nie zostaną spełnione jego warunki. W wykonaniu
wyjątkowo trudnego zadania pomagają Amerykanom tajni agenci
z rosyjskich służb specjalnych. Początkowo komandosi odnoszą się do siebie z nieufnością i wrogością.
Wspólna niebezpieczna akcja sprzyja jednak nawiązaniu pierwszych sympatii, które z czasem przeradzają się w prawdziwe przyjaźnie. Na zjeździe w Moskwie ginie w zamachu bombowym przewodniczący Ligi Przyjaźni, działającej na rzecz zażegnania konfliktu między chrześcijanami, muzułmanami i
Żydami. Tymczasem przywódca arabskich ekstremistów, Kadal, grozi zdetonowaniem bomby jądrowej,
którą ukrywa w nieznanym miejscu w Miami jeden z jego fanatycznych wyznawców, Hussein. W ciągu
tygodnia Stany Zjednoczone mają spełnić żądania i wycofać się ze swoich wpływów w świecie arabskim.Do Pentagonu zostaje wezwany dowódca Oddziału Delta, major Charles Stewart, który otrzymuje
od zwierzchników specjalne zadanie. Przed rozpoczęciem tajnej misji komandosi przechodzą szkolenie
w bazie wojskowej w Quantico w Wirginii. Tym razem mają współpracować z rosyjskimi służbami specjalnymi. Od tej pory stanowią jedną drużynę - na dobre i na złe. Do bazy przyjeżdża wkrótce kapitan
Usuri z KGB. Ku zaskoczeniu Amerykanów, którzy spodziewali się rosłego komandosa, pojawia się krucha i delikatna kobieta o egzotycznej urodzie. Irina Usuri ma pełnić rolę przewodniczki.

Ze śmiercią jej do twarzy
TVN, niedziela, godz. 20.05

Kogel - mogel

Po emocjach związanych z egzaminami wstępnymi na wydział pedagogiki Katarzyna Solska wraca do rodzinnej wsi. I tuczeka ją niespodzianka
- rodzina bez jej wiedzy rozpoczęła przygotowania do zaręczyn dziewczyny z bogatym sąsiadem Kolasą. Kasia wpada w rozpacz, próbuje się
sprzeciwić decyzji rodziców, ale zostaje zamknięta w swoim pokoju. W dniu wizyty narzeczonego ucieka
przez okno i z poczty dzwoni na uczelnię.Otrzymuje mylną informację i jest przekonana, że nie została
przyjęta na studia. Zrezygnowana wraca więc do domu i zgadza się na ślub.Tymczasem w przeddzień wesela listonosz przynosi zawiadomienie o przyjęciu na uniwersytet.O świcie następnego dnia Kasia wsiada
w pociąg i odjeżdża do stolicy. Akademik jest jeszcze zamknięty, więc dziewczyna nie ma gdzie się podziać.
Przypadkowo spotyka babcię poszukującą opiekunki do swojego co nieco rozwydrzonego wnuczka. I tak
Kasia trafia do domu docenta Wolańskiego. Z czasem okazuje się, że bardzo dobrze radzi sobie z upiornym Piotrusiem. Zbieg okoliczności sprawia, że żona docenta posądza go o romans z Kasią. Dziewczyna
czym prędzej chce opuścić dom Wolańskich, ale nie dopuszcza do tego Piotruś.W końcu rozpoczynają się
zajęcia na uczelni i Kasia wyprowadza się. Okazuje się, że Wolańska zupełnie nie radzi sobie z prowadzeniem domu, a Piotruś zamęcza domowników, tęskniąc za swą opiekunką. Rad nierad, docent Wolański
udaje się na poszukiwania dziewczyny. A odnajduje ją w tłumie studentów na swoim wykładzie.

© www.telepress24.com telepress24@onet.pl

TVP 2, czwartek, godz. 20.00

Beverly Hills, świat piękna i ludzi sukcesu. Tam dla wielu wygląd
stanowi najcenniejszą wartość, szczególnie dla gwiazd filmu. Piękna, narcystyczna i wpływowa Madeline traci urodę, a jej kariera zaczyna blednąć. Tymczasem jej serdeczna przyjaciółka właśnie zaczyna wchodzić w najlepszy okres swego życia. Helen ma ponadto
narzeczonego, o którym marzy wiele kobiet w Los Angeles. Ernest nie tylko jest przystojny i bogaty, ma
jeszcze jedną wielką zaletę - jest chirurgiem plastycznym. Podstępna Madeline uwodzi narzeczonego
Helen. Odtąd ma wszystko, czego jej do szczęścia potrzeba. Tymczasem nieszczęsna Helen przeżywa
załamanie nerwowe, trafia do zakładu i na domiar złego zaczyna obsesyjnie się obżerać. Mijają lata.
Pewnego dnia Madeline przypadkiem spotyka Helen, nie grubą i otępiałą, ale wspaniałą, szczupłą i
uwodzicielską. Madeline musi teraz mieć się na baczności, być może jej dawna przyjaciółka postanowiła wyrównać rachunki i odbić jej Ernesta. Madeline podejmuje kolejną walkę z upływającym czasem.
Tym razem oddaje się w ręce specjalistki od czarnej magii, która sporządza dla niej miksturę wiecznej
młodości. Czarownica stawia wszakże jeden warunek, Madeline musi ściśle przestrzegać jej zaleceń co
do dozowania. Pal licho ostrożność, gdy w grę wchodzi rywalizacja o względy Ernesta i wieczną młodość! Rzeczywiście, w krótkim czasie Madeline odzyskuje wyśmienitą formę i spokojnie może rywalizować z Helen, a nawet z młodszymi od niej. Jest tylko jeden problem. Pod wpływem eliksiru Madeline
przestała być sobą i do tego zaczęła rozpadać się na kawałki.
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TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

5.10
5.40
5.45
6.00
8.00
8.12
8.35
9.00
9.25
9.30
9.45
9.50
10.05
11.00
11.45
12.00
12.10
13.00
13.55
14.15
14.40

Film dokumentalny
Wstaje dzień - magazyn
Tak jak w Unii
Kawa czy herbata?
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans po ósmej
Teletubisie, odc. 83 - serial animowany
Domowe przedszkole
Sąsiedzi - Puzzle - serial
Listonosz Pat i kłopotliwy pociąg - serial
Krecik - Krecik i bałwanek - serial
Sąsiedzi - Łyżwy - serial animowany
Jaka to melodia? - wydanie specjalne
Klan - telenowela
Agrobiznes
Wiadomości
Moda na sukces - serial
Plebania, odc. 798/799 - telenowela
Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny
Sąsiedzi - Program noworoczny - serial
Receptury klasztorne, odc. 9 - Polenta
salezjańska - magazyn
15.00 Wiadomości
15.10 Zamki kresowe Rzeczypospolitej - Olesko, Podhorce
15.30 Sprawiedliwi - Najważniejsze to kochać
16.05 Moda na sukces, odc. 3151 - serial
16.30 Moda na sukces - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku - magazyn
17.35 Klan, odc. 1194 - telenowela
18.00 Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny
18.30 Plebania, odc. 803 - telenowela
19.00 Wieczorynka - Domisie
19.15 Wieczorynka - Sali Mali - Wigilia - serial
animowany
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Pogoda
20.15 W krainie dreszczowców - Pocałunek
śmierci - ﬁlm fab., USA, reż. Chuck Bowman, wyk. Charles Shaugnessy, D.D. Pfeiﬀer, Charlotte Ross, Noelle Parker
21.50 Sprawa dla reportera
22.25 Z reﬂeksem - program publicystyczny
22.40 Misja specjalna - magazyn
23.10 Sfora, odc. 1/9, Polska, reż. Wojciech
Wójcik, wyk. Olaf Lubaszenko, Paweł
Wilczak, Radosław Pazura, Krzysztof
Kolberger, Sławomir Orzechowski
0.05 Ajlawju - komedia, Polska, reż. Marek
Koterski, wyk. Cezary Pazura, Katarzyna
Figura, Zbigniew Buczkowski, Eugenia
Herman, Jan Jurewicz
1.35
Zakończenie programu
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6.00
7.00
8.00
8.15
9.00
9.30
10.00
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15.45
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18.50
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21.00
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5.45
6.00
8.00
8.10
8.15
8.35
9.00
9.30
10.00
10.50
11.15
11.45
12.00
12.10
12.30
12.55
13.20
13.50
14.15

5.25
6.15
7.00
7.20
7.40

6.00
7.00
8.00
8.15
9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
12.00
12.55
13.55
14.40
15.10
15.45
16.05
16.10
17.00
18.00
18.50
19.20
19.25
19.30
20.00
20.30

TVN

TVN 7

TV4

TVN

TVN 7

TV4

6.40
7.35
8.05
9.05

6.05

5.45
6.05
6.30
6.55
8.00
8.30

6.00
6.40
7.35
8.05
9.05
10.05

6.05

5.45
6.05
6.30
6.55
8.00
8.30
9.00
9.30
10.30
11.30
12.40
13.10
15.20
15.50
16.50
17.50
19.00
20.00
20.30
21.30
22.00

8.10
9.00
11.30
12.00
12.45
13.20
13.45
14.10
15.05
15.10
16.00
16.10
16.15
17.05
17.15
17.45
18.15
18.45
19.05
19.10
19.15
19.25
20.05
20.55
21.05
22.00
22.20
22.25
22.35

0.15
1.15
1.55

Statek miłości, odc. 96 - telenowela
Statek miłości, odc. 97 - telenowela
Telezakupy
Błahodar - reportaż
Dwójka Dzieciom - Magiczny autobus,
odc. 19 Ogórkowa afera, USA
Na dobre i na złe, odc. 131, Wybuch
Pytanie na śniadanie
Święta wojna - Dar przekonywania
McGregorowie, odc. 56/65 Łowca
damskich serc - serial
Allo, Allo - serial komediowy
10 lat mniej seria II, odc. 1 - serial
Dzieciaki przed kamerą, odc. 9 - serial
Europa da się lubić - Europa zrelaksowana - talk-show
Z kabaretowego archiwum
Detektyw w sutannie - Upadły anioł
- serial kryminalny
Dla niesłyszących - Panorama
Dla niesłyszących - Pogoda
Dla niesłyszących - M jak miłość, odc.
459 - serial
Kulisy serialu M jak miłość
Telewizyjne Wiadomości Literackie
Program lokalny
Kopciuszek, odc. 30 - serial obyczajowy
Panorama
Biznes
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu - wielki ﬁnał
M jak miłość, odc. 460 - serial
Kulisy serial
Magazyn Ekspresu Reporterów
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Wieczór ﬁlmowy Kocham Kino - Festen
- dramat, Szwecja, Dania, reż. Thomas
Vinterberg, wyk. Henning Moritzen,
Thomas Bo Larsen, Ulrich Thomsen
Tsunami - anatomia klęski - ﬁlm dokumentalny, Wielka Brytania
Koncert Noworoczny z Wiednia 2007
cz.2, Austria
Zakończenie programu

Maraton Uśmiechu - program rozrywkowy
Telesklep
Maraton Uśmiechu
Władcy wybrzeża - ﬁlm dokumentalny
Zdradzona miłość - telenowela
Krąg miłości - serial obyczajowy
Nash Bridges - serial sensacyjny
Strażnik kasy - interaktywny program
rozrywkowy
Telesklep
Zdradzona miłość - telenowela
Maraton Uśmiechu
Kasia i Tomek - serial komediowy
Specjalistki - serial komediowy
Krąg miłości - serial obyczajowy
Nash Bridges - serial sensacyjny
Kasia i Tomek - serial komediowy
Specjalistki - serial komediowy
Potępieniec - serial sensacyjny
Fajerwerki próżności - ﬁlm obyczajowy,
USA 1990, reż. Brian De Palma, wyk.
Tom Hanks, Bruce Willis

Wstawaj! Gramy!, odc. 185
Dotyk anioła, odc. 16 The Driver
TV Market
Halo! Kasa!, odc. 65
Roseanne 3, odc. 63 Home ec
O Rety! Kabarety!, odc. 10
Zamieńmy się żonami, odc. 3
Dharma i Greg, odc. 1 Intensive caring
Z Bożeną Dykiel na ostrzu noża, odc. 49
Juanita La Soltera, odc. 1
Jesteś moim życiem, odc. 1
Świat według Kiepskich
Świat według Bundych, odc. 139
Rodzina zastępcza, odc. 1
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja, odc. 785
Gra w ciemno, odc. 263
Pierwsza miłość, odc. 414
Wydarzenia
Sport
Pogoda
Samo życie, odc. 810
Beauty and the Geek, odc. 1
Romeo i Julia - dramat, USA, 1996, reż.
Baz Luhrmann, wyk. Leonardo DiCaprio, Claire Danes
Akcja ﬁlmu rozgrywa się w ﬁkcyjnym
miasteczku Verona Beach na Florydzie
u schyłku XX wieku. Rody Capuletti i
Montegue należą do dwóch zwalczających się gangówyk. Ich członkowie
słuchają muzyki rap, noszą przy sobie
broń i jeżdżą szybkimi samochodami.
Pewnego dnia Romeo Montegue pojawia się na balu organizowanym przez
rodzinę Julii Capuletti . Jej ojciec zamierza wydać dziewczynę za wpływowego
Parysa. Ślub córki pozwoli mu na zdobycie większych przywilejów w świecie
przestępczym. Tymczasem Romeo i
Julia zakochują się w sobie mimo braku
akceptacji dla ich związku
21.55 Studio Lotto
23.20 Boston Public, odc. 75
0.20 Nasze Dzieci, odc. 85
1.20
Dziewczyny w bikini
2.20 Magazyn sportowy
4.20 Nocne randki
5.55 Pożegnanie

23.30 Kurator - komedia, Wielka Brytania
2001, reż. John Duigan, wyk. Steve Coogan, Lena Headey
1.20
Koniec programu

Sztukateria - magazyn kulturalny
KINOmaniak - nowa formuła
VIP - program kulturalno-rozrywkowy
Muzyczne listy - magazyn muzyczny
TV Market
Małżeństwo z rozsądku -komedia obyczajowa, Polska, 1966, reż. Jacek Fedorowicz, Stanisław Bareja, wyk. Bogumił
Kobiela, Elżbieta Czyżewska
10.15 Jesteś moim życiem - serial
11.15 Komedia małżeńska - komedia obyczajowa, Polska, 1994, reż. Roman Załuski,
wyk. Ewa Kasprzyk, Jan Englert
13.00 Dekoratornia - magazyn wnętrzarski
13.30 Wygraj fortunę - program interaktywny
15.20 Power Rangers- serial animowany
15.50 Młodzieńcza miłość - telenowela
16.50 Pensjonat pod różą - serial obyczajowy
17.50 Benny Hill
19.00 Jesteś moim życiem - serial
20.00 Komisarz Rex - serial kryminalny
21.00 Tok2Szok
22.00 Brylanty - ﬁlm sensacyjny, USA, 1999,
reż. John Mallory Asher, wyk. Kirk Douglas, Dan Aykroyd
0.20 Włatcy móch - serial animowany dla
dorosłych
0.45 Tok2Szok
1.35
Muzyczne listy - magazyn muzyczny
2.30 FIFA Futbol Mundial
2.50 Ja tylko pytam - talk show Odety Moro
Figurskiej
3.35 Zakończenie programu

TV POLONIA

TVP REGION

6.00 Kawa czy herbata? w tym. Wiadomości
skrót 6.30,7.00,7.30 - Pogoda 6.32,7.05,7.34
8.00 Wiadomości 8.10 Pogoda 8.15 Kwadrans
po ósmej 8.35 Domisie - Zgubiony skarb - program dla dzieci 9.00 Kram z piosenkami. Podług
dawnego zwyczaju - z teki Leona Schillera 10.05
Ojczyzna polszczyzna 10.20 Salon kresowy
- Dawne, bardzo dawne lata… 10.40 Piotr Adamczyk - aktor… - ﬁlm dok. 11.35 Klan, odc. 1159
- telenowela 12.00 Wiadomości 12.10 Plebania,
odc. 590 - telenowela 12.35 Specjaliści od trudnych misji 13.05 Nowa Tradycja 2006 - Huculskie
Muzyki 13.35 Party przy świecach - komedia,
Polska, reż. Antoni Krauze, wyk. Wiesław Wójcik,
Tomasz Zaliwski 14.40 Pięć portretów pana Kazimierza - ﬁlm dokumentalny 15.20 Mój Dekalog
- bp Tadeusz Pieronek 15.50 Domisie - Zgubiony skarb - program dla dzieci 16.15 Magazyn
Medyczny - Diagnostyka Angiograﬁczna. 16.35
Klan, odc. 1159 - telenowela 17.00 Teleexpress
17.15 Wawel Zygmunta Augusta 17.50 Program
ekumeniczny 18.05 Dokument 18.35 Nowa Tradycja 2006 -Transkapela 19.05 Pod niebem Brazylii - reportaż 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.05 Pogoda 20.10 Plebania,
odc. 590 20.35 Polska racja 21.05 Kochaj mnie,
odc. 159 - telenowela 21.30 Naszyjnik Północy
- reportaż 22.00 Kawalerskie noce - piosenki Kazimierza Grześkowiaka - koncert, reż. Laco Adamik 22.55 Dokument 23.30 Panorama 23.50
Biznes 23.53 Sport Telegram 23.55 Pogoda 0.00
Klan, odc. 1159 - telenowela 0.25 Dokument
0.50 Nowa Tradycja 2006 -Transkapela 1.15 Dobranocka za oceanem - Miś Uszatek - Robotnicy
- serial animowany 1.30 Wiadomości 1.55 Sport
2.00 Plebania, odc. 590 - telenowela

8.00 Kurier 8.18 Serwis ekonomiczny 8.22 Przegląd prasy 8.25 Czym żyje świat 8.30 Kurier 8.45
Trójka tam była 9.00 Telekurier 9.30 Kurier 9.50
Serwis sportowy 9.52 Serwis kulturalny 9.55 Kurier 10.00 Skarby rosyjskiej przyrody 10.30 Kurier
10.52 Serwis kulturalny 10.55 Kurier 11.00 Dzisiejsze Chiny 11.30 Kurier 11.50 Serwis kulturalny 11.55 Kurier 12.00 Magazyn o mniejszościach
narodowych 12.30 Kurier 12.53 Serwis kulturalny 12.55 Kurier 13.00 Unia dla polski13.30 Kurier
13.49 Serwis sportowy 13.50 Serwis kulturalny
13.55 Kurier 14.00 Skarby rosyjskiej przyrody
14.30 Kurier 14.45 Pogoda 14.47 Serwis ekonomiczny 14.50 Serwis sportowy 14.52 Serwis kulturalny 14.55 Kurier 15.00 Dzisiejsze Chiny- ﬁlm
dokumentalny- stereo 15.10 Niepokorni 15.30
Kurier 15.40 Pogoda 15.45 Serwis ekonomiczny
15.48 Serwis sportowy 15.50 Serwis kulturalny
15.55 Kurier 16.00 Kurier 16.15 Reportaż 16.30
Kurier 16.40 Pogoda 16.45 Aktualności 16.50 Relacje - przegląd gospodarczy 17.00 Kurier popołudnie 17.45 Pogoda 17.50 Aktualności 18.15 Aktualności sportowe 18.25 Raport z akcji - 18.45
Poza rządem 19.00 Zbliżenia ﬁlmowe 19.20 Na
zdrowie - program o tematyce zdrowotnej 19.50
Tv katowice zaprasza 20.00 Telekurier 20.30 Kurier wieczór 21.30 Kurier 21.40 Pogoda 21.45 Aktualności sportowe + aktualności 22.15 Plus - minus- magazyn 22.30 Kurier 22.45 Pogoda 22.50
Kurier sportowy 23.00 Fidel Castro - część 1 - ﬁlm
biograﬁczny 0.05 Kurier wieczór 1.00 Plus - minus- magazyn 1.10 Pogoda 1.15 Telekurier 1.40
Fidel Castro - część 1 - ﬁlm biograﬁczny 2.40 Zakończenie programu

Nocny kurs - serial sensacyjny
Usterka - serial
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Wykręć numer - interaktywny teleturniej na żywo
10.05 Fabryka Gry - interaktywny teleturniej
na żywo
11.10 Detektywi - serial
11.40 Rozmowy w toku - talk show
12.50 W-11 Wydział Śledczy - serial
13.30 Pokojowe rewolucje - program wnętrzarski
14.00 Nocny kurs - serial sensacyjny
15.00 Cena marzeń - telenowela
16.00 Fakty Popołudniowe
16.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
17.15 Rozmowy w toku
18.25 Detektywi - serial
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn
20.15 W-11 Wydział Śledczy - serial
20.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
21.30 Krok od domu - serial kryminalny

22.25
23.15
0.15
0.35
1.35

Bez śladu - serial sensacyjny
Kuba Wojewódzki - talk show
Uwaga! - magazyn
Nocne igraszki - interaktywny program
rozrywkowy
Telesklep

6.35
7.35
8.05
9.05
9.55
10.55
11.55
12.55
14.15
15.10
16.10
16.40
17.10
18.10
19.10
19.40
20.10
21.10

14.30
15.00
15.10
15.30
16.05
16.30
17.00
17.20
17.35
18.00
18.30
19.00
19.30
19.55
20.05
20.20
22.10
22.30
23.15
23.30
1.40
2.05
2.35

Film dokumentalny
Wstaje dzień - magazyn
Wpisani w krajobraz - magazyn
Kawa czy herbata?
Wiadomości
Pogoda
Kwadrans po ósmej
Teletubisie, odc. 84 - serial animowany
Domisie
Rok 2030 - Schwytać Victora, Kanada
Jaka to melodia? - ﬁnał grudnia
Program poradnikowy
Film dokumentalny
Agrobiznes
Wiadomości
Moda na sukces - serial
Moda na sukces - serial
Klan - telenowela
Plebania, odc. 800 - telenowela
Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny
Szansa na życie - Wolontariat w opiece
nad osobami starszymi odc. 79
Raj - magazyn
Wiadomości
Program edukacyjny
Bliżej natury - Leczenie wody - cykl dokumentalny
Moda na sukces - serial
Moda na sukces - serial
Teleexpress
Na celowniku - magazyn
Klan, odc. 1195 - telenowela
Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny
Plebania, odc. 804 - telenowela
Wieczorynka - Bracia Koala
Wiadomości
Sport
Pogoda
Okruchy życia - Krzyk milczenia - dramat, USA, reż. Avery Crounse, wyk. Kathleen York, Karen Black, Ed Nelson
Program publicystyczny
Polacy - widowisko publicystyczne
Program ﬁrmowy - magazyn ekonomiczny
Zabić drozda - dramat, USA, reż. Robert
Mulligan, wyk. Gregory Peck, Rosemary
Murphy, John Megna, Frank Overton
Reportaż
Archiwum Z . zjawiska paranormalne
- ﬁlm dokumentalny, Belgia
Zakończenie programu

Telesklep
Nocny kurs - serial sensacyjny
Pascal. po prostu gotuj
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Wykręć numer
Fabryka Gry - interaktywny teleturniej
na żywo
11.10 Detektywi - serial
11.40 Rozmowy w toku - talk show
12.50 W-11 Wydział Śledczy - serial
13.30 Na Wspólnej - serial obyczajowy
14.00 Tajniacy - serial sensacyjny
15.00 Cena marzeń - telenowela
16.00 Fakty Popołudniowe
16.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
17.15 Rozmowy w toku
18.25 Detektywi - serial
19.00 Fakty, Sport , Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn
20.15 W-11 Wydział Śledczy - serial
20.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
21.30 American Beauty - ﬁlm obyczajowy,
USA, 1999, reż. Sam Mendes wyk. Kevin Spacey, Annette Bening

8.05
9.00
11.30
12.05
12.50
13.25
13.50
14.15
15.10
16.00
16.10
16.15
17.05
17.15
17.45
18.15
18.45
19.05
19.10
19.15
19.25
20.00

21.30
22.00
22.25
22.30
22.40
23.10

0.45
2.15

Statek miłości, odc. 98 - telenowela
Statek miłości, odc. 99 - telenowela
Telezakupy
Znaki czasu - magazyn
Dwójka Dzieciom - Magiczny autobus,
odc. 20 Ocalić autobus, USA
Na dobre i na złe, odc. 132, Śmiertelna
diagnoza
Pytanie na śniadanie
Hotel Zacisze, odc. 11/12 - Rocznica ślubu - serial komediowy
McGregorowie, odc. 57 Wielki książę
Allo, Allo, odc. 62 - serial
10 lat mniej seria II, odc. 2 - serial
Dzieciaki przed kamerą, odc. 10 - serial
Europa da się lubić - Młoda Europa
Detektyw w sutannie - Dobrana para
- serial kryminalny
Dla niesłyszących - Panorama
Dla niesłyszących - Pogoda
Dla niesłyszących - M jak miłość, odc.
460 - serial
Kulisy serial
Kochaj mnie
Program lokalny
Kopciuszek, odc. 31 - serial
Panorama
Biznes
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Cudowne ocalenie - dramat, USA, reż.
Dick Lowry, wyk. Connie Selleca, Wayne
Rogers, Nancy Kwan
Program rozrywkowy - Sylwester na bis
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Korespondent, odc. 3 - cykl dokumentalny
Ostatni kontrakt - ﬁlm akcji, Niemcy,
reż. Axel Sand, wyk. Drew Fuller, Ken
Bones, Alison King
Biedne bogate dzieci - ﬁlm dokumentalny, USA
Zakończenie programu

Maraton Uśmiechu - program rozrywkowy
6.35 Telesklep
7.35
Maraton Uśmiechu - program rozrywkowy
8.05 Potępieniec - serial sensacyjny
9.05 Zdradzona miłość - telenowela
9.55 Krąg miłości - serial obyczajowy
10.55 Nash Bridges - serial sensacyjny
11.55 Strażnik kasy - interaktywny program
rozrywkowy
12.55 Telesklep
14.15 Zdradzona miłość - telenowela
15.10 Maraton Uśmiechu
16.10 Kasia i Tomek - serial komediowy
16.40 Specjalistki- serial komediowy
17.10 Krąg miłośc - serial obyczajowy
18.10 Nash Bridges - serial sensacyjny
19.10 Kasia i Tomek - serial komediowy
19.40 Specjalistki - serial komediowy
20.10 Orbitowanie bez cukru - ﬁlm obyczajowy
22.00 Akta zbrodni - serial
22.25 Więzy miłości - ﬁlm obycz., W. Brytania
1996, reż. Michael Winterbottom, wyk.
Christopher Eccleston, Kate Winslet

Wstawaj! Gramy!, odc. 186
Juanita La Soltera, odc. 1
TV Market
Halo! Kasa!, odc. 66
Roseanne 3, odc. 64 Valentines day
Rodzina zastępcza, odc. 1
Zamieńmy się żonami, odc. 4
Dharma i Greg, odc. 2
Samo życie, odc. 810
Juanita La Soltera, odc. 2
Jesteś moim życiem, odc. 2
Pierwsza miłość, odc. 414
Świat według Bundych, odc. 140
Rodzina zastępcza, odc. 2
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja, odc. 786
Gra w ciemno, odc. 205
Pierwsza miłość, odc. 415
Wydarzenia
Sport
Pogoda
Samo życie, odc. 811
Świat według Kiepskich
Łapiduchy - komedia, USA, 1976, reż. Peter Yates, wyk. Raquel Welch, Bill Cosby
Duża konkurencja wśród ﬁrm zajmujących się przewozem pacjentów
sprawia, że załoga musi walczyć o przetrwanie i wszelkimi sposobami zabiegać
o każdego klienta
21.55 Studio Lotto
22.35 Daleko od noszy, odc. 60
23.05 Tylko prawidłowe zagrania - dramat
sportowy, USA, 1983, reż. Michael
Chapman, wyk. Tom Cruise, Craig T.
Nelson
Akcja ﬁlmu rozgrywa się w małym miasteczku Ampipe w Pensylwanii. Stefan
Djordjevic, gwiazda szkolnej drużyny
futbolowej, nie chce skończyć jako robotnik w miejscowej hucie, tak jak jego
ojciec i brat. Marzy o studiach i wyrwaniu się w świat, ale nie mając wybitnych
osiągnięć w nauce może liczyć tylko na
stypendium sportowe
0.50 Dziewczyny w bikini
2.50 Nocne randki
5.55 Pożegnanie

23.55
0.30
1.20
2.10
2.35
2.55

Sztukateria - magazyn kulturalny
KINOmaniak - nowa formuła
VIP - program kulturalno-rozrywkowy
Muzyczne listy - magazyn muzyczny
TV Market
Power Rangers - serial animowany
Yugioh - serial animowany
Pensjonat pod różą - serial obyczajowy
Jesteś moim życiem - serial
Benny Hill
VIP program kulturalno-rozrywkowy
Wygraj fortunę - program interaktywny
Power Rangers - serial animowany
Młodzieńcza miłość - telenowela
Pensjonat pod różą - serial
Benny Hill
Jesteś moim życiem - serial
Włatcy móch - serial dla dorosłych
Kuba Wojewódzki
Włatcy móch - serial dla dorosłych
Nic do stracenia - ﬁlm obyczajowy,
USA, 1996, reż. Eric Bross, wyk. Adrien
Brody, Michael Gallagher
Wydarzenia, Sport, Pogoda
IV władza
Muzyczne listy - magazyn muzyczny
FIFA Futbol Mundial
V-max - magazyn motoryzacyjny
Ja tylko pytam - talk show Odety Moro
Figurskiej
Zakończenie programu

23.45 Agenci NCIS - serial sensacyjny
0.40 Uwaga! - magazyn
1.00
Nocne igraszki - interaktywny program
rozrywkowy
2.00 Telesklep

2.35

EUROSPORT

TV POLONIA

TVP REGION

EUROSPORT

8.30 - Watts, Special 2/4 9.00 - Łyżwiarstwo
ﬁgurowe. Oberstdorf Niemcy, Gala 10.30 Skoki narciarskie Puchar Świata Garmisch - Partenkirchen Niemcy 12.00 BIegi narciarskie. Puchar
Świata Oberstdorf Niemcy, Bieg kobiet ze startu
wspólnego 13.00 BIegi narciarskie. Puchar Świata Oberstdorf Niemcy, Bieg mężczyzn ze startu
wspólnego 15.00 Tenis. Turniej ATP w Doha Katar, Dzień drugi 20.15 Boks. Walka o tytuł mistrza
świata federacji WBO Phoenix Stany Zjednoczone, Walka w wadze ciężkiej. S. Ljakowicz - S.
Briggs 21.00 Boks. 23.00 Rajdy samochodowe.
Destination Dakar 23.15 Poker. European Masters Paryż Francja 0.15 Taniec towarzyski. Puchar
Kremla Moskwa Rosja 1.15 Rajdy samochodowe.
Destination Dakar

6.00 Kawa czy herbata? w tym. Wiadomości
skrót 6.30,7.00,7.30 - Pogoda 6.32,7.05,7.34
8.00 Wiadomości 8.10 Pogoda 8.15 Kwadrans
po ósmej 8.35 Domowe przedszkole - program
dla dzieci 9.00 Wierzę, wątpię, szukam 9.25 Zaproszenie 9.50 27. Lidzbarskie Wieczory Humoru
i Satyry - Noc pod gwiazdami 10.35 Z archiwum
IPN 11.05 Sekcja 998 - Doświadczony kierowca,
odc. 1 - telenowela 11.30 Klan, odc. 1160 12.00
Wiadomości 12.10 Plebania, odc. 591 - telenowela 12.35 Polska racja 13.05 Kochaj mnie,
odc. 159 - telenowela 13.35 Naszyjnik Północy
14.00 Program rozrywkowy 14.50 Dokument
15.25 Łączy nas Polska - felieton 15.45 Domowe przedszkole 16.10 Laboratorium XXI wieku
16.30 Klan odc. 1160 17.00 Teleexpress 17.15 Oto
jest pytanie 17.40 Wierzę, wątpię, szukam 18.05
Aﬁsz - magazyn kulturalny 18.30 Polonusi w Europie - Mój Skarbek 18.50 Sekcja 998 - Doświadczony kierowca, odc. 1 19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości 19.55 Sport 20.05 Pogoda 20.10
Plebania, odc. 591 - telenowela 20.35 Wieści
Polonijne 21.05 Uroczysty koncert z Watykanu
w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z
okazji 25-lecia Fundacji Jana Pawła II 21.45 Bogu
na cześć, ludziom na pożytek - z tajemnic Świętej Góry 22.00 Egzamin z życia, odc. 57 22.45
Polacy - widowisko publicystyczne 23.30 Panorama 23.50 Biznes 23.53 Sport Telegram 23.55
Pogoda 0.00 Klan odc. 1160 - telenowela 0.25
Oto jest pytanie - teleturniej 0.50 Aﬁsz - magazyn kulturalny 1.15 Dobranocka za oceanem
1.30 Wiadomości 1.55 Sport 2.00 Plebania, odc.
591 - telenowela

8.00 Kurier 8.22 Przegląd prasy 8.25 Czym żyje
świat 8.30 Kurier 8.45 Telewizyjny Uniwersytet
Trzeciego Wieku 9.00 Telekurier 9.30 Kurier 9.50
Serwis kulturalny 9.55 Kurier 10.00 Więcej niż
jedno - 10.30 Kurier 10.45 Pogoda 10.47 Serwis
ekonomiczny 10.50 Serwis sportowy 10.52 Serwis kulturalny 10.55 Kurier 11.00 Szesnastoletni
Budda - ﬁlm dokumentalny 11.30 Kurier 11.40
Pogoda 11.45 Serwis ekonomiczny 11.49 Serwis
sportowy 11.50 Serwis kulturalny 11.55 Kurier
12.00 Magazyn podróżniczy 12.30 Kurier 12.45
Pogoda 12.48 Serwis ekonomiczny 12.50 Serwis
sportowy 12.53 Serwis kulturalny 12.55 Kurier
13.00 Polacy w europie- magazyn 13.15 Integracja 13.30 Kurier 13.46 Pogoda 13.48 Serwis
ekonomiczny 13.50 Serwis sportowy 13.53 Serwis kulturalny 13.55 Kurier 14.00 Więcej niż jedno
14.30 Kurier 14.40 Pogoda 14.45 Serwis ekonomiczny 14.50 Serwis sportowy 14.52 Serwis kulturalny 14.55 Kurier 15.00 Szesnastoletni Budda
- ﬁlm dokumentalny 15.30 Kurier 15.40 Pogoda
15.45 Serwis ekonomiczny 15.48 Serwis sportowy 15.50 Serwis kulturalny 15.55 Kurier 16.00
Kurier 16.15 Reportaż 16.30 Kurier 16.40 Pogoda
16.45 Aktualności 16.50 Kronika miejska 17.00
Kurier popołudnie 17.45 Pogoda 17.50 Aktualności 18.15 Aktualności sportowe 18.25 Nasz reportaż 18.50 Vsechno klape - wszystko gra 19.15
Ślązaków portret własny 19.30 Na trójce - magazyn motoryzacyjny 19.50 Tv katowice zaprasza 20.00 Telekurier 20.30 Kurier wieczór 21.30
Kurier 21.40 Pogoda 21.45 Aktualności sportowe
22.15 Plus - minus- magazyn 22.30 Kurier 22.45
Pogoda 22.50 Kurier sportowy 23.00 Dokument
tygodnia- cykl dokumentalny 23.30 30 minutmagazyn 0.00 Kurier wieczór

8.30 Skoki narciarskie. Puchar Świata Garmisch
- Partenkirchen 9.30 BIegi narciarskie. Puchar
Świata Oberstdorf Niemcy 10.30 Biegi narciarskie. Puchar Świata Oberstdorf Niemcy 12.00
BIegi narciarskie. Puchar Świata Oberstdorf
Niemcy 13.30 Tenis. Turniej ATP w Doha Katar, Dzień trzeci 15.15 Kombinacja norweska.
Puchar Świata Ruhpolding Niemcy 15.45 Skoki narciarskie Puchar Świata Innsbruck Austria
17.15 Biathlon. Puchar Świata Oberhof Niemcy,
19.00 Skoki narciarskie Puchar Świata Innsbruck
Austria 20.30 Żeglarstwo. Inside Alinghi 20.35
Wednesday Selection 20.45 Jeździectwo. Skoki
pokazowe Hiszpania 21.45 Jeździectwo. Puchar
Świata Mechelen Belgia 22.45 Żeglarstwo. World
Match Racing Tour Malezja

tvn 24
8.00 Serwis inf. 8.05 Rozmowa Poranka 8.15 Skrót inf. 8.30
Serwis inf. 8.45 Szkło kontaktowe 9.00 Serwis inf. 9.05 Bilans giełdowy 9.30 Serwis inf. 9.45 Skrót inf. 9.50 Przegląd
wydarzeń 10.00 Serwis inf. 10.30 Serwis inf. 10.45 Serwis
biznesowy 11.00 Serwis inf. 11.15 Serwis sportowy 11.30
Serwis inf. 11.45 Serwis biznesowy 12.00 Serwis inf. 12.15
Serwis sportowy 12.30 Serwis inf. 13.45 Serwis biznesowy 13.00 Serwis inf. 13.15 Serwis sportowy 13.30 Serwis
inf. 13.45 Serwis biznesowy 14.00 Serwis inf. 14.15 Serwis
sportowy 14.30 Serwis inf. 14.45 Serwis biznesowy 15.00
Serwis inf. 15.15 Serwis sportowy 15.30 Serwis inf. 15.45
Serwis biznesowy 16.00 Bilans dnia 16.30 Raport popołudniowy 17.10 Prosto z Polski 17.30 24 godziny 18.30 Serwis
inf. 18.40 Skaner polityczny 19.00 Fakty Ludzie Pieniądze
20.00 Kropka nad i 20.30 Raport wieczorny 21.00 24 godziny 22.00 Szkło kontaktowe 23.00 Serwis inf. 23.10 Bilans dnia 23.30 Serwis inf. 0.00 Skrót inf.

0.40

Yakuza - ﬁlm sensacyjny, USA/Japonia
1975, reż. Sydney Pollack, wyk. Robert
Mitchum, Ken Takakura
Koniec programu

3.40

tvn 24
8.00 Serwis inf. 8.05 Rozmowa Poranka 8.15 Skrót inf. 8.30
Serwis inf. 8.45 Szkło kontaktowe 9.00 Serwis inf. 9.10 Gość
poranny 9.30 Serwis inf. 9.45 Skrót inf. 9.50 Przegląd wydarzeń 10.00 Serwis inf. 10.15 Serwis sportowy 10.30 Serwis
inf. 10.45 Serwis biznesowy 11.00 Serwis inf. 11.15 Serwis
sportowy 11.30 Serwis inf. 11.45 Serwis biznesowy 12.00
Serwis inf. 12.15 Serwis sportowy 12.30 Serwis inf. 12.45
Serwis biznesowy 13.00 Serwis inf. 13.15 Serwis sportowy
13.30 Serwis inf. 13.45 Serwis biznesowy 14.00 Serwis inf.
14.15 Serwis sportowy 14.30 Serwis inf. 14.45 Serwis biznesowy 15.00 Serwis inf. 15.15 Serwis sportowy 15.30 Serwis
inf. 15.45 Serwis biznesowy 16.00 Bilans dnia 16.30 Raport
popołudniowy 17.10 Prosto z Polski 17.30 24 godziny 18.30
Serwis inf. 18.40 Skaner polityczny 19.00 Fakty Ludzie Pieniądze 20.00 Kropka nad i 20.30 Raport wieczorny 21.00
24 godziny 22.00 Szkło kontaktowe 23.00 Serwis inf. 23.10
Bilans dnia 23.30 Serwis inf. 0.00 Skrót inf.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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4.01
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5.01

program telewizyjny

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

5.40
5.45
6.00
8.00
8.10
8.15
8.35
9.00
9.30

5.30
6.20
7.05
7.25

6.00
7.00
8.00
8.15
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
12.55
13.55
14.40
15.10
15.45
16.05
16.10
17.00
18.00
18.50
19.20
19.25
19.30
20.00
20.30

Wstawaj! Gramy!, odc. 187
Juanita La Soltera, odc. 2
TV Market
Halo! Kasa!, odc. 67
Roseanne 3, odc. 65
Rodzina zastępcza, odc. 2
Zamieńmy się żonami, odc. 5
Dharma i Greg, odc. 3
Juanita La Soltera, odc. 3
Jesteś moim życiem, odc. 3
Pierwsza miłość, odc. 415
Świat według Bundych, odc. 141
Rodzina zastępcza, odc. 3 Rom w dom
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja, odc. 787
Gra w ciemno, odc. 206
Pierwsza miłość, odc. 416
Wydarzenia
Sport
Pogoda
Samo życie, odc. 812
Świat według Kiepskich
Chirurdzy, odc. 1 A Hard day’s night
- ﬁlm afabularny, USA, 2005, reż. Peter
Horton, wyk. Ellen Pompeo
W jednym ze szpitali w Seattle na oddział chirurgii przybywa grupa świeżoupieczonych absolwentów studiów
medycznych w celu odbycia stażu specjalizacyjnego. Jedną ze stażystek jest
Meredith Grey, która wpada do szpitala, spóźniona, po upojnej nocy spędzonej z przygodnie spotkanym mężczyzną. Traf chce, że tajemniczy kochanek
okazuje się… jednym z jej opiekunów z
ramienia szpitala…
21.25 Fala zbrodni, odc. 80
21.55 Studio Lotto
22.30 Skradzione jutro - thriller, reż. Jason Priestley, wyk. Nicholas Lea, Holt
McCallany
Dustin Yarma wiedzie beztroskie życie.
Pewnej nocy, upija się i proponuje spotkanej na przyjęciu kobiecie spacer. Niespodziewanie zasypia na plaży. Budzi
go włóczęga o imieniu Minnow, który
twierdzi, że widział, jak Dustin zamordował towarzyszkę, której zwłoki rzeczywiście leżą obok
0.15
Dziewczyny w bikini
2.15
Nocne randki
5.55 Pożegnanie

5.10

Tędy przeszła historia - Odbudowa
Wrocławia - cykl dokumentalny
5.40 Wstaje dzień - magazyn
5.45 Wielkie sprzątanie
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości
8.10
Pogoda
8.15
Kwadrans po ósmej
8.35 Teletubisie, odc. 86 - serial animowany
9.00 Jedyneczka - Skrzydlata kraina
9.40 Snobs, odc. 18, Australia
10.10 Savannah, odc. 16 - serial obyczajowy
10.55 Podróżnik - Trydent
11.15 Fotografowie prowincjonalni - ﬁlm dokumentalny, reż. Adam Kulik
11.45 Agrobiznes
12.00 Wiadomości
12.10 Moda na sukces - serial
12.55 Święta, święta - cz.1 - koncert
13.40 Święta, święta - cz.2 - koncert
14.40 AAAabsolutnie każdą pracę - magazyn
15.00 Wiadomości
15.10 Warto kochać, odc. 73 - serial
16.05 Moda na sukces - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku - magazyn
17.30 Dwie strony medalu, odc. 1 - serial
18.00 Dwie strony medalu, odc. 2 - serial
18.25 Bulionerzy, odc. 55 - Mąż w delegacji
- serial komediowy
19.00 Wieczorynka - Smerfy - Romeo i Smerfetka
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Pogoda
20.20 Piątkowe kino akcji - Pluton - dramat
wojenny, USA, reż. Oliver Stone, wyk.
Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie
Sheen, Forest Whitaker, Richard Edson
22.20 Biloxi Blues - komediodramat, USA, reż.
Mike Nichols, wyk. Mathew Broderick,
Christopher Walken, Matt Mulhern, Michael Dolan
0.10
Film dokumentalny
0.40 „Ca Ira” - opera Rogera Watersa, cz. 1
- widowisko, reż. Janusz Józefowicz
1.40
„Ca Ira” - opera Rogera Watersa, cz. 2
- widowisko
2.30 Zakończenie programu

5.20
6.10
7.00
7.15

6.00
7.00
8.00
8.15
9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
12.00
12.55
13.55
14.40
15.10
15.45
16.05
16.10
17.00
18.00
18.50
19.20
19.25
19.30

2.50

TVN

TVN 7

TV4

6.40
7.35
8.05
9.05
10.00
10.45
11.20
11.50
13.30
14.00
15.00
16.00
16.15
17.15
18.25
19.00
19.50
20.15

6.05
6.35
7.35
8.05
9.05
9.55
10.55
11.55
12.55
14.15
15.10
16.10
16.40
17.10
18.10
19.10
19.40
20.10

5.45

Sztukateria - magazyn kulturalny

6.05

KINOmaniak - nowa formuła

9.45
9.50
10.00
10.50
11.15
11.45
12.00
12.10
12.35
13.00
13.30
16.05
16.30
17.00
17.20
17.35
18.00
18.30
19.00
19.15
19.30
19.55
20.05
20.10
20.20
21.10
22.00
22.20
23.10
23.40

1.10
1.40

Wstaje dzień - magazyn
Europa bez miedzy
Kawa czy herbata?
Wiadomości
Pogoda
Kwadrans po ósmej
Teletubisie, odc. 85 - serial animowany
Domowe przedszkole
Listonosz Pat IV - Listonosz Pat i znikajaca Dosia - serial animowany
Krecik - Krecik i urodziny - serial
Sąsiedzi - Huśtawka - serial animowany
Jaka to melodia? - wydanie specjalne
- ﬁnał roku - teleturniej
Program poradnikowy
Film dokumentalny
Agrobiznes
Wiadomości
Klan - telenowela
Plebania, odc. 801 - telenowela
Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny
Puchar Świata w skokach narciarskich
- Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck
Moda na sukces - serial
Moda na sukces - serial
Teleexpress
Na celowniku - magazyn
Klan, odc. 1196 - telenowela
Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny
Plebania, odc. 805 - telenowela
Wieczorynka - Babcia Róża i Gryzelka
Wieczorynka - Miś Uszatek
Wiadomości
Sport
Pogoda
Pogoda dla kierowców
4400 - serial
4400 - serial
Program publicystyczny
Program publicystyczny
Łossskot! - magazyn
Szansa Anity - ﬁlm fabularny, Hiszpania,
reż. Ventura Pons, wyk. Rosa Maria Sarda, Jose Coronado, maria Barranco
Film dokumentalny
Zakończenie programu

7.40
8.05
9.00
11.30
12.10
12.55
13.25
14.20
15.10
16.00
16.10
16.15
17.10
17.25
17.45
18.15
18.45
19.05
19.10
19.15
19.25
20.00

21.45
22.00
22.25
22.30
22.40
23.10
23.55
0.50
1.30
1.50
2.15

Statek miłości, odc. 100- telenowela
Statek miłości, odc. 101 - telenowela
Telezakupy
Ojczyzna polszczyzna - program
prof.Jana Miodka
Dwójka Dzieciom - Magiczny autobus,
odc. 21 Skrzydła, USA
Na dobre i na złe, odc. 133, Po drugiej
stronie życia
Pytanie na śniadanie
Hotel Zacisze, odc. 12 ost. Szczur - serial
McGregorowie, odc. 58 Nowe przedsiębiorstwo - serial
Kopciuszek, odc. 30 - serial obyczajowy
Co ci dolega? - Jestem niski - ﬁlm dokumentalny, Francja
Duże dzieci - talk-show
Detektyw w sutannie - s. 2, odc. 10/13
Zaufanie - serial kryminalny
Dla niesłyszących - Panorama
Dla niesłyszących - Pogoda
Ciągle nadzieja - koncert
Z Dwójką bezpieczniej
Reportaż - interwencje
Program lokalny
U fryzjera - serial komediowy
Panorama
Biznes
Sport Telegram
Pogoda
Desperaci - nieznana historia PRL-u
- Zabić tyrana - cykl dokumentalny
Kogel - Mogel - komedia, Polska, reż.
Roman Załuski, wyk. Grażyna BłęckaKolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Dariusz Siatkowski, Jerzy Turek,
Katarzyna Łaniewska
Program rozrywkowy - Sylwester na bis
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Magazyn kryminalny 997 - Michała Fajbusiewicza
Battlestar Galactica, odc. 13/17 - serial
Czy świat oszalał? - Jasnowidz z Wietnamu - ﬁlm dokumentalny, Wielka Brytania
Tajne akcje CIA - s.II odc. 12/22, USA
Pół na pół, odc. 1 - serial komediowy
Pół na pół, odc. 2 - serial komediowy
Zakończenie programu

TVN

TVN 7

TV4

6.00
6.40
7.35
8.05
9.05
10.00
10.45
11.15
11.50
13.30
14.00
15.00
16.00
16.15
17.15
18.25
19.00
19.50
20.15
20.55
21.30

6.05
6.35
7.35
8.05
9.05
9.55
10.55
11.55
12.55
14.15
15.10
16.10
16.40
17.10
18.10
19.10
19.40
20.10

5.45
6.05
6.30
6.55
8.00
8.30
9.00
9.30
10.30
11.30
12.35
13.05
15.20
15.50
16.50
17.50
19.00
20.00

Telesklep
Tajniacy - serial sensacyjny
Usterka - serial
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Wykręć numer
Fabryka Gry
Detektywi - serial
W-11 Wydział Śledczy - serial
Taniec z gwiazdami
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Tajniacy - serial sensacyjny
Cena marzeń - telenowela
Fakty Popołudniowe
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Rozmowy w toku
Detektywi - serial
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - magazyn
W-11 Wydział Śledczy - serial
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Dom sekretów i kłamstw - ﬁlm obycz.,
USA, 1992, reż. Paul Schneider wyk.
Connie Sellecca, Kevin James Dobson

Maraton Uśmiechu
Telesklep
Maraton Uśmiechu
Najgorsi kierowcy na świecie
Zdradzona miłość - telenowela
Krąg miłości - serial obyczajowy
Nash Bridges - serial sensacyjny
Strażnik kasy
Telesklep
Zdradzona miłość - telenowela
Maraton Uśmiechu
Kasia i Tomek - serial komediowy
Specjalistki - serial komediowy
Krąg miłości - serial obyczajowy
Nash Bridges - serial sensacyjny
Kasia i Tomek - serial komediowy
Specjalistki - serial komediowy
Yakuza (Yakuza) - ﬁlm sensacyjny,
USA/Japonia 1975, reż. Sydney Pollack,
wyk. Robert Mitchum, Ken Takakura

21.00

23.10

23.20
0.20
1.25
2.25
2.45

Kryminalni - serial kryminalny
Siłacze - Strongman - Superseria
Nocne igraszki
Telesklep
Uwaga! - magazyn

22.15
23.10
0.40

Bez śladu - serial sensacyjny
Huraganowy Smith - ﬁlm sensacyjny,
Australia 1990, reż. Colin Budds, wyk.
Carl Weathers, Jürgen Prochnow
Koniec programu

1.30
2.30
3.25
3.45
4.10

Sztukateria - program kulturalny
KINOmaniak - nowa formuła
VIP - program kulturalno-rozrywkowy
Muzyczne listy - magazyn muzyczny
TV Market
Power Rangers - serial animowany
Yugioh - serial animowany USA, 2001 r.
Pensjonat pod różą - serial obyczajowy
Jesteś moim życiem - serial argentyński
Benny Hill - program rozrywkowy
Sztukateria - program kulturalny
Wygraj fortunę - program interaktywny
Power Rangers - serial animowany
Młodzieńcza miłość - telenowela
Pensjonat pod różą - serial obyczajowy
Benny Hill
Jesteś moim życiem - serial argentyński
Kuba Wojewódzki - gośćmi Kuby są
Monika Brodka i Hanna Śleszyńska
4 Zasady walki - ﬁlm akcji, Kanada/
USA, 2000, reż. Christian Duguay, wyk.
Snipes Wesley, Archer Anne
Grom z jasnego nieba - ﬁlm sensacyjny, Kanada / Niemcy / USA, 1999, reż.
David Warry-Smith, wyk. Eric Roberts,
Juergen Prochnow
Casino Night - program interaktywny
Muzyczne listy” - magazyn muzyczny
FIFA Futbol Mundial - magazyn piłkarski
V-max magazyn motoryzacyjny
Zakończenie programu

Tajniacy - serial sensacyjny
Usterka - serial
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Wykręć numer
Fabryka Gry
Automaniak Max
Detektywi - serial
Taniec z gwiazdami
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Tajniacy - serial sensacyjny
Cena marzeń - telenowela
Fakty Popołudniowe
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Rozmowy w toku
Detektywi - serial
Fakty, Sport , Pogoda
Uwaga! - magazyn
Czas patriotów - ﬁlm sensacyjny, USA,
1992, reż. Phillip Noyce wyk. Harrison
Ford, Anne Archer

7.40
8.05
9.00
11.30
12.00
12.45
13.15
14.10
15.05
16.00
16.10
16.15
17.05
17.20
17.45
18.15
18.45
19.05
19.10
19.15
19.25

20.00
21.00
22.00
22.20
22.30
22.35
23.30

1.00
1.55

Statek miłości, odc. 102 - telenowela
Statek miłości, odc. 103 - telenowela
Telezakupy
„Mały Brat” - Karol de Foucauld - ﬁlm
dokumentalny
Dwójka Dzieciom - Magiczny autobus,
odc. 22 Nietoperz, USA
Na dobre i na złe, odc. 134
Pytanie na śniadanie
Sąsiedzi, odc. 1 Tresowana foka - serial
McGregorowie, odc. 59Rocznica - serial
Kopciuszek, odc. 31 - serial obyczajowy
Zwierzaki cudaki-pomyłki natury - ﬁlm
dokumentalny, Wielka Brytania
Kolęda z wysokości
Detektyw w sutannie - s. 2, odc. 11/13
Porwanie - serial kryminalny
Dla niesłyszących - Panorama
Dla niesłyszących - Pogoda
Sylwester pod Dobrą Gwiazdą - Wrocław 2006/2007
Ulice Kultury - magazyn
Kręcioła
Program lokalny
Kabaretowe kawałki
Panorama
Biznes
Sport Telegram
Pogoda
Bezradnik przeciętnego Polaka - Jak
przetrwać święta w rodzinnym gronie
- program rozrywkowy
Fabryka śmiechu - reż. Leszek Malinowski
Wojenna narzeczona, odc. 4 - serial
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Oﬁcerowie, odc. 1 - Stinger - serial
Gabriela - ﬁlm fabularny, USA, reż. Vincent Jay Miller, wyk. Jaime P. Gomez, Seidy Lopez, Zach Galligan
Matrioszki, odc. 1/10 - serial
Rytmy karnawałowej nocy - Sylwester
pod Dobrą Gwiazdą - Wrocław 2006/
2007
Zakończenie programu

Maraton Uśmiechu
Telesklep
Maraton Uśmiechu
Bez śladu - serial sensacyjny
Zdradzona miłość - telenowela
Krąg miłości - serial obyczajowy
Nash Bridges - serial sensacyjny
Strażnik kasy
Telesklep
Zdradzona miłość - telenowela
Maraton Uśmiechu
Kasia i Tomek - serial komediowy
Specjalistki - serial komediowy
Krąg miłości - serial obyczajowy
Nash Bridges - serial sensacyjny
Kasia i Tomek - serial komediowy
Specjalistki - serial komediowy
Randka z wrogiem - komedia, Australia
1996, reż. Megan Simpson Huberman,
wyk. Guy Pearce, Claudia Kardan

Wstawaj! Gramy!, odc. 188
Juanita La Soltera, odc. 3
TV Market
Halo! Kasa!, odc. 68
Roseanne 3, odc. 66
Rodzina zastępcza, odc. 3
Zamieńmy się żonami, odc. 6
Dharma i Greg, odc. 4
Samo życie, odc. 812
Juanita La Soltera, odc. 4
Jesteś moim życiem, odc. 4
Pierwsza miłość, odc. 416
Świat według Bundych, odc. 142
Rodzina zastępcza, odc. 4
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja, odc. 788
Gra w ciemno, odc. 207
Pierwsza miłość, odc. 417
Wydarzenia
Sport
Pogoda
Szkolny patrol - komedia familijna,
USA, 1998, reż. Savage Steve Holland,
wyk. Leslie Nielsen, Bug Hall
21.15 Dzień zagłady - ﬁlam akcji, Filipiny, Włochy, 2000, reż. Michael J. Sarna, wyk.
Joe Lara, Udo Kier
Do Ziemi zbliża się gigantyczna asteroida. Ludzkość może uratować tylko
jeden człowiek - naukowiec, który zaprojektował specjalny system obronny.
O jego istnieniu dowiaduje się przywódca fanatycznej sekty, który porywając
uczonego, usiłuje doprowadzić do końca świata…
21.55 Studio Lotto
23.05 Fala zbrodni, odc. 80
1.00
Dziewczyny w bikin
3.00 Nocne randki
5.55 Pożegnanie

6.30

VIP - program kulturalno-rozrywkowy

6.55

Muzyczne listy - magazyn muzyczny

8.00

TV Market

8.30

Power Rangers - serial animowany

9.00

Yugioh - serial animowany

9.30

Pensjonat pod różą - serial obyczajowy

10.30

Jesteś moim życiem - serial

11.30

Benny Hill - program rozrywkowy

12.00

Benny Hill - program rozrywkowy

12.35

Na Topie

13.05

Wygraj fortunę - program interaktywny

15.25

Gram.Tv - program o grach komputerowych

15.55

Młodzieńcza miłość - telenowela

16.55

Polska Liga Siatkówki - mecz na żywo

19.00

Jesteś moim życiem - serial

20.00 Tok2Szok
21.00

Gorące Hawaje - serial obyczajowy

22.00 Miasteczko Point Pleasant - serial
23.00 Playboy
22.25
1.20
1.40
2.40

Męska gra - ﬁlm obyczajowy, USA,
1999, reż. Oliver Stone wyk. Al Pacino,
Cameron Diaz
Uwaga! - magazyn
Nocne igraszki - interaktywny program
rozrywkowy
Telesklep

0.45
22.15
0.05

Więzienny blues - ﬁlm obyczajowy, USA
2001, reż. Cheryl Dunye, wyk. Yolonda
Ross, Davenia McFadden
Strażnik - ﬁlm sensacyjny, USA 2000,
reż. John Terlesky, wyk. Mario Van Pebbles, James Remar

Wydarzenia, Sport, Pogoda

1.25

Casino Night - program interaktywny

3.25

Muzyczne listy - magazyn muzyczny

4.15

FIFA Futbol Mundial

4.40

V-max - magazyn motoryzacyjny

5.00

Zakończenie programu

TV POLONIA

TVP REGION

EUROSPORT

TV POLONIA

TVP REGION

EUROSPORT

6.00 Kawa czy herbata? w tym. Wiadomości
skrót 6.30,7.00,7.30 - Pogoda 6.32,7.05,7.34
8.00 Wiadomości 8.10 Pogoda 8.15 Kwadrans
po ósmej 8.35 Budzik - Słońce - światło 9.00 Raj
9.25 Dokument 9.50 Zacisze gwiazd - Ewa Dałkowska 10.15 Oto jest pytanie - teleturniej 10.40
Aﬁsz - magazyn kulturalny 11.05 Nowa Tradycja
2006 -Transkapela 11.30 Złotopolscy, odc. 794
12.00 Wiadomości 12.10 Plebania, odc. 592 - telenowela 12.35 Wieści Polonijne 13.05 Egzamin
z życia, odc. 57 - serial 13.55 Pejzaż bez Ciebie
- Krzysztof Klenczon 14.45 Polacy - widowisko
publicystyczne 15.30 To jest temat - Twarda dusza drwala 15.45 Budzik - Słońce - światło 16.10
Ja i moje życie - Oni nic nie rozumieją, czyli konﬂikt pokoleń., reż. Małgorzata Potocka, wyk. Tomasz Lulek, Bogusław Sztence 16.30 Złotopolscy,
odc. 794 17.00 Teleexpress 17.15 Oto jest pytanie
- teleturniej 17.40 Raj 18.10 Ostoja 18.35 Z herbem w nazwisku - magazyn 19.00 To jest temat
- Twarda dusza drwala 19.15 Dobranocka - Proszę słonia 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.05
Pogoda 20.10 Pogoda dla kierowców 20.10 Plebania, odc. 592 - telenowela 20.35 Z daleka, a
z bliska 21.30 Teatr TV - Ciężkie czasy, reż. Barbara Borys-Damięcka, wyk. Radosław Pazura,
Leonard Pietraszak, Małgorzata Kożuchowska,
Marian Opania 22.45 Program publicystyczny 23.30 Panorama 23.50 Biznes 23.53 Sport
Telegram 23.57 Pogoda 0.00 Złotopolscy, odc.
794 - Proszę mi nie przeszkadzać - telenowela
0.25 Oto jest pytanie - teleturniej 0.50 Receptury
klasztorne, odc. 1 - magazyn 1.15 Dobranocka za
oceanem - Proszę słonia 1.30 Wiadomości 1.55
Sport 2.00 Plebania, odc. 592 - telenowela 2.25
Z daleka, a z bliska

8.00 Kurier 8.10 Przegląd prasy 8.15 Kurier 8.22
Przegląd prasy 8.25 Czym żyje świat 8.30 Kurier
8.45 Trójka tam była 9.00 Telekurier 9.30 Kurier
9.52 Serwis kulturalny 9.55 Kurier 10.00 Magazyn majsterkowicza 10.30 Kurier 10.45 Pogoda
10.47 Serwis ekonomiczny 10.50 Serwis sportowy 10.52 Serwis kulturalny 10.55 Kurier 11.00
Następcy ropy - odc. 1- cykl dokumentalny 11.30
Kurier 11.40 Pogoda 11.45 Serwis ekonomiczny
11.49 Serwis sportowy 11.50 Serwis kulturalny
11.55 Kurier 12.00 Wierzę, wątpię, szukam 12.30
Kurier 12.45 Pogoda 12.48 Serwis ekonomiczny
12.50 Serwis sportowy 12.53 Serwis kulturalny
12.55 Kurier 13.00 Magazyn - nowe technologie
13.30 Kurier 13.45 Pogoda 13.47 Serwis ekonomiczny 13.49 Serwis sportowy 13.50 Serwis kulturalny 13.55 Kurier 14.00 Magazyn majsterkowicza 14.30 Kurier 14.45 Pogoda 14.47 Serwis
ekonomiczny 14.50 Serwis sportowy 14.52 Serwis kulturalny 14.55 Kurier 15.00 Następcy ropy
15.30 Kurier 15.40 Pogoda 15.45 Serwis ekonomiczny 15.48 Serwis sportowy 15.50 Serwis kulturalny 15.55 Kurier 16.00 Kurier 16.15 Reportaż
16.30 Kurier 16.40 Pogoda 16.45 Aktualności
16.50 Tygodnik dobrych wiadomości 17.00 Kurier popołudnie 17.45 Pogoda 17.50 Aktualności
18.15 Aktualności sportowe 18.25 Ludzie i sprawy - magazyn reporterów tv katowice 18.55 Cogito - program edukacyjny 19.05 Uwaga weekend 19.40 Narciarski weekend 19.50 Tv katowice
zaprasza 20.00 Telekurier 20.30 Kurier wieczór
21.30 Kurier 21.40 Pogoda 21.45 Aktualności
sportowe + aktualności 22.15 Plus - minus- magazyn 22.30 Kurier 22.45 Pogoda 22.50 Kurier
sportowy 23.00 Mali żołnierze - ﬁlm dokumentalny 0.00 Kurier

10.00 Biathlon. Puchar Świata Oberhof Niemcy, Sztafety kobiet 11.30 Skoki narciarskie Puchar
Świata Innsbruck Austria, Eliminacje 13.00 Tenis.
Turniej ATP w Doha Katar, Ćwierćﬁnał 14.45 Biathlon. Puchar Świata Oberhof Niemcy, Sztafety
kobiet 15.45 NARCIARSTWO ALPEJSKIE. Puchar
Świata Zagrzeb Chorwacja, Slalom kobiet - pierwszy przejazd 16.45 Watts, Best of 17.15 Biathlon.
Puchar Świata Oberhof Niemcy, Sztafeta mężczyzn 18.45 NARCIARSTWO ALPEJSKIE. Puchar
Świata Zagrzeb Chorwacja, Slalom kobiet - drugi
przejazd 19.15 Skoki narciarskie Puchar Świata
Innsbruck Austria 21.00 Boks. 22.30 Rajdy samochodowe. Destination Dakar 22.45 Biathlon. Puchar Świata Oberhof Niemcy, Sztafeta mężczyzn
23.30 Rajdy samochodowe. Destination Dakar

8.00 Wiadomości 8.10 Pogoda 8.15 Kwadrans
po ósmej 8.35 Domowe przedszkole - program
dla dzieci 9.00 Żegnaj, Rockefeller, odc. 9 9.25
Jest takie miejsce 9.45 Bzik kulturalny - magazyn 10.10 Oto jest pytanie - teleturniej 10.35
Poranek z muzyką - XI Dni Ignacego Jana Paderewskiego „Paderewski in memoriam” - koncert
11.10 Polonusi w Europie - Mój Skarbek - reportaż 11.30 Złotopolscy, odc. 795 - Drabina - telenowela 12.00 Wiadomości 12.10 Plebania, odc.
593 - telenowela 12.35 Reportaż 13.05 Hity satelity 13.20 Pod niebem Brazylii - reportaż 13.35
Teatr TV - Ciężkie czasy - spektakl teatralny, Polska, reż. Barbara Borys-Damięcka, wyk. Radosław Pazura, Leonard Pietraszak, Małgorzata Kożuchowska, Marian Opania, Wanda Majerówna,
Lech Ordon, Witold Wieliński, Anna Stankówna,
Hanna Polk, Krzysztof Kowalewski 14.55 Program publicystyczny 15.45 Domowe przedszkole
- program dla dzieci 16.10 Filmowa Encyklopedia
Łodzi i okolic - reportaż 16.30 Złotopolscy, odc.
795 - Drabina - telenowela 17.00 Teleexpress
17.15 Święta wojna - serial 17.40 Okazja, odc.
18 - Urodziny Wieśka - serial 18.10 Zdarzyło się
- Człowiek z sercem na dłoni - reportaż, USA
18.35 Bzik kulturalny - magazyn 19.00 Hity satelity 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.55
Sport 20.05 Pogoda 20.10 Plebania, odc. 593
- telenowela 20.35 Reportaż 21.05 Mówi się…
21.25 Na dobre i na złe, odc. 265 22.15 Program
rozrywkowy 23.10 Porozmawiajmy 0.00 Złotopolscy, odc. 795 - Drabina - telenowela 0.35
Program dla młodzieży 0.55 Sąsiedzi w grupie
raźniej, odc. 1 - serial dokumentalny 1.20 Dobranocka za oceanem - Bolek i Lolek wyruszają
w świat 1.30 Wiadomości

8.00 Kurier 8.22 Przegląd prasy 8.25 Czym żyje świat 8.30 Kurier 8.45 Z życia kościołów 9.00
Telekurier 9.30 Kurier 10.00 Mistrzowie gitary
10.30 Kurier 11.00 Wielka Europa - kierunki w architekturze - odc. 1 11.30 Kurier 12.00 Magazyn
kulinarny 12.30 Kurier 12.45 Pogoda 12.47 Serwis
ekonomiczny 12.50 Serwis sportowy 12.53 Serwis kulturalny 12.55 Kurier 13.00 Strefa kobietmagazyn 13.30 Kurier 13.45 Pogoda 13.47 Serwis ekonomiczny 13.49 Serwis sportowy 13.50
Serwis kulturalny 13.55 Kurier 14.00 Mistrzowie
gitary - odc. 7 - serial dokumentalny 14.30 Kurier
14.45 Pogoda 14.47 Serwis ekonomiczny 14.50
Serwis sportowy 14.52 Serwis kulturalny 14.55
Kurier 15.00 Wielka Europa - kierunki w architekturze - odc. 1 - cykl dokumentalny 15.30 Kurier
15.40 Pogoda 15.45 Serwis ekonomiczny 15.48
Serwis sportowy 15.50 Serwis kulturalny 15.55
Kurier 16.00 Kurier 16.15 Reportaż 16.30 Kurier
16.40 Pogoda 16.45 Aktualności 16.50 Narciarski
weekend 17.00 Kurier popołudnie 17.45 Pogoda
17.50 Aktualności 18.15 Aktualnościsportowe
18.25 Czwarta władza - program publicystyczny 18.55 Made in Silesia 19.15 Magazyn kulturalny 19.40 Narciarski weekend 19.50 Tv katowice zaprasza 20.00 Telekurier 20.30 Kurier
wieczór 21.30 Kurier 21.40 Pogoda 21.45 Aktualności sportowe + aktualności 22.15 Plus - minus- magazyn 22.30 Kurier 22.45 Pogoda 22.50
Kurier sportowy 23.00 Prawdziwa historia mostu
na rzece Kwai - ﬁlm dokumentalny 0.00 Kurier
wieczór 0.55 Plus - minus- magazyn 1.05 Pogoda 1.10 Telekurier

8.30 Rajdy samochodowe. Destination Dakar
8.45 Biathlon. Puchar Świata Oberhof Niemcy,
Sztafeta mężczyzn 9.45 Rajdy samochodowe.
Destination Dakar 11.45 Biathlon. Puchar Świata Oberhof Niemcy, Sztafeta mężczyzn 13.00
Biegi narciearskie. Puchar Świata Asiago Włochy,
Sprint mężczyzn i kobiet 14.30 Biathlon. Puchar
Świata Oberhof Niemcy, Sprint Kobiety 15.45
Tenis. Turniej ATP w Doha Katar, Półﬁnał 19.15
Biathlon. Puchar Świata Oberhof Niemcy, Sprint
Kobiety 20.30 Strongman.Grand Prix Poznań
Polska 21.30 Strongman.Puchar Świata 22.00
Rajdy. Rajd Dakar 2007,Etap 22.30 Timbersport.
Mistrzostwa Świata Oberstdorf Niemcy 23.00
Poker. European Masters Dublin Irlandia 0.00
Sporty ekstremalne. YOZ

tvn 24
8.00 Serwis inf. 8.10 Rozmowa Poranka 8.15 Skrót inf. 8.30
Serwis inf. 8.45 Szkło kontaktowe 9.00 Serwis inf. 9.10 Gość
poranny 9.30 Serwis inf. 9.45 Skrót inf. 9.50 Przegląd wydarzeń 10.00 Serwis inf. 10.15 Serwis sportowy 10.30 Serwis
inf. 10.45 Serwis biznesowy 11.00 Serwis inf. 11.15 Serwis
sportowy 11.30 Serwis inf. 11.45 Serwis biznesowy 12.00
Serwis inf. 12.15 Serwis sportowy 12.30 Serwis inf. 12.45
Serwis biznesowy 13.00 Serwis inf. 13.15 Serwis sportowy
13.30 Serwis inf. 13.45 Serwis biznesowy 14.00 Serwis inf.
14.15 Serwis sportowy 14.30 Serwis inf. 14.45 Serwis biznesowy 15.00 Serwis inf. 15.15 Serwis sportowy 15.30 Serwis
inf. 15.45 Serwis biznesowy 16.00 Bilans dnia 16.30 Raport
popołudniowy 17.10 Prosto z Polski 17.30 24 godziny 18.30
Serwis inf. 18.40 Skaner polityczny 19.00 Fakty Ludzie Pieniądze 20.00 Kropka nad i 20.30 Raport wieczorny 21.00
24 godziny 22.00 Szkło kontaktowe 23.00 Serwis inf. 23.10
Bilans dnia 23.30 Serwis inf. 0.00 Skrót inf.

tvn 24
8.00 Serwis inf. 8.05 Rozmowa Poranka 8.15 Skrót inf. 8.30
Serwis inf. 8.45 Szkło kontaktowe 9.00 Serwis inf. 9.10 Gośc
poranny 9.30 Serwis inf. 9.45 Skrót inf. 9.50 Przegląd wydarzeń 10.00 Serwis inf. 10.15 Serwis sportowy 10.30 Serwis inf.
10.45 Serwis biznesowy 11.00 Serwis inf. 11.15 Serwis sportowy 11.30 Serwis inf. 11.45 Serwis biznesowy 12.00 Serwis
inf. 12.15 Serwis sportowy 12.30 Serwis inf. 13.45 Serwis biznesowy 13.00 Serwis inf. 13.15 Serwis sportowy 13.30 Serwis
inf. 13.45 Serwis biznesowy 14.00 Serwis inf. 14.15 Serwis
sportowy 14.30 Serwis inf. 14.45 Serwis biznesowy 15.00
Serwis inf. 15.15 Serwis sportowy 15.30 Serwis inf. 15.45 Serwis biznesowy 16.00 Bilans dnia 16.30 Raport popołudniowy 17.10 Prosto z Polski 17.30 24 godziny 18.30 Serwis inf.
18.40 Skaner polityczny 19.00 Fakty Ludzie Pieniądze 20.00
Raport Wieczorny 20.45 Sportowe podsumowanie dnia
21.00 24 godziny 22.00 Szkło kontaktowe 23.00 Serwis inf.
23.10 Bilans dnia 23.30 Serwis inf. 0.00 Skrót inf.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

program telewizyjny

SOBOTA

TVP 1

TVP 2

6.00
6.50
7.00
7.35
8.00
8.10
8.15
8.30
9.00
9.30
9.50
10.05

6.10
6.40
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6.01

PROGRAM TV 19
7.01

NIEDZIELA

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

Warto kochać, odc. 1 - serial
Smaki polskie - magazyn kulinarny
Dzień dobry w sobotę
Rok w ogrodzie
Wiadomości
Pogoda
Studio 5-10-15
Byli sobie odkrywcy, odc. 13 - serial
Ziarno - magazyn
Studio 5-10-15
Kadra 2012 - magazyn
89 PLUS - Młodość Pasja Skauting - Dokąd zmierzam - magazyn
10.20 Studio 5-10-15
10.35 Kogutto - magazyn muzyczny
11.00 Doctor Who - Świąteczna Inwazja
12.05 Kuchnia z Okrasą - Sposób na baraninę
12.25 Zwierzęta świata - Serce lwicy, cz.1
- ﬁlm dokumentalny, Wielka Brytania
13.00 Wiadomości
13.25 ZAP - szybki magazyn popkulturalny
13.45 Od przedszkola do Opola
14.20 Skarby Damaszku, odc. 1 - serial
16.10 Studencki Festiwal Piosenki - 42. S.F.P.
- „Dziękuję za wypowiedź” - zespół Raz
Dwa Trzy i goście
17.00 Teleexpress
17.20 Dwie strony medalu, odc. 3 - serial
17.50 Dwie strony medalu, odc. 4 - serial
18.15 Sąsiedzi - Sposób na tremę - serial
18.45 Opole 2006 na bis - K.Kowalewski,
W.Gołas - koncert
18.55 Wieczorynka - Kaczor Donald przedstawia - serial animowany
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
19.55 Rajd Dakar 2007 - kronika
20.05 Pogoda
20.15 Gala Mistrzów Sportu
22.05 Orzeł, odc. 7 - serial
23.10 Męska rzecz… - Zabawa w chowanego
- ﬁlm sensacyjny, USA, reż. Sidney J.
Furie, wyk. Daryl Hannah, Jennifer Tilly,
Vincent Gallo, Bruce Greenwood
0.50 Duran Duran w Polsce - koncert
1.45
Kino nocnych marków - Puls miasta I
- cz. 9 - serial kryminalny
2.30 Kino nocnych marków - Puls miasta I
- cz. 10 - serial kryminalny
3.15
Zakończenie programu

Dla niesłyszących - Echa Panoramy
Dwójka Dzieciom - Przygody Kota Filemona - Zegar z kukułką
6.50 Smak Europy
7.00
Spróbujmy razem
7.30
Złotopolscy, odc. 820 - telenowela
8.00 M jak miłość, odc. 459 - serial
8.50 Śniadanie z Dwójką
10.45 W łonie matki, odc. 1 - ﬁlm dokumentalny, Wielka Brytania
11.40 Na dobre i na złe, odc. 277 - serial
12.30 Ewolucja życia - Człowiek 5 - serial
13.25 Niesforne aniołki seria II, odc. 5 - cykl
dokumentalny, Wielka Brytania
14.00 Familiada - teleturniej
14.30 Złotopolscy, odc. 822 - telenowela
15.00 Sylwester pod Dobrą Gwiazdą - Wrocław 2006/2007
15.45 Święta wojna - Bercik sam w domu
16.15 Codzienna 2 m. 3, odc. 33 - serial
16.45 Podróże z żartem - Kuba - program
rozrywkowy
17.45 Program lokalny
18.15 Kabaretowe kawałki
18.45 Panorama
19.05 Pogoda
19.20 Album rodzinny, cz.1 - ﬁlm obyczajowy, USA, reż. Jack Bender, wyk. Jaclyn
Smith, Michael Ontkean, Kristin Minter,
Brian Krause
20.50 Kabaret Moralnego Niepokoju przedstawia - Wszystko co najlepsze
21.45 Słowo na niedzielę
22.00 Panorama
22.20 Sport Telegram
22.25 Pogoda
22.35 Mocne Kino - Oddział Delta 3. śmiertelna gra - ﬁlm fabularny, USA, reż. Sam
Firstenberg, wyk. Nick Cassavetes, Eric
Douglas, Mike Norris
0.15
Brutalna prawda - ﬁlm sensacyjny, USA,
reż. Kristine Peterson, wyk. Yvonne Farrow, Nicholas Cascone, Ray Baker
1.55
Sędziowie z Queens, odc. 1/13 - serial
komediowy
2.40 Zakończenie programu

6.00
6.35
7.05
7.30
7.55
8.40
9.35

Pierwsza miłość, odc. 378
Pierwsza miłość, odc. 379
Tutenstein, odc. 7
Hugo, odc. 93
Pasjonaci, odc. 64
Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki, odc. 1
Rodzina zastępcza 10.30
Nowe przygody Pippi Langstrumpf
- ﬁlm familijny, USA/Szwecja, 1988, reż.
Ken Annakin, wyk. Tami Erin, Cory Crow
12.30 Czarodziejki, odc. 33
13.25 Dom nie do poznania, odc. 66
14.20 „Hell’s Kitchen” od kuchni, odc. 10
15.45 Eureko, ja to wiem!, odc. 24
16.45 Sheena, odc. 17 Friendly ﬁre
17.45 Rodzina nie do poznania, odc. 1
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Grasz czy nie grasz
20.30 Na lewo od windy - komedia, Francja,
1988, reż. Edouard Molinaro, wyk. Pierre
Richard, Richard Bohringer
Doskonała komedia z Pierrem Richardem i Emmanuelle Beart w rolach głównych. Yann Ducoudray jest znanym malarzem. Pewnego dnia zaprasza Florence
Arnaud, do swojej pracowni. Parę minut
przed jej przyjściem, jego atrakcyjna
sąsiadka Eva zatrzaskuje sobie przypadkowo drzwi do mieszkania, zostając
na klatce na wpół naga. Zwraca się o
pomoc do Yanna, ale ten odmawia,
ponieważ wkrótce ma przyjść Florence.
Młodej sąsiadce udaje się jednak dostać
do jego mieszkania, co prowadzi do
wielu przezabawnych sytuacji na czele
z planowaną wizytą Florence i zupełnie
niespodziewanym przybyciem jej męża i
chłopaka Evy
21.55 Studio Lotto
22.15 Odwet - thriller, USA, 1990, reż. Tony
Scott, wyk. Kevin Costner, Anthony Quinn
Kevin Costner gra lotnika Michaela J.
Cochrana, który po wieloletniej służbie szuka wytchnienia w nadmorskiej
posiadłości dawnego meksykańskiego
znajomego, Tiburona „Tibby” Mendesa.
Przez lata od ich ostatniego spotkania
jowialny Tibby wyrósł na bezlitosnego
„ojca chrzestnego”, żelazną ręką zarządzającego kryminalnym imperium
0.35 Dziewczyny w bikini
2.35 Nocne randki
5.40 TV Market
5.55 Pożegnanie

6.15
7.00

Warto kochać, odc. 2 - serial
Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach
8.00 Latający Rumak, Turcja, reż. Sevinc Yesiltas
8.15
Weterynarz Fred - Moneta na szczęście
8.30 Domisie - Układamy wiersze
8.55 Lippy and Messy - DO-BE -DO
9.00 Teleranek
9.35 Królestwo Maciusia - program dla dzieci
10.05 Dzieci świata - Zatańczmy - Asmina w
Grecji - cykl dokumentalny, Francja, reż.
Tamar Wishnitzer
10.20 Studio Teleranka
10.35 Szatan z siódmej klasy odc. 1 - Niech
żyje cesarz i jeszcze kilka innych osób
11.25 Tydzień
11.55 Między ziemią a niebem - magazyn
12.00 Anioł Pański
12.15 Między ziemią a niebem - magazyn
13.00 Wiadomości
13.10 Wywiad i opinie
13.40 Zakazane piosenki - ﬁlm fab., Polska,
reż. Leonard Buczkowski, wyk. Danuta
Szaﬂarska, Jerzy Duszyński, Hanka Bielicka, Jan Świderski, Jan Kurnakowicz,
Alina Janowska, Zoﬁa Mrozowska
15.35 Sylwester z Jedynką na bis [, cz.3 ]
16.20 Turniej Czterech Skoczni - Bischofshofen
17.30 Teleexpress
17.50 Turniej Czterech Skoczni - Bischofshofen
19.00 Wieczorynka - Nowe przygody Kubusia Puchatka - Dziadziusiowy tunel
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
19.55 Rajd Dakar 2007 - kronika
20.05 Pogoda
20.15 Zakochana Jedynka - Antonia, odc. 1
22.00 Uczta kinomana - Fort Saganne - ﬁlm
fabularny, Francja, reż. Alain Corneau,
wyk. Gerard Depardieu, Sophie Marceau, Catherine Deneuve, Philippe Noiret
1.00
Gala Mistrzów Sportu - reportaż z balu
1.15
Kinematograf - magazyn
1.45
Kolekcja kinomana - Do widzenia, do
jutra, Polska, reż. Janusz Morgenstern,
wyk. Teresa Tuszyńska, Grażyna Muszyńska, Barbara Baranowska, Włodzimierz Bielicki, Jacek Fedorowicz, Roman
Polański, Eleonora Kałużyńska, Romuald
Freyer, Tadeusz Wojtych, Tadeusz Chyła
3.10
Zakończenie programu

6.10
6.15
6.25

Słowo na niedzielę
Smak Europy
Dla niesłyszących - Lokatorzy, odc. 96
Sprawa sumienia
6.55 Dla niesłyszących - Lokatorzy, odc. 97
Oﬁara własnego wdzięku
7.20
Złotopolscy, odc. 821 Punkt widzenia
- telenowela
7.45
M jak miłość, odc. 460 - serial
8.35 Jesteś tym, co jesz, odc. 7 - serial
9.05 Zacisze gwiazd
9.30 Poezja łączy ludzi - Mój ulubiony
wiersz. „Limba”
9.40 Sto tysięcy bocianów - serial
10.00 Wojciech Cejrowski- boso przez świat,
odc. 1 Największe miasto świata
10.30 Miesiąc z National Geographic - Opowieści zza grobu - Rabusie - serial
11.30 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza
- Smak dawnego Wiednia
12.05 Gwiazdy w południe - Piekło na Pacyﬁku - ﬁlm fabularny, USA, reż. John
Boorman, wyk. Lee Marvin, Toshiro
Mifune
14.00 Familiada - teleturniej
14.30 Złotopolscy, odc. 823 - telenowela
15.00 Szansa na Sukces - Grzegorz Turnau
16.00 Na dobre i na złe, odc. 278 - serial
17.00 Egzamin z życia, odc. 64 - serial
17.45 Program lokalny
18.15 KabareTOP - czyli Kabaretowa Lista
Przebojów - widowisko rozrywkowe,
reż. Beata Harasimowicz
18.45 Panorama
19.05 Pogoda
19.15 Mój pierwszy raz - talk-show
20.10 Atrakcyjny pozna panią… - komedia,
Polska, reż. Marek Rębacz, wyk. Roman
Kłosowski, Andrzej Grabowski, Marek
Perepeczko, Krzysztof Cugowski, Irena
Kownas, Iwona Bielska
22.00 Panorama
22.20 Sport Telegram
22.25 Pogoda
22.35 Grzechy polskie Pijaństwo
23.20 Muzyczna Praga - Koncert Filharmoników Wiedeńskich
0.15
Mrzonka - komedia, USA, reż. John C.
Walsh, wyk. Martin Donovan, Marie
Louise Parker, Kevin Carrol
1.45
Zakończenie programu

6.00
6.35
7.15
7.45
8.15
9.15
10.15

TVN

TVN 7

TV4

TVN

TVN 7

TV4

5.55
6.15
7.55
8.30
10.30
11.25
12.25

5.50
6.20
8.20
9.35

6.20
6.45
7.10
8.00

8.00
8.30
10.30
11.25

6.05
8.05
8.35

5.55
6.15
6.40
7.05
7.55
8.55

Na osi - program motoryzacyjny
Moja krew - program rozrywkowy
Agent przyszłości - serial
Mistrz kierownicy ucieka II - komedia,
USA, 1980, reż. Hal Needham wyk. Burt
Reynolds, Jackie Gleason
19.10 Kochane kłopoty - serial obyczajowy
20.10 Wirus - ﬁlm sensacyjny, USA, 2001, reż.
John Murlowsky wyk. Bruce Boxleitner,
Megan Gallagher
22.05 Ognisty podmuch - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1991, reż. Ron Howard wyk. Kurt
Russell, William Baldwin
0.45 Nocne igraszki - interaktywny program
rozrywkowy

FIFA Futbol Mundial - magazyn piłkarski
V-max - magazyn motoryzacyjny
Pokemon - serial animowany
Na Topie - wywiad Romama Rogowieckiego
8.30 Dekoratornia
9.00 Kasa na bank - program interaktywny
10.00 FIFA Futbol Mundial
10.30 Gram.tv - program o grach komputerowych
11.00 Sztukateria - magazyn kulturalny
11.30 V-max - magazyn motoryzacyjny
12.00 Instynkt Tropiciela - przewodnik po Polsce - Słupsk
12.30 To nie ci faceci - komedia, USA, 1988,
reż. Danny Bilson, wyk. John Goodman,
Hudson Ernie
14.20 Miłość z o.o - serial komediowy
14.50 Polska Liga Siatkówki - mecz na żywo
17.00 Buﬀy postrach wampirów - serial
18.00 Zagadki historii - Dlaczego zginęła księżna Diana - ﬁlm dokumentalny
19.00 KINOmaniak - nowa formuła
19.30 Drogówka - magazyn policyjny
20.00 Strażnik Teksasu - serial sensacyjny
21.00 Nowe przygody Tequili i Bonettiego
22.00 Kuba Wojewódzki - gośćmi Kuby są
Maciej Maleńczuk i Joanna Liszowska
23.00 Klub Filmowy Extra Dzika niewinność
- dramat, Francja, 2001, reż. Philippe
Garrel, wyk. Mehdi Belhaj Kacem, Julia
Faure
1.25
Wydarzenia, Sport, Pogoda
1.55
Casino Night - program interaktywny
3.55 Drogówka - magazyn policyjny
4.15
Sztukateria - magazyn kulturalny
4.40
Na Topie - wywiad Romama Rogowieckiego
5.00 Zakończenie programu

TV POLONIA

TVP REGION

6.00 Plebania, odc. 590 - 593 - telenowela 7.30
Ulubione święta.Pastorałki Andrzeja Cierniewskiego 8.00 Dla niesłyszących - Echa Panoramy 8.35 Święta wojna - „Kot w butach” - serial
9.00 Mówi się… 9.20 Trzy Szalone Zera, odc. 10
- Zniknięcie, Polska, Niemcy 9.45 Reportaż 10.10
Z daleka, a z bliska 11.05 Szycie na gorąco - pilot serialu - serial 11.30 Szycie na gorąco, odc. 1/3
Nowa lokatorka - serial 12.00 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza - Zimowych wspomnień
smak 12.30 Okazja, odc. 18 - Urodziny Wieśka
- serial 13.00 Wiadomości 13.10 Na dobre i na
złe, odc. 265 Niewidoczne zagrożenie - serial
14.00 Salon kresowy - Maestro z ulicy Sapiehy
- reportaż 14.15 Dokument 14.40 Made in Poland - teleturniej 15.05 Zajaskrawieni - reportaż
15.25 Karnawał z muzyką wiedeńską 16.00 Śniadanie na podwieczorek 17.00 Teleexpress 17.25
Pamiętaj o mnie 17.45 Ojczyzna polszczyzna
- Mieć wiedzę - nie wiedzieć - program prof.Jana
Miodka 18.00 Tam gdzie jesteśmy - Kanał Stalina - reportaż 18.30 M jak miłość, odc. 412 - serial
19.15 Dobranocka - Kulfon co z ciebie wyrośnie,
odc. 21 - Lodowe królestwo 19.20 Dobranocka
- Kulfon co z ciebie wyrośnie 19.30 Wiadomości
19.50 Sport 20.05 Pogoda 20.05 Ballady jazzowe Tomasza Stańki 20.25 Gala Mistrzów Sportu
21.50 Ojciec królowej - ﬁlm kostiumowy, Polska,
reż. Wojciech Solarz, wyk. Anna Seniuk, Mariusz
Dmochowski, Ignacy Machowski, Jan Englert,
Dorota Pomykała, Ludwik Benoit, Edmund Fetting, Wieńczysław Gliński 23.35 Śniadanie na
podwieczorek 0.30 M jak miłość, odc. 412 - serial
1.15 Dobranocka za oceanem - Kulfon co z ciebie
wyrośnie, odc. 21 - Lodowe królestwo 1.20 Dobranocka za oceanem 1.30 Wiadomości

7.45 OTV - Pasmo lokalne 8.30 Kurier
8.40 Pogoda 8.45 OTV - Pasmo lokalne
9.00 Muzea sztuki na świecie - Muzeum
Rodina w Paryżu 9.30 Kurier 9.55 Czym
żyje Polska 10.00 Było, nie minęło 10.30
Kurier 10.55 Czym żyje świat 11.00 Magazyn kulinarny 11.30 Kurier 11.45 Pogoda
11.49 Serwis sportowy 11.50 Serwis Kulturalny 11.55 Czym żyje Polska 12.00 Nowe
Technologie - magazyn 12.30 Kurier 12.45
Pogoda 12.49 Serwis sportowy 12.50 Serwis Kulturalny 12.55 Czym żyje świat 13.00
Magazyn o mniejszościach narodowych
13.30 Kurier 13.45 Pogoda 13.50 Serwis
sportowy 13.53 Serwis Kulturalny 13.55
Czym żyje Polska 14.00 Magazyn motoryzacyjny 14.30 Kurier 14.45 Pogoda 14.49
Serwis sportowy 14.50 Serwis Kulturalny
14.55 Czym żyje świat 15.00 Unia dla Polski - magazyn 15.30 Kurier 15.45 Pogoda
15.48 Serwis sportowy 15.50 Serwis Kulturalny 15.55 Czym żyje Polska 16.00 Kurier 16.15 Kultura TVP 16.30 Kurier 16.40
Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.00
Było, nie minęło 17.30 Kurier 17.40 Pogoda
17.40 Serwis sportowy 17.45 OTV - Pasmo
lokalne 20.00 30 minut - magazyn 20.30
Kurier 20.45 Pogoda 20.50 Oko na świat
- cykl reportaży 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.30 Kurier 22.40 Pogoda 22.45 Sportowy Wieczór 23.00 Uwierz w dokument,
odc. 54 - ﬁlm dokumentalny 23.50 Bracia i
siostry - ﬁlm dok. 0.45 30 minut - magazyn
1.10 Oko na świat - cykl reportaży 2.00 Kurier 2.15 Pogoda 2.19 Kurier sportowy 2.25
Zakończenie programu

13.50
14.45
15.10
15.40
16.50
17.25

19.00
19.45
20.05
20.40
21.45
0.15
2.00
2.20

Uwaga! - magazyn
Telesklep
Automaniak Max
Dzień dobry TVN - magazyn
Superniania - reality show
Tajniacy - serial sensacyjny
Na Wspólnej Omnibus - powtórki - serial obyczajowy
Maraton Uśmiechu - wydanie sylwestrowe - program rozrywkowy
Hela w opałach - serial
Pokojowe rewolucje - program wnętrzarski
Siłacze - Strongman
Pascal. po prostu gotuj - program rozrywkowy
Taniec z gwiazdami

Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - magazyn
Niania - serial
Kryminalni - serial kryminalny
List w butelce - ﬁlm obyczajowy, USA,
1999, reż. Luis Mandoki wyk. Kevin
Costner, Robin Wright Penn
Mój brat Kain - ﬁlm sensacyjny, USA,
1992, reż. Brian De Palma wyk. John Lithgow, Lolita Davidovich
Telesklep
Uwaga! - magazyn

11.25
13.45

Na osi - program motoryzacyjny
Telesklep
Dla Ciebie Wszystko
Ben Hur - ﬁlm przygodowy, USA, 1959,
reż. William Wyler wyk. Charlton Heston, Haya Harareet
Ben Hur - ﬁlm przygodowy, USA, 1959,
reż. William Wyler wyk. Charlton Heston, Haya Harareet
Siostrzyczki - serial

14.45
15.15
16.15
17.10

Taniec z gwiazdami - kulisy
Dzień dobry TVN - magazyn
Kawa na ławę - magazyn
Conagher - ﬁlm western, USA, 1991,
reż. Reynaldo Villalobos wyk. Sam Elliott, Katharine Ross
13.45 Anioły na boisku - ﬁlm rodzinny, USA,
1994, reż. William Dear wyk. Danny
Glover, Brenda Fricker
15.50 Niania - serial
16.25 Co za tydzień - magazyn
17.00 Zielone drzwi - magazyn
17.30 Superniania - reality show, Polska
18.30 Hela w opałach - serial
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.05 Ze śmiercią jej do twarzy - komedia,
USA, 1992, reż. Robert Zemeckis wyk.
Meryl Streep, Bruce Willis
22.05 Detektyw Monk - serial sensacyjny

Telesklep
Na osi - program motoryzacyjny
Seans ﬁlmowy - interaktywny program
rozrywkowy
Siostrzyczki - serial
Kowboje - ﬁlm western, USA, 1972, reż.
Mark Rydell wyk. John Wayne, Roscoe
Lee Browne
Moja krew - program rozrywkowy
Agent przyszłości - serial
Kochane kłopoty - serial obyczajowy
Dla Ciebie Wszystko - program rozrywkowy
Swatka - ﬁlm obyczajowy, USA, 1996,
reż. Paul Wendkos wyk. Olympia Dukakis, John Stamos

Pierwsza miłość, odc. 380
Pierwsza miłość, odc. 381
Czarodziejki, odc. 32
Power Rangers, odc. 305
Dotyk anioła, odc. 17 Trust
Sheena, odc. 17 Friendly ﬁre
Titan - nowa Ziemia - ﬁlm animowany,
fantasy, USA, 2000, reż. Don Bluth, Gary Goldman
14.30 Beauty and the Geek, odc. 1
15.30 Daleko od noszy, odc. 60
16.00 Kabareton - Trzecia Sopocka Noc kabaretowa, odc. 2
16.45 Świat według Kiepskich
17.15 Świat według Kiepskich
17.45 Rodzina zastępcza, odc. 222
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Jaś Fasola, odc. 1
Jaś Fasola jest nieobliczalny, małomówny
i pomimo dorosłego wieku wciąż zachowuje się jak dziecko, i zapewne dlatego
kochają go ludzie na całym świecie. Z
właściwym sobie złośliwym uśmiechem
na ustach, nieporadną sylwetką i bezpretensjonalnym poczuciem humoru
najbanalniejszą życiową czynność potraﬁ nieprawdopodobnie skomplikować
wywołując przy tym salwy śmiechu
20.00 Randka w ciemno - komedia romantyczna, USA, 1987, reż. Blake Edwards,
wyk. Kim Bassinger, Bruce Willis
Walter Davis jest pracoholikiem, który zaniedbuje całkowicie swoje życie
prywatne. Pewnego dnia zostaje zaproszony na ważną kolację służbową,
na którą musi przyjść w towarzystwie
kobiety. Z pomocą samotnemu Walterowi przychodzi brat, który umawia go
z kuzynką swojej żony Nadią. Nadia ma
jednak jedną wadę. Nie może wypić nawet grama alkoholu, ponieważ zupełnie
traci kontrolę nad sobą…
21.55 Studio Lotto
22.10 Walka na kopie - komedia, USA, 1999,
reż. Jon Kean, Tom Booker, wyk. Luke
Wilson, Joshua Malina
23.55 Magazyn sportowy
2.55 Nocne randki
5.40 TV Market
5.55 Pożegnanie

23.00 Superwizjer - magazyn
23.30 Nie do wiary - magazyn
0.00 Czas patriotów - ﬁlm sensacyjny, USA,
1992, reż. Phillip Noyce wyk. Harrison
Ford, Anne Archer
2.05 Telesklep
2.25 Uwaga! - magazyn

Medicopter 117 - serial sensacyjny
Ognisty podmuch - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1991, reż. Ron Howard wyk. Kurt
Russell, William Baldwin
22.50 Dowody zbrodni - serial kryminalny
23.45 Przed metą - ﬁlm obyczajowy, USA,
1998, reż. Robert Towne wyk. Billy Crudup, Donald Sutherland
2.00 Nocne igraszki - interaktywny program
rozrywkowy

Sztukateria - magazyn kulturalny
KINOmaniak - nowa formuła
VIP - program kulturalno-rozrywkowy
Pokemon - serial
Kasa na bank - program interaktywny
Pinokio - ﬁlmowa adaptacja bajki, USA,
1976, reż. Ron Field, Sid Smith, wyk.
Sandy Duncan, Danny Kaye
10.30 Kamienica
12.30 Dekoratornia - magazyn wnętrzarski
13.00 Strażnik Teksasu - serial sensacyjny
14.00 Wszystko o zwierzętach - serial
14.30 VIP - program kulturalno-rozrywkowy
15.00 Polska Liga Koszykówki - mecz na żywo
17.15 Obrońca - serial obyczajowy
18.15 Arabela - serial familijny
18.55 Nowe przygody Tequili i Bonettiego
- serial sensacyjny
20.00 Kameleon - serial sensacyjny
21.00 W imię brata - ﬁlm akcji, USA, 1993, reż.
Kurt Anderson, wyk. Lorenzo Lamas,
Matthias Hues
22.50 Kuba Wojewódzki - gośćmi Kuby są
Monika Brodka i Hanna Śleszyńska
23.45 Kameleon - serial sensacyjny
0.40 Wydarzenia, Sport, Pogoda
1.20
Casino Night - program interaktywny
2.20 Drogówka - magazyn policyjny
2.40 KINOmaniak - nowa formuła
3.05 VIP - program kulturalno-rozrywkowy
3.25 FIFA Futbol Mundial - magazyn piłkarski
3.50 V-max - magazyn motoryzacyjny
4.10
Zakończenie programu

EUROSPORT

TV POLONIA

TVP REGION

EUROSPORT

10.30 Narciarstwo alpejskie Zawody Pucharu
Świata w Adelboden 11.30 Biegi narciarskie Zawody Pucharu Świata w Val di Fiemme 12.30
Narciarstwo alpejskie Zawody Pucharu Świata w
Mariborze 13.15 Kombinacja norweska Zawody
Pucharu Świata w Schonach 13.45 Narciarstwo
alpejskie Zawody Pucharu Świata w Adelboden
14.15 Biatlon Zawody Pucharu Świata w Oberhoﬁe 15.45 Tenis ziemny Turniej ATP w Doha - ﬁnał
17.30 Biegi narciarskie Zawody Pucharu Świata
w Val di Fiemme 19.00 Skoki narciarskie Turniej
Czterech Skoczni w Bischofshofen 20.30 Rzutki
Mistrzostwa Świata w Frimley Green 22.00 Rajdy
terenowe Rajd Dakar - 1. etap 22.30 Fight Club.
Best of 0.30 Skoki narciarskie Turniej Czterech
Skoczni w Bischofshofen 1.30 Rajdy terenowe
Rajd Dakar - 1. etap

8.10 M jak miłość, odc. 412 - serial 9.00 Słowo
na niedzielę 9.05 Ziarno 9.30 Między nami bocianami, odc. 2 - Nas jest więcej - serial animowany 9.55 Program edukacyjny 10.10 Szycie na
gorąco, odc. 2/3 Kometa - serial 10.35 Szycie
na gorąco, odc. 3/3 Modne dżinsy - serial 11.00
Transmisja Mszy Świętej - z archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie 13.30 Niedzielne
muzykowanie - Wielkie kreacje W. Wiłkomirskiej.Pałac w Wilanowie-Sala Karmazynowa 18
stycznia 1981 14.05 Alternatywy 4, odc. 9/9
- Upadek - serial komediowy 15.20 Wywiad i
opinie - program publicystyczny 15.50 Biograﬁe
- Cybulski - ostatnia podróż - widowisko 16.40
Mój pierwszy raz 17.30 Teleexpress 17.50 Zaproszenie 18.10 Receptury klasztorne, odc. 1 - magazyn 18.30 M jak miłość, odc. 413 - serial 19.15
Dobranocka - Król Maciuś Pierwszy, odc. 5 - Co
za cyrk, Francja, Polska 19.30 Wiadomości 19.50
Sport 20.05 Pogoda 20.05 Defekt, odc. 1/9 - serial sensacyjny 21.00 Mój Dekalog - Krzysztof
Zanussi 21.25 21 Przegląd Piosenki Aktorskiej
- Zobaczyć piosenkę i… Gala 1 22.15 Bzik kulturalny - magazyn 22.40 Siostry Lilpop i ich miłości
- ﬁlm dokumentalny 23.40 Zacisze gwiazd - Patrycja i Grzegorz Markowscy 0.05 M jak miłość,
odc. 413 - serial 0.55 Ziarno 1.20 Dobranocka za
oceanem - Król Maciuś Pierwszy, odc. 5 - Co za
cyrk, Francja, Polska 1.30 Wiadomości 1.50 Sport
2.00 Defekt, odc. 1/9 - serial sensacyjny 2.50 Zaproszenie 3.15 Alternatywy 4, odc. 9/9 - Upadek
- serial komediowy 4.35 Wywiad i opinie - program publicystyczny 5.05 Biograﬁe - Cybulski
- ostatnia podróż - widowisko

7.45 OTV - Pasmo lokalne 8.30 Kurier 8.40
Pogoda 8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Klips
- magazyn 9.30 Kurier 9.55 Czym żyje Polska 10.00 Tygodnik - program publicystyczny
10.30 Kurier 10.45 Pogoda 10.49 Serwis sportowy 10.50 Serwis Kulturalny 10.55 Czym żyje świat 11.00 Telewizja Regionów - widowisko
rozrywkowe 11.30 Kurier 11.45 Pogoda 11.49
Serwis sportowy 11.50 Serwis Kulturalny 11.55
Czym żyje Polska 12.00 Satyra - magazyn
12.30 Kurier 12.45 Pogoda 12.50 Serwis sportowy 12.53 Serwis Kulturalny 12.55 Czym żyje
świat 13.00 Telewizja Regionów - widowisko
rozrywkowe 13.30 Kurier 13.45 Pogoda 13.49
Serwis sportowy 13.50 Serwis Kulturalny 13.55
Czym żyje Polska 14.00 Telewizja Regionów
- widowisko rozrywkowe 14.30 Kurier 14.45
Pogoda 14.49 Serwis sportowy 14.50 Serwis
Kulturalny 14.55 Czym żyje świat 15.00 Polacy w Europie - magazyn 15.15 Integracja 15.30
Kurier 15.45 Pogoda 15.49 Serwis sportowy
15.50 Serwis Kulturalny 15.55 Czym żyje Polska 16.00 Kurier 16.15 Kultura TVP 16.30 Kurier 16.40 Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokalne
17.00 Młodzież kontra 17.30 Kurier 17.40 Pogoda 17.40 Serwis sportowy 17.45 OTV - Pasmo lokalne 20.30 Kurier 20.45 Pogoda 20.50
Powiększenie - program publicystyczny 21.45
OTV - Pasmo lokalne 22.30 Kurier 22.45 Pogoda 22.50 Kurier sportowy 23.00 Półkowniki,
odc. 1 - cykl dokumentalny 23.50 Satyra - magazyn 0.15 Sportowa niedziela 1.10 Półkowniki, odc. 1 - cykl dokumentalny 1.55 Powiększenie - program publicystyczny 2.45 Kurier 3.00
Pogoda 3.05 Kurier sportowy 3.10 Zakończenie programu

9.30 Narciarstwo alpejskie Zawody Pucharu
Świata w Mariborze 10.30 Narciarstwo alpejskie
Zawody Pucharu Świata w Adelboden 11.30 Biatlon Zawody Pucharu Świata w Oberhoﬁe 12.30
Narciarstwo alpejskie Zawody Pucharu Świata w
Mariborze 13.30 Narciarstwo alpejskie Zawody
Pucharu Świata w Adelboden 14.15 Biatlon Zawody Pucharu Świata w Oberhoﬁe 15.15 Biegi narciarskie Zawody Pucharu Świata w Val di
Fiemme 16.30 Rzutki Mistrzostwa Świata w
Frimley Green 17.30 Biegi narciarskie Zawody
Pucharu Świata w Val di Fiemme 18.00 Biatlon
Zawody Pucharu Świata w Oberhoﬁe 18.30 Winterpark Weekend 19.00 Skoki narciarskie Turniej
Czterech Skoczni w Bischofshofen 20.45 Rzutki
Mistrzostwa Świata w Frimley Green 22.00 Rajdy
terenowe Rajd Dakar - 2. etap

tvn 24
8.00 Serwis inf. 8.15 Skrót inf. 8.30 Serwis inf. 8.45 Skrót
inf. 9.00 Serwis inf. 9.30 Serwis inf. 9.45 Skrót inf. 9.50
Gość poranny 10.00 Serwis inf. 10.10 Debata 11.00 Serwis
inf. 11.30 Serwis inf. 11.45 Portfel 12.00 Serwis inf. 12.30
Serwis inf. 12.40 Firma 13.00 Serwis inf. 13.30 Serwis inf.
13.45 Ostatnie piętro 14.00 Serwis inf. 14.30 Serwis inf.
14.45 Nieruchomości 15.00 Serwis inf. 15.10 Horyzont
16.00 Serwis inf. 16.10 Kalejdoskop 16.30 Raport popołudniowy 17.00 Serwis inf. 17.15 Świat reporterów 17.30
Serwis inf. 17.45 Szkło kontaktowe - lupa tygodnia 18.30
Serwis inf. 18.45 Kronika Filmowa 19.00 Skrót inf. 19.05
Bilans Tygodnia 19.30 Serwis inf. 19.45 Progr@m - magazyn 20.00 Raport Wieczorny 21.00 24 godziny - magazyn informacyjny 22.00 Serwis inf. 22.15 Szkło kontaktowe - lupa tygodnia 23.00 Serwis inf. 23.10 Kalejdoskop
23.30 Serwis inf. - podsumowanie dnia 0.00 Skrót inf.

9.50
10.50
13.15
14.10
15.00
15.55
17.15

19.10
20.10

tvn 24
8.00 Serwis inf. 8.15 Skrót inf. 8.30 Serwis inf. 8.40 Przegląd
prasy 8.45 Skrót inf. 9.00 Serwis inf. 9.10 Przegląd prasy kolorowej 9.30 Serwis inf. 9.45 Skrót inf. 9.50 Gość poranny
10.00 Serwis inf. 10.30 Kawa na ławę 11.15 Loża prasowa
11.30 Skrót inf. 11.45 Loża prasowa 12.00 Serwis inf. 12.30
Serwis inf. 12.40 Kalejdoskop 13.00 Serwis inf. 13.15 Szkło
kontaktowe - lupa tygodnia 13.30 Skrót inf. 13.35 Szkło kontaktowe - lupa tygodnia 14.00 Serwis inf. 14.30 Serwis inf.
14.45 Progr@m - magazyn ekonomiczny 15.00 Serwis inf.
15.30 Serwis inf. 15.45 Nieruchomości 16.00 Serwis inf. 16.15
Kronika Filmowa 16.30 Raport popołudniowy 17.00 Serwis
inf. 17.15 Świat reporterów 17.30 Kawa na ławę 18.10 Loża
prasowa 18.30 Skrót inf. 18.35 Loża prasowa 19.00 Serwis
inf. 19.10 Firma 19.30 Serwis inf. 19.45 Portfel 20.00 Raport
Wieczorny 21.00 24 godziny 22.00 Serwis inf. 22.15 Szkło
kontaktowe 23.00 Serwis inf. 23.15 Ostatnie piętro 23.30
Serwis inf. dnia 0.00 Skrót ﬁlmowy 0.05 Bilans tygodnia
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Z OSTATNIEJ STRONY

ZAK¥TEK JELONKI

Musztrą na wycieczkę

Fot. Angelika Grzywacz

Miejsce idealne dla miłośników tajemniczych
pozostałości po jednostkach wojskowych.
Potocznie zwany „małpi gaj” oraz jego okolice
kuszą nietypowymi eksponatami.

Na pierwszy rzut oka
teren przypomina plac zabaw,
ale po bardziej szczegółowych
oględzinach okazuje się, że
nie za wiele z placem zabaw
ma to miejsce wspólnego.
Dlaczego?
Jest to jedna z tajemnic,
którą odkryć mogą tylko ci,
którzy tu zawitają.
W ośrodku sprawności
fizycznej przez kilkadziesiąt
lat swoje ćwiczenia odbywali
słuchacze i studenci pobliskiej
szkoły wojskowej, zanim nie
została zlikwidowana. Pozostały po tym różne sprzęty, na
których niegdysiejsi wojacy
odbywali poranne zaprawy,
z plecakiem pełnym ekwipunku i bronią na ramieniu.
„Małpi gaj” jest tylko początkiem wycieczki pełnej
wrażeń.
Dojazd nie jest zbyt
skomplikowany. Tuż za tunelem na ulicy Grunwaldzkiej, jadąc w stronę Jeżowa Sudeckiego od centrum,
skręcamy w lewo. Mijamy

panoramę miasta. Piękniejsza
i bardziej widoczna jest ona
jednak na samym szczycie
niepozornego pagórka, na
który dostać się możemy pozostawiając samochód w okolicach ogrodzonego terenu
należącego do „Wodnika”.
St amt ąd na miejsce
dojdziemy wąską ścieżką,
która doprowadzi nas na
do muru. Dawniej służył
on żołnierzom do ćwiczeń.
Z pagórka podziwiać możemy popularny „grzybek”,
czyli wieżę widokową na
Wzgórzu Krzywoustego,
ratusz, sylwety świątyń jeleniogórskich. Przy dobrej
widoczności ostro rysują
się oddalone pagórki i peryferyjne dzielnice.
Wszystko w otoczeniu
fragmentów skał o ciekawych
kształtach.
Miejsce pełne „wojskowego ducha” ma swój urok
o każdej porze roku. Jednak
teraz, przed wycieczką do
„małpiego gaju” należy

zabudowania należące do
Kolegium Karkonoskiego
i kierujemy się drogą do
góry, około sto pięćdziesiąt
metrów. Po prawej stronie
jest „małpi gaj”.
Jadąc wyżej zbliżamy się
do skrzyżowania, na którym
należy skręcić w lewo. Już
po drodze można podziwiać

założyć odpowiednie obuwie i nieprzemakalną oraz
ciepłą odzież. Warto też
mieć ze sobą „wojskowe”
wyposażenie w postaci dobrej lornetki, dzięki której
z pagórka dostrzeżemy
wiele szczegółów niewidocznych gołym okiem.
(angela)

wasze fotki. Nasze Pociechy
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CZYTELNIKU! Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Klonowica 9, 58-500 Jelenia Góra lub e-mailem: redakcja@jelonka.com

JELENIA GÓRA Uwielbia lody, muzykę i książki, marzy o podróży do Rzymu.

Pomagać innym to sztuka
Teresa Firmanty przez niemal trzydzieści lat zajmowała się dziećmi, później – osobami starszymi. Od
kilku lat pracuje społecznie i satysfakcję czerpie z
tego, że jest komuś potrzebna.
Angelika Grzywacz: Co
było Pani największą życiowa pasją?
Teresa Firmanty: Praca
w Karkonoskim Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych. Pracowałam tam społecznie od 2004
roku jako kierownik świetlicy.
Starałam się wprowadzać różne formy zajęć dla osób chorych, samotnych. W świetlicy
KSON-u mogły więc spędzić
wolny czas, porozmawiać. Był,
między innymi, chór, języki
obce, zajęcia z panią Aliną
Obidniak.
Co zapoczątkowało chęć
działania dla innych?
Przez 28 lat byłam nauczycielką i wychowawczynią
w Prewentorium w Janowicach
Wielkich. Wówczas pracowałam zawodowo, ale nigdy nie
zależało mi na pieniądzach.
Pracowałam z dziećmi. Wiele
z nich zabierałyśmy z koleżankami do domu na święta.
Każdy z nas niezależnie od
wieku potrzebuje miłości i jej

wiele: odrobinę zrozumienia, miłości, ciepła. Gdybyśmy
wszyscy o tym pamiętali, świat
byłby lepszy. Wystarczy zobaczyć w drugim człowieku
tak naprawdę w życiu szu- dobro, a zło jeśli w ogóle jest,
ka. To łączy moja byłą pracę robi się niewidoczne.
Kim chciała Pani zostać
z dziećmi z obecną pracą z
jako
dziewczynka?
ludźmi starszymi.
Zawsze
chciałam być naDo prewentorium dzieci
uczycielką.
Skończyłam najprzyjeżdżały z całej Polski na repierw
liceum
pedagogiczne
konwalescencję. Teraz pracuję
w
Toruniu,
a
pracując
już jako
z ludźmi chorynauczyciel
kontynuowałam
mi. I dzieci
naukę w Studium Nauczyi starsi lucielskim w Bolesławcu.
dzi, zreszCzy bywa, że pani
tą tak jak
sama
potrzebuje pomy wszymocy
od innych?
scy nie
Oczywiście.
To, co
wymagają
udaje
się
organizować
zbyt
dla innych, to przede
wszystkim dzięki
ich pomocy.
Poszczególne
zajęcia dla
osób niepełnosprawnych prowadzone
b y ł y
przez
poTeresa Firmanty

szczególnych ludzi, którzy
właśnie mi takiej pomocy
udzielali.
Mówią, że drzemie
w Pani ogromna siła…
W domu byłam najmłodsza z pięciorga rodzeństwa.
Mama urodziła mnie, kiedy
miała czterdzieści lat, więc
już nie mogła mi tak pomóc,
jak innym dzieciom. Często
musiałam radzić sobie sama,
co bardzo mnie wzmocniło. Jestem indywidualistką,
upartą w dodatku. Przeciwności życia motywują mnie
do działania. Ale tak jak każdy też potrzebuję wsparcia,
To wszystko daje mi moja
rodzina i ludzie, z którymi
pracuję.
Jakie wartości są w Pani
życiu najważniejsze?
Najważniejsze jest dla
mnie wnętrze człowieka. Tyle
jesteśmy warci, ile potrafimy
zrobić dla innych, chociaż
ostatnio coraz częściej o tym
zapominamy. Mam męża
i dwóch synów, którzy są dla
mnie najważniejsi. Ale ważne
są również osoby, które potrzebują pomocy.
Dziękujemy za rozmowę.

