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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (Pracownia Regionalna Biblioteki pod Atlantami)

Dokładnie 9 kwietnia 1972 roku Wałbrzych był miejscem,
gdzie został zainaugurowany sezon kolarski na Dolnym Śląsku.
W zawodach wzięło udział ponad 300
zawodników. Wyścig
rozgrywany był na trasie zamkniętej o długości 3 km, zaczynał
się na ulicy Broniewskiego. Zawody rozpoczęły się o godzinie
10:00. Postacią numer
1 wyścigu pod nazwą
„60 km ulicami Piaskowej Góry” był Ryszard
Szurkowski, zawodnik
w koszulce z numerem
28. Co najmniej 30
tysięcy wałbrzyszan
zgromadziło się na
trasie i dopingowało
czołowego szosowca
świata. Ryszard Szurkowski z dużą łatwością i ze znaczną przewagą pokonał rywali i
został zwycięzcą tego
ulicznego kryterium.
Red
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Jesteśmy w ponad 200 miejscach
To nie żart! Policzyliśmy punkty kolportażu i wyszło nam, że znajdziecie
nas w... wielu zakątkach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Tak zakątkach, to
dobre słowo, bo oprócz centrów miejscowości, nie unikamy punktów położonych gdzieś na uboczu. Łącznie mamy ich w całym regionie ponad 200!
Stali czytelnicy doskonale
wiedzą, gdzie nas szukać.
Często wyczekują w wielu
miejscach od rana we wtorek
na przyjazd samochodów
dowożących gazety. I tu musimy wielu z was przeprosić.
Nie jesteśmy w stanie być
wszędzie o tej samej porze.
Dlatego prosimy wszystkich o

cierpliwość i wyrozumiałość,
jeśli musicie chwilę poczekać
na swój ulubiony lokalny tygodnik. Jeszcze nie potrafimy
się teleportować, ale wszystko
przed nami. Wiecie jednak, że
warto chwilę poczekać i dostać do ręki porządną gazetę
o objętości 32 stron. Jedyną
w swoim rodzaju. Oryginalną,

pełną ciekawych artykułów,
słowem niespotykaną.
Dobra, przyznajemy, że to
autopromocja, ale sami nas do
tego „namawiacie” pisząc pochlebne maile i chwaląc w rozmowach telefonicznych. Bardzo nam miło z tego powodu.
Dla równowagi przyjmujemy
też głosy krytyki (bardzo nie-

liczne). To wszystko napędza
nas do jeszcze cięższej pracy,
by tygodnik, który trzymacie w
dłoniach, stawał się coraz lepszy. Jeśli chcecie podzielić się z
nami swoją opinią, piszcie na
adres: redakcja@wieszco.pl.
Nową odsłonę WieszCo o
objętości 32 stron znajdziecie
w ponad 200 punktach kol-

portażu na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prawda,
że ta liczba robi wrażenie?!
Widać nas w niemal każdym
zakątku regionu. I o to chodzi.
Szukajcie nas w każdy wtorek i w następne dni, ale nie
gwarantujemy, że w środę lub
czwartek jeszcze gdzieś nas
„dorwiecie”. Wtedy pozostaje
zajrzeć na stronę www.wieszco.pl, na której co tydzień
umieszczamy najnowsze wydanie gazety w formacie PDF
do ściągnięcia na wszystkie
urządzenia elektroniczne. Na
tej stronie znajdziecie ponadto
wszystkie archiwalne numery
naszego tygodnika.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 16.03
Temp. 5/-5
Przelotne opady
Środa 17.03
Temp. 2/-6
pochmurno
Czwartek 18.03
Temp. 3/-5
pochmurno
Piątek 19.03
Temp. 2/-5
przelotne opady
śniegu
Sobota 20.03
Temp. 4/-2
zachmurzenie duże
Niedziela 21.03
Temp. 6/-3
zachmurzenie małe
Poniedziałek 22.03
Temp. 4/-2
zachmurzenie duże

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Rowerem dla nadziei
Czy wiesz, że…
2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

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

ale wg powierzchni użytkowej

Kto w pierwszym odruchu pomyślał o słynnym Przylądku Dobrej Nadziei? Tym razem RPA pozostawiamy w marzeniach, a kierujemy się
do Przylądka Nadziei, ale kliniki we Wrocławiu. Przylądkowa drużyna
wsiadła na rower już zimą, by do końca lipca przejechać 10 tys. km i
wspomóc zbiórkę funduszy na leczenie dzieci z chorobą nowotworową. WOW!!!
Drużynę Przylądka tworzy
aktualnie czterech amatorów
rowerowych wojaży odbywanych w wolnym czasie.
Oprócz pasji do roweru łączy
ich również chęć do pomagania innym. Złączyli siły i jadą,
by pomagać najmłodszym
walczącym z paskudnym nowotworem. Którzy dzięki
„Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, są leczeni właśnie w
klinice Przylądek Nadziei we
Wrocławiu.
To najnowocześniejszy szpital onkologiczny dla dzieci i
największy ośrodek przeszczepowy w Polsce. W każdym
roku leczy się tutaj około 2 tys.
osób z całego kraju. Ratunek
wymaga wielkich funduszy.
W ich pozyskiwaniu mocno
wspiera powstała przy klinice wspomniana wcześniej
Fundacja, która finansuje
kosztowne leki ratujące życie, nierefundowane terapie,
rehabilitację oraz zapewnia
profesjonalną opiekę psycho-

logiczną dla całych rodzin. Finansuje również zakup sprzętu
medycznego dla kliniki.
Amatorzy kolarstwa postanowili wsiąść na rowery,
kręcić kilometry i uruchomić
zbiórkę pieniędzy. Bo liczy
się każda złotówka, godzina,
a dla Drużyny Przylądka też
każdy przejechany kilometr.
Poprzez swoją jazdę na rowerze zbierają pieniądze na
sfinansowanie programu Broviac, który jest wyjątkowy w
skali kraju i pozwala dzieciom
na spędzanie więcej czasu w
domu z rodzinami podczas ich
trudnej walki z chorobą.
Wi ę k s z o ś ć d z i e c i m a
wszczepiony do żyły głównej cewnik – tzw. Broviac.
Przez niego podaje się leki i
pobiera krew do badań, by
za każdym razem nie kłuć
igłami malucha. To wymaga
niezwykłej dbałości o sterylność i zmusza rodziców do
częstego przemierzania setek
kilometrów do szpitala w
celu przeczyszczania cewnika.

Dzięki programowi Broviac
rodzice odbywają specjalne
szkolenie i otrzymują bezpłatnie akcesoria i preparaty, które
pozwalają ograniczyć podróże
do niezbędnego minimum i
więcej cennego czasu spędzić
w domu z rodziną.
Jesteście pewnie ciekawi,
kto tworzy Drużynę Przylądka? To Jacek „mów mi Zenek”,
który uwielbia spędzać czas
na rowerze. Podobno wygląda na rowerowych zdjęciach
jak ponury dzik, który stara
się ładnie uśmiechać (bezzębnie, stąd ksywa po słynnym
„wieszczu”). Boi się zjazdów
i jazdy na kole. Dużo czasu
poświęca na planowanie tras.
Pochodzi z Kamiennej Góry,
związany od dziecka z Wałbrzychem, choć obecnie przyjeżdża tutaj z „koło Brzegu”.
Piotr „Rydzu”, miłośnik rowerów od zawsze, który rower ma w... szybkim kolorze.
Mocny i zdyscyplinowany.
Świetny pod górę, mocny
na płaskim i na zjazdach. Ze

względu na najbardziej kolarską sylwetkę, przyjmuje koszulkę i funkcje lidera drużyny.
Mieszkaniec Brzegu, który
objechał tam już rowerem
każdy zakątek.
Tomek „ToCzek”, bo podobno kategoria mocny amator,
a w rowerowych rankingach
zawodów zawsze wychodzi,
że się toczy. Mówi że wygląd to już połowa sukcesu.
Rower to świat,z którym już
się urodził. Pochodzi z Boguszowa-Gorc. Po latach wrócił
do Wałbrzycha, gdzie pracuje
i mieszka. Dał się poznać z organizacji różnych rowerowych
projektów nie tylko w Polsce.
Ostatnio bardziej podróżuje turystycznie niż udaje, że
się ściga. Promuje rowery w
internecie i gazecie. Zresztą
zajrzyjcie na stronę 21 tego
numeru WieszCo.
Bartek „bez ksywki” przez
skromność. Przypomina posturą holenderskiego mistrza
świata w kolarstwie szosowym. Może być spokojnie pa-

rowozem wykorzystywanym
do pociągnięcia peletonu.
Przez skromność chce pozostać anonimowy – łatwo go
jednak rozpoznać, bo rzadko
spotkacie go jadącego za
plecami kolegów.
– To, co robią Jacek, Piotrek, Tomek i Bartek z Drużyny Przylądka Nadziei, to
przede wszystkim niesamowite wsparcie dla dzieci i
rodziców. Pomoc finansowa to
jedno, ale równie ważna jest
świadomość, że gdzieś poza
murami szpitala jest grupa dobrych ludzi, którzy wylewają
litry potu, żeby podzielić się
z nimi tym, co mają najcenniejszego: czasem, uwagą i
zaangażowaniem. To dodaje
im mnóstwo sił do walki z
chorobą, a nam w Fundacji
daje wielki zastrzyk motywacji
do pracy. Dlatego drużyna ma
w Przylądku Nadziei grono
wiernych kibiców. A nasza
pacjentka Róża, która osobiście zaprojektowała kolarzom
koszulki, jest z tego niesamo-

Fot. użyczone (Drużyna Przylądka)

» Oni jeżdżą na rowerach, by zebrać
pieniądze dla Przylądka Nadziei, gdzie
leczone są dzieci z chorobą nowotworową

wicie dumna – mówi Bartłomiej Dwornik z „Fundacji na
ratunek dzieciom z chorobą
nowotworową”.
Chłopaki oprócz wspólnych
zainteresowań mają jeden
wspólny cel – kręcą kilometry,
by wspomóc w zebraniu funduszy. Zaczęli w samym środku
zimy, by do końca lipca przejechać 10 tys. km, a na czas ich
wyzwania uruchomiona jest
zbiórka pieniędzy na program
Broviac. Nie wiedzą, czy uda
się osiągnąć kilometrowy cel,
ale wierzą, że zbiorą znacznie
więcej niż założone 5 tys. zł.
Inicjatywę można wesprzeć
wpłacając pieniądze na konto
fundacji. Szczegóły znajdziecie
pod adresem strony: www.
naratunek.org/zbiorki/druzyna-przyladka. Bardzo liczą, że
wśród kibiców ich drużyny
znajdą się sponsorzy i ludzie
dobrego serca, którzy wpłacą coś” na konto Fundacji za
każdy przejechany przez nich
kilometr.
Mimo zimy na wspólnym
liczniku Drużyny Przylądka
jest już ponad 1,8 tys. zł. Nie
zamierzają się oszczędzać
i wylewają litry potu, dodatkowo zakładając sobie
jeszcze jeden cel. Zachęcają,
by dołączyć do akcji #jedenodemnie czyli przekazania
1% z podatku na konto Fundacji, by wesprzeć Przylądek
Nadziei – KRS 00000 86210.
Pomaganie jest fajne! A my
możemy zdradzić, że skład
drużyny niebawem powiększy
się o kolejnych pasjonatów
i doświadczonych łowców
rowerowych kilometrów.
Redakcja
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Na Ogrodowej powstaje nowy obiekt
Rozpoczęła się nowa, ogromna inwestycja przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu. Jej zakres i wielkość robią wrażenie – to będzie naprawdę potężny
obiekt.

a wykonawcą Atlas Ward Polska
spółka z o.o.
Firma Panattoni jest największym w Europie deweloperem,

specjalizuje się w budowie hal
magazynowych, logistycznych
i powierzchni biurowych. Firma
buduje w różnych formatach,

dopasowuje hale do potrzeb
klientów, buduje pod wynajem
lub sprzedaż. To pierwsza inwestycja Panattoni w Wałbrzychu,
ale od kilku lat firma wprowadza
nową formułę obiektów – City
Logistics Parks – dedykowaną
logistyce miejskiej, związanej z
rozwojem usług e-commerce.
Takie inwestycje powstały m.in. w
Warszawie, Wrocławiu i Berlinie.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Tablica umieszczona przy wjeździe na budowę informuje, że
inwestorem jest firma Panattoni
Development Europe sp. z o.o.,
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Biust to dobry powód do kłótni
Awanturę można wywołać z każdego powodu. Absolutnie o wszystko.
O propozycję ograniczeń do minimum planowanych zabiegów w szpitalach, o wywiad Meghan Markle i księcia Harry’ego, a nawet o biust
króliczycy (chyba tak to trzeba napisać) Loli z „Kosmicznego meczu2”.
Uwierzycie?! Przepraszamy za taki rozstrzał tematów, zresztą jeśli jesteście w stałym związku, doskonale wiecie, o czym mówimy. Prawda?
Jak to jest, że gdy na wakacjach
sączycie drinka przy basenie lub na
plaży (mamy wrażenie, jakby to było
wieki temu) to zawsze jakoś tak wypada, że wasz wzrok częściej ucieka
na obce plażowiczki, a rzadziej na
żonę na sąsiednim leżaku? Albo dlaczego dla kobiet mąż wydurniający
się do granic absurdu jest tylko skończonym kretynem, a każdy obcy facet
robiący z siebie błazna, to uroczy,
czarujący i uwodzicielski znajomy?
Odpowiedzcie sobie sami. W naszym
przypadku to raczej zrozumiałe, bo

przystojniejsi od nas są nawet rolnicy
z Agrounii, którzy niespodziewanie
zaszli od tytłu premiera Morawieckiego i ten musiał uciekać do limuzyny.
Jest jednak kilka innych rzeczy, które
w ostatnim czasie nas zmroziły. Trochę
jak wędkowanie w przeręblu na
środku jeziora, dla tych nielubiących
stać na lodzie z kijem w ręku. Przygotowania, po drodze przechwałki,
podekscytowanie sięgające medialnego uniesienia jak przed kolejnym meczem Igi Świątek i... Gdy tak stoicie,
a ryby nie biorą, pojawia się irytacja

i myśli, może by zmienić miejsce. Tak,
to zdecydowanie nie dla nas. Wolimy
ciepłe mieszkanie, wygodną kanapę i
szklaneczkę whisky. Wtedy możemy
puścić jakieś mrożące krew w żyłach
show. Choćby wywiad Meghan Markle i księcia Harry’ego.
Dobra, przyznajemy, do niedawna
bardziej nas interesowało to, czy po
pracy zdążymy kupić w mięsnym
schab bez kości, ale ulegliśmy nastrojom. Tak, ciekawość wzięła górę jak
przy rozpakowywaniu świątecznych
prezentów, choć z góry wiadomo,

co będzie w środku i włączyliśmy
w TVN24 wywiad z Meghan i jej
księciem. Zabrakło jednak cierpliwości, jak przy konfiguracji dopiero co
kupionego komputera. Po pół godzinie zdrzemnęliśmy się (może przez
whisky), bo widowisko wyreżyserowane przez mistrzynię Oprah Winfrey,
lekko znudziło. Jak niejeden mecz
kadry polskich piłkarzy za kadencji
Jerzego Brzęczka. Ocknęliśmy się w
chwili, jak tłumaczka podniesionym
głosem coś wykrzyknęła niczym żona
stająca w drzwiach wejściowych,

Fot. użyczone (In Wałbrzych)
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gdy w sobotę nad ranem wracacie
z firmowej popijawy. Zresztą lektorki
tego dnia bardziej przypominały
stażystki naprędce zatrudnione z
ogłoszenia w urzędzie pracy niż profesjonalne tłumaczki. Może Edward
Miszczak pojechał tego dnia po drugą dawkę szczepionki i zapomniał
dopilnować ważnego szczegółu.
Jeśli spojrzycie na niektórych ważnych ludzi w kraju, to albo dojdziecie
do wniosku, że ostatnie lata spędzili
na stacji kosmicznej i stracili kontakt
z Houston albo wyszli z Tworek po
nieudanym eksperymencie z chińskimi lekami na schizofrenię. Właściwie
nie wiemy co gorsze. Wiemy na
pewno, że czytając o tym, co ostatnio
wymyślił NFZ, zmroziło nas. Bardziej
niż 80-latka w kriokomorze w znanym
polskim sanatorium. Wyjaśnijmy w
tym miejscu kwestie podstawowe.
NFZ wydał niedawno zalecenie, aby
udzielane świadczenia w szpitalach
ograniczyć do niezbędnego minimum
lub czasowo zawiesić. Dodajmy, że
z wyłączeniem chorób nowotworowych. O zbawcy! Wygląda nam na
to, jakbyście dryfując w łódce na
środku jeziora wyrwali z rąk topiącego się emeryta koło ratunkowe.
Albo zapomnieli naprawić szwankujących hamulców wybierając się
na narty w Alpy. Nie dziwimy się
awanturującym pacjentom. Dla nich
to już bardziej przejrzyste są zasady
obowiązujące w skokach narciarskich,
w których mało kto rozumie, za co
skoczkom odejmuje się lub dodaje punkty za podmuchy wiatru. W
tym przypadku może przez ostatnie
wichury kogoś mocniej przewiało.
Nie będziemy wam pitolić przez
kolejne wersy tego tekstu o innych
powodach do kłótni. Zawsze się
jakieś znajdą. Widzieliśmy jednak
już różnych cudaków wymyślających
niestworzone rzeczy, ale żeby w
nowej odsłonie animowanego filmu
„Kosmiczny mecz2” (w pierwszej
części zagrał Michael Jordan) zmienić wygląd króliczycy Loli? Reżyser
wymyślił, że mniej wyeksponowany
zostanie biust bohaterki. Skandal!
Ale nie ma co przecież seksualizować
królika. Przepraszamy, króliczycy.
Idąc tropem poprawności politycznej
wnioskujemy, żeby spodnie Bolka i
Lolka były obszerniejsze, bo te które
noszą, są zbyt obcisłe w kroku, a
Reksia to najlepiej ubrać od ogona
do łba, bo jak powszechnie wiadomo
nie wypada, żeby goły pies paradował wokół budy.
Tomasz Piasecki

reklama
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Powstanie rondo Praw Kobiet
W Wałbrzychu rondo przy ulicy Lubelskiej będzie nazywało się Rondem
Praw Kobiet. Taką decyzję podjęli miejscy radni.

- Członkinie Stowarzyszenia Dolnośląskiego
Kongresu Kobiet w Wałbrzychu zwróciły się z
wnioskiem o nazwanie ronda przy ulicy Lubelskiej
Rondem Praw Kobiet – argumentuje wiceprezydent
Sylwia Bielawska. - Mamy Rok Kobiet i Rondo
Praw Kobiet wydaje się symbolicznym znakiem.

Prawa reprodukcyjne to prawa do powszechnej
i świadomej edukacji seksualnej i decydowania o
tym, jak należy do tych kwestii podchodzić – dodaje
Sylwia Bielawska.
Nie zgadza się z takim projektem Jerzy Langer. - Co
rozumiemy przez stwierdzenie respektowanie praw

reprodukcyjnych? Czy to oznacza prawo do swobodnej aborcji? - pyta Langer. - Szukałem w internecie
informacji, co oznaczają prawa do reprodukcji i
znalazłem stwierdzenie, że prawa do reprodukcji
pozwalają np. na swobodne wybory czy aborcję –
dodaje opozycyjny radny
Przewodnicząca rady Maria Romańska uważa, że
prawa kobiet nie dotyczą tylko prawa do aborcji, ale
też tego, że są gorzej opłacane, źle traktowane i o
tym powinno się więcej mówić. Ostatecznie większością głosów uchwała została podjęta.
SCB

Fot. ilustracyjne
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Do Warszawy w niecałe 3 godziny
To możliwe! Przynajmniej takie wnioski płyną ze spotkania Zespołu Parlamentarnego ds. Infrastruktury Transportowej. Do 2027 roku powstanie
linia kolejowa dużych prędkości, która połączy Dolny Śląsk z Centralnym
Portem Komunikacyjnym. Ma to oznaczać, że z Warszawy do Wałbrzycha
pociągiem dostaniemy się w 2 godziny i 35 minut.
Spotkanie odbyło się w
trybie zdalnym. Posiedzenie
było poświęcone inwestycjom
kolejowym prowadzonym w
naszym regionie przez spółkę
Centralny Port Komunikacyjny.
W wydarzeniu wzięli udział
m.in. przewodniczący Zespołu
Parlamentarnego poseł Paweł
Hreniak, parlamentarzyści,
wiceprzewodniczący Marcin Gwóźdź, prezes zarządu
CPK Mikołaj Wild wraz ze
współpracownikami, dyrek-

tor naczelny Oddziału Regionalnego PKP PLK Jerzy Dul,
dyrektor oddziału GDDKiA
we Wrocławiu Lidia Markowska, dyrektor Urzędu Żeglugi
Śródlądowej we Wrocławiu
Jan Pyś oraz samorządowcy.
W ramach kolejnego już
spotkania Zespołu posłom
zaprezentowano poziom zaawansowania prac przygotowawczych dla budowy linii
kolejowej dużych prędkości,
która połączy Dolny Śląsk z

nowo budowanym Centralnym
Portem Komunikacyjnym. Spotkanie było również okazją do
dyskusji i przedstawienia uwag,
wniosków i opinii do projektu.
Inwestycje kolejowe CPK
to łącznie prawie 1800 km
nowych linii, które mają powstać do końca 2034 roku.
Dla ponad 500 km z nich
prace przygotowawcze już
trwają. Pierwsze roboty budowlane mają się rozpocząć
już za 3 lata. Na Program Ko-

lejowy CPK składa się w sumie
12 tras kolejowych, w tym 10
tzw. szprych prowadzących z
różnych regionów Polski do
Warszawy i CPK. Łącznie to 30
zadań inwestycyjnych i 1789
km nowych linii kolejowych,
których inwestorem jest Centralny Port Komunikacyjny.
- Budowa Centralnego Portu
Komunikacyjnego to ogromna
szansa rozwojowa również
dla Dolnego Śląska. Dzięki
nowym połączeniom kolei

dużych prędkości maksymalnie
skrócimy dojazd do Warszawy.
Dziś z Wrocławia są to 4 godziny, po zakończeniu inwestycji
czas ten skrócimy do niecałych
dwóch godzin. Co istotne,
linia kolejowa do Wrocławia
i dalej do granicy z Czechami
będzie jedną z pierwszych
realizowanych w ramach CPK.
Według planów cały odcinek
powstanie w 2027 roku –
mówi przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds.

Infrastruktury Transportowej
na Dolnym Śląsku poseł Paweł Hreniak. Dla nas to o tyle
istotne, że linia ma przebiegać
przez Wałbrzych i Świdnicę.
W województwie dolnośląskim to budowa 119 km
nowych linii kolejowych i
modernizacja 126 km już istniejących. W zasięgu linii kolejowych znajdzie się 2,33 mln
mieszkańców województwa.
- Planujemy na każdym etapie realizacji inwestycji konsultacje społeczne. Chcemy wsłuchiwać się w głos mieszkańców, co więcej, przewidujemy
konsultacje dodatkowe poza
tymi, które wymagane są przez
prawo. Niezwykle ważne jest
również to, że po infrastrukturze przygotowywanej dla kolei
dużych prędkości, będą mogły
poruszać się również pociągi
lokalne, które pozwolą na
połączenia z mniejszymi miejscowościami – mówi Grzegorz
Bogusławski z Centralnego
Portu Komunikacyjnego.
SCB

Na inwestycje kolejowe na terenie
Dolnego Śląska
» * w ramach relacji Warszawa – CPK – Łódź
– Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – Lubawka
(granica państwa PL-CZ w kierunku Pragi)
» * w ramach relacji Sieradz – Kalisz – Ostrów
Wlkp. – Leszno – Głogów – Zielona Góra
» * w ramach relacji Warszawa – CPK –
Częstochowa – Opole – Nysa – Kłodzko

Fot. użyczone (CPK)

Fot. użyczone (Centralny Port Komunikacyjny)

» Czy za kilka lat z Wałbrzycha i Świdnicy dojedziemy pociągiem do Warszawy w nieco ponad 2,5 godziny?

nej do Rzeźniczej, a potem do
skrzyżowania z ulicą Łączną.
Podstawowa trudność polega na płytkim położeniu sieci

wodnej, dużym zagęszczeniu
pozostałych instalacji oraz posadowieniu na całym odcinku olbrzymich kanałów ogólnospław-

KaR

Fot. KaR

» Na pierwszy pociąg jadący odnowioną linią 285 jeszcze trochę poczekamy

Linia 285 z opóźnieniem
Zima prawie już za nami. Sprawdzamy, co słychać na remontowanej linii kolejowej 285 ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. Kolejny raz
zmienił się niestety termin wykonania inwestycji. A to nawodnienie,
a to nośność mostów...

Otwarcie całej linii 285 dla
ruchu pasażerskiego pozwoli
na stworzenie zupełnie nowych możliwości dojazdu do
Wrocławia i Świdnicy i przejęcie przez ruch kolejowy części
przejazdów realizowanych
autami. Co ważne: zostaną
stworzone warunki do ruchu
turystycznego. Linia nr 285
łączy stację Wrocław Główny
ze stacją Jedlina-Zdrój. Ruch
pasażerski zawieszono na niej
w 2000 roku ze względu na zły
stan techniczny infrastruktury.
Odcinek Świdnica – Jedlina
Zdrój liczy 22 kilometry.
Można dostrzec, że na linii
w ostatnich miesiącach pojawiają się zmiany – widać już
perony na nowym przystanku
kolejowym w Jedlinie-Zdroju i

na stacjach w Jugowicach oraz
w Zagórzu Śląskim, ruszyły
prace na zdemontowanym
wiadukcie nieopodal przystanku w Jedlinie, są tam też
kładzione tory, podobnie jak na
odcinku z Jedliny do Jugowic,
który całkowicie zniknął po
latach nieużytkowania. Statystyki brzmią optymistycznie.
- Na linii kolejowej nr 285 na
odcinku Świdnica Kraszowice
– Jedlina-Zdrój zakończono już
prace na blisko 90 obiektach ze
116, które są w zakresie robót.
Wzmocniono podtorze, czyli
teren w miejscu linii kolejowej. Ułożono odcinki nowego
toru i rozjazdy w Świdnicy i
Jedlinie-Zdroju. Przygotowany
został materiał do montażu
toru na kolejnych etapach –

Fot. użyczone (ŚPWiK)

„Rozpoczęło się jedno z bardziej skomplikowanych zadań w ostatnich latach” – informuje ŚPWiK ze Świdnicy. Zaczęto właśnie wymieniać ponad
600 metrów wodociągu i kilkudziesięciu przyłączy pod jedną z najbardziej
ruchliwych ulic Świdnicy. Cierpliwość wskazana...

nych, których wysokość sięga
nawet 2 metrów. Kilka miesięcy
wyrozumiałości dla niedogodności związanych z objazdami i
krótkimi brakami wody w czasie
wymiany przyłączy wynagrodzi
bezpieczna praca sieci wodociągowej i nowa nawierzchnia,
którą ŚPWiK wykona z pomocą
specjalistów w ramach naprawy
po zakończeniu robót.

relacjonuje Mirosław Siemieniec, rzecznik
prasowy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Na przystankach wybudowano już ścianki
peronowe, a w Burkatowie, Bystrzycy,
Zagórzu Śl. i Jugowicach rozpoczęto układanie płyt nawierzchniowych. Wykonawca
prowadził ostatnio roboty instalacyjne,
związane z okablowaniem dla urządzeń
zabezpieczających ruch kolejowy. Niestety,
cała inwestycja mocno „potknęła się” o historyczne wiadukty, co spowodowało ustalenie nowego terminu zakończenia prac.
Przypomnijmy, że na samym początku
była mowa o grudniu 2020, potem o
czerwcu 2021, na jesieni ubiegłego roku
wskazywano ogólnie rok 2022, a teraz?
- Na etapie realizacji prac okazała się potrzebna weryfikacja nośności kilkunastu
historycznych obiektów inżynieryjnych, na
podstawie metodologii obliczeń uzgodnionej z wykonawcą. Prace, a w zasadzie
weryfikacja, mają na celu ograniczenie
zmian w konstrukcji obiektów, ale także
zapewnienie bezpiecznego ich użytkowania.
Rozszerzenie zakresu projektu o dodatkową procedurę wydłużyło czas realizacji
projektu. Dlatego planowane zakończenie
to koniec 2022 roku – mówi Mirosław
Siemieniec. Przeszkadza niestety pogoda,
duże nawodnienie gruntu po ostatnich
roztopach uniemożliwia kontynuowanie
prac w terenie. W momencie wznowienia
robót w pierwszej kolejności będą kontynuowane prace przy peronach na przystankach i przy przyłączach energetycznych.
- Na obiektach inżynieryjnych, które wymagają prac projektowych i analitycznych,
roboty przewidywane są w drugiej połowie
tego roku – podsumowuje przedstawiciel
kolei. A zatem na pierwszy pociąg jeszcze
trochę poczekamy.
MS/KaR

REKLAMA

Kilka miesięcy utrudnień...

Proces będzie czasochłonny,
to wiemy z całą pewnością.
Chodzi tu o ulicę Wrocławską,
najpierw na odcinku od Wod-
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Wióry lecą w Forcie Gaj
I to dosłownie. Trwają prace związane z przebudową tego miejsca w
Strzegomiu. Teren jest już oczyszczony z zarośli. Obecnie budowana jest
kanalizacja i odnawiane zabytkowe mury.

Po n a d t o s p e c j a l i s t y c z n a
firma arborystyczna zajmuje
się pielęgnacją drzew – wykonuje ich korektę i usuwa
posusz.

Fort Gaj to pozostałości fortyfikacji z 2 poł. XVIII wieku. Znajdują
się na Wzgórzu Bazaltowym.
Cały teren zyska kolejne życie.
Będzie oczyszczony, odnowione

zostaną mury okalające. Teren
będzie zaopatrzony w wodę i
prąd. Pojawią się nowe ścieżki,
mała architektura, toalety i nowe
nasadzenia, zamontowany zosta-
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nie monitoring. Atrakcję Fortu Gaj
stanowić będzie fontanna i miejsce
na ognisko i grilla. Dopełnieniem
będą ławki, stolik kamienny, kosze
na śmieci, stojaki na rowery i tablice informacyjne.
Odrestaurowaniem fortu zajmuje się konsorcjum dwóch firm
z Wałbrzycha i Stanowic. Koszt
rewitalizacji I etapu wynosi blisko
4,5 mln zł.

Fot. użyczone (UM Strzegom)
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» Koryto Pełcznicy zostanie w końcu uporządkowane

Uporządkują Pełcznicę. Wreszcie!
Zalewane pola w okolicach rzeki między Świebodzicami a Pasieczną choć przez chwilę
nie będą problemem. Każde większe opady sprowadzały bowiem kłopoty. Brakowało
też pieniędzy na uporządkowanie koryta Pełcznicy. Mamy jednak dobre wieści.
Środki na ten cel zamierzają przeznaczyć Wody Polskie jeszcze w
tym roku. Pieniądze pójdą na prace
porządkowe na rzece Pełcznica. Na
odcinku pomiędzy Cierniami (gmina
Świebodzice) a Pasieczną (gmina Jaworzyna Śląska) mają zostać
uporządkowane brzegi oraz koryto
rzeki. To bardzo dobra wiadomość.
Działania te miały stać się faktem
jeszcze w ubiegłym roku. Na drodze
stanęły jednak, jak to często bywa,
kłopoty finansowe...
Zadanie zostało wpisane do projektu „Programu realizacji zadań
związanych z utrzymaniem wód na
2021 r.”. Pierwotnie przewidziane

było do realizacji w 2020 r. Planowano przeprowadzić prace na odcinku 3,5 km pomiędzy Pasieczną
a Stanowicami (gmina Strzegom)
za kwotę 75 tys. zł. Jak informuje
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie – Zarząd Zlewni w
Legnicy, nie było to możliwe ze
względu na brak środków finansowych.
W tym roku rozszerzono odcinek,
który obejmą prace porządkowe.
Tego nikt się nie spodziewał, słowa
sprzeciwu jednak oczywiście nie
ma. Udrożnione zostanie koryto i
zabezpieczone brzegi na odcinku 6,5
km pomiędzy Cierniami a Pasieczną.

Na realizację zadania przewidziano aż 150 tys. zł. - Mając na uwadze
konieczność wykonania wnioskowanych prac, tutejsza jednostka
będzie czynić starania prowadzące
do realizacji zadania ujętego w
projekcie „Programu realizacji zadań
związanych z utrzymaniem wód oraz
pozostałego mienia Skarbu Państwa
związanego z gospodarką wodną na
2021 rok – informują przedstawiciele
Wód Polskich.
Problem nie jest błahy, był on
oczywiście wielokrotnie zgłaszany
przez gminę Jaworzyna Śląska.
Jest on szczególnie uciążliwy dla
rolników posiadających pola w

pobliżu Pełcznicy. Były one regularnie zalewane przy każdych
większych opadach deszczu. Straty liczono w dziesiątkach tysięcy
złotych...
Gmina Świebodzice również podpisała porozumienie z PGW Wody
Polskie na realizację zadania „Utrzymanie rzeki Pełcznica na terenie gminy Świebodzice”. Zakres rzeczowy
zadania obejmuje usunięcie łącznie
50 szt. drzew, zarówno rosnących
w korycie rzeki, jak i suchych na
jej brzegu, co w znaczący sposób
poprawi jej przepustowość, zmniejszając prawdopodobieństwo ryzyka
powodziowego na terenie Cierni.

Zakres zadania obejmował także
usunięcie 2 łach znajdujących się
przy kładce przy ul. Ciernie 12 oraz
przy moście w okolicach Pałacu
Wdów. Tu wartość wykonanych prac
objętych porozumieniem wyniosła
blisko 43 tys. zł.
Przy okazji pamiętajmy, że wybierając się nad wodę i korzystając z
urokliwych miejsc rekreacji położonych bezpośrednio nad akwenami
i w centrach miejscowości, żeby zabierać z powrotem wszystkie śmieci
i odpadki, które mogą powodować
zagrożenie dla przyrody. To takie
proste...
KaR
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Fot. użyczone (W. Łomża)

» – Granie do pustych foteli
w przypadku spektakli
transmitowanych na żywo
nie sprzyja dobru sztuki –
mówi Marlena JasińskaDenst, kierownik literacki
TLiA w Wałbrzychu

Tu nie ma gwiazdorstwa
W teatrach lalkowych każdy z aktorów z takim samym zapałem gra rolę
tytułową, jak pralkę czy naleśniki. Nie ma co, dobrze powiedziane. Tu już
nie królują kukiełkowe przedstawienia, które pamiętacie z dzieciństwa. Potwierdza to Marlena Jasińska-Denst, kierownik literacki Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Musimy przyznać, że otworzyła nam oczy na wiele spraw.
Czym dla pani jest kultura?
- Być może zabrzmi to patetycznie, ale jest ona dla mnie
tchnieniem życia… radością,
pewnego rodzaju spotkaniem, które uwrażliwia mnie
na różne kwestie…otwiera
portale do innych światów…
pobudza do interesujących
poszukiwań.
A w węższym znaczeniu
teatr lalek?
- Sztuką, która otwiera
chyba najciekawsze drzwi
i przenosi mnie do świata
nieograniczonej wyobraźni.
Poprzez swą specyfikę teatru
różnych form staje się estetycznie najbardziej interesująca, nieustannie szturchająca
moją wyobraźnię, epatująca
sugestywnymi obrazami. To
rzeczywistość, która potrafi
zaczarować na lata, zainspirować i skłonić do myślenia,
zarówno tego młodszego, jak
i starszego widza.
Na czym polega bogactwo i siła tego teatru?
- Siłą jest właśnie bogactwo
użytych form i konwencji, czę-

sto zaskakujących, począwszy
m.in. od marionetek ożywiających dzięki skomplikowanej
pajęczynie nitek i sznurków.
Lalek hybrydowych zbudowanych np. z głowy aktora i
lalkowego korpusu. Masek,
cieni, fragmentów ciała po
niesamowite niekiedy projekcje multimedialne. To teatr
niezwykle plastyczny i pełen
poetyckiej metafory, który
nieustannie się rozwija.
Dla niektórych to wciąż
zabawa kukiełkami?
- Jego dzisiejsze oblicze
zaskoczy zapewne każdego,
kto nie zaglądał do niego
przez ostatnie lata. To już nie
kukiełkowe przedstawienia,
które pamiętamy z własnego
dzieciństwa, a sztuki nasycone
nieograniczonymi możliwościami. Współczesny teatr lalek to aktor i jego animowani
partnerzy, nie tylko lalki, ale
często przedmioty, a nawet
elementy scenografii. To teatr
poszukujący i eksperymentujący z formą, a niekiedy porzucający ją na poczet samego
aktora.

W potocznym rozumieniu
aktor gra w kinie lub serialu, a lalkarz zabawia dzieci?
- Lalkarz to artysta, który
lalką nie tylko bawi, ale wyraża również smutek, ból, rozczarowanie…Proszę pamiętać, że adresatem jego sztuki
nie jest wyłącznie dziecko. To
widz o określonej wrażliwości, dlatego w repertuarze
teatrów lalkowych jest tak
wielka rozpiętość propozycji,
od prostych bajek po traktaty
filozoficzne, by każdy znalazł
coś dla siebie.
Lalki to jednak nie dramat. Na czym polegają największe różnice?
- Głównie na użytej w
spektaklu formie, ale też na
tej przyziemnej, aczkolwiek
kluczowej różnicy, jaką jest
budżet np. na scenografię.
W teatrach lalkowych jest
on znacznie mniejszy niż w
dramatycznych, co wiąże
się z uboższą inscenizacją. I
co najważniejsze, w teatrze
lalek nie króluje gwiazdorstwo. Tutaj każdy z aktorów
z takim samym zapałem gra

rolę tytułową, jak pralkę czy
naleśniki
Dlaczego aktorzy dramatyczni rzadziej przenoszą
się do lalek? W odwrotnym
kierunku przepływ artystów
jest chyba bardziej zauważalny?
- Bo wbrew pozorom jest
to trudna sztuka animacji,
która wymaga od aktora dodatkowych zdolności. Mam
wielu znajomych aktorów-lalkarzy, którzy po szkole od
razu zatrudniali się w teatrze
dramatycznym, twierdząc, że
tak im łatwiej, wygodniej.
Lalkarz musi dać z siebie po
prostu więcej.
Wałbrzyski teatr to jeszcze ten lalkowy czy już teatr
młodego widza?
- Jedno nie wyklucza drugiego. Teatr lalek to teatr formy, którego odbiorcą może
być każdy. W naszym repertuarze mamy propozycje zarówno dla najmłodszych widzów,
jak i młodzieży. Doskonałymi
przykładami ukłonu w stronę tego starszego widza, od
10. roku życia, są spektakle

reżyserki Marty Streker – „13
bajek z królestwa Lailonii”
na podstawie tekstu Leszka
Kołakowskiego, zrealizowani
ostatnio „Chłopcy z placu
Broni” Ferenca Molnára czy
też przedstawienie „Kruk krukowi” w reż. Przemysława
Jaszczaka oraz wielokrotnie
nagradzany „Dzień osiemdziesiąty piaty” wg opowiadania
Ernesta Hemingwaya w reż.
Agi Błaszczak. Wszystkie inscenizacje wyróżniają się odmiennością konwencji, form i
kształtów.
W świecie tabloizacji, rozwoju technologii, migających obrazków, teatr lalek
traci na znaczeniu?
- Wydaje mi się, że ludzie
zewsząd atakowani są nowymi technologiami i czasem
mają już po prostu dość tego
pędu współczesnego świata.
Taką ucieczką dla wielu ludzi
jest właśnie teatr, miejsce,
w którym wszystko staje się
nieoczywiste, nieprzewidywalne, gdzie mogą zwolnić i
pomyśleć chwilę, a niekiedy
przeżyć coś naprawdę głę-

bokiego. Dlatego teatr jest
nie tylko…
...rozrywką?
- Właśnie! Jeśli chodzi o widza stricte małego, to wszystkie współczesne bajki telewizyjne grzęzną w codzienności
i tu z pomocą może przyjść
teatr lalek, który staje się portalem do świata fantazji. Inną
kwestią jest to, że teatr również podąża z duchem czasu,
proponując swoim widzom
spektakle przesiąknięte np.
multimediami. Ostatnio spotykamy się jednak z pytaniami
dotyczącymi tzw. klasycznych
realizacji, czyli wygląda na to,
że istnieje potrzeba oderwania się od obecnej rzeczywistości i „powrotu do źródeł”.
Z drugiej strony lalkarze świetnie odnaleźli się
jednak w internetowej
przestrzeni, bo lockdown
wymusił działania w sieci.
To jednak nie to samo, co
przedstawienie na teatralnych deskach?
- Aby nie utracić kontaktu
z naszym widzem podczas
lockdownu, próbowaliśmy
różnych metod dotarcia do
niego, jak zresztą większość
teatrów. Taka separacja jednak nie służy sztuce teatralnej.
Bezpośrednia relacja to najważniejszy filar teatru, za którym najbardziej tęskniliśmy.
Odetchnęliście, gdy widzowie od niedawna znów
mogą zasiadać na widowni?
- O, tak! Potrzebowaliśmy
tego, zwłaszcza aktorzy. Granie do pustych foteli w przypadku spektakli transmitowanych na żywo nie sprzyja
dobru sztuki. Aktor nieustannie potrzebuje kontaktu z
widzem, który stymuluje go
do dalszych działań. Brakuje
nam jeszcze spotkań pospektaklowych z widzami, które
miałam okazję prowadzić, ale
na to jeszcze będziemy musieli
poczekać z uwagi na panujące
obostrzenia.
Macie nadzieję, że uda
się jesienią zorganizować
przesunięty jubileusz 75-lecia istnienia TLiA w Wałbrzychu?
- Szczerze, to mieliśmy taką
nadzieję, ale obserwując to,
co dzieje się obecnie na świecie, zaczynamy powątpiewać
w tegoroczny plan. Uroczystość jubileuszowa miałaby
być połączona z Festiwalem
małych Prapremier, który w
tym roku świętuje swój jubileusz 5-lecia. Organizacja tego
wydarzenia również stoi pod
znakiem zapytania. Decyzja
ostatecznie nie została jeszcze
podjęta. Czas pokaże…
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Według odtajnionego raportu CIA w
katastrofie kolejowej pod Wałbrzychem
mogło zginąć nawet 120 osób

Agenci CIA nie kłamali?
Wracamy do tajemniczej katastrofy kolejowej pod Wałbrzychem z
5 marca 1954 roku. Według odtajnionego raportu CIA w zderzeniu
dwóch pociągów mogło zginąć nawet 120 osób. To, że te informacje
przed kilku laty ujrzały światło dzienne, nie wszystkim było na rękę.
Pojawiły się nawet próby zakłamywania rzeczywistości. Próbujemy odnaleźć się w tym gąszczu wiadomości i zadajemy niewygodne pytania.
Pani Barbara i jej przyjaciółka Erna już po kolejowej
katastrofie nie słyszały o pogrzebach zabitych w zderzeniu dwóch pociągów, ani losie
innych poszkodowanych.

[ Kręgosłup dawał się
we znaki ]
- Nie wiedziałam nic o pochówkach ofiar, nie dali nam
żadnego odszkodowania –
absolutnie! Byłam młoda,
nie wiedziałam o pewnych
sprawach i byłam szczęśliwa,
że żyję. Moja mama trochę
rozpytała... - zaznacza starsza
pani. Jedyne, co dotarło do
Kleczowskich, to to, że odbył
się proces, w którym o spowodowanie katastrofy oskarżono kolejarzy. - Całą winę
zrzucono na zawiadowcę, że
nie czekał na sygnał, iż nasz
pociąg przejechał i puścił ten
kolejny – wspomina pani Barbara. Rozpuszczano pogłoskę
o tym, że drugi pociąg biorący
udział w katastrofie był towarowy, by zasugerować, że
zabitych i rannych było mniej
niż w rzeczywistości.

Nasza rozmówczyni nie
leżała długo w szpitalu, a rok
później wyszła za mąż i na
czas wychowania dzieci przerwała życie zawodowe. Jej
przyjaciółka Erna wyjechała
do Niemiec. Po latach Barbara
dowiedziała się, że zmarła nagle podczas jazdy na rowerze.
Podczas katastrofy Erna nie
doznała urazu, bo Barbara
upadła na nią i zamortyzowała uderzenie półki. Sama
Barbara, choć dzięki Ernie
uniknęła chociażby dekapitacji
przez ostrą krawędź deski,
to z dolegliwościami kręgosłupa boryka się
cały czas. - Kłopoty z kręgosłupem
mam do dziś, jest
skrzywiony, boli...
może mnie wtedy źle złożyli?
- zastanawia się mieszkanka
Boguszowa-Gorc.
Co więcej, choć ta ułomność nie przeszkodziła jej w
urodzeniu dzieci i powrocie
do pracy, to kobieta musiała
zrezygnować ze swojej pasji.
- Należałam w Wałbrzychu
do baletu i po tym wypadku

nie mogłam ani tańczyć, ani
uprawiać gimnastyki. Musiałam zrezygnować... - mówi z
żalem 85-latka.

Dziś od tragicznych wydarzeń, które skróciły życie
wielu osób i położyły się

wstydliwą etykietką i stało
się największym przemilczanym wypadkiem w dziejach
Wałbrzycha.
W końcu, we wrześniu
2017 roku, czyli po 63 latach od katastrofy, na krótką
wzmiankę o tym tragicznym
zdarzeniu natrafiliśmy w odtajnionych w grudniu 2016

cieniem na losie m.in. pani
Barbary i młodego wtedy
kolejarza, mija 67 lat. Osoby
poszkodowane w katastrofie
nie mogły liczyć ani na szybką
pomoc, ani na skoordynowaną akcję ratowniczą różnych
służb, wsparcie w leczeniu
czy odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu.
Zdarzenie to potraktowane
jako sabotaż było naznaczone

roku dokumentach Centralnej
Agencji Wywiadowczej. Wiosną 1954 roku agent donosił
w raporcie do swoich mocodawców o podwałbrzyskiej
katastrofie. Dokument ten był
do 2016 roku przeznaczony
jedynie dla oczu wysokich
rangą urzędników państwowych USA.
Zgodnie z relacją informatora, 5 marca 1954 roku pa-

[ W poszukiwaniu
prawdy ]

sażerski pociąg jadący z Wrocławia do Jeleniej Góry zderzył
się pod Wałbrzychem z drugim pociągiem. W katastrofie
miało zostać zabitych 120 pasażerów. Informator nie podał
informacji o rannych. Gdyby
dane przytoczone przez agenta były dokładne, to byłaby to
największa katastrofa kolejowa w dziejach powojennej
Polski. Dla porównania, pod
Szczekocinami zginęło 16
osób.
Udało nam się dotrzeć do
świadka tamtych wydarzeń,
któremu oddaliśmy głos już
przed tygodniem,
w pier wszym
odcinku historii
o kolejowej katastrofie. Niestety
lokalne media powołując się
na anonimowego świadka –
kolejarza, być może celowo
manipulującego informacjami – ptwierdziły, że twórca
raportu dla CIA pisząc o katastrofie pod Wałbrzychem
5 marca 1954 roku miał na
myśli zdarzenie z 24 lutego
1954 roku w Świebodzicach.

W katastrofie tej zginęło około
10 osób.

[ Niewygodne pytania ]
Trudno nie pokusić się o
polemikę z twierdzącymi, że
katastrofy z 5 marca 1954
roku pod Wałbrzychem nie
było. - Jak piszący raport mógł
pomylić miejsce, czas, okoliczności i tak rażąco przeinaczyć
kwestię liczby zabitych, skoro
inne odtajnione raporty CIA
o Wałbrzychu z tego okresu
mogą poszczycić się godną
pozazdroszczenia skrupulatnością zarówno w kontekście
topografii miasta, umiejscowienia jego zakładów, szpitali, posterunków służb, a
nawet zarobków górników
oraz innych pracowników w
wałbrzyskim przemyśle? Jak
raport z rzekomymi błędami
mógł przez ponad sześć dekad
być uważany za dokument
tylko dla oczu wybranych
dostojników państwowych? I
w końcu jak ma się nieprawdziwość wałbrzyskiej katastrofy do relacji pani Barbary
i młodego kolejarza, z którym
udało nam się porozmawiać.
Pozostawiamy tę kwestię do
rozstrzygnięcia czytelnikom.
Jedno jest pewne, uważamy,
że okaleczonym i ofiarom tego
strasznego wypadku należy
się pamięć oraz miejsce na
kartach historii. Pamięć ta należy się też kolejarzom, którym
postawiono zarzuty za spowodowanie katastrofy i nie mieli
oni szans na sprawiedliwy
proces. Być może też rodziny zabitych w tym zdarzeniu
osób z Polski oraz Niemiec
do dziś nie wiedzą, jak zginął
syn, brat, matka, czy babcia...
Elżbieta Węgrzyn

WAŁBRZYCH

Strażacy podsumowali zeszły rok
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu podczas rocznej odprawy podsumował funkcjonowanie pożarnictwa na naszym terenie.

W 2020 roku komenda dysponowała 146 etatami, w tym 7 etatami
cywilnymi. Ogółem w zeszłym roku
straż wyjeżdżała do akcji 2985 razy,
to więcej w porównaniu do lat
ubiegłych, ale dodatkowe wyjazdy

spowodowane były panującym
stanem zagrożenia epidemicznego.
Na bieżący rok planowane są duże
inwestycje m.in. przebudowa i
rozbudowa budynku „C” w jednostce straży pożarnej przy ul. Prze-

mysłowej, zakup dwóch nowych
samochodów osobowych w ramach
budżetu obywatelskiego miasta
Wałbrzycha oraz nowego ciężkiego
wozu bojowego. W 2020 roku komenda pozyskała cztery samochody.

Największą ilość zdarzeń odnotowano na terenie Wałbrzycha, następnie w gminie Boguszów-Gorce.
W pozostałych miejscowościach ilość
interwencji wahała się w przedziale
między 39 a 176 zdarzeń rocznie. Zauważalny jest spadek ilości interwencji tylko w Jedlinie-Zdroju, natomiast
w Szczawnie-Zdroju ilość wyjazdów
była porównywalna do 2019 roku. W
pozostałych gminach nastąpił wzrost
SCB
ilości interwencji.
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Fot. użyczone (MOSiR Szczawno-Zdrój)

» W sobotę (20 marca) na Słonecznej Polanie to dopiero będzie się działo

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Spacer, swap i kiełbaska
Gdy wiosna na dobre już przyjdzie, jesteśmy pewni, że takimi propozycjami zostaniecie dosłownie zasypani. Z każdej strony będą was zachęcać do wyjścia z domów. Oczywiście nic w tym złego. Też byśmy
tak robili, ale to, co proponują w Szczawnie-Zdroju na wiosenny weekend, jest po prostu nie do odrzucenia.
Początek tej pięknej pory roku,
którą każdy z was pewnie wygląda
z utęsknieniem, to świetna okazja, by
z werwą i uśmiechami na twarzach
poznać nasz region. Kto by tęsknił
za ponurymi i śnieżnymi porankami.
Piękne słońce i dłuższe dni dają przecież tyle możliwości. Dość owijania w
bawełnę. Czas przejść do konkretów.
Poznawanie regionu warto zacząć
od Szczawna-Zdroju, bo tutejszy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
przygotował dla was świetną propozycję na weekend. - Najbliższa
sobota, 20 marca, to dla nas przełomowa data. Właśnie wtedy rozpoczniemy u nas sezon turystyczny. I to
nie byle jak, bo od poznania historii
naszego miasta. Robimy to po raz
pierwszy, chcąc tym samym uczcić

800 lat Szczawna, które przypada
właśnie na ten rok – mówi Karolina
Tomza, organizator wydarzenia ze
szczawieńskiego MOSiR-u. No, no,
no, nie wygląda nam to na zwykłą
zapoznawczą gadkę-szmatkę, ale na
coś naprawdę ekstra.
I tak 20 marca o godz. 12:00 zapraszamy wszystkich przed Dom
Zdrojowy, by wraz z Mateuszem
Mykytyszynem, prezesem Fundacji
Księżnej von Pless, wyruszyć na spacer historyczny pod nazwą „420 lat
Hochbergów w Szczawnie-Zdroju”.
Będziemy kroczyć śladami rodziny
książęcej, a każdy uczestnik otrzyma
zniżkę do Pijalni Wód Mineralnych
w ramach Światowego Dnia Wody
przypadającego na 22 marca. Wycieczka zakończy się o godz. 14:00 na

Słonecznej Polanie, która jest… dobra
napiszemy to wprost, idealnym miejscem na rekreację, sport, wypoczynek,
czy co tam jeszcze chcecie. Także
na swap, czyli wymianę garderoby,
przedmiotów, książek, płyt, roślinek
pod chmurką, w pięknych okolicznościach przyrody, z dala od miejskiego
gwaru. - Wydarzenie świetnie wpi-

suje się w ekotrendy, których i my
w gminie na różne sposoby staramy
się być ambasadorami. Preferujemy
barter, ale sprzedaż za grosze tego,
co nam zalega w domu również jest
akceptowana. Wszystkich zainteresowanych wydarzeniem oczekujemy
na Słonecznej Polanie od godz. 12:00
– zaprasza Karolina Tomza.

To w sobotę, a co na was czeka w
niedzielę, 21 marca? Czeka Chełmiec,
dosłownie, bo zachęcamy do zdobywania szczytu, na który spacerem ze
Szczawna dojdziemy w 2,5 godz., a
z Wałbrzycha lub Boguszowa-Gorc
o godzinę krócej. Na górze, od południa czekać będą gorące napoje oraz
ognisko. O prowiant na kije (wiadomo
kiełbaska i coś do niej) musicie zadbać
sami, ale kawę i herbatę otrzymacie
za uśmiech spod maseczki. Ponadto
dla pierwszych 500 osób MOSiR
przygotował wraz ze szczawieńskim
uzdrowiskiem upominki. Tego dnia
otwarta będzie wieża, a wejście po
cudne widoki jest bezpłatne. Pamiętajcie, obowiązuje jedynie limit – na
jedno wejście 4 osoby.
Do akcji włącza się także miejscowa biblioteka oferując zainteresowanym historią grę mobilną
„Wiosenne wędrówki po Szczawnie”.
Z telefonem w ręku, w około godzinę
poznacie to urokliwe miasteczko. Nie
musimy chyba nikogo przekonywać,
że taki otwarty rodzaj aktywności
pozwala zachować wszelkie obecnie
panujące normy bezpieczeństwa. W
reżimie sanitarnym, ale i z dobrym
humorem liczymy na wspólne eksplorowanie Szczawna. Jeśli mało
wam szczegółów, możecie po nie
zajrzeć na facebookowy fanpage
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju.
ToP
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Kompleks Active daje wiele możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu

JEDLINA-ZDRÓJ

Aktywnym być i to zaraz!
Nie jesteśmy wróżbitami i nie wiemy, jaka pogoda czeka nas za tydzień lub dwa, ale zakładamy, że słonecznych dni będzie coraz więcej. A to powinno was skłonić, żeby wraz z
dziećmi, a najlepiej całą rodziną, pojawić się przy kompleksie Active w Jedlinie-Zdroju.
Tu naprawdę jest co robić.
Te r e n p o ł o ż o n y p r z y
ul. Kłodzkiej w tej urokliwej miejscowości przyciąga amatorów rozmaitych
sportów.

Weźmy choćby taki pumptrack. To specjalnie przygotowany, posiadający wiele
muld, tor w formie pętli, przeznaczony głównie dla rowe-

rzystów i rolkarzy. Albo street
workout. Czyli wykonywanie
ćwiczeń z wykorzystaniem
ciężaru własnego ciała na
prostych urządzeniach typu

ŚWIEBODZICE

Z pasją przez
życie przejść

drążki, poręcze, ławki, liny.
Jest tu tego pod dostatkiem.
Zapewniamy, że nowe instalacje przy kompleksie Active
z pewnością wam się spodo-

bają. Na przykład skatepark
polubili już najmłodsi, którzy
chętnie latem i jesienią zeszłego roku przyjeżdżali poskakać
na rozmaitych „pojazdach”.

prostu pasjonaci. Takich ludzi szuka
miejscowy MDK.
Pokażcie, co chowacie po szufladach, bo najlepsze prace to te poukrywane i czas pokazać je światu!
Napiszcie do świebodzickiego domu
kultury, a oni obiecują, że zorganizują wystawę! Zachęcamy, zgłaszajcie
siebie, bliskich, znajomych. Każdego

Red

» W Świebodzicach szukają ludzi z pasją

Fot. użyczone (MDK Świebodzice)

Wiadomo jak ważne jest mieć w życiu
pasje. Mamy nadzieję, że macie bzika na
jakimś punkcie. I tej namiętności oddajecie się bez reszty i poświęcacie mnóstwo
czasu. Nie od dziś wiemy, że w mieszkańcach Świebodzic drzemie ogromny potencjał. O niektórych z nich, którzy robią coś
ciekawego, wiemy całkiem sporo, o innych
gdzieś, kiedyś coś obiło nam się o uszy. Ale
jest wielu anonimowych pasjonatów.
Miejski Dom Kultury w Świebodzicach chce to zmienić, a my razem
z nim, dlatego zachęcamy was,
przeczytajcie ten tekst do końca. Na
pewno będziecie zainteresowani.
To propozycja dla osób utalentowanych choćby w malarstwie lub
w rękodziele. Mile widziani będą
kolekcjonerzy i rozmaici hobbyści. Po

Teren przy ul. Kłodzkiej w
Jedlinie to świetne miejsce dla
amatorów rozmaitych wygibasów. Są tu również ścieżki
pieszo-rowerowe, boisko do
gry w bule oraz te piłkarskie,
koszykarskie i do szczypiorniaka. Wysokiej jakości 6-torowa
bieżnia lekkoatletyczna, hala
namiotowa, plac zabaw dla
dzieci, sztuczny zalew z pomostem, parking i budynki
gospodarcze. Nie brakuje
obiektów małej architektury.
To wszystko sprawia,że kompleks Active jest idealnym
miejscem na popołudniowy
lub weekendowy wypad z
całą rodziną.
A i jeszcze jedno. Niedaleko jest też single track, niesamowita atrakcja dla rowerzystów. Powyżej kompleksu
w lesie powstała niedawno
jednokierunkowa ścieżka
przeznaczona dla amatorów
mocnych wrażeń na dwóch
kółkach. Tor ma ok. 3,5 km
i składa się z trzech tras,
oznakowanych w zależności
od stopnia trudności na: niebiesko, czerwono i na czarno. Biegnie nad Promenadą
Słoneczną w kierunku Parku
Aktywności „Czarodziejska
Góra”. Zawiera elementy do
ćwiczeń techniki jazdy w formie dwóch pętli o szerokości
od 1 do 1,2 m wraz z naturalnymi przeszkodami, jak
muldy, korzenie i kamienie.
Nic tylko jeździć, biegać,
ćwiczyć.

kto ma w sobie pasję. Nie musicie
być znani i rozpoznawalni. Nawet
lepiej żebyście nie byli, bo szlifowanie diamentów to dopiero frajda. Tak
naprawdę wystarczy, że wkładacie
w to, co tworzycie, całe serce. I już
możecie się tym pochwalić szerszej
publiczności. Nie ma co się wstydzić
albo krygować mówiąc coś w stylu

„i tak mnie nikt nie doceni”. Właśnie
chodzi o to, żeby docenić!
Projekt składał się z trzech cykli.
Rysunek i malarstwo – prace wykonane w różnych technikach, rzeźba,
rzemiosło artystyczne, rękodzieło
oraz kolekcjonerstwo, hobby lub
inna pasja. Osoby zainteresowane
prosimy o zgłoszenie chęci przystą-

pienia do projektu do 9 kwietnia
tego roku.
Wystarczy, że napiszecie swoje
zgłoszenie na e-mail: mdk.kultura@
interia.pl lub zadzwonicie pod nr tel.
74 666 95 70.
W Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach może czekają właśnie na
Red
ciebie!

Można zdobyć środki na zabytki
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu czeka na chętnych, którzy chcą pozyskać pieniądze na prace konserwatorskie przy zabytkach w 2021 roku.
Wnioski o dotacje można już składać.

jestru zabytków i ujętych w
gminnej ewidencji zabytków,
należy w terminie do 31 marca
2021 roku złożyć wniosek. Treść

uchwały wraz z wnioskiem i
oświadczeniem dostępne są w
Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w

Wałbrzychu (www.bip.powiatwalbrzyski.pl).
Ocena złożonego wniosku
zostanie przeprowadzona na
podstawie przedstawionych materiałów. Analizowane będą:
projekt prac, dokumentacja fotograficzna (najlepiej w formie
elektronicznej) oraz szczegółowy
kosztorys zawierający wycenę
prac obliczoną na podstawie
SCB
obowiązujących norm.

Fot. użyczone (Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu)

POWIAT WAŁBRZYSKI

Aby otrzymać wsparcie finansowe ze środków powiatu
wałbrzyskiego na prace przy
budowlach wpisanych do re-
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Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

» Biegacze sprawdzą tartan na
stadionie w Starych Bogaczowicach

STARE BOGACZOWICE

Ciekawe, czy tartan jest dobry?
Chcecie się przekonać, jak sprawuje się nawierzchnia na wyremontowanym stadionie
w Starych Bogaczowicach? Nic prostszego! Wystarczy wziąć udział w jednej z czterech
edycji nocnego biegania. A najlepiej wystartować w każdej z nich. Najbliższa już w marcu.
Nie będziemy was przekonywać, jak ważny jest ruch.
Bo to by było jak przypominanie kierowcom, że na

skrzyżowaniu mogą ruszyć
na zielonym świetle. Podoba
nam się jednak pomysł z
organizacją czterech edycji

imprezy nazwanej w Starych
Bogaczowicach „Nocne bieganie na tartanie” na dystansie 10 km.

Hasło łatwo można rozszyfrować. Po pierwsze, biegać
będziecie po zmroku. Po drugie, po nowej nawierzchni

niedawno wyremontowanego
stadionu w tej małej gminie.
Cztery edycje odpowiadać
będą porom roku, a pierw-

sza, marcowa, już wkrótce.
Zapisywać można się tylko
do 18 marca, wysyłając na
adres centrumstbog@op.pl
wypełniony formularz. Regulamin oraz wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie na
dwóch stronach internetowych: www.gcbk.pl i www.
starebogaczowice.ug.gov.
pl. Przez 4 dni (22-25 marca)
zaplanowano eliminacje, a
28 marca finały zarówno dla
pań, jak i panów. Wszystko
oczywiście wieczorem, przy
sztucznym oświetleniu. Klimat
zapewniony.
Potem będą edycje: letnia, jesienna i zimowa. Limit
uczestników w każdej określono na 120 osób. Decyduje
kolejność zgłoszeń, więc gdy
będziecie czytać te słowa, do
marcowej odsłony możecie
już się nie załapać. Ale…
spróbować zapisać się zawsze warto. A nuż! Dodajmy,
że w finałach, po przebrnięciu przez eliminacje, wystąpi
10 najszybszych pań i tylu
samo panów. Po zakończeniu
wszystkich edycji wyróżnienia
zgarnie sześcioro największych „kozaków” z najlepszą
średnią sumą czasów z poszczególnych występów – 3
kobiety i tylu samo mężczyzn.
Red

GŁUSZYCA

Za płotem oczyszczą ścieki
Inwestycja polegać będzie na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i
uruchomieniu oczyszczalni spełniających wszystkie wymogi sanitarne.
Będą one przyłączone do kanalizacji
w budynkach, a ich zadaniem będzie
odprowadzanie oczyszczonych ścieków. Co więcej, każdy z użytkowników zostanie przeszkolony i otrzyma
instrukcję obsługi.
Jak zwykle w takich sytuacjach
nic nie poszłoby do przodu, gdyby
nie dofinansowanie zadania z UE

A konkretnie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Projekt kryje
się pod nazwą „Eko Głuszyca – tu
mieszkam, tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
Super, że ktoś o tym pomyślał,
jeszcze lepiej, że udało się pozyskać
na to środki, a już w ogóle będzie
można rzucać „ochy” i „achy”, gdy
te oczyszczalnie powstaną. Całkowita wartość podpisanej umowy to
470 tys. zł.

Zaraz, zaraz, a wiecie, że to nie
pierwsze tego typu instalacje, które
powstaną w Głuszycy. Wcześniej
za prawie 600 tys. zł wybudowano
aż 34 przydomowe oczyszczalnie,
które już działają, a ich właściciele
nie mogą się ich nachwalić. Jakie
to przydatne ustrojstwa. Pamiętajcie, że to było kilka lat temu,
to i koszty były nieco inne. Jednak
wówczas również projekt budowy
urządzeń został dofinansowany ze
środków UE na poziomie prawie 64

» Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

proc. wszystkich kosztów. Dodajmy
jeszcze, że wtedy na liście 38 podmiotów, które otrzymały dofinansowanie z całego województwa,
wniosek złożony przez Głuszycę

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

W czasach gdy każdy mówi o ekologii i ochronie środowiska, takie
informacje jak budowa przydomowych oczyszczalni ścieków cieszą podwójnie. Wkrótce w Głuszycy powstanie 14 takich instalacji.
Wartość umowy to prawie pół miliona złotych.

dostał najwyższą ilość punktów i
znalazł się na pierwszym miejscu
listy beneficjentów, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy.
Red
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NASI ULUBIEŃCY

Adopcja? To nie takie trudne!
Uwierzcie nam, że warto zrobić ten krok, dając czworonogom z wałbrzyskiego schroniska nadzieję na lepsze życie. Te koty i psy często miesiącami wyglądają za swoim
nowym panem, chcąc choćby na starość zaznać jeszcze odrobinę ciepła i miłości. Jeśli chcecie zrobić jakiś dobry uczynek dla zwierzęcia, to jest chyba najlepsze z możliwych rozwiązanie.
BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

Bimber to duży, dostojny pies, jest bardzo
przyjazny do ludzi i dzieci. Toleruje inne psy
na spacerach. Poleca się do adopcji!

JADZIA, nr ewidencyjny 17/17
Wiek: ok. 14 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
03.04.2017

Staruszka Jadzia – kochana kotka, która
pomimo wieku nadal chętnie się bawi i jest
ciekawa otoczenia. Czy znajdzie dom na
stare lata?

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Mela to duża suczka, która po przyjęciu
chorowała trochę w schronisku. Nie lubi
towarzystwa głośnych psów, więc szukamy
dla niej odpowiedniego, cichego domu.

Wiek: około 11 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
30.05.2017

Bury to mądry, ułożony psiak, przeszedł szkolenie z podstawowego posłuszeństwa. Jest
dość nieśmiały na początku, ale jest bardzo
przyjazny i wesoły.

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
15.06.2018 r.

Biały Jogi to kochany psiak, niestety sprawia
pewne problemy w zachowaniu, więc szukamy dla niego odpowiedzialnego i doświadczonego domu!

ROMEK, nr ewidencyjny 366/19
Wiek: 13 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
24.12.2019

Roman to psi senior, jest bardzo przyjazny
i pozytywny, ale trochę choruje. Świetnie
dogaduje się ze zwierzakami i uwielbia ludzi.
Szukamy dla niego dobrego domu.

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

Czakan to jeszcze mentalnie szczeniak, wymaga ułożenia, potrzebuje dużo przestrzeni
i stabilnego życia, które dotychczas go nie
rozpieszczało.

LI, nr ewidencyjny 67/20
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
16.06.2020

Li trafił do schroniska poturbowany,
okazało się, że ma kocią białaczkę, co
oznacza, że musi być kocim jedynakiem
w domu. Li uwielbia zabawy z ludźmi.

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
13.01.2020

Witek to duży owczarek z charakterem. Szukamy bardzo odpowiedzialnego domu, który
obdarzy psiaka miłością i będzie potrafił z
nim pracować.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

BURY, nr ewidencyjny 144/17

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl
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NIE MA NAS W DOMU
Czy ratusz
stoi tu prosto?
» Słyszeliście o mieście, w którym
raz jest z górki, raz pod górkę?

Nowa Ruda położona jest
w Obniżeniu Noworudzkim,
w północno-zachodniej części
powiatu kłodzkiego, w dolinie
rzeki Włodzicy i Woliborki,
pomiędzy Górami Sowimi a
Wzgórzami Włodzickimi. I…
właściwie już sam ten opis powinien wystarczyć, żeby was
zachęcić do odwiedzin, bo
brzmi co najmniej tak, jakby to
było jedno z najpiękniejszych
miejsc w regionie, zagubione
gdzieś w górach.
Miasto podzielone jest na
trzy części: Słupiec, Centrum i
Drogosław, a wznoszą się nad
nim dwie wieże widokowe,
wykonane z czerwonego piaskowca. Uwierzycie?! Pierwsza urozmaica najwyższe
wzniesienie – Górę Wszystkich Świętych (648 m n.p.m.),
natomiast druga, na Górze
Świętej Anny (647 m. n.p.m.),
zlokalizowana jest nad centrum miasta. Warta uwagi
jest również wieża w Słupcu,
widoczna z daleka. Ale uwa-

ga, Szyb Nowy I pełni funkcję
najwyższej w Polsce ścianki
wspinaczkowej. Wyjątkowość
regionu podkreśla jego tarasowe położenie. Słyszeliście
o mieście, w którym raz jest
z górki, raz pod górkę i nawet
ratusz, może się wydawać, że
też nie stoi prosto? Jeśli nie,
zapraszamy do Nowej Rudy.
Noworudzki Rynek wytyczono ok. 1442 r. Ma kształt
prostokąta lekko pochylonego
na północ, otoczonego budynkami, wychodzi z niego sześć
ulic. Warta uwagi jest pierzeja
północno-wschodnia, najstarsza, z zachowanymi podcieniami oraz ratusz. Obecny
jest trzecim noworudzkim w
tej lokalizacji, a czwartym historycznie. Zbudowany został
w 1884 r. w stylu biedermeier. W północno-zachodnim
narożniku budynku wmurowano fontannę z barokową
figurą św. Floriana. Ratusz
jest budowlą reprezentacyjną.
Ciekawostką są znajdujące

się w nim gabloty z odciskiem paleozoicznego gada
(Dateosaurus macrourus),
żyjącego kiedyś na tym terenie. To dlatego w najstarszej
części miasta można spotkać
Rudka, fontannę wykonaną
na podobiznę jaszczura. Dodatkowo na trasie spotkacie
najstarszego Nepomucena w
mieście, Zamek Stillfriedów i
Domy Tkaczy.
Dawniej miasto słynęło z:
tkactwa, sukiennictwa i górnictwa. W części Drogosław
polecamy Dawną Kopalnię.
W muzeum poznamy historię
górnictwa, symbole, stroje i zwyczaje, natomiast w
podziemnej trasie dotkniemy narzędzi górniczych oraz
przejedziemy się unikatowym
żółtym pociągiem. Jeśli jesteśmy przy pociągach, wróćmy
do centrum miasta do Białej
Lokomotywy. Nazwa lokalu
nawiązuje do Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych,
który odbywał się tu cyklicznie

Fot. użyczone (LOT AW)

Być może mijacie to miasto bokiem w drodze
do Kotliny Kłodzkiej, mając w głowach uzdrowiskowe miejscowości i piękne formy skalne.
Tymczasem błędem jest nie zajrzeć do Nowej
Rudy. Nie na chwilę, nie na godzinę, ale zdecydowanie na dłużej. Zdziwicie się, ile ta miejscowość ma do zaoferowania turystom.

w latach 70. XX w. i happeningiu „Biała Lokomotywa”.
Właściciel Leszek Kopcio czaruje kawoszy szeroką gamą

smaków, a łasuchów zaprasza
na słodkości. Dla zaczytanych,
chcących podziwiać noworudzki rynek też znajdzie się

Co warto zwiedzić w Nowej Rudzie?
* Dawną Kopalnię Węgla
* Wieżę widokową z Kościołem na Górze św. Anny
* Rynek z ratuszem
* Najwyższą w Polsce ściankę wspinaczkową Szyb Nowy I
* Kaplicę Loretańską
* Wieżę widokową na Górze Wszystkich Świętych z Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej
* Szlak spacerowy Grodu nad Włodzicą; Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, Kościół pw. Św.Mikołaja, Domy Tkaczy, Figury
św. Nepomucena, fontannę Rudek, portal, most Zamkowy, Pałac
Stillfriedów

miejsce! „Dobra Nowina”
to niedawno otwarty lokal
przez Olgę Tokarczuk i Beatę
Kłossowską-Tyszkę.
Zresztą do znanych osobistości związanych z miastem
należą też Robert Więckiewicz, Krzysztof Tyniec, Janusz
Trzciński, Dorota Idzi oraz Edyta Geppert. Niczym wisienkę
na torcie zostawiliśmy Zespół
Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”,
powstały w 1971 r. Rozśpiewana i roztańczona grupa
kultywuje tradycje po całym
świecie, a w mieście w sierpniu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Folkloru. W
tym czasie noworudzki rynek
przybiera wyjątkowe barwy,
z głośników płynie skoczna
muzyka, a w powietrzu czuć
zapach regionalnych potraw.
Zainteresowani wizytą?!
ToP

16

HIStorIa NIeZNaNa

WIESZ CO | NR 11/16.3.2021 r.

HISTORIA NIEZNANA

» Do lat 70. XX w. po ciało zmarłego przybywał zaprzężony w konie karawan (Fot. użyczone/Archiwum Piotra Daaszkiewicza)

Gdy dłonie oplata różaniec...
W pierwszych powojennych latach problemem dla przybyłych do Wałbrzycha i okolic
było miejsce pochówku. Przyszło im bowiem chować rodziców i dziadków na poniemieckich cmentarzach, czyli wśród ,,obcych” i w ,,nieswojej” ziemi. Dlatego też
cześć nekropolii już w latach 50. XX w. została przeorganizowana na parki miejskie,
zwane pejoratywnie ,,parkami sztywnych” lub ulegała stopniowemu niszczeniu, a
nawet dewastacji (grabiono z cmentarzy płyty nagrobkowe).
Cmentarze zaczęto zakładać albo
obok niemieckich, albo w nowych
miejscach. Zdarzało się, że osadnicy

z centralnej Polski ciało zmarłego
członka rodziny transportowali w
trumnie pociągiem do dawnego

» Cmentarz parafialny przy ul. Poznańskiej w Wałbrzychu – lata 50.
ubiegłego wieku (Fot. użyczone/Archiwum Wojciecha Sapalskiego)

miejsca zamieszkania, aby tam pochować wśród ,,swoich”.

Obawa przed nieznanym

W obrzędowości związanej z
narodzinami dziecka przetrwało to,
co sprawdzone lub potwierdzone
medycznie. Obrzędowość weselna
z czasem upodobniła się do ogólnopolskiej, zdeterminowanej przez
aktualną modę. Tylko w obrzędowości pogrzebowej, poniekąd z
obawy przed tym, co nieznane,
grupy kulturowe nie rezygnowały z
praktykowanych wierzeń, a wręcz
przeciwnie – przejmowały kolejne
od nowych sąsiadów, z którymi
przyszło im żyć na ,,wspólnie nieswojej” ziemi.

Zwiastuny

Bardzo bogata była sfera wierzeniowa związana z tzw. zwiastunami śmierci. Powszechnie wierzono,
że istniały znaki, jakie zapowiadały
śmierć w rodzinie lub w lokalnej
społeczności. Znaki mogły dawać
niecodzienne zjawiska w domu (zatrzymanie zegara, pęknięcie lustra,
nieoczekiwany spadek obrazu ze
ściany, samoistne otwarcie drzwi),
niezwykłe zachowania zwierząt
(wyjący ze spuszczoną głową
pies, piejąca kura), odbiegające
od normy zjawiska przyrodnicze
(kwitnienie drzew późną jesienią,
silny wiatr, uderzenie pioruna) lub
symbole senne (wypadające zęby,
brudna woda, zapadający się dół,

białe zwierzęta lub kwiaty). Wśród
osadników, reemigrantów z Francji
i repatriantów ze Wschodu istniała
silna wiara, że jeśli ciało zmarłego
,,przeleży przez niedzielę”, to w
krótkim czasie (najdalej do roku)
odbędzie się kolejny pogrzeb w
rodzinie. Wierzenie to przeszło na
inne grupy kulturowe. Osadnicy
z Małopolski i centralnej Polski
wierzyli, że ,,na lekką śmierć trzeba
sobie zasłużyć”.

Przygotowanie
do pochówku

W obawie przed zgubnym wpływem zmarłego, co było powszechnym wierzeniem wśród mieszkańców, stosowano nakazy i zakazy

izolacyjne. W tym celu informowano
lokalną społeczność o śmierci –
ustnie, a do dalszej rodziny wysyłano telegramy. Sporadycznie
wystawiano chorągwie przed dom
lub – u repatriantów i osadników –
rozrzucano gałązki świerku przed
wejściem. Jeszcze do lat 80. XX w.
w miejscowościach powiatu ciało
zmarłego do czasu pogrzebu mogło
przebywać w domu. Zatrzymywano wtedy zegary, zasłaniano okna,
lustra i inne szklane powierzchnie, od jakich mogłoby się odbić
oblicze zmarłego, a tym samym
śmierć. Ciało było myte i ubierane
przez członka rodziny lub osobę,
która w lokalnej społeczności zajmowała się zwyczajowo przygotowaniem zmarłego. Znane było
wierzenie, że jeśli ciało już zesztywniało, do zmarłego należało przemawiać, aby ciało lekko poddało się
ubierającemu.

Strój

Osadnicy z Wielkopolski ubierali
nieboszczyka w koszulę zwaną
,,kitlem”, osadnicy z Małopolski
w ,,śmiertelnicę”, a z Mazowsza
w ,,giezło”. Z czasem zmarłych
zaczęto ubierać ,,na czarno”. Mężczyzn w garnitur (często w ten,
jaki miał na sobie na ślubie), a
kobiety w sukienki lub garsonki,
pamiętając – wśród przesiedlonych
ze Wschodu – o czarnej chustce na
głowę. W latach 80. XX w. zaczęto
odchodzić od czarnego koloru na
rzecz brązowego, granatowego lub
innego ciemnego. Panny i dzieci
ubierano na biało. Wodę, której
użyto do mycia nieboszczyka,
uznawano za nieczystą, więc wylewano w ustronne miejsce, np. w
róg podwórza. Brzytwę i grzebień
wyrzucano, palono lub wkładano
zmarłemu do trumny.
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Wyposażenie na drogę

Umieszczano w niej też przedmioty kultu religijnego, narzędzia pracy,
pieniądze, używki i inne przedmioty
związane bezpośrednio z upodobaniami zmarłego (fajkę, papierośnicę,
okulary, ale i sztuczną szczękę). Dłonie oplatano różańcem i wkładano w
nie święty obrazek (gromnicę do rąk
dawno konającemu, aby oświetliła
mu drogę w zaświaty). Repatrianci i
osadnicy z Małopolski przyozdabiali
wnętrze trumny gałązkami świerku
i dostępnymi kwiatami (najczęściej
były to goździki). Ponadto kwiatem
pogrzebowym dla repatriantów
była kalia. Dlatego ofiarowanie jej
np. podczas ślubu lub zrobienie z
niej wiązanki ślubnej – co zdarzało
się u osadników z okolic Częstochowy, sporadycznie Wielkopolski
– zwiastowało wg repatriantów
nieszczęście i rychłą śmierć. Normą
były czuwania (tzw. puste noce),
podczas których zbierała się lokalna
społeczność na śpiewach, modlitwie,
ale także wspierała rodzinę. Jeśli
ktoś miał jakiś dług lub powinien
oddać coś zmarłemu, czuwania były
najlepszym momentem, aby włożyć
pożyczoną rzecz lub pieniądze do
trumny. W innym przypadku można
było się narazić na ,,przychodzenie”
zmarłego po śmierci ,,po swoje”. Powszechnym był zwyczaj żegnania się
ze zmarłym poprzez dotyk. Ale wśród
repatriantów był zwyczaj złożenia
pocałunku, niekiedy na ustach, w
tym także przez dzieci, co po latach
dorosłe już osoby wspominają jako
przykre i straszne doświadczenie. Zamykanie wieka trumny było jednym
z momentów, kiedy odbywały się
lamenty pogrzebowe – czyli głośny
płacz i zawodzenie kobiet. W środowisku repatriantów ze Wschodu
były one charakterystyczne jeszcze w
powiecie w latach 80. XX w.

» Zmarły w ciemnym garniturze wyposażony w ostatnią drogę
w przedmioty kultu religijnego: krucyfiks, święty obrazek i
różaniec (Fot. użyczone/Archiwum Piotra Frąszczaka)

Wyprowadzenie z domu

Zwłoki z domu wyprowadzano
trzeciego dnia, zawsze nogami do
przodu, trzy razy uderzając trumną
w próg lub opuszczając ją trzykrotnie nad progiem po to, aby zmarły
pożegnał się z domostwem – było to
charakterystyczne dla repatriantów,
osadników i części reemigrantów. Do
lat 70. XX w. po ciało zmarłego przybywał zaprzężony w konie karawan.
W przypadku małej odległości od
miejsca pochówku, rodzina i sąsiedzi
nieśli trumnę na barkach.

Cisza i hałas

Repatrianci całowali trumnę przed
spuszczeniem do grobu, a przy
samym spuszczaniu ponownie lamentowali. Im głośniej ktoś zawodził
nad trumną, rozpaczał, wymieniał
przymioty zmarłego, tym lepiej było
to odbierane ,,wśród swoich”, ale
niechętnie widziane wśród osadników z Wielkopolski, Mazowsza czy

reemigrantów z Francji. Ich takie
zachowanie raziło. W ich opinii zmarłego powinno się pożegnać godnie,
czyli w ciszy. Jest tu widoczna zasadnicza różnica kulturowa: zarówno
hałas, jak i cisza, pełnią w kulturze
funkcję ochronną. W zależności od
pochodzenia kulturowego, nowi
mieszkańcy Wałbrzyskiego mieli
swoje poglądy w tym zakresie. Trzeba jednak dodać, że w przestrzeni
górniczego Wałbrzycha i Boguszowa
pogrzeby nie odbywały się w ciszy,
tylko przez lata z udziałem orkiestry
górniczej, nie tylko w przypadku
górników, ale także innych, zasłużonych osób. Powszechnym było
rzucanie pierwszej grudy ziemi na
trumnę przez najbliższą rodzinę, ale
to ,,dudnienie” było nieprzyjemne i
zaniechano z czasem takiej formy pożegnania, choć w kulturze tradycyjnej
miało to inne podłoże. Miało uchronić
duszę zmarłego przed powrotem na
ziemię. W kulturze ludowej obrzędo-

» Zmarła najprawdopodobniej przesiedlona ze Wschodu
repatriantka złożona do trumny w czarnej chustce. Ręce
oplecione różańcem, trumna wyłożona asparagusem i
goździkami (Fot. użyczone/Archiwum Piotra Frąszczaka)

wość pogrzebowa miała jeden cel –
godnie wyprawić zmarłego na tamten
świat i nie dopuścić do powrotu duszy
na ziemię. Błąkające się i pokutujące
dusze stanowiły bowiem – wg wierzeń – zagrożenie dla żywych.

Konsolka

Stypa, zwana konsolidacją lub
,,przepajaniem skórki” często miała
charakter biesiadny i do lat 70. XX w.
z reguły odbywała się w domu zmarłego. Nierzadko pojawiał się na niej
alkohol. W środowisku repatriantów
stypa potrafiła zakończyć się śpiewami, a były przypadki, że i tańcami.

Żałoba

Jeszcze do lat 90. XX wieku – bez
względu na pochodzenie kulturowe
– zwyczajem ogólnie przyjętym było,
że żałoba po rodzicu lub małżonku
trwała rok, po rodzeństwie pół
roku, a po dziadkach trzy miesiące.
Wśród przesiedleńców-repatriantów
uważano, że nie powinno nosić się
żałoby po dziecku, a tym bardziej
płakać, żeby ,,nie zatrzymać duszy
przy ziemi”. W ramach żałoby rezygnowano m.in. z udziału w zabawach i noszono odzież w czarnym
kolorze. Jeszcze do lat 70. XX w.
zakładano na rękę czarną opaskę,
jaką z czasem zastąpiono aksamitką
przyszywaną do kołnierza płaszcza
lub innej odzieży wierzchniej.

Opieka nad żywymi

Powszechne wśród osadników,
repatriantów i reemigrantów jest
wierzenie w opiekę zmarłego nad
żywymi, np. w snach ostrzegają
przed niebezpieczeństwem lub dają
,,znaki” podczas ważnych momentów w życiu rodziny. Również w
snach proszą o modlitwę. W wielu
rodzinach jeszcze do lat 80. XX w.
tłumaczono pozostawienie pustego
miejsca przy wigilijnym stole dla
duszy zmarłego członka rodziny, a
nie dla niespodziewanego gościa.
Powszechna zatem była wiara w
kontakt rodziny z duszą zmarłego.
Redakcja na podstawie rozmowy
z Moniką Bisek-Grąz
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Bartosz Żurakowski, dyrygent Orkiestry Symfonicznej
FS przygotował specjalny program koncertu

Z mitologią im po drodze
Ręka do góry, komu pandemia nie pozwala rozwinąć skrzydeł? Instytucje
kultury od miesiąca cieszą się z powolnego powrotu publiczności. Znowu
można i trzeba zabiegać o widza i słuchacza, który zdecydował się przyjść
do filharmonii, teatru czy galerii sztuki. To, że najbliższe wydarzenia ogłaszane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem, nikogo nie dziwi, a i tak może coś
się zmienić w ostatniej chwili. Misternie układane na jesieni plany repertuarowe teraz, przed wiosną 2021, są tylko wspomnieniem normalności.
W dniach 22-25 marca miał się
odbyć I Międzynarodowy Konkurs
Wokalny im. Bolko von Hochberga.
Organizatorzy zaplanowali przesłuchania konkursowe w Teatrze
Gerharda Hauptmana w Goerlitz-Zittau, a koncert finałowy w Zamku
Książ. Pogarszająca się sytuacja
epidemiczna w Niemczech wymusiła w ostatnich dniach przełożenie
wydarzenia. Zanim jednak to się
stało, planowano uratować imprezę
przenosząc przesłuchania konkursowe do sali koncertowej Filharmonii
Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego
w Wałbrzychu.
Zaangażowany w organizację
przedsięwzięcia Bartosz Żurakowski,
dyrygent Orkiestry Symfonicznej
FS, przygotował specjalny program
koncertu, którym zamierzał uświetnić
konkurs. Motywem przewodnim I
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Bolko von Hochberga
była „Hellas”. Stąd w programie koncertu nawiązania do greckiej mitologii. Na ten koncert możemy wybrać
się 19 marca 2021 o godzinie 19:00
do sali FS w Wałbrzychu. Na główne

wydarzenia związane z konkursem
wokalnym musimy jeszcze poczekać.
Grecja? Mitologia? Kiedy świat
komentuje wywiad Meghan i Harrego, księżnej i księcia Sussex z
Oprah Winfrey. Do tego zbliżająca się
kulminacja trzeciej fali epidemii. No
dobrze, nie będziemy przekonywać
do utożsamiania się z problemami
półbogów, herosów czy współczesnych celebrytów. Opowiemy, co
zainspirowało muzykę Beethovena,
Liszta i Saint-Saensa.
Beethoven napisał muzykę do baletu, przedstawienia scenicznego

„Stworzenia Prometeusza” w 1801
roku. Zamówienie przyszło od ważnej
postaci w świecie artystycznym Wiednia: neapolitańskiego choreografa
Salvatore Viganò, który tworzył wtedy
w Wiedniu własny teatr baletowy.
Temat dla przedstawienia wybrano
heroiczno-alegoryczny, poważny, ponieważ balet miał być zaprezentowany
cesarzowej Marii Teresie. Viganò, który
studiował kompozycję u Boccheriniego, usłyszał dwa pierwsze koncerty
fortepianowe Beethovena, I Symfonię
i Sonatę Patetyczną. Uznał, że w jego
muzyce jest dramatyzm, który posłuży

Kim był hrabia?

Jan Henryk XIV (Graf Hans Heinrich XIV) von Hochberg zwany Bolkiem urodził się 23 stycznia 1843 r.
w głównym domu rodzinnym na zamku w Książu.
Posiadał dobra w Roztoce i Nowym Zamku-Wierzchowice koło Milicza. Ukończył renomowane gimnazjum
we Wrocławiu, studiował prawo na Uniwersytecie w
Bonn i Berlinie. W domu rodzinnym przesiąknął pasją
do muzyki. Podczas pobytu w Berlinie podjął studia w
zakresie kompozycji u Friedricha Kiela, który był profesorem Wyższej Szkoły Muzycznej w Berlinie. Napisał w
sumie ok. 90 kompozycji, opery, dzieła symfoniczne,
koncert fortepianowy z towarzyszeniem orkiestry,

do opowiedzenia tańcem na scenie
losów Prometeusza. Uwertura do baletu „Die Geschöpfe des Prometheus“
rozpoczyna koncert. To moment, w
którym Prometeusz ucieka z Olimpu.
Wbrew Zeusowi przemycił w pustej
łodydze kopru ogień i biegnie z nim
przez las do stworzonego przez siebie
człowieka. Jego stworzenie nie ma się
zbyt dobrze, ulepione z gliny pomieszanej ze łzami ledwie trzyma się na
wątłych nogach. A jeszcze przed nim
tyle nauki… Dynamiczna, pełna energii muzyka podobała się publiczności
od dnia premiery.

utwory kameralne (tria i kwartety fortepianowe, kwartety smyczkowe) oraz liczne pieśni solowe i chóralne.
Większość jego kompozycji powstała jeszcze w XIX
wieku. Bolko von Hochberg zapisał się jako organizator
i protektor „Śląskiego Festiwalu Muzycznego” (Schlesische Musikfeste), który organizował od 1876 r. Hrabia
zmarł w rodzinnym uzdrowisku w Szczawnie-Zdroju
(Bad Salzbrunn) 1 grudnia 1926 r. i został pochowany
w Roztoce”.
Źródło: Grzegorz Joachimiak z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego tak pisze
w materiałach wydanych przez Ars-Augusta z
Görlitz

Ferenc Liszt pół wieku później na
dworze księcia Karola Aleksandra w
Weimarze pełnił funkcję nadwornego dyrygenta. To był dobry czas dla
uwielbianego w całej Europie wirtuoza fortepianu, który miał wreszcie
czas zająć się komponowaniem. W
lutym 1854 roku Liszt przygotował
wystawienie słynnej XVIII-wiecznej
opery „Orfeusz i Eurydyka” Glucka.
Wieczór rozpoczął od poprowadzenia swojego poematu symfonicznego „Orpheus”, który napisał miesiąc
wcześniej. Inspiracją dla Liszta była,
prawdopodobnie, zobaczona w
Luwrze etruska waza przedstawiająca natchnionego śpiewaka ujarzmiającego muzyką dzikie zwierzęta…
Charakter poematu, wolnego od
podążania za dramatyczną akcją,
utrzymanego w jednostajnym tempie, zachwycającego barwą, samym
dźwiękiem, jego różnymi odcieniami, jest impresjonistycznym niemal
hymnem do muzyki samej, hymnem,
którego ostatnie akordy wznoszą się
jak dym kadzidła do nieba.
Zupełnie inne spojrzenie na herosów greckich przynosi poemat
symfoniczny Camille Saint-Saëns’a z
1871 roku zatytułowany „Kołowrotek
Omphale”. Saint-Saëns, muzyczny
geniusz, podziwiany na całym świecie
wirtuoz fortepianu, zachwycający
improwizator, odnoszący sukcesy
kompozytor, orędownik Liszta i Wagnera, kilka razy wracał w swojej
muzyce do postaci Herkulesa. W
późniejszym, z 1871 roku poemacie
„Młodość Herkulesa” przedstawiał
go jako bohatera potrafiącego zwycięsko przeciwstawić cnotę zmysłowej
przyjemności. „Kołowrotek Omphale”
pokazuje herosa mniej pochlebnie,
kpiąco. Herkules trafił bowiem do
Omphale, królowej Lidii, i to w przebraniu kobiety zesłany przez boginię
Herę za karę za „nieumyślne zabójstwo”. Miał tam spędzić trzy lata i
prząść wełnę z dwórkami królowej…
Kompozytor wybrał kołowrotek jako
motyw rytmiczny wprowadzający w
ogólny klimat utworu, a tematem
uczynił „uwodzenie, triumfalną walkę
słabości przeciwko sile”. Sain-Saëns
był przeciwnikiem nowinkarstwa,
zarzucano mu eklektyzm, ale jest
mistrzem formy!
Koncert 19 marca 2021 zakończy I
Symfonia z 1879 r. Hansa Heinricha
Bolko von Hochberga. Będzie to
prawdopodobnie pierwsze w Polsce
wykonanie tego dzieła. Starania
organizatorów Międzynarodowego
Konkursu Wokalnego im. Bolko von
Hochberga, by przybliżyć postać
kompozytora, artysty i patrona muzycznego właśnie poprzez jego muzykę, trwają już od kilku lat. Pierwsze
koncerty, kiedy to na Zamku Książ i
w pałacu w Roztoce wykonywane
były jego utwory kameralne i pieśni,
odbyły się w 2018 roku. Teraz zaprezentujemy wielką formę symfoniczną
w sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego.
Redakcja na podstawie rozmowy
z Piotrem Jonkiem
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Teatr familijny w Świdnicy

Żeby nie zapomnieli recytować

Pokażą jak zrobić ozdobne jajo

„Żabcia i Ropuch” –
to pełna poczucia humoru prosta opowieść o
przyjaźni dwóch płazów
– żywiołowej Żabci i pesymistycznego Ropucha,
którzy wspierają się w
codziennych sytuacjach
i problemach. Wszystkie
działania zawsze inicjuje
Żabcia, głównie po to,
by podnieść na duchu
swojego przyjaciela, służąc mu radą, pomocą i ciepłym słowem. Świdnicki Ośrodek
Kultury zaprasza na spektakl familijny „Żabcia i Ropuch”
w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzycha. Spektakl
już 28 marca o godz.16.00 w sali teatralnej Świdnickiego
Ośrodka Kultury.

Świdnicki Ośrodek
Kultur y postanowił
podtrzymać tradycję
konkursową, choć w
ograniczonym zakresie, ale chodzi o to,
aby szlachetna sztuka
recytacji nie poszła w
zapomnienie. Dlatego
organizuje konkurs recytatorski „Świdnicki
Pegazik” dla uczniów
szkół podstawowych
w kilku kategoriach.
Młodsi: klasy IV, V, VI,
starsi: klasy VII i VIII.
Przesłuchania miejskie odbędą się dla kategoria młodszej
18 marca (czwartek) o godz. 10.00, dla starszej 19 marca
(piątek) o godz. 10.00 w Świdnickim Ośrodku Kultury, Rynek
43, sala lustrzana. Każdą ze szkół może reprezentować do
3 wykonawców.

Jak spędzić pier wszy
dzień wiosny? Oczywiście
z Wałbrzyskim Ośrodkiem
Kultury. Chcesz razem z
dzieckiem zrobić ozdobę
wielkanocną? Przyjdź do
nas na warsztaty. Widzimy się 21 marca o godz.
10.00 w sali łańcuszkowej
na terenie Starej Kopalni.
Zapraszamy dzieci (od 3
roku życia wspólnie z rodzicami), młodzież i dorosłych
do kreatywnego spędzenia
niedzieli. Pokażemy jak zrobić ozdobne jajo w technice mix-mediowej, a swoje wytwory
zabierzecie do domu. To wszystko według obowiązujących
zasad reżimu sanitarnego. Koszt Wielkanocnych Warsztatów
Rękodzieła to 40 zł/os. (opiekun bezpłatnie). Bilety dostępne
online na www.bilety.wok.walbrzych.pl w zakładce Wydarzenia oraz w kasach WOK.

Gwoździem po ekranie

Co słychać u bębniarza?
Nie odpuszczamy i wykorzystujemy moment, że kina zostały
otwarte, wracając do naszej stałej rubryki. Najważniejszą propozycją kinową ostatnich dni był film „Sound of Metal” w reżyserii
Dariusa Mardera.
Dobra passa kina Apollo trwa.
Jeszcze nie opadły emocje po takich
filmach jak „Palm Springs”, „Na
rauszu” czy „Zabij to i wyjedź z tego
miasta”, a my już możemy obejrzeć
kolejny nietuzinkowy obraz. Historia
muzyka, który traci słuch, zatytułowana jest „Sound of Metal” i nie jest
to łzawe love story w stylu „Dzieci
gorszego Boga” Randa Hainesa.
Bohaterem obrazu Dariusa Mardera
jest były narkoman, perkusista, ozdobiony nieudanymi tatuażami. Ruben
wraz z Lou – partnerką i wokalistką
– jeżdżą po Stanach Zjednoczonych
potężnym camperem i dają koncerty.
Występują w małych, undergroundowych klubach i żyją na granicy biedy.

Funkcjonują na marginesie społeczeństwa. Mimo to wydają się szczęśliwi.
Widzimy Rubena, który z pasją wali
w bębny, gdy niespodziewanie, przed
jednym z występów przestaje słyszeć.
Przywrócenie słuchu okazuje się niemożliwe. Pozostaje mu wszczepienie
bardzo drogich implantów lub pobyt
w ośrodku dla głuchoniemych. Aby
dostać się do tego ostatniego, musi
poddać się rozłące z Lou i oddać telefon. Od tej chwili zaczyna się walka
mężczyzny samego z sobą i o akceptację nowego siebie. Po miesiącach
nauki języka migowego i nawiązania
kontaktów z innymi mieszkańcami
farmy, artysta nie porzuca nadziei
na zabieg wszczepienia implantów.

Kiedy wreszcie udaje mu się to,
próbuje wrócić do dawnego życia.
Od pierwszych minut „Sound of
Metal” czuć, że nie jest to produkcja
hollywoodzka. Rzeczywistość, którą
pokazuje Marder, jest szorstka, brudna i prawdziwa. Podobnie brzmią
dialogi. Dzięki temu historia wypada
bardzo autentycznie. Wrażenie potęguje dźwięk, a raczej jego brak.
Moment utraty słuchu dla widza
jest niemal tak przerażający, jak dla
samego muzyka. Rozumiemy jego
walący się świat i obezwładniającą
bezsilność. Obraz ma silną wymowę,
najsilniej jednak przemawia do nas
cisza, a dokładniej szczątki dźwięków.
Twórcy filmu niezwykle uważnie

wych szkiełek, musi być nadzwyczajną przygodą. Akademia to
miejsce, gdzie wszystko staje się możliwe. Wystarczy otworzyć
odpowiednie furtki, by znaleźć się w krainach znanych bajek.
Zamiast nudnej edukacji, pan Kleks proponuje lekcje latania,
bajania, kleksografii i dość nietypowej geografii z globusem
w roli piłki. „Akademia pana Kleksa” to rozśpiewane przygody, które zyskują na atrakcyjności dzięki nowym aranżacjom
znanych piosenek. Dzieci z pewnością rozpoznają utwory
Brzechwy, a dorośli wrócą do dziecięcych lat.
Bilety: 20 zł – normalny, 18 zł – ulgowy (dzieci do 12. roku
życia). Kasa biletowa teatru czynna godzinę przed spektaklem
– tel. 74 666 73 41. Kup bilet online: www.bilety.teatrlalek.
walbrzych.pl.
SCB, KaR

podeszli do zilustrowania tego, co
„słyszą” osoby niesłyszące oraz ze
wszczepionymi implantami. Jest to
niezwykle zaskakujące.
Film nie byłby tak znakomity, gdyby nie odtwórca roli Rubena – Riz
Ahmed. Myślę, że jest to jego największe osiągnięcie aktorskie. Brytyjczyk, niezwykle naturalnie i przez
to przekonująco, oddaje dramat
bohatera. Nie szarżuje, wie, gdzie
może docisnąć, a gdzie odpuścić. Z

przyjemnością przyglądamy się, jak
mężczyzna zmienia się, dojrzewa.
Bez wątpienia „Sound of Metal” to
duże kino. Marder, reżyser i współautor scenariusza, nie popełnia błędów.
Unika naiwnych rozwiązań i infantylności. Znakomicie posługuje się
niedopowiedzeniami, pozostawiając
widzom przestrzeń do interpretacji.
Film pozostaje w pamięci na długo.
Ocena 10/10
Piotr Bogdański

Fit. Użyczone (materiały prasowe)

Już 21 marca lalkarze na całym świecie będą
obchodzić swoje święto. Z tej okazji Teatr Lalki i
Aktora w Wałbrzychu zaprezentuje widzom spektakl oparty na różnych formach, od lalki tintamareski po maskę, jeden z najnowszych w repertuarze,
czyli „Akademię pana Kleksa” w reż. Karoliny Maciejaszek. Na przedstawienie, które odbędzie się
21 marca o godz. 12:30, zapraszamy widzów od
7. roku życia. Historię niezwykle ekscentrycznego
nauczyciela – pana Ambrożego Kleksa oraz jego
uczniów znają niemal wszyscy. Nauka u kogoś, kto
potrafi czytać w myślach, unosić się w powietrzu,
z małych rzeczy zrobić duże czy gotować z koloro-

Fot. użyczone (materiały organizatorów/W. Łomża)

Z okazji ważnego dnia
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Okiem gracza

Pokemony kończą 25 lat!

SKN

CHALLENGER

Pokemony, jedna z najszybciej
rozwijających się marek świata, w tym
roku świętuje swoje 25 urodziny! Z okazji
obchodów tej rocznicy przygotowano specjalną prezentację Nintendo Direct poświęconą właśnie Pokemonom, na której zapowiedziano trzy nowe tytuły.

Prawnik radzi
Kiedy może dojść do ubezwłasnowolnienia osoby starszej? Nad
tym trudnym tematem pochyla się
dziś nasz prawnik Adam Daraż.
Różne choroby demencyjne,
trwałe schorzenia somatyczne oraz choroba Alzhaimera
powodują, iż osoby nimi dotknięte z czasem tracą zdolności i możliwości działania w
codziennych sprawach. Wówczas jedynym rozwiązaniem
jest ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite osoby
starszej dotkniętej chorobami

trwałymi. Przy czym istotne
jest, iż ubezwłasnowolnienie jest możliwe wówczas,
gdy dana osoba nie jest w
stanie samodzielnie pokierować swoim postępowaniem z
uwagi na chorobę psychiczną,
niedorozwój umysłowy lub
innego rodzaju zaburzenia
psychiczne. Nie jest to zatem
środek prawny w sytuacjach,

w których osoba jest świadoma swoich działań i zdolna do
podejmowania racjonalnych
decyzji wobec swojej osoby
i majątku.
Ubezwłasnowolnienie osoby starszej jest zatem możliwe
w sytuacjach, w których osoba taka ma zaawansowane
problemy z pamięcią, nieuzasadnione stany agresji, jak
również w wyniku choroby
traci kontakt z rzeczywistością
i nie jest w stanie bez opieki
i nadzoru funkcjonować w
społeczeństwie, w tym załatwić podstawowych czynności
życia codziennego.
Postępowanie o ubezwłasnowolnienie jest zastrzeżone do prowadzenia sądowi

Marka aktualnie cieszy się
ogromną popularnością, ale czy
utrzyma ją przez kolejne lata?
Według mnie do zainteresowania Pokemonami w dużej mierze
przykłada się nostalgia odczuwana przez tych, którzy wychowali
się na serialu o przygodach Asha
w regionie Kanto czy też grach na
Game Boye i Nintendo DS.
I podejrzewam, że podobnie
będzie z kolejnymi pokole-

okręgowemu, który orzeka
w składzie trzech sędziów
zawodowych. Postępowanie
to toczy się w trybie nieprocesowym. Ponadto w sprawie o
ubezwłasnowolnienie istotne
znaczenie odgrywają biegli,
którzy w sposób kolegialny
oceniają stan zdrowia osoby
objętej wnioskiem.
Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite może zostać
złożony wobec osoby, która
ukończyła 13 lat, przez ograniczony krąg osób. Wnioskodawcą w takim postępowaniu
może być: małżonek, krewni w
linii prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci) oraz rodzeństwo,
przedstawiciel ustawowy.
Wniosek taki zatem nie może

Wiktoria „Wikunya”
SKN Challenger

być zgłoszony przez osoby
poboczne, tj. znajomych, sąsiadów czy dalszą rodzinę
– ten krąg podmiotów może
podejmować jedynie działania
pośrednie w uzgodnieniu z
podmiotami uprawnionymi
do złożenia wniosku lub organizacjami społecznymi oraz
prokuraturą. W postępowaniu
o ubezwłasnowolnienie zawsze udział bierze prokurator, którego rolą jest ochrona
praworządności, w tym praw
osoby objętej wnioskiem, jak
również jej małżonek, o ile nie
był wnioskodawcą w sprawie.
Istotne jest, iż złożenie wniosku
w złej wierze lub lekkomyślnie naraża wnioskodawcę na
grzywnę.

UWAGA KONKURS

Burgery są coraz popularniejsze. Zwłaszcza serwowane na wynos. My
polecamy te z Restauracji Złota Stacja w Wałbrzychu przy ul. Rycerskiej
1. Ten lokal w centrum miasta znów jest partnerem naszej zabawy. Stali
czytelnicy doskonale wiedzą, o co chodzi, ale domyślamy się, że są tacy,
którzy pierwszy raz spotkali się z naszą propozycją. Szybko więc wyjaśniamy. Dzięki nam zamówicie burgera w tej restauracji w niższej cenie. To
nie żart? Ale jak to w ogóle zrobić? Wystarczy wziąć udział w konkursie,
w którym należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię
obok? W jakich górach znajdują się widoczne na zdjęciu skały?
Dobra odpowiedź oznacza, że możecie skorzystać z upustu na wybranego burgera. Każdy kupon z poprawną odpowiedzią upoważnia
do zakupu dania z 20-procentową bonifikatą. Nie ograniczamy nikogo.
Burgerów wystarczy dla każdego, bo ne określamy żadnego limitu. Jeśli
znacie odpowiedź i przyjdziecie do restauracji z wypełnionym kuponem,
zjecie znacznie taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Złotej Stacji w Wałbrzychu czekają od
najbliższej środy (17 marca) do piątku (19 marca). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że burgery otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

niami „pokemoniarzy” – w
przyszłości będą ciepło wspominać młode lata spędzone
ze swoimi pr zyjaciółmi na
rajdowaniu w Pokemon GO
czy chociażby na wypełnianiu
swojego Pokedexu w najnowszych tytułach, które ukażą
się w ciągu najbliższych lat na
Nintendo Switch.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.mobirank.pl)

Są to „New Pokemon Snap”,
„Pokemon Legends: Arceus”
oraz dwie wersje remake’ów
czwartej generacji, czyli „Pokemon Brilliant Diamond/Shining
Pearl”. Poza grami na Nintendo
Switch, fani serii mogą spodziewać się również specjalnych
wydarzeń w Pokemon GO czy
też rocznicowych zestawów kart
kolekcjonerskich do Pokemon
Trading Card Game.

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

KUPON
W jakich górach znajdują się widoczne
na zdjęciu skały?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Złota Stacja przy
ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Gdy nie jesteście akurat w
trasie na rowerze, czytajcie!

Rower jest OK

Książki (nie) tylko dla kolarza
Czasem tak macie na pewno. Rower zaplanowany, trasa już w głowie,
cieszycie się na kolejny rowerowy wyjazd, jeszcze pięć minut i…. Potężna chmura, deszcz, burza, grad, huragan. Szlaban. Trzeba obejść się
smakiem jazdy i zarządzić odwrót.
Można wtedy poczytać dobrą książkę. Przedstawiam
wam dziś moje „top” książek
dla rowerzysty. Warto po nie
sięgnąć i potraktować jako
trening.
Jeśli jesteście na początku
swojej rowerowej drogi, a
waszym marzeniem jest start

w kolarskich wyścigach, choćby tych amatorskich, to lekturą
obowiązkową powinna być
książka „Kolarstwo podstawy
treningu” Dominika Lau. To
300 stron podstawowej, szerokiej wiedzy niemal prosto z
klubu dla zawodowców. Przygotowanie fizyczne, technika,

odżywianie, dobór roweru. To
tylko niektóre ważne rozdziały
tej książki. Czytajcie koniecznie.
Hiszpański ultramaratończyk, nieprawdopodobnie
mocny biegacz Kilian Jornet
napisał o swoich życiowych
sukcesach i doświadczeniach
kilka książek, po wszystkie

UWAGA KONKURS

Zachęcamy was, żebyście wspierali restauracje, które podczas lockdownu nie mają łatwo, bo mogą serwować potrawy tylko na wynos lub
dowożąc do klienta. Dlatego najlepiej raz na jakiś czas zamówić ulubione
danie do domu. Oczywiście w miarę swoich możliwości finansowych.
My jednak chcemy ulżyć wszystkim. Proponujemy pewną zabawę, dzięki
której zamówicie potrawę ze zniżką w Restauracji Kryształowej w Świdnicy, która jest naszym partnerem w konkursie. Żeby jednak zjeść pyszny
lunch i skorzystać z atrakcyjnego rabatu, musicie wziąć udział w zabawie
i dobrze odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Jak nazywa
się widoczne na zdjęciu schronisko?
Jak zwykle proponujemy wszystkim upust na wybrane danie w
Restauracji Kryształowa w Świdnicy. Pamiętajcie, każdy kupon z dobrą
odpowiedzią upoważnia do zakupu dowolnie wybranej potrawy z
15-procentowym rabatem! Wpisujecie odpowiedź, wycinacie kupon z
gazety kupon, a następnie pokazujecie go w lokalu przy zamówieniu.
Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Kryształowa
w Świdnicy czekają od najbliższej środy (17 marca) do piątku (19
marca). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.
wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie na wynos. Podstawą jest
kupon z poprawną odpowiedzią.

warto sięgnąć. Jedna z nich
jest moją motywacyjną biblią.
„Biec albo umrzeć” nie ma
nic wspólnego z rowerami,
ale jeśli brakuje wam w życiu motywacji lub chcecie
przekraczać własne granice,
jest to pozycja, którą warto
przeczytać więcej niż jeden

raz. Na mojej półce z książkami jest zawsze pod ręką. To
Kilian sprawił, że przebiegłem
w życiu kilka maratonów. Po
tej lekturze biegam bo lubię,
mimo że wcześniej robiłem to
tylko, gdy musiałem.
Książkę naszej mistrzyni
Mai Włoszczowskiej polecam

wszystkim. W „Rowerem na
szczyt. Trenuj z Majką” wiele
można przeczytać o profesjonalnym sprzęcie i olimpijskim
przygotowaniu, ale to również
wiele anegdot i historii z życia naszej przesympatycznej
mistrzyni, którą warto poznać
bliżej.
„Jak rowery mogą uratować
świat” to propozycja od Petera Walkera – byłego kuriera
rowerowego w Londynie.
Dziś dziennikarz dużego The
Guardian. Tę książkę polecam
tym, którzy wierzą we wzrost
popularności roweru jako
głównego środka lokomocji.
Zajrzyjcie też do pozycji
jednego z najlepszych kolarzy świata – Petera Sagana.
Napisany przez niego „Mój
świat” to wejście za kulisy
wielkich kolarskich aren,
treningów i rywalizacji mistrza oraz w prywatną sferę jego dotychczasowego
świata.
Dla lubiących thrillery polecam „Morderczy Wyścig”.
Tour de France, na którym
dzieje się akcja powieści, jest
właśnie takim wyścigiem.
Potrafi trzymać w napięciu.
Bohaterowie opowieści, by
wygrać wielki tour, gotowi
są nawet zabić. Dzieło Jorge
Zepeda Pattersona to dobry
pomysł na wieczory z dreszczem emocji.
Książki o rowerowych podróżach zawsze są warte
uwagi. Nawet gdy opisują te
same miejsca, to przynoszą
inne przygody i wspomnienia,
a każda wyprawa jest inna.
Podczas moich rowerowych
podróży z sakwami i namiotem książka zawsze znajduje
swoje miejsce. I wcale nie
jest najbardziej niepotrzebną
rzeczą.
Gdy nie jeździcie – czytajcie.
Warto.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jak nazywa się widoczne na
zdjęciu schronisko?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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» Aby produkty mogły być „bio” czy „eko”, muszą spełniać
wiele bardzo restrykcyjnych przepisów prawa

Żywność ekologiczna
– tylko co to znaczy?

Fot. użyczone (www.gotujwstylueco.pl)

To żywność wysokiej jakości uzyskiwana z produktów roślinnych lub zwierzęcych, które wytwarzane są w systemie
gospodarstwa ekologicznego. Takiego,
w którym unika się stosowania chemicznych środków ochrony roślin, nawozów
sztucznych, regulatorów wzrostu, dodatków do pasz.
To produkty bezpieczne, bogate w substancje odżywcze, zawierające więcej
witamin, minerałów i innych cennych składników, niż produkty otrzymane w konwencjonalny sposób. Nie dostarczają żadnych
toksycznych substancji chemicznych i są
gwarantem dobrego, naturalnego smaku,
pozbawionego takich dodatków, jak np.
wzmacniacze smaku. Co ważne, żywność
ekologiczna jest produkowana bez użycia
organizmów genetycznie zmodyfikowanych
oraz nie jest poddawana promieniowaniu
jonizującemu. To również produkty, których
negatywne oddziaływanie na środowisko
jest maksymalnie ograniczone lub całkowicie
zlikwidowane.

Jakie standardy są przestrzegane
w gospodarstwach ekorolniczych?

Produkcja ekologiczna to taki system
zarządzania gospodarstwem, który łączy
najkorzystniejsze dla środowiska praktyki,
wysoki stopień różnorodności biologicznej,
ochronę zasobów naturalnych, zapewnienie
dobrostanu zwierząt i stosowanie naturalnych metod produkcji. W gospodarstwie
ekologicznym prowadzona jest kontrola
całego sposobu produkcji, a nie tylko
produktu końcowego. W gospodarstwach
takich, m.in:
• nie stosuje się syntetycznych środków
ochrony roślin (pestycydów, fungicydów,
herbicydów itd.), w celu zwalczania chorób,
szkodników i chwastów wykorzystuje się
przede wszystkim prawidłowy płodozmian
oraz metody biologiczne i agrotechniczne;
• unika się wielohektarowych monokultur,
za to prowadzi się uprawy na niewielkich po-

lach, oddzielonych od siebie uprawami osłonowymi oraz barierami z drzew i krzewów;
• w terenie uprawnym pozostawia się
zbiorniki i cieki wodne, a nawet buduje
nowe zamiast stosowanej dotychczas totalnej melioracji;
• powszechnie stosuje się nawozy zielone, szczególnie z roślin motylkowych, co
w połączeniu z kompostem, obornikiem i z
udziałem wapnowania pozwala utrzymać
strukturę i żyzność gleby na prawidłowym
poziomie, przygotowuje się siano i kiszonki
zgodnie z prawidłowościami biologicznymi;
• w odżywianiu zwierząt hodowlanych
nie stosuje się substancji czynnych, takich
jak antybiotyki, hormony, a stosowana pasza
pochodzi z własnego gospodarstwa;
• zwierzęta hoduje się w tak zwanym
systemie ściółkowym, w efekcie powstaje
obornik, a nie gnojowica.

Jak wygląda system kontroli
i certyfikacji w rolnictwie
ekologicznym?

Przedsiębiorcy wytwarzający i wprowadzający do obrotu produkty ekologiczne
podlegają obowiązkowej certyfikacji i
systemowi kontroli produkcji. Certyfikat
zgodności wydawany jest przez upoważnioną jednostkę na 12 miesięcy. Jednostka
taka przeprowadza kontrole, wydaje i cofa
certyfikaty zgodności. Każda jednostka posiada swój własny numer identyfikacyjny. W
Polsce organem upoważniającym jednostki
certyfikujące do przeprowadzenia kontroli
oraz wydawania certyfikatów zgodności
w zakresie rolnictwa ekologicznego jest
minister rolnictwa i rozwoju wsi, natomiast

nadzór nad upoważnionymi jednostkami
certyfikującymi oraz nad produkcją ekologiczną prowadzi Główny Inspektor Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, że
środki spożywcze znajdujące się na rynku
wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa
ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń,
takich jak: pozostałości środków ochrony
roślin, hormony, a podczas ich produkcji
nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie
(GMO).

Jak rozpoznać
żywność ekologiczną?

Aby produkty mogły być „bio” czy „eko”,
muszą spełniać wiele bardzo restrykcyjnych
przepisów prawa. Zasady produkcji, przetwórstwa i oznakowania żywności ekologicznej reguluje ustawodawstwo unijne
(rozporządzenia Rady i Komisji Unii Europejskiej z lat 2007-2008) oraz polska ustawa o
rolnictwie ekologicznym z 2009 roku.
Oprócz zastosowania w oznakowaniu żywności terminów „BIO” i „EKO”,
obowiązkowym oznaczeniem wyrobów
wyprodukowanych metodami rolnictwa
ekologicznego jest wspólnotowe logo
produkcji ekologicznej. W bezpośrednim
sąsiedztwie logo powinien się znaleźć
numer upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega dany producent (np.
PL-EKO-07) oraz określenie rolnictwa (np.
Rolnictwo UE).

Dlaczego produkty
ekologiczne są droższe?

W Polsce, gdzie rolnictwo ekologiczne jest
w fazie początkowej, są one droższe od konwencjonalnych, ale z czasem cena będzie ich
jednak spadać. Mimo tego będą droższe, bo:
• rośliny uprawiane metodami ekologicznymi dają o ok. 20% niższy plon;
• produkcja żywności bio generuje wyższe
koszty związane z większymi nakładami
pracy;
• wydajność produkcji zwierzęcej, a w
szczególności mleka i mięsa jest znacznie
niższa;
• uprawy ekologiczne wymagają więcej
przestrzeni;
• dochodzą dodatkowe koszty kontroli i
certyfikacji.

Czy żywność ekologiczna
jest zdrową żywnością?

Potocznie określenie „żywność ekologiczna” często bywa używane zamiennie z określeniem „zdrowa żywność”. Jednak, podczas
gdy pierwsze z pojęć określa żywność
certyfikowaną i odpowiednio oznakowaną,
drugie jest w zasadzie tylko nazwą stworzoną dla celów marketingowych i nienarzucającą żadnych określonych standardów.
Żywność ekologiczna jest obecnie jedynym
sposobem na to, aby nie spożywać syntetycznych środków chemicznych i sztucznych
dodatków. Naturalne, ekologiczne produkty
przeznaczone są dla wszystkich ludzi, bez
względu na wiek, płeć czy stosowaną dietę.
Żywność ekologiczną warto podawać przede
wszystkim dzieciom.
Aby żywność przyczyniała się do naszego
zdrowia, musi mieć najwyższą biologiczną wartość, a takie surowce i produkty
otrzymamy tylko z certyfikowanych upraw
ekologicznych.
Artykuł pochodzi z magazynu „Gotuj w stylu eko.pl”,
www.gotujwstylueko.pl
Sylwia Kaczmarek,
dyrektor Departamentu Jakości Bio Planet S.A.
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Mały „kłopot”
na spacerze

» Po swoim psie po prostu
trzeba posprzątać

Niezależnie od miejsca zarówno w mieście, jak i na wsi, spotykamy odchody na
chodnikach, drogach, w parkach. Dlaczego tak jest?

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

Odpowiedzi znajdzie się
tyle co właścicieli psów. Najczęściej używane wymówki
to: „ja nic nie widziałem”
albo „to nie mój pies”. Bardzo
popularna jest też wersja:
„on taki malutki, więc nikt nie
zauważy”. Niestety najczęściej
to sprawa sporna.
A jak jest tak naprawdę?
Człowiek bywa leniwy i niedokształcony (w końcu uczymy się całe życie). Dlatego
warto wiedzieć, że od strony
prawnej reguluje to ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13.09.1996
r., która (w skrócie) mówi, że
każdy z opiekunów wychodzący z psem na spacer ma
obowiązek chronić tereny
zielone przed zanieczyszczeniami. Przyłapany właściciel
na tym, że nie posprzątał po
swoim psie, może zapłacić

mandat nawet w wysokości
500 zł. Z obowiązku sprzątania po czworonogu zwolnione
są osoby niepełnosprawne
oraz opiekunowie psów policyjnych.
Od strony weterynaryjnej
pamiętajcie o możliwości zakażenia pasożytami spacerujących pupili. Zwłaszcza jeśli
znajdzie się pies X, którego
właściciel nie dba o odrobaczenia. O badaniach kału
i zagrożeniach pasożytami
dowiecie się np. w placówkach weterynaryjnych, czy
edukacyjnych portalach.
Ważmy jest też aspekt BHP
– warto pamiętać, aby dbać
także o swoją higienę. Jeśli
nie macie jednorazowej rękawiczki lub worka na odchody, używajcie chusteczki
bądź innych atrybutów, potem umyjcie ręce!

Ponadto psie odchody często znajdują się w pobliżu
przedszkoli, placów zabaw,
co logicznie dedukując sprawia zagrożenie dla dzieci.
Jako behawiorysta zwierząt
apeluję, abyście sprzątali po
swoich pupilach na spacerach.
Nawet jeśli w pobliżu nie ma
psiego pakietu (miejskiego).
Wystarczy woreczek foliowy
(w wersji eko dostępne także
papierowe, biodegradowalne)
i hyc do worka, a potem do
kosza. Zdrowy pies = szczęśliwy pies!
Przekazujcie tę cenną wiedzę swoim bliskim, a jeśli
macie odwagę, także przechodniom.
Dbajcie o środowisko i naszą planetę. A czy wy sprzątacie po swoich pupilach?
Justyna Rawska,
behawiorysta zwierząt, trener psów

Malarskie dylematy przed remontem (cz. 1)
Prace rozpoczynamy od zabezpieczenia powierzchni, przestawienia mebli, ściągnięcia luster,
obrazów i nagle odsłania nam
się widok gołej ściany, którą
trzeba przygotować. Od razu na
myśl przychodzi słowo „gruntowanie”, ale czy słusznie? Czy
zawsze trzeba gruntować? Kiedy
to zrobić?
Nie zawsze środek gruntujący,
pospolicie zwany gruntem, jest
potrzebny. Jeśli ściany mamy już
pomalowane dobrą jakościowo
farbą akrylową lub lateksową,
gruntowanie nie jest konieczne, a
czasem wręcz zabronione. Gruntując farbę lateksową stworzymy
na powierzchni farby szklistą
powierzchnię, trudno przyczepną
dla farby. Będzie to powodować

jej ślizganie się po starej farbie,
a tym samym malowanie będzie
utrudnione. Preparaty gruntujące
zwykle stosowane są do tego, aby
zmniejszyć chłonność podłoża lub
też zwiększyć jego nośność. Czyli,
żeby podłoże nie spowodowało
zbyt szybkiego „wyciągnięcia”
wody z farby, co spowoduje jej
zbyt szybkie przysychanie i możliwość pojawienia się różnic kolorystycznych między kolejnymi
nanoszonymi partiami farby oraz,
żeby podłoże było na tyle mocne,
żeby farba go nie zerwała. Z tym
drugim przypadkiem mamy do
czynienia wtedy, gdy podłożem
są gładzie gipsowe, których wytrzymałość jest dosyć niska. Stąd
gruntowanie w takich przypadkach jest niezbędne.

Do tego celu najlepszym wyborem będą grunty wodne, najlepiej
głębokopenetrujące, które mają
możliwość wnikania w strukturę
tynku i gładzi wzmacniając ją.
Będą to np. grunty z oferty KREISEL:
GRUNTOLIT-W 301 czy GRUNTOLIT-SG 302. Do wzmacniania słabych
podłoży na pewno nie przydadzą
się środki o dużej gęstości, które tworzą powłokę, najczęściej
z zawartością kruszywa. Są one
idealne do przygotowania gładkich
podłoży przed nakładaniem klejów,
wylewek, ale nie nadają się przed
malowaniem.
Na co jeszcze warto zwrócić
uwagę? Na odpowiednie okresy
czasu między nanoszeniem gruntu, a malowaniem oraz między
kolejnymi „wymalowywaniami”.

Każda nałożona warstwa musi
odpowiednio wyschnąć, związać, jeśli zrobimy to zbyt szybko,
może okazać się, że nie uzyskamy oczekiwanego efektu. Nie
spieszmy się, bądźmy cierpliwi.
Podłoże nośnie, nie nośne,
łatwo powiedzieć, ale jak to
sprawdzić? Można to wykonać
poprzez przetarcie jego ręką.
Jeśli pyli, zostawia jasny ślad,
oznacza to, że trzeba zastosować grunt. Czasem nasza ściana
może się kruszyć, sypać, świadczy to o bardzo słabym tynku,
w takim przypadku lepiej go
usunąć i wykonać nowy. Grunt
to początek, następny krok to
malowanie, o czym opowiemy
w drugiej części.
BP

Fot. użyczone (Kreisel)

Wiosna sprzyja remontom, a przede wszystkim malowaniu. Jest to jedna z nielicznych czynności, którą zwykle
wykonujemy samemu. Właściwie każdy coś w życiu malował lub będzie malował, powtarzając tę czynność co
kilka lat. Żeby dobrze się przygotować, ważny jest oczywiście wybór farby, ale nie mniej ważny dobór gruntu
i odpowiednie przygotowanie podłoża.

» Preparaty gruntujące zwykle stosowane są
po to, aby zmniejszyć chłonność podłoża
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Fot. (www.shutterstock.com)
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Poziomo:
3 - niewielki bar miejsce zakupu i
spożywania posiłków
5 - spis potraw oferowanych w restauracji
7 - grupa muzyków występujących razem
9 - najmłodsza epoka geologiczna, która
trwa do dziś
10 - dość wolne tempo muzyczne
12 - potocznie bardzo atrakcyjny
mężczyzna
13 - żeński hormon płciowy
17 - kopalina, z której uzyskuje się kilka
składników
18 - wanna z hydromasażem
Pionowo:
1 - pogardliwe określenie osoby, która nie
jest muzułmaninem
2 - bierny obserwator
4 - broń palna kalibru co najmniej
20 mm
6 - podwielokrotność metra
8 - rodzaj przedsiębiorstwa rolniczego
charakterystycznego dla ZSRR
11 - krótki utwór liryczny, zazwyczaj
rymowany lub wierszowany
14 - istota rzeczy, to, co jest w czymś
podstawowe, najważniejsze
15 - finałowa faza procesu, ideologii,
zapowiadająca definitywny koniec
16 - głupek, ktoś, kto robi z siebie pajaca

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - siłacz - osoba, którą cechuje
wielka siła fizyczna - mocarz
4 - osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość - wróżbita
8 - system uzupełniania sił
zbrojnych - zaciąg
9 - legat papieski, pełniący
równocześnie stałą misję dyplomatyczną - nuncjusz
11 - cecha ułożenia ciał niebieskich taka, że Ziemia jest w
środku układu - geocentryzm
13 - znamię w postaci ciemnej
owłosionej plamki na ciele
człowieka - myszka
15 - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie
ścian, sufitów - tynk
16 - pisemne opracowanie
danego zagadnienia technicznego - operat
Pionowo:
1 - potoczne określenie gramofonu - adapter

2 - sportowa gra zespołowa
rozgrywana na lodowisku hokej
4 - znane paliwo, kopalina węgiel
5 - adaptacja utworu muzycznego do wykonywania przez instrument, głos
- aranżacja
6 - żartobliwie, z pobłażliwością
o dziecku, które psoci i dokazuje
- łobuz
7 - nadanie czemuś bardziej
szlechetnego uwznioślonego
kształtu - sublimacja
8 - popularna nazwa marihuany - zioło
10 - teren odludny, najczęsciej
bagnisty, leśny i trudno dostępny - uroczysko
12 - nakrycie głowy noszone przez Żydów, okr ywające włosy i szczyt głowy
- myca
14 - mąż córki – zięć
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program tv

Piątek

20:05
TVN

20:00

19 - 25 marca 2021
Poniedziałek

POLSAT

TVP2

Jack Reacher: Nigdy nie wracaj

23:10
POLSAT

Po tragicznej w skutkach misji w Afganistanie major Susan Turner zostaje oskarżana
o zdradę kraju. Jack Reacher jest przekonany,
że wrobiono ją w przestępstwo, aby zataić
prawdę o cięższych zbrodniach innych żołnierzy.
Mężczyzna ma duże doświadczenie w ujawnianiu spisków wśród wysoko postawionych przedstawicieli armii. Nigdy nie daje się zastraszyć
wrogom, nie opuszcza również zaufanych ludzi
w potrzebie. Na początek opracowuje zuchwały
plan odbicia z więzienia Susan, której grozi
śmierć ze strony chcących ją uciszyć zbrodniarzy.

22:20

Przyrzeczenie

TVP1

Grace księżna Monako
ﬁlm biograﬁczny, Belgia, Francja, Szwajcaria, USA, 2014

27-letnia Grace Kelly w 1956 roku zostaje
żoną księcia Rainiera III (Tim Roth). Tym
samym na zawsze porzuca Hollywood
i amerykański styl życia, by stać się
europejską księżną. Sześć lat później wybucha kryzys polityczny i pojawia się realne
zagrożenie inwazji ze strony Francji. W tym
czasie Grace znajduje się na emocjonalnym
rozdrożu. Odwiedza ją Alfred Hitchcock (Roger Ashton-Griﬃths), który proponuje powrót
do świata ﬁlmu poprzez zagranie głównej roli
w swojej najnowszej produkcji, „Marnie”.

Młody Ormianin Mikael Boghosian mieszka
w wiosce leżącej w granicach imperium
osmańskiego. Mężczyzna marzy o studiach
medycznych. By zdobyć na nie środki, zgadza
się oświadczyć córce bogatego sąsiada.
W Konstantynopolu poznaje jednak wychowaną w Paryżu Ormiankę Anę i zakochuje
się w niej, mimo iż dziewczyna spotyka się
z amerykańskim fotoreporterem Chrisem
Myersem. Tymczasem wydarzenia I wojny
światowej sprawiają, że wśród Turków wzrasta niechęć do mniejszości ormiańskiej.

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, Chiny, USA, 2016

Niedziela
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dramat historyczny, Hiszpania, USA, 2016

Tomek (Maciej Stuhr) jest narcystycznym
celebrytą. Rozrywkowa gwiazda nie zamierza
się ustatkować. Partnerka mężczyzny, Ania (Agnieszka Więdłocha), stanowi jego przeciwieństwo. Liczy na małżeństwo oraz stabilizację. Ich
relacja przeżywa poważny kryzys. Odmienne
cele obu partnerów doprowadzają ich do
rozstania. Wkrótce drogi dwojga ludzi ponownie
krzyżują się za sprawą Marcela (Piotr Głowacki).
Producent wpada na pomysł wigilijnego show
transmitowanego na żywo, którego ozdobą ma
być uwielbiana przez widzów para.

sobota

23:10

02:15

Planeta singli II
komedia romantyczna, Polska, 2018

The Voice Kids
TVP 2

Sobota

Środa

22:30

Azyl

TVN

thriller, USA, 2002

Meg po rozwodzie z mężem, kupuje ogromny,
czteropiętrowy dom na Manhattanie. Chce tam
zamieszkać razem ze swoją córką Sarah. Piękny
apartament należał wcześniej do ekscentrycznego milionera, który kazał wybudować
w nim specjalny pokój na wypadek pożaru lub
włamania. Jest to niewielkie pomieszczenie
z betonu, wyposażone w wentylację, telefon,
monitoring, a nawet oddzielny system zasilania.
Już pierwszej nocy, którą Meg i Sarah spędzają
w swoim nowym domu, do budynku wdzierają
się trzej przestępcy - Burnham, Raoul i Junior.

Czwartek

23:10

Podzielony

POLSAT

thriller, Japonia, USA, 2016

Kevin (James McAvoy) cierpi na poważne
zaburzenie psychiczne - tzw. osobowość mnogą.
Pewnego dnia jedno z 23 wcieleń mężczyzny
zmusza go do porwania trzech nastolatek.
Aby się uwolnić, oﬁary muszą spośród wielu
osobowości Kevina znaleźć tę, która im pomoże.
Sytuacja komplikuje się, gdy pojawia się jeszcze
jedna wersja, przerażająca Bestia. Intrygujący,
trzymający w napięciu do ostatniej minuty thriller
M. Nighta Shyamalana, autora „Szóstego zmysłu”
i „Osady”. W roli głównej nominowany do Złotego
Globu za kreację w „Pokucie”, James McAvoy.

Króliczek
komedia, USA, 2008

Shelley wychowywała się w domu dziecka.
Teraz jest cenioną modelką „Playboya”. W dniu
swoich 27 urodzin doświadcza rozczarowania.
Zostaje wyrzucona z rezydencji Hefnera. Przez
przypadek traﬁa do studenckiego campusu
i przyłącza się do grupy niezbyt urodziwych
dziewcząt z żeńskiego zgromadzenia „Zeta
Alpha Zeta”, które są pośmiewiskiem uczelni.
Shelley, wykorzystując swoje liczne talenty,
robi wszystko, by poprawić wizerunek
nowych przyjaciółek i nauczyć je prawdziwej
radości życia.

piątek

19 marca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Bliskie spotkania ze
zwierzętami - Morze
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2012
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Dookoła Bałtyku
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Serial fabularny
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
- program rozrywkowy
prod. Polska
22:10 Love Island.
Wyspa miłości

08:00 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
09:15 Marty - ﬁlm fabularny
11:00 Rodzina Połanieckich
- serial TVP, prod. Polska,
1978, reż. Jan Rybkowski
12:25 Tyrmand?
13:30 Scena taneczna
14:30 Wydarzenie aktualne
15:05 Duch Bauhausu - ﬁlm
16:10 Złote runo
- komedia, prod. Polska,
1996, reż. Janusz Kondratiuk, wyk. Zbigniew
Buczkowski, Zbigniew
Mazurek, Sylwia Ross,
Monika Bolly, Wiesław
Rudzki
17:45 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Reżyserzy
- cykl dokumentalny
20:00 Wieczór kinomana

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce z
przestępczością na ulicach
San Francisco. Głównym
bohaterem jest sprytny
policjant Nash Bridges
(Don Johnson), który w
raz ze swoim partnerem
Joe Dominguez (Cheech
Marin) walczy z przestępczością w mieście.
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
21:55 Wyjście awaryjne
- komedia, prod. Polska,
1982, reż. Roman Załuski
23:40 Głębia oceanu - dramat
obyczajowy, prod. USA
01:35 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Dance Dance Dance
22:50 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:50 Kino relaks
- A psa biorę ja
- komedia
01:35 Pod nadzorem
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Kanada
03:25 Zabójczy widok
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
USA, 1985, reż. John
Glen, wyk. Roger Moore,
Christopher Walken, Tanya
Roberts, Grace Jones
05:35 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Planeta singli II
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018, reż. Sam
Akina, wyk. Maciej Stuhr,
Agnieszka Więdłocha,
Danuta Stenka
22:30 Kryjówka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, RPA, Japonia,
2012, reż. Daniel Espinosa,
wyk. Denzel Washington,
Ryan Reynolds, Vera
Farmiga, Brendan
Gleeson, Sam Shepard,
Ruben Blades, Robert
Patrick
01:00 Kuba Wojewódzki
02:00 Uwaga!
- magazyn
02:20 Noc magii
03:40 Szpital - program
obyczajowy

23:10 Daredevil
Filmowa adaptacja
popularnego komiksu
z wydawnictwa Marvel
z Benem Aﬄeckiem,
Colinem Farrelem
i Jennifer Garner
w rolach głównych.
Jako dziecko Matt
Murdock stracił wzrok
w wyniku zetknięcia z
radioaktywną substancją,
która sprawiła jednak,
że jego pozostałe zmysły
zyskały nadludzką
wrażliwość.
01:35 A.I. Sztuczna
inteligencja
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:05 Wieczór kinomana
- The Square - komedia,
prod. Niemcy, Dania,
Francja, Szwecja, 2017,
reż. Ruben Östlund
22:40 Tego się nie wytnie
- talk-show
00:05 Tego się nie wytnie
00:25 Gomorra IV - serial
01:20 Teraz animacje!
- Sajgon nad Marną
- ﬁlm animowany,
prod. Belgia, Francja,
2019
01:35 Teraz animacje!
- Jackie - ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2018
01:40 Słodka Irma - komedia,
prod. USA, 1963
04:10 David Bowie.
Pięć ostatnich lat
- ﬁlm dokumentalny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Zemsta Sokoła
22:00 Ostateczna
rozgrywka
00:00 Strzelec wyborowy
Trzech chłopaków gwałci
młodą dziewczynę. Jej
dziadek postanawia się
zemścić.
02:05 Castle
03:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
03:55 Wojciech Cejrowski.
Boso - Tajlandia
04:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
05:30 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:50 Szkoła
06:55 Szpital
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:25 Ten moment
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 Szkoła
13:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:55 Brzydula - serial
17:30 Rozwód. Walka
o wszystko
18:30 Ten moment
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Brzydula - serial
20:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia
KOMEDIA

21:30 Sposób na teściową
- ﬁlm komedia,
USA, Niemcy, 2005,
reż. Robert Luketic,
wyk. Jane Fonda,
Michael Vartan, Wanda
Sykes, Adam Scott,
Monet MazurJennifer
Lopez
23:40 Ta podstępna
miłość
- ﬁlm komedia, USA,
1997, reż. Carl Reiner,
wyk. Bette Midler, Dennis
Farina, Paula Marshall,
Gail O’Grady, David
Rasche, Jamie Denton,
Danny Nucci
01:55 Druga strona
medalu
- talk show
02:30 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles
(a później na Hawajach).
Pomaga mu w tym, bardzo
bystry i doskonały w ściganiu
przestępców w terenie,
gliniarz - Jack Styles.
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00 Sędzia Judy 09:25 Z miłości do
dziecka 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi 14:55
Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 00:05 Zabić
Salazara - ﬁlm sensacyjny
prod. Rumunia, USA, 2016

TV Trwam
11:25 Głos Polski 11:35 100
cudownych miejsc na świecie
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Nieoczekiwana podróż
12:55 Lusaka Bauleni
13:10 Aktywna zima 13:30 Msza
święta 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje 14:55 Słowo
Życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy
sakrament 16:35 Świat na
wyciągnięcie ręki 17:00
Droga Krzyżowa
17:30 Antykultura III
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Msza święta z Sanktuarium św. Józefa w Toruniu
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

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

07:35
08:00
08:15
08:40
09:10
09:40
10:45
12:00
13:45
14:15
14:25
14:55

Klan - telenowela TVP
Sprawa dla reportera
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
Wojsko - polskie.pl
Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
Prywatne życie
zwierząt - reportaż
Fascynujący świat
Sekretne życie kotów
- reality show
Płonące siodła
- komedia, prod. USA, 1974
Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
Z pamięci - felieton
Ozdrowieńcy - magazyn
Policzmy się dla Polski felieton

SERIAL OBYCZAJOWY

15:05 Osiecka
- serial TVP
16:00 To był rok!
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Stulecie Winnych
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę - Papillon. Motylek - dramat
23:55 Wyjście awaryjne
- komedia, prod. Polska,
1982, reż. Roman Załuski,
wyk. Bożena Dykiel
01:35 Głębia oceanu
- dramat obyczajowy,
prod. USA
03:35 Jaka to melodia?
04:25 Z pamięci - felieton
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TVP Kultura
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05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Rodzinny ekspres
11:50 Dance Dance Dance
- widowisko rozrywkowe
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
15:45 Smaki świata
po polsku
- magazyn
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl

05:10 Uwaga!
- magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Efekt Domina
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
14:00 Na Wspólnej - serial
15:50 MasterChef
Junior
17:25 Efekt Domina
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
20:00 Power Couple

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:10 Dawno temu
w trawie
10:10 Ewa gotuje
- program rozrywkowy
prod. Polska
10:40 Nasz Nowy Dom
- program rozrywkowy
prod. Polska
12:40 Design Dream.
Pojedynek na wnętrza
13:45 Łowcy nagród
14:45 Rolnicy. Podlasie
- program rozrywkowy
prod. Polska
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Kowalscy kontra
Kowalscy
21:05 Piękni i bezrobotni

07:00 Galeria - Piosenki Jacka
Kaczmarskiego
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha
- Popraw włosy, Olivier
- ﬁlm animowany
08:45 Od ucha do ucha - Kapelusz - ﬁlm animowany,
prod. Portugalia, 2017
08:50 Od ucha do ucha
- Ten, który panował nad
chmurami - ﬁlm
08:54 Od ucha do ucha
09:00 Od ucha do ucha
- Anielskie trąby
09:03 Od ucha do ucha
- Lis i ptaszek - ﬁlm
09:20 Od ucha do ucha
- Awantura o Basię
10:35 Dziewczyny do wzięcia
11:30 Serialowa nostalgia
12:45 Urodzeni artyści
13:25 Stawka większa niż
życie
14:30 Tego się nie wytnie
- talk-show

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Mocne sobotnie kino:
American Assassin
Kiedy narzeczona Mitcha
ginie w ataku terrorystycznym, mężczyzna
rozpoczyna współpracę
z CIA, aby śledzić zamachowców.
22:05 Pakt z mordercą
Płatny morderca pomaga
młodej kobiecie pomścić
śmierć jej rodziny.
23:55 Eliminatorzy
Objęty programem
ochrony świadków były
agent federalny musi
walczyć o życie.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Kosmiczny wykop
06:15 Szkoła
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
09:20 Ten moment
09:50 Hotel Paradise
11:45 Ten moment
12:15 Neurochirurg
13:15 Pluto Nash
- ﬁlm komedia,
USA, 2002, reż. Ron Underwood, wyk. Eddie Murphy,
Randy Quaid, Rosario
Dawson, Joe Pantoliano,
Jay Mohr, Luis Guzman,
James Rebhorn, Burt
Young, Pam Grier, John
Cleese, Alec Baldwin
15:15 Dorwać Smarta
- ﬁlm komedia,
USA, 2008, reż. Peter
Segal, wyk. Steve Carell,
Anne Hathaway, Dwayne
Johnson

WIDOWISKO

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

FILM FABULARNY

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

20:00 The Voice Kids
- widowisko muzyczne
22:15 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:25 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
00:25 Teściowie - komedia,
prod. Niemcy, USA, 2003,
reż. Andrew Fleming,
wyk. MIchael Douglas,
Ryan Reynolds, Albert
Brooks
02:15 Przyrzeczenie
- dramat, prod. USA,
Hiszpania, 2016, reż. Terry
George, wyk. Oscar Isaac,
Charlotte Le Bon, Christian
Bale
04:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:05 Zakończenie

21:30 Siostry
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Jason
Moore, wyk. Tina Fey,
Amy Poehler, Maya
Rudolph, James Brolin,
Dianne Wiest, John Cena
00:00 Król Skorpion II:
Narodziny wojownika
- ﬁlm przygodowy
USA, RPA, Niemcy,
2008, reż. Russell
Mulcahy, wyk. Michael
Copon, Karen David,
Simon Quarterman,
Tom Wu
02:20 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

22:05 Vabank 2,
czyli Riposta
Odsiadujący wyrok
za obrabowanie własnego
banku Kramer ucieka
z więzienia. Zanim
zbiegnie do Szwajcarii,
chce się zemścić na Kwincie, który odpoczywa na
zasłużonej emeryturze
i o wszystkim dowiaduje
się z gazet.
00:30 Bad Ass: Twardziel
Frank Vega wraca
z wojny w Wietnamie.
Odkrywa, że jego
szkolna miłość jest
już mężatką.
02:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:00 Retro kino
- Pieśń bez końca
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1960
18:15 Tamte lata, tamte dni
- Maciej Wojtyszko
18:45 David Bowie. Pięć
ostatnich lat - ﬁlm
20:00 Bilet do kina - Odyseja
- dramat
22:10 Dire Straits: On The
Night - koncert, prod.
Wielka Brytania, 1992
23:55 Seans kultowy - Głowa
do wycierania - dramat
01:35 Urodzeni artyści
02:15 Wieczór kinomana
- The Square - komedia
04:50 Teledysk
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl

01:50 Castle
- dramat
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje
pozwolenie na
przyłączenie się do
jednego
zespołu z wydziału zabójstw nowojorskiej policji.
02:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:25 Na jedwabnym
szlaku
04:00 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

17:35 Godzilla
- ﬁlm przygodowy, USA,
Japonia, 2014, reż. Gareth
Edwards, wyk. Aaron
Taylor-Johnson
20:00 Kac Vegas
w Bangkoku
- ﬁlm komedia, USA, 2011,
reż. Todd Philips, wyk.
Bradley Cooper, Ed Helms,
Zach Galiﬁanakis
22:15 Firewall
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Australia, 2006,
reż. Richard Loncraine,
wyk. Harrison Ford,
Paul Bettany
00:30 Nauka jazdy
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Wielka Brytania,
2014, reż. Isabel Coixet
02:25 Noc magii

TV 4
07:05 Scooby-Doo! Wyprawa
po mapę skarbów 08:00
Galileo 10:05 W 80 dni
dookoła świata Londyn,
koniec XIX wieku. 12:35 STOP
Drogówka 13:45 Agent XXL:
Rodzinny interes
16:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:00 Oczy Anioła Podczas
pościgu za przestępcą, chicagowska policjantka Sharon
Pouge omal nie traci życia.
Przed śmiercią ratuje ją tajemniczy nieznajomy, Catch
Lambert. Kiedy poznają się
bliżej, rodzi się między nimi
gorące, prawdziwe uczucie.
Niestety na drodze do ich
szczęścia, stają drzemiące
w nich demony przeszłości
i skrywane przez lata bolesne
tajemnice... 02:10 Graﬃti

TV Trwam
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Filmowe Życiorysy.
Krzyżu Święty Nade Wszystko 13:00 Aktywna zima
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 4:35 Święty Piotr Julian
Eymard 15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Wilhelm Pluta 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Mocni Jego mocą
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski Punkt

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

21 marca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Weterynarze z sercem
09:30 Przyrodnik na tropie
10:05 Wielkie rodziny
- telenowela
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Pasterz - serial
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy
15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Dookoła Bałtyku
11:40 The Voice Kids
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2021 - Piosenki
Czesława Niemena
16:15 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:45 Lajk!
17:00 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
17:15 Moje życie XXL
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
19:00 Smaki świata po polsku
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Postaw na milion

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Efekt Domina
12:05 Co za tydzień
- magazyn
12:55 Tajemnica
zawodowa - serial
13:55 Power Couple
- program rozrywkowy
15:30 Planeta singli II - ﬁlm
komedia, Polska, 2018,
reż. Sam Akina, wyk.
Maciej Stuhr, Agnieszka
Więdłocha
18:00 Równi sobie
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Madagaskar
Alex jest główną atrakcją
nowojorskiego zoo w Central Parku. Choć widowiskowo potrząsa grzywą i
ryczy, od polowania i zewu
natury woli zdecydowanie porcjowane mięso
podawane w najlepszym
kucharskim stylu. Alex ma
duszę gwiazdora. Uwielbia
publiczność.
10:45 Spider-Man 3
Po raz trzeci Sam Raimi
stworzył imponujące widowisko w gwiazdorskiej
obsadzie, gwarantując
widzom rozrywkę na
najwyższym poziomie.
Peter Parker ostatecznie
odnalazł równowagę
między swoimi uczuciami
do M.J., a obowiązkami
superbohatera.

REALITY SHOW

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

16:05 Sekretne życie kotów
- reality show
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:15 To był rok!
22:20 Zakochana Jedynka
- Grace księżna
Monako
- ﬁlm obyczajowy
prod. Szwajcaria, Włochy,
Belgia, Francja, USA,
2014, reż. Olivier Dahan
00:10 Papillon. Motylek
- dramat
02:30 Ondine - ﬁlm
04:10 Jaka to melodia?
04:55 Z pamięci - felieton

21:00 Przyrzeczenie - dramat,
prod. USA, Hiszpania,
2016, reż. Terry George,
wyk. Oscar Isaac, Charlotte
Le Bon, Christian Bale
23:25 Kino bez granic
- Głowa rodziny
- dramat, prod. USA,
Kanada, 2016, reż. Mark
Williams, wyk. Gretchen
Mol, Gerard Butler
01:25 Zbliżenia
- dramat,
prod. Polska, 2014,
reż. Magdalena Piekorz,
wyk. Ewa Wiśniewska,
Joanna Orleańska, Łukasz
Simlat, Andrzej Seweryn
02:50 Wszystko co kocham
04:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Szybko i wściekle
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2009, reż. Justin Lin,
wyk. VinDiesel, Paul
Walker, Jordana Brewster,
Michelle Rodriguez, John
Ortiz, Gal Gadot
23:50 Śmiertelna
wyliczanka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Barbet
Schroeder, wyk. Sandra
Bullock, Ben Chaplin,
Ryan Gosling, Michael
Pitt, Agnes Bruckner,
Chris Penn
02:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:15 Uwaga!
- magazyn
03:35 Noc magii

13:45 Ninja Warrior Polska
- program rozrywkowy
prod. Polska
15:45 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:40 Design Dream.
Pojedynek na wnętrza
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
23:20 Botoks
02:05 Szklana pulapka 5
- ﬁlm sensacyjny
04:25 Kabarety
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
06:50
07:00
08:25
10:15
10:40
11:40
12:15
13:25
15:30
15:55
17:15
20:00
22:20
23:25

Myśli na ten czas
Liturgia prawosławna
Od ucha do ucha
„Parada” Satie’ego
- ﬁlm animowany
Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
Plakat - Narodziny
nowoczesnej reklamy
- ﬁlm dokumentalny
Bilet do kina - Odyseja
- dramat, prod. Francja
XXI Festiwal
Bachowski w Świdnicy
Międzynarodowy
Festiwal Bachowski
w Świdnicy
Niedziela z... Mariuszem Wilczyńskim
Manchester by the Sea
- dramat, prod. USA, 2016
Scena taneczna
- koncert
Trzeci punkt widzenia
DRAMAT

23:50 Aquarius
- dramat, prod. Brazylia,
2016, reż. Kleber Mendonca Filho, wyk. Sonia Braga,
Julia Bernat, Humberto
Carrao, Irandhir Santos
02:15 Teraz animacje!
- Sajgon nad Marną
- ﬁlm animowany
02:30 Teraz animacje! - Jackie
- ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2018
02:45 Kino nocne
- Pułapka
- ﬁlm sensacyjny, prod.
Polska, 1997, reż. Adek
Drabiński, wyk. Marek
Kondrat, Joanna Benda,
Bogusław Linda
04:50 Techno
05:30 Teledysk
05:45 Jeszcze więcej kultury

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Podstarzały złodziej, jego
syn i wnuk planują skok,
dzięki któremu zarobią
milion dolarów.
09:00 Sezon na psa
11:20 Królewna Śnieżka
13:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Grające drzewko
14:45 Najpiękniejsze
baśnie: Mała Syrenka
Mała Syrenka zakochuje
się w księciu i postanawia
poświęcić wszystko
co ma, by być z ukochanym.
15:55 Matylda
Posiadająca nietypowe
umiejętności Matylda idzie
do szkoły, gdzie poznaje
demoniczną dyrektorkę i
dobrotliwą nauczycielkę.
17:55 Pokojówka
na Manhattanie

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Kosmiczny wykop
06:15 Szkoła
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
09:20 Ten moment
09:50 Hotel Paradise
11:45 Ten moment
12:15 Neurochirurg
13:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:10 Ślub od pierwszego
wejrzenia
16:10 Street Dance - ﬁlm
obyczajowy, Wielka
Brytania, 2010, reż. Max
Giwa, Dania Pasquini, wyk.
Nichola Burley, Charlotte
Rampling, Richard Winsor,
Ukweli Roach, George
Sampson, Sacha Chang,
Eleanor Bron
18:15 Johnny English - ﬁlm
komedia, Francja, Wielka
Brytania, USA, 2003

06:00 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 06:35 Scooby-Doo!
Frankenstrachy 08:00 Alvin
i wiewiórki 3 09:55 Galileo
10:55 STOP Drogówka 11:55
Gwiazdy Kabaretu 12:55
Wciąż ją kocham
15:10 Joe Black Magnat prasowy
i człowiek sukcesu Bill Parish
wiedzie wspaniałe życie.
19:00 Galileo
20:00 Hellboy Pod koniec
II wojny światowej, kiedy dni
Rzeszy były już policzone,
zdesperowani naziści próbowali ratować się wszelkimi
sposobami, uciekając się
nawet do wykorzystania
magii. Podczas jednego
z sekretnych rytuałów
okrutny szaleniec, Grigori
Rasputin przywołał demona
nazwanego później Hellboy’em z zamysłem czynienia
zła. 22:35 Nożownik 00:30
Gwiazdy Kabaretu

FILM AKCJI

FILM KATASTROFICZNY

20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Plan ucieczki
Ray to specjalista
od zabezpieczeń
więziennych. W trakcie
testowania nowego projektu mężczyzna zostaje
pozbawiony kontaktu ze
swoją ekipą i zdany na
siebie.
22:10 Zabójcza przesyłka
00:05 Saper
02:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:40 Dyżur - serial
dokumentalny
03:05 Taki jest świat
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji

20:00 Geosztorm
- ﬁlm katastroﬁczny, USA,
2017, reż. Dean Devlin,
wyk. Gerard Butler, Jim
Sturgess, Abbie Cornish,
Alexandra Maria Lara
22:20 Bez przebaczenia - ﬁlm
western, USA, 1992, reż.
Clint Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Gene Hackman,
Morgan Freeman, Richard
Harris
01:00 Na pokuszenie
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2017, reż. Soﬁa Coppola,
wyk. Colin Farrell, Nicole
Kidman, Kirsten Dunst,
Elle Fanning, Oona
Laurence
02:55 Druga strona medalu
- talk show
03:30 Noc magii

TV Trwam
10:40 Cuda Jezusa 11:30 Jesteśmy katolikami 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:00
Ewangelia wg św. Jana 15:45
Święty na każdy dzień 15:50
100 cudownych miejsc na
świecie. Meksyk: Puebla
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Zostań
Żołnierzem RP 17:15 Gorzkie
Żale 17:45 100 cudownych
miejsc na świecie. Miasto
Hanoi, Wietnam 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Opowieści
biblijne historie animowane
z Nowego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Kolory Świętości
21:00 Apel Jasnogórski

28
poniedziałek
TVP 1
05:10
06:00
06:50
07:00

07:30
08:00
08:10
08:15
08:30
08:40
09:35
10:35
11:25
11:50
12:00
12:10
12:30
12:35
12:50

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Okiem Wiary - magazyn
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Policzmy się dla Polski felieton
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
Kasta - serial
Policzmy się dla Polski
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Rok w ogrodzie Extra
BBC w Jedynce
- Na ratunek młodym
szympansom

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Ravensbruck. Miasto kobiet
- spektakl teatralny
22:40 Świat bez ﬁkcji
24:00 Warto rozmawiać
01:00 Grace księżna Monako
- ﬁlm obyczajowy

program tv
TVP 2

05:00 Cafe piosenka
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:15 Policzmy się dla Polski
06:25 Coś dla Ciebie
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Policzmy się dla Polski
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
15:50 Zainwestuj w marzenia
TELETURNIEJ

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Serial fabularny
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Sanditon - serial
22:35 Jedyny świadek
- serial kryminalny
23:40 Foxtrot - dramat
01:40 Warto kochać - serial
02:35 Jeszcze nie wieczór
- ﬁlm obyczajowy
04:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

TVN
05:10
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
13:50
14:55
15:55
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Jesteśmy w domu!
Ukryta prawda
- program obyczajowy
LAB
Szpital
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
LAB
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga!
- magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Równi sobie
22:30 Godziny szczytu II
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2001, reż. Brett Ratner,
wyk. Jackie Chan, Chris
Tucker, John Lone, Zhang
Ziyi, Roselyn Sanchez,
Harris Yulin
00:30 Co za tydzień
- magazyn
01:20 The Shooter
- serial, USA
02:25 Uwaga!
- magazyn
02:45 Noc magii
04:05 Szpital - program
obyczajowy

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

20:00 MEGA HIT - Szklana
pulapka 5
Bruce Willis wraca do gry
jako John McClane, dzielny
nowojorski gliniarz, który
ma talent do zjawiania się
w niewłaściwym miejscu
o niewłaściwym czasie.
Najnowsze kłopoty czekają
go w Rosji.
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
- program rozrywkowy
23:10 Jack Reacher:
Nigdy nie wracaj
01:50 Wpół do śmierci 2
03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

22 marca
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TVP Kultura

TV Puls

08:15 Tego się nie wytnie
10:00 Reżyserzy
- cykl dokumentalny, prod.
Wielka Brytania
11:00 Rodzina Połanieckich
- serial TVP
12:30 Słodkie oczy - ﬁlm TVP
13:40 Człowiek i chleb
- ﬁlm animowany
13:45 W oddali - ﬁlm
13:55 Podarunek lustra
14:05 Niedziela z... Andrzejem Mastalerzem
14:55 Chaplin na Bali
- ﬁlm dokumentalny
16:00 Kawki na drodze
- dramat
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt widzenia
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Wszystko dla Pań
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Dopaść Cartera
- ﬁlm akcji
22:00 Kronos
- magazyn

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce z
przestępczością na ulicach
San Francisco. Głównym
bohaterem jest sprytny
policjant Nash Bridges
(Don Johnson), który w
raz ze swoim partnerem
Joe Dominguez (Cheech
Marin) walczy z przestępczością w mieście.
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 Zaklinaczka duchów

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

22:40 Panorama kina
polskiego - Pomiędzy
słowami - ﬁlm fabularny,
prod. Polska, Niderlandy,
Francja, 2017
00:15 Scena taneczna
00:40 Scena taneczna
01:15 Rok 2020
01:45 Informacje kulturalne
02:15 Żelazna klasyka
- Intruz
- dramat, prod. USA,
1946, reż. Orson Welles,
wyk. Edward G. Robinson,
Loretta Young, Orson
Welles, Philip Merivale,
Richard Long
04:00 Plac zabaw
05:30 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:45 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Kod 211
21:30 American Assassin
23:50 Uwięziona w mroku
01:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
02:15 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:50 Szkoła
06:55 Szpital
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:25 Ten moment
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 Szkoła
13:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:55 Brzydula - serial
17:30 Rozwód. Walka
o wszystko
18:30 Ten moment
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Hotel Paradise
KOMEDIA

21:30 Tylko mnie kochaj
- ﬁlm komedia,
Polska, 2006, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Maciej
Zakościelny, Agnieszka
Grochowska, Julia
Wróblewska, Grażyna
Szapołowska, Jan Frycz,
Marcin Bosak, Dominika
Kluźniak
23:45 Blade, Wieczny
Łowca II
- ﬁlm horror, USA,
Niemcy, 2002,
reż. Guillermo Del Toro,
wyk. Wesley Snipes
02:15 Zabójcy królowych
piękności
03:15 Druga strona
medalu
- talk show
03:45 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Sędzia
Judy 09:25 Z miłości do
dziecka 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:55 Detektywi
w Akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:40 Skaza Zwolniony z więzienia John Brickner, chce
rozpocząć uczciwe życie pragnie także odkupić swoje
winy pomagając krewnym
mężczyzny, którego kiedyś
zabił - zamierza im przekazać
250 tys. dolarów. 23:50
Galileo 00:50 Pękniesz ze
śmiechu 02:50 SuperLudzie
03:50 Trans World Sport

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Dzieci Andersa 13:30 Msza
święta 14:30 Karol de Foucauld 15:25 W Solankowej
Dolinie 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55 Świadkowie 17:25 Kolory Świętości
17:30 Natura obiektywnie
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:50 Policzmy się
dla Polski - felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:45 Policzmy się dla Polski
12:55 Natura w Jedynce
- Bliskie spotkania

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2012
06:20 Policzmy się dla Polski
06:25 Historia, która trwa reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial

05:45 Uwaga!
- magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Wielkie rodziny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:30 Samotny detektyw

15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Serial fabularny
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Sanditon - serial
22:35 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP
22:45 Jedyny świadek
- serial kryminalny
23:45 Ludzkie historie
- O ojcach i synach

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Chyłka-Rewizja
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
- program rozrywkowy
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Grzesznica
- serial, USA
01:05 Niewierni
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:25 Noc magii
03:45 Szpital - program
obyczajowy

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ninja Warrior Polska
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
THRILLER

23:10 Azyl
Doskonały thriller
w reżyserii Davida
Finchera z Jodie Foster
i Forestem Whitakerem
w rolach głównych.
Do luksusowego domu
w centrum Nowego Jorku,
należącego niegdyś
do ekscentrycznego
milionera wprowadza
się po rozstaniu z mężem,
Meg Altman i jej córeczka
Sarah.
01:45 12 rund 2
Ratownik medyczny
Nick Malloy jest
świadkiem wypadku,
spowodowanego przez
pijanego kierowcę.
03:45 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

TVP Kultura
07:25
08:00
08:25
08:55
09:25
11:00
12:30

13:30
15:00
16:10
17:35
17:55
18:30
18:55

Teledyski
Informacje kulturalne
Rok 2020
Wydarzenie aktualne
Kawki na drodze
- dramat
Rodzina Połanieckich
- serial TVP
Zawodowcy - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
1975, reż. Feridun Erol,
wyk. Bolesław Płotnicki,
Witold Dębicki, Maria
Kowalik
Tego się nie wytnie
- talk-show
Biblijne zoo - ﬁlm
Pali się, moja panno
- komedia, prod. Włochy,
Czechosłowacja, 1967
Co dalej? - program
publicystyczny
Tamte lata, tamte dni magazyn
Informacje kulturalne
Wszystko dla Pań
MONODRAMAT

20:00 Nie lubię pana,
panie Fellini
21:10 Lekkie obyczaje
- Mali mężczyźni
- dramat, prod. Grecja,
USA, 2016, reż. Ira Sachs,
wyk. Greg Kinnear, Jennifer Ehle, Paulina Garca
22:45 Co dalej? - program
publicystyczny
23:05 Informacje kulturalne
23:35 Młoda Polska - Nasza
klątwa - ﬁlm
00:10 Panorama kina
polskiego - Pomiędzy
słowami - ﬁlm fabularny
01:50 Kino Mocnych Wrażeń
- Dopaść Cartera - ﬁlm
03:50 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Mroczna przeszłość
22:00 Zemsta Sokoła
FILM PRZYGODOWY

00:00 Anakondy:
Polowanie na Krwawą
Orchideę
Ekspedycja naukowa
wyrusza na tereny
zamieszkane przez
olbrzymie węże, by zdobyć
kwiat o niezwykłych
właściwościach.
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Na jedwabnym
szlaku
03:40 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:50 Szkoła
06:55 Szpital
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:25 Ten moment
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 Szkoła
13:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:55 Brzydula - serial
17:30 Rozwód. Walka
o wszystko
18:30 Ten moment
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Hotel Paradise
FILM SENSACYJNY

21:40 Szakal - ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
Francja, Niemcy, Japonia,
1997, reż. Michael
Caton-Jones, wyk. Bruce
Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora,
Mathilda May, Jack Black,
J.K. Simmons, Tess Harper,
Richard Lineback
00:10 Żołnierz
przyszłości
- ﬁlm S-F, USA, 1998,
reż. Paul Anderson, wyk.
Kurt Russell, Jason Scott
Lee, Jason Isaacs, Connie
Nielsen, Sean Pertwee
02:20 Zabójcy królowych
piękności
03:15 Druga strona medalu
- talk show
03:45 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Sędzia
Judy 09:25 Z miłości do
dziecka 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci - serial
kryminalny prod. Polska
17:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny prod.
Polska 20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Incydent
Do brzegów Japonii przybija
frachtowiec przemycający
nielegalnych imigrantów
z Chin. Jest wśród nich
mechanik Steelhead, który
podąża w ślad za dawną
ukochaną Xiu Xiu. 00:05
STOP Drogówka - magazyn

TV Trwam
11:05 Mocni w wierze 11:35
Myśląc Ojczyzna 11:45
Historia i architektura Polski
w rysunkach prof. Ryszarda
Natusiewicza 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Śladami apostoła Pawła 13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:30 Oratorium 15:50
Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Pocztówka z Indii 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Rajd Katyński 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potraﬁ
19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna

TVP 1
05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - Tu jest brudno
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Policzmy się dla Polski
12:55 Natura w Jedynce
- Spotkania
ze zwierzętami
SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Geniusze i marzyciele.
Ludwik Hirszfeld - ﬁlm
22:05 Historia bez tajemnic
23:15 Mała matura 1947
00:15 Na skraju obłędu
- ﬁlm fabularny

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

Górscy ratownicy - serial
Policzmy się dla Polski
Pożyteczni.pl
Familiada - teleturniej
Policzmy się dla Polski
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
Szabes i czytanie
Tory - relacja
Policzmy się dla Polski
Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
Górscy ratownicy
Koło fortuny
Familiada - teleturniej
Serial fabularny
Panorama
Va Banque - teleturniej

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Sanditon - serial, prod.
Wielka Brytania, 2019
22:45 Jedyny świadek
- serial kryminalny
23:45 Powiew miłości - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
01:25 Iskander - serial kryminalny, prod. Francja, 2017
02:15 Chińskie dziewczyny
do wzięcia - ﬁlm
dokumentalny
03:55 Zaginiona - serial TVP
04:45 Zakończenie
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program tv

środaWIESZ CO | NR 11/16.3.2021 r.
TVN
05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Tajemnica
zawodowa - serial
22:30 Podzielony
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Japonia, 2016,
reż. M. Night Shyamalan,
wyk. James McAvoy,
Anya Taylor-Joy, Betty
Buckley, Haley
Lu Richardson
01:00 Superwizjer - magazyn
reporterów
01:35 Tajemnica
zawodowa - serial
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii
04:15 Szpital - program
obyczajowy

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn prod. Polska
21:05 Komisarz Mama
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
KOMEDIA

23:20 Tysiąc słów
- komedia
Eddie Murphy
jako gadatliwy
agent literacki,
który dowiaduje się,
że jeśli wypowie jeszcze
1000 słów, umrze. Jack
McCall jest agentem
literackim, który żyje
z tego, że gada jak najęty
i często mija się z prawdą.
Skoncentrowany na pracy,
zaniedbuje żonę i małego
synka.
01:20 Szklanką po łapkach
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z... Andrzejem Mastalerzem
09:30 Pali się, moja panno
- komedia, prod. Włochy,
Czechosłowacja, 1967, reż.
Milos Forman, wyk. Frantisek Paska, Jan Vostrcil
11:00 Rodzina Połanieckich
- serial TVP
12:30 W domu - ﬁlm TVP
13:25 Rzecz Polska
13:45 Willmann. Opus minor
- reportaż
14:00 Tamte lata, tamte
dni - magazyn
14:35 Odkrywając Beethovena - ﬁlm dokumentalny,
prod. Niemcy, 2010
15:40 Jesienna opowieść
- ﬁlm obyczajowy
17:35 Co dalej?
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Wszystko dla Pań

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Genialna przyjaciółka
- serial, prod. Włochy,
2018
21:05 Na wschód od Hollywood - W cieniu drzewa
- ﬁlm prod. Islandia, 2017,
reż. Hafsteinn Gunnar
Sigursson
22:40 Więcej niż ﬁkcja
- Igrzyska pamięci
- ﬁlm dokumentalny
00:20 Jazz Juniors 2020 - Premiery / dzień improwizacji
II - koncert
02:00 Co dalej? - program
publicystyczny
02:25 Informacje kulturalne
02:50 Lekkie obyczaje
- Mali mężczyźni
- dramat
04:20 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Plan lotu
22:00 Nikomu ani słowa
00:10 Podniebny terror
02:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:55 Taki jest świat
03:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:50 Szkoła
06:55 Szpital
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:25 Ten moment
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 Szkoła
13:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:55 Brzydula - serial
17:30 Rozwód. Walka
o wszystko
18:30 Ten moment
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Hotel Paradise
FILM SENSACYJNY

21:40 Nocne życie
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2016, reż. Ben
Aﬄeck, wyk. Ben
Aﬄeck, Zoe Saldana,
Chris Cooper, Elle Fanning,
Chris Messina, Brendan
Gleeson, Sienna
Miller
00:20 Kac Vegas
w Bangkoku
- ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Todd
Philips, wyk. Bradley
Cooper, Ed Helms, Zach
Galiﬁanakis, Justin Bartha,
Ken Jeong, Paul Giamatti,
Mike Tyson
02:35 Duchy Alaski
03:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:25 Z miłości
do dziecka 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 10:55
Detektywi w akcji
11:55 Kobra - oddział specjalny
12:55 STOP Drogówka
- magazyn 13:55 Rubi 14:55
Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny
21:40 Hellboy Znakomita ekranizacja kultowego komiksu
Mike’a Mignoli zrealizowana
przez Guillermo del Toro. Pod
koniec II wojny światowej,
kiedy dni Rzeszy były już
policzone, zdesperowani
naziści próbowali ratować się
wszelkimi sposobami. 00:10
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
12:00 Sympozjum z okazji
Narodowego Dnia Pamięci
Polaków ratujących Żydów
pod okupacją niemiecką.
13:15 Poczet Wielkich Polaków 13:20 Kolory Świętości
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Sympozjum z okazji
Narodowego Dnia Pamięci
Polaków ratujących Żydów
pod okupacją niemiecką.
14:50 Kaplica Pamięci
15:50 Ma się rozumieć16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie
16:30 Po co nam wykopaliska?
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Rykoszetem 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

25 marca

TVP 1

TVP 2

TVN

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

04:55 Cafe piosenka
05:25 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:15 Policzmy się dla Polski
06:20 Smaki świata po polsku
06:55 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:35 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęści
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Górscy ratownicy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Serial fabularny
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:45 Policzmy się
dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Policzmy się dla Polski
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna
22:55 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:45 Motel Polska
00:20 Tanie Dranie
00:55 Londyńczycy - serial

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:50 Sanditon - serial
22:45 Jedyny świadek
- serial kryminalny
23:45 W obliczu śmierci
- ﬁlm sensacyjny
02:05 Powiew miłości
- ﬁlm obyczajowy
03:35 Bez tożsamości
- serial, prod. Hiszpania,
Niemcy
04:20 Art Noc
- koncert
05:10 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Juliusz
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018, reż.
Aleksander Pietrzak, wyk.
Wojciech Mecwaldowski,
Jan Peszek, Anna Smołowik, Rafał Rutkowski, Jerzy
Skolimowski, Maciej Stuhr
00:30 Chyłka-Rewizja
- serial, Polska
01:35 Uwaga!
- magazyn
01:55 Noc magii
03:15 Szpital - program
obyczajowy

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn prod. Polska
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
FILM OBYCZAJOWY

23:10 Króliczek
- ﬁlm obyczajowy
Kiedy Shelley,
ulubiony króliczek
rezydencji Playboya
zostaje wyrzucona
z najbardziej popularnego
domu w mieście,
nie trudno zgadnąć
jak szybko zagubi się
w dziczy Beverly Hills.
Wszystko zmienia się
z chwilą, gdy 27-latka
poznaje świat stowarzyszenia studenckiego
Zeta Alpha Zeta.
Tu znajduje nowy
dom, w którym
wreszcie będzie mogła
wykorzystać wszystkie
swoje talenty.
01:15 Zakończenie

TVP Kultura
07:00
08:00
08:25
09:00
11:00
12:30
13:30
13:55
14:35
15:45
17:30
17:55
18:05
18:30
18:55
19:50
20:15

Teledysk
Informacje kulturalne
Tamte lata, tamte dni
Jesienna opowieść
- ﬁlm obyczajowy
Rodzina Połanieckich
- serial TVP
Jak zdobyć pieniądze,
kobietę i sławę - ﬁlm
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
Frank Lloyd Wright
i architektura
organiczna - ﬁlm
Szkoła podstawowa
- ﬁlm obyczajowy
Co dalej?
Rzecz Polska
August Zamoyski.
Powrót - reportaż
Informacje kulturalne
Wszystko dla Pań
Solidarni - koncert
Gramy dla Białorusi
2021 - koncert

FILM FABULARNY

21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Avanti
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1972,
reż. Billy Wilder,
wyk. Jack Lemmon,
Juliet Mills
00:05 Jimi Hendrix: Hear
My Train A Comin’
- ﬁlm dokumentalny
01:45 Co dalej?
02:05 Informacje kulturalne
02:35 Na wschód od Hollywood - W cieniu drzewa
04:10 Apokalipsa
- dramat, prod. Polska,
2015
05:30 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:45 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:50 Zakończenie

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
SERIAL OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Sztos 2
Podczas stanu wojennego
“Synek” i Janek transportują do Warszawy
poszukiwanego działacza
Solidarności.
22:05 Wielki Stach
00:15 Jeszcze dalej
niż Północ
02:25 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
- program rozrywkowy
04:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:50 Szkoła
06:55 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:25 Ten moment
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 Szkoła
13:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
16:55 Brzydula - serial
17:30 Rozwód. Walka
o wszystko
18:30 Ten moment
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Rekiny wojny
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Todd
Phillips, wyk. Jonah Hill,
Miles Teller, Bradley
Cooper, Ana de Armas
Historia mężczyzn,
którzy wykorzystując
mało znany projekt
rządowy, biorą udział
w przetargach na kontrakty dla amerykańskiej
armii.
00:00 Nad morzem
- ﬁlm obyczajowy, Francja,
USA, 2015,
reż. Angelina Jolie
02:40 Duchy Alaski

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:25 Z miłości
do dziecka 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 10:55
Detektywi w akcji - serial
kryminalny 11:55 Kobra
- oddział specjalny 12:55
STOP Drogówka - magazyn
prod. Polska 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci - serial
kryminalny 17:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
- serial kryminalny 21:40
Wychodne mamusiek
- komedia Wszystko,
czego pragnie Alyson wraz
z przyjaciółkami, to spokojny
wieczór, z dobrą kolacją
i konwersacją... 23:45 Śmierć
na 1000 sposobów

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Po stronie
prawdy 12:50 Wyszyński
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:30 Zrozumieć
wartość życia 14:45 Zostawić
ślad... 15:10 „Cioteczka”
15:40 Kolory Świętości
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Akademia pro-life 17:05
Maryja z Nazaretu w Jej
Zwiastowaniu 17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel

30

Sport

WIESZ CO | NR 11/16.3.2021 r.

Fot. archiwum (Dominik Hołda)

» Trzecia kwarta okazała się kluczowa
w meczu Tychów z Górnikiem

Gdzie się warzy, tam się darzy
Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych wygrali po raz szósty
z rzędu! W zaległym spotkaniu wicelider Suzuki 1 Ligi tym razem
ograł na wyjeździe GKS Tychy 88:75, choć miał w pierwszej połowie kłopoty.
Dla fanów sportu Tychy jednoznacznie się z nim kojarzą. Niekoniecznie chodzi o basket, bo
miejscowy GKS przede wszystkim
rozsławiają hokeiści oraz piękny
stadion piłkarski, dom pierwszoligowej drużyny. Sport sportem, ale dla
przeciętnego zjadacza chleba Tychy

to przede wszystkim Tyskie Browary
Książęce, czyli prężne przedsiębiorstwo produkcyjne, należące do
Kompanii Piwowarskiej.
Tak wyraźnie łączony z Tychami
złocisty trunek dość zgrabnie nawiązał do koszykówki za sprawą
komentarza w mediach społeczno-

ściowych, popełnionego przez jednego z wałbrzyskich kibiców. Pan Alfred
zwycięstwo Górników skomentował
tak: „Przyznam się, że też nie wszedłem prawidłowo w mecz, ale jak w
przerwie skoczyłem po browarka, to
jakoś tak lepiej poszło...Gratulacje”.
Trudno o lepszy, bardziej trafny (i

bardziej barwny) komentarz do
wydarzeń na parkiecie, w dodatku
w Tychach.
Nasi rzeczywiście zaczęli mecz
kiepsko, a bardziej spragnieni kolejnego zwycięstwa wydawali się
gospodarze. Po pierwszej połowie
to tyszanie prowadzili 46:38. Po

zmianie stron pan Alfred wlał w
siebie nieco schłodzonego trunku,
a wałbrzyscy koszykarze wlali w
swoje serca nadzieję, że losy meczu
można odwrócić. W drugich dwudziestu minutach zdecydowanie się
przecież ożywili, wzmocnili obronę
i grali bardziej zespołowo. W ofensywie nie polegali już wyłącznie na
dobrze dysponowanym Damianie
Cechniaku, bo na właściwe tory pod
względem skuteczności powrócił
Krzysztof Jakóbczyk, a swoje zrobili
kolejni, zwłaszcza Maciej Bojanowski
i Jan Malesa. W efekcie podopieczni
Łukasza Grudniewskiego mogli upajać się kolejnym zwycięstwem. Łatwo
więc stwierdzić, że nawarzyli sobie
piwa w drugiej kwarcie, tracąc aż
28 punktów. To piwo jednak wypili
już w trzeciej odsłonie, wygranej aż
29:13. Dla miejscowych nie została
na parkiecie ani kropelka.
Jest takie powiedzenie: „Gdzie się
piwo warzy, tam się dobrze darzy”.
Nasi mogą się pod nim podpisać,
bo w słynących z browaru Tychach
im się rzeczywiście darzyło (ułożyło).
GKS z kolei w drugiej połowie był
raczej „wygazowany”. Zabrakło w
jego szeregach postaci, która wstrząsnęłaby pozostałymi. Najlepszy
punktujący po stronie gospodarzy,
Przemysław Wrona, zgromadził ledwie 14 punktów, a dość skuteczny na
początku Radosław Trubacz po zmianie stron dodał ledwie 2 „oczka”.
Do końca rundy zasadniczej w
Suzuki 1 Lidze pozostały tylko cztery mecze. Ostatni z nich zostanie
rozegrany w środę, 31 marca, w
przypadku biało-niebieskich będzie
to starcie w Warszawie z Dzikami.
Górnik jest pewny gry w kwietniowej fazie play-off, a my już teraz nie
możemy się doczekać, czy nasi będą
wtedy orzeźwieni, w wersji „strong”,
czy raczej pozbawieni polotu, w stylu
„alcohol free”.
GKS Tychy – Górnik Trans.eu
Wałbrzych 75:88 (18:18, 28:20,
13:29, 16:21)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 21,
Bojanowski 19, Cechniak 17, Malesa
11, Ochońko 10, Zywert 7, Durski 3,
Wróbel 0, Koperski 0, Ratajczak 0.
Dominik Hołda

Fot. Ryszard Burdek
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» Przełamanie Kamila Zywerta. Nasz rozgrywający
pierwszy raz w tym sezonie trafił z dystansu

Szczęśliwa siódemka Górnika
Wałbrzyscy koszykarze odnieśli siódme zwycięstwo z rzędu w Suzuki 1 Lidze i pozostali wiceliderem rozgrywek. Tym razem ograli w Aqua-Zdroju Pogoń Prudnik 84:70.
Jestem na gorąco po seansie
serialu „Co kryją jej oczy” na platformie Netflix. Brytyjska produkcja
opowiada o małżeństwie szanowanego psychologa i bogatej
dziedziczki fortuny, którzy przenoszą się do Londynu, gdzie dr
David Ferguson otrzymał ofertę
pracy. W nowym miejscu poznaje
Louise, a ich relacja szybko przestaje być czysto zawodowa. Między
trójką bohaterów rośnie napięcie,
rozpoczyna się gra, poznajemy
także okraszone retrospekcjami
tajemnice państwa Ferguson. Niedopowiedzenia i znaki zapytania
mieszają się z kolejnymi fabularnymi łamigłówkami, prowadzącymi
ostatecznie w szóstym odcinku do
zaskakującego, po prostu wbijającego w fotel finału.
Wspominam o serialu z mocnym
wątkiem psychologicznym, bo ten
odegrał ważną rolę w starciu Górników z Pogonią. Nasi rozpoczęli mecz
od fantastycznego 21:3 i wydawało
się, że można wyłączać transmisję i
przełączyć na kanał informacyjny, bo
emocji już więcej tego popołudnia na
koszykarskim parkiecie nie doświadczymy. A jednak, walczący o życie w
Suzuki 1 Lidze prudniczanie potrafili

wrócić do gry i kilkukrotnie biało-niebieskich ukąsić. Wałbrzyszanie
zatracili gdzieś koncentrację,
do przerwy prowadzili ledwie 46:43, a po zmianie
stron szaleńcza pogoń
Pogoni wyprowadziła
ją na prowadzenie. To
jednak trwało ledwie
kilkanaście sekund, bo
wypisującym receptę na dolegliwości
doktorem Fergusonem okazał się Marcin Wróbel, którego
celny rzut z dystansu
pozwolił gospodarzom
ponownie złapać dystans.
Pogoń usiłowała gonić wynik, co jedynie
potwierdza, że ta znajdująca się w strefie
spadkowej ekipa pragnie uratować swój
ligowy byt. W ten
oto sposób prudniczanie przypominają
nieco Adele Ferguson, która z całych
sił i wszelkimi
metodami próbo-

wała zachować u swojego
boku męża. Do końca rundy zasadniczej zespół Dominika Tomczyka ma
do rozegrania trzy
mecze. Każdy będzie
na wagę złota, bo do
bezpiecznej pozycji
brakuje w tym momencie zaledwie
jednego zwycięstwa. Napięcie w
Prudniku, niczym w
serialu „Co kryją jej oczy”,
rośnie. O tym, czy finał
będzie równie spektakularny, przekonamy
się pod koniec marca.

Pogoń walczy o zachowanie prawa do występów w Suzuki 1 Lidze,
natomiast Górnicy są już myślami
przy play-off. Jeszcze kilka tygodni
temu zajmowali w stawce trzecią
lokatę i wydawało się, że celem
numer jeden jest zaatakowanie
wicelidera, czyli WKK Wrocław.
Dziś biało-niebiescy są już przed
ekipą ze stolicy Dolnego Śląska
i kierują intencje na postraszenie
lidera, czyli Grupy-Sierleccy Czarnych Słupsk. Szansa na zdobycie
ligowego tronu istnieje, ale nasi
nie mogą sobie pozwolić na potknięcie, a Czarni muszą gdzieś
złapać zadyszkę. Pozostały trzy kolejki. Rozwikłanie tajemnicy pierw-

Być jak Brudny Harry

szego miejsca w zestawieniu coraz
bliżej! Z kolei tajemnica niemożności na obwodzie Kamila Zywerta
znalazła już swoje rozstrzygnięcie.
Rozgrywający Górnika trafił za trzy
w meczu po raz pierwszy w tym
sezonie, po dwudziestu sześciu
niecelnych próbach. Forma przed
play-off rośnie!
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Pogoń Prudnik 84:70 (29:15, 17:28,
23:17, 15:10)
Górnik Trans.eu: Bojanowski 19,
Jakóbczyk 18, Wróbel 9, Cechniak
8, Durski 7, Zywert 6, Ratajczak 6,
Malesa 5, Koperski 3, Ochońko 3,
Stankiewicz 0.
Dominik Hołda

Maciej Bojanowski to taki gość, który gdyby trzeba było, to pewnie znalazłby miejsce na parawan
w środku lata na plaży we Władysławowie. Zachodzimy bowiem w głowę, jak on nieraz spod samej
obręczy wciska piłkę do kosza, odbijając ją przy tym chytrze o tablicę. Wygląda też, jakby miał siedmiomilowe buty jak jakiś Michałek, bohater wiersza Brzechwy. Tak szybko po koźle „w pierwszym
kroku” mija swojego obrońcę. Potrafi być również bezwzględny niczym Brudny Harry, na zawołanie
trafiając z dystansu. Tylko... brakuje mu jednego – regularności. Czasami nie potrafi nawet znaleźć
wejścia na plażę, buty zostawia w przedpokoju, a rewolwer nosi bez amunicji.
W ostatnim meczu z Pogonią i niedawno w starciu z Tychami powtarzalnością „Bojan” akurat błysnął.
W spotkaniu przeciwko ekipie z Prudnika skrzydłowy Górnika zdobył 19 pkt, dołożył 6 zbiórek, 5 asyst
i 2 przechwyty. Do tego wymusił 6 przewinień rywali. Maciek, pilnuj tej systematyczności. W fazie
play-off bądź jak Brudny Harry.
ToP
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