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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (Tygodnik Wałbrzyski, 1996, nr 52, s. 18)

W Wałbrzychu istniał
zwierzyniec wpisany
do oficjalnego rejestru
polskich ogrodów zoologicznych? W latach
50. z inicjatywy Alojz e g o C i a s n o c h y, ó w czesnego kierownika
Harcówki, zaczęto hodować tam stado pawi
i bażantów. Z własnej
inicjatywy ogrodził teren i zbudował kilka
klatek. Z czasem menażeria powiększyła się o
dziki, myszołowy, puszczyki i sarny. Powstał
pokaźny zwierzyniec.
W lutym 1957 roku
mini zoo stało się własnością miasta. Czworonożna i skrzydlata
menażeria powiększała
się i liczyła kilkanaście
sztuk zwier ząt: niedźwiedź, wilki, dziki, sarny, jeleń, myszołowy,
jastr zębie, puszczyki,
a także małpa i guano.
Każdy mieszkaniec
Wa ł b r z y c h a m ó g ł o d wiedzić zwier zęta, co
szczególnie dla dzieci
było dużą atrakcją.
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To wy dolewacie nam paliwa
Robicie to pochwałą, krytyką, śmiesznym komentarzem, inspirującym
mailem, uśmiechem na ulicy lub machnięciem dłonią w geście pozdrowienia. Nawet nie wiecie, jakie to dla nas ważne. Interakcja z wami to
sól naszego zawodu. Bo po co mielibyśmy tworzyć fajną gazetę, gdyby
nie było komu jej czytać? Jesteśmy wniebowzięci wiedząc, że mamy
dla kogo pracować.
Gdy startowaliśmy, ktoś nam powiedział „to się nie uda”. Nie wiedział
jednak, co znajdzie się w WieszCo i
jak nowy tygodnik będzie wyglądał.
Graficznie i merytorycznie. Nie wiedział,
że to będzie gazeta robiona z polotem,
pomysłem, oryginalna w swej treści,
nieszablonowa w warstwie wizualnej.

Po prostu inna niż reszta. Nie gonimy
za newsami, za aktualnościami, za sensacjami Co nie oznacza, że zamykamy
usta i odwracamy głowę, gdy dzieje się
coś spektakularnego w regionie. Dla
nas liczy się jednak przede wszystkim
człowiek i publicystyczne podejście do
tematu, co zresztą bardzo wam przy-

padło do gustu. Czego wyraz dajecie w
licznych mailach do redakcji. To jest nasz
charakter. Rozpoznawalny wszędzie.
Szukając ciekawych bohaterów artykułów oraz interesujących wydarzeń,
które moglibyśmy nagłośnić, prosimy
was o pomoc. Piszcie, jeśli wiecie coś
o „kimś” lub o „czymś”, a co waszym

zdaniem powinno znaleźć się na naszych łamach. Jak zwykle piszcie na
doskonale już chyba każdemu znany
adres mailowy: redakcja@wieszco.pl.
Nie schodzimy z raz obranej drogi.
Wciąż u nas znajdziecie 32 strony nietuzinkowych treści. Pokażcie nam drugi
taki lokalny tygodnik w regionie?!
Kolportujemy gazetę do blisko 400
punktów. Tam co tydzień znajdziecie
nas w wersji papierowej. Ale… Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może
nas przeczytać w tradycyjnej formie.
Dlatego zachęcamy, byście zaglądali
na stronę www.wieszco.pl. Tu możecie
ściągnąć każde wydanie WieszCo w
wersji PDF na swoje urządzenie. Każde, czyli nie tylko najnowszy numer,
ale wszystkie archiwalne. Pobierajcie
pliki i czytajcie. Oczywiście bezpłatnie.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 18.05
Temp. 13/7
słonecznie z
przelotnymi
opadami
Środa 19.05
Temp. 12/5
przelotne opady
Czwartek 20.05
Temp. 13/6
przelotne opady
Piątek 21.05
Temp. 13/7
przelotne opady
Sobota 22.05
Temp. 14/6
przelotne opady
Niedziela 23.05
Temp. 12/6
deszcz
Poniedziałek 24.05
Temp. 12/5
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.

Zasada działania systemu jest
bardzo prosta. Po wyborze na
wyświetlaczu terminala adekwatnej kwoty z tytułu przejazdu,
przybliżamy swoją kartę płatniczą

(lub smartfona, wyposażonego
w stosowną aplikację płatniczą),
do wyświetlacza urządzenia.
Następnie komunikat głosowy
poinformuje nas o realizowa-

2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

ale wg powierzchni użytkowej

Lalki na całe życie
Każda jest inna, każda wyjątkowa. Wszystkie uszyte ręcznie
przez wałbrzyszankę Monikę Górską. Dziewczynę, która od
kilku lat tworzy lalki personalizowane. Zapytacie, jakie? A tak,
personalizowane. Na wzór zdjęcia osoby lub postaci bajkowej
powstają niesamowite wręcz szmacianki. Choć ta nazwa nie
jest najlepsza. To prawdziwe dzieła sztuki.
Takiej zabawki nie kupicie
w żadnym sklepie. Możecie ją
mieć tylko na zamówienie. Nie
myślcie, że naganiamy klientów, nic z tych rzeczy. Piszemy
jedynie o pasji Moniki Górskiej,
która odkąd pamięta, zawsze
szyła. Różne rzeczy, a od kilku
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Czy wiesz, że…

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

Fot. użyczone (Archiwum Moniki Górskiej)

» Prawda, że zachwycające

lat przede wszystkim lalki. Nie
tworzy żadnych barbie, czy
innych podobnych „piękności”,
tylko niepowtarzalne cudeńka,
którym oddaje część siebie.
Każdej lalce bez wyjątku.
Zaczęło się od szmacianki
„Zuzi” wykonanej na ZPT jesz-

cze w podstawówce. Przed
kilkoma laty. No dobra, było
to kilkanaście lat temu. Później
wałbrzyszanka pracowała
przez długi czas w jednej z
firm ulokowanych w wałbrzyskiej strefie ekonomicznej, ale
zawsze w wolnych chwilach
szyła. W końcu powiedziała
dość. Rzuciła zatrudnienie i
zajęła się rozwijaniem swojej
pasji, przy okazji zarabiając w
ten sposób na życie. Postawiła na specyficzny typ lalek,
personalizowane. Zobaczcie
obok, jak wyglądają. Każda
przypomina swój pierwowzór.
Czyli osobę, która chce mieć
swoją lalkę lub postać z bajki.
Właśnie z bajki. Monika Górska zwolniła się z korporacji,
bo jeden z jej kolegów poprosił, by zrobiła dla jego dziecka

na urodziny Króla Juliana z
Madagaskaru. Zrobiła, no i ko-

SCB

Fot. użyczone (ZDKiUM Wałbrzych)

ZDKiUM w Wałbrzychu oddał do użytku pasażerom korzystającym z komunikacji miejskiej system poboru opłat za przejazd autobusem za pomocą
płatności bezgotówkowych – bezdotykowych.

nym aktualnie procesie i dokonaniu transakcji. Kontrola opłaty
za przejazd realizowana przez
kontrolera biletowego polega
na przybliżeniu karty płatniczej
do smartfona kontrolerskiego.
W przypadku opłaty dokonanej
smartfonem, kontrola opłaty za
przejazd ograniczy się do prezentacji dokonanej transakcji w
aplikacji płatniczej.

ledze z firmy szczęka opadła. skiej artystki wyszedł kucharz,
Rzucił tylko „dziewczyno rób potem fryzjerka, strażak i leto na co dzień”. Posłuchała. karka. Na zrobienie czekają
I tak zaczęła wykonywać ko- policjant, nauczycielka, kolejne lalki.
miniarz i rolnik. - PraktyczDostaje zdjęcie lub sugestię nie mogę wykonać każdą
od klienta i już właściwie wie, lalkę. Nie ma ograniczeń. W
jak będzie wyglądała stworzo- każdą wkładam cząstkę siena przez nią zabawka. Każda bie. Oddaję im swoje serce.
ma od 45 do 50 cm. Wyko- Przy tworzeniu zdarza się,
nana jest z certyfikowanych że mówię do nich. Są trochę
tkanin. Takich wiecie, co to nie jak moje dzieci – podkreuczulają. Wkład jest antyaler- śla dziewczyna, właścicielka
giczny. Pozbawione są małych marki Moni-Niteczka, któelementów, żeby dziecko broń ra ma swoją pracownię na
Boże niczego nie połknęło. Są Podgórzu.
bezpieczne i przepiękne. Co
Jeśli myślicie, że lalki Moniki
najważniejsze, każda lalka jest Górskiej trafiają wyłącznie do
inna. Oryginalna. Żeby stwo- dzieci, jesteście w błędzie. Dorzyć takie cudo, potrzeba kilku stają je na prezenty również
dni. Oczywiście wszystkie dorośli. Wałbrzyszanka zromają jakieś charakterystyczne
biła lalki personalizowane
elementy „oryginałów”.
także znanym artystom.
A to ubranie, a to oczy,
Choćby Jackowi Bończya to włosy. Te ostatnie
kowi, czy Alicji Majewzresztą wyglądają jak
skiej. Piosenkarka tak
prawdziwe. Są wprawsię przywiązała do zadzie syntetyczne, ale
bawki, że podobno wozi
wszywane kawałek po
ją ze sobą na wszystkie
kawałku. Jednej
występy, zabiera nawet
lalce Monika
do garderoby, a lalka,
Górska zrobidoskonale oddająca
ła nawet…
charakter ystyczny
tatuaż. Taki
wygląd wokalistki,
sam, jaki
towarzyszy gwieźmiała klientdzie polskiej estrady
ka. Kosmos!
niemal bez przerwy.
Niedawno
Wcale się nie
wykonała serię
dziwimy, bo
lalek do przedte lalki są jak…
szkola w ramach
żywe. Można się
akcji „poznajemy
do nich naprawzawody”. Spod
dę przywiązać.
Tomasz Piasecki
ręki wałbrzy- » Monika Górska przy pracy

REKLAMA

Bezdotykowo zapłacisz za bilet
Obecnie terminale poboru opłat
zainstalowane zostały w dwóch
autobusach. W drugiej połowie
czerwca we wszystkich pojazdach
znajdą się nowe „kasowniki”.
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Przegrali z covidem
W ubiegłym tygodniu walkę z koronawirusem przegrali kolejni znani i szanowani ludzie z naszego
regionu.

aktywnie uczestniczący w życiu
miasta. Poza służbą i obowiązkami radnego uczestniczył w

W Kamiennej Górze w wieku 49 lat zmarł Adam Blicharski, zastępca burmistrza
miasta. Swoją funkcję pełnił
od czasu ostatnich wyborów
samorządowych w 2018 roku.
W przeszłości był znany z gry
w piłkę nożną oraz z aktywności sportowej. Był osobą w
Kamiennej Górze powszechnie znaną i lubianą.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Zmarł Jacek Baran, major
Wojska Polskiego, były radny
Szczawna-Zdroju, społecznik

uroczystościach państwowych,
miejskich i regionalnych. Spotykał się z dziećmi i młodzieżą,
popularyzując wiedzę związaną
z tematyką wojskową. Był członkiem wspierającym Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Wałbrzychu, koło
Piaskowa Góra oraz Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju.
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Procenty dla artystów
Dzieciaki prędzej niż telefon oddadzą dziś nerkę. Wiadomo, że bez tego
pierwszego nie da się żyć. Z jedną nerką owszem. Ale i dorosłych byśmy
kilkoro wskazali, którzy wolą spędzać czas przeglądając jakiś Tidal i Spotify w poszukiwaniu muzycznych hitów, niż stawiać parawan z rodziną nad
Bałtykiem. Ciekawi nas, co by się stało, gdyby zaczął obowiązywać podatek od smartfonów? Tak wyczekiwany przez Ilonę Łepkowską.

Jeśli nie oglądacie „M jak miłość”
lub „Barw szczęścia”, możecie nie
skojarzyć, o kogo chodzi. Nawet...
niewiele tracicie. Wystarczy, żebyście
wiedzieli, że to królowa polskich
seriali, która w swoim scenariuszu
w kartony wpuściła niejaką Hankę
Mostowiak. Dobra, przyznajemy,
musieliśmy to „wygooglować”, żeby
pisząc o tym, nie zbłaźnić się bardziej
niż pewien minister mówiący o San
Escobar.
Łepkowska okazała się łebską
babką, broniąc artystów na pewno
żarliwiej niż Joanna d’Arc, prowadząca francuską armię do kilku zwycięstw w wojnie stuletniej. Scena-

rzystce marzy się, aby od każdego,
kto kupi telefon, na którym można
obejrzeć film lub posłuchać muzyki,
wydoić szmal. Jasne, że nie cała muzyka, którą odtwarzacie ze smartfona, pochodzi z płatnego streamingu
jak Tidal lub Spotify. Może być tak,
że macie wgrane ulubione utwory
i słuchacie ich wielokrotnie. A jak
wiadomo, z tego już artysta nic nie
ma. Za chwilę może się okazać, że
przeczytanie drugi raz ulubionej
powieści kosztować was będzie
złotówkę, za kolejne odsłuchanie
płyty kupionej w EMPiK-u wydacie
2 zł, a za obejrzenie powtórki meczu, na który kupiliście bilet, trzeba

będzie wydać dodatkowo 5 zł. Brakuje tylko, żeby płytkarz pobierał od
każdego klienta marketu opłatę, że
ten chodzi po kafelkach przez niego
ułożonych. Jest dzieło, więc prawa
autorskie się należą. Wszak tysiące
ludzi codziennie korzystają z jego
wytworu. Nonsens jak w pewnej
reklamie, nomen omen, telefonów
komórkowych. Nie dla Łepkowskiej,
która robi filmy, w których prawdy
i naturalności jest mniej niż w niejednym programie typu… „Ukryta
prawda”.
Na razie nie ma zgody w rządzie,
żeby opodatkować smartfony, ale
kto wie, co zrobi takie, dajmy na

to nieprzewidywalne Ministerstwo
Kultury, chętnie wydające przecież
forsę na rozmaite pomysły ojca
Rydzyka. Postawmy sprawę jasno
i zaryzykujmy odważną tezę, niczym hardy Borys Budka w Sejmie.
Kolejne pieniądze z państwowej
kasy dla fundacji oraz innych inicjatyw zakonnika są pewnie dla
wielu z was mniej wkurzające
niż próba łupienia ludzi z każdej
złotówki. W pierwszym przypadku fundusze idą z jakiegoś tam
centralnego budżetu (czyli niby niczyjego), w drugim Łepkowska próbuje sięgnąć wprost do waszych
portfeli.

Fot. (red)
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Ale do rzeczy. Rząd zamierza rozszerzyć opłatę reprograficzną na
urządzenia elektroniczne. To mniej
lub bardziej zrozumiałe. Dodatkowe
kilka procent przy zakupie sprzętów
mających funkcję nagrywania lub
odtwarzania z nośników zewnętrznych. Do listy trzeba dodać także
radia samochodowe, właściwie
każdą popierdółkę, na której można
odtwarzać pliki audio i wideo, ale
nie smartfony. Opłata ma być rekompensatą dla artystów w związku ze
szkodą, którą ponoszą ze względu
na kopiowanie ich utworów. A skoro
utwór kopiujecie na jakiś nośnik, a
później go wielokrotnie odtwarzacie
to… dalej już rozumiecie. Trzeba
płacić. Teraz narazimy się pewnie
Zenkowi Martyniukowi, który nie
ma co liczyć na wysoką emeryturę.
Pal licho, gdyby ZAiKS „zarobiony”
w ten sposób szmal przekazywał
potrzebującym muzykom. W chwili
gdy jednak Golcowie dostają od
państwa 1,5 mln zł zapomogi z
powodu pandemii, a inna Rodowicz
zmienia częściej samochody niż wy
ręczniki w łazience, przyznacie, budzi
to kontrowersje.
Nowy podatek ma wnosić producent lub sprzedawca, ale oczywiste
jest, że ostatecznie zapłaci go klient.
Wzrost cen urządzeń elektronicznych
jest nieunikniony. Wielu unika w tym
przypadku słowa podatek. Tylko co
to jest? Danina, składka, czy do cholery co łaska? Idąc tym tropem możemy powiedzieć, my nie jesteśmy
grubi, tylko nieszczupli. No litości.
To jak z faszystowskimi lub nazistowskimi obozami śmierci. Znacie kraj o
nazwie „Faszystia” lub „Nazilandia”.
Nie, bo takiego nie ma. Rzeczy trzeba
nazywać po imieniu. Bo jak mówił
pewien ojciec wspominany już w
tym tekście „nie nazywajmy szamba
perfumerią”. Obozy były niemieckie.
Szlus! Opłata od smartfonów, jeśli
wejdzie w życie, będzie podatkiem.
Koniec dyskusji.
Zachowanie Łepkowskiej można
porównać do występu takiego Ani
Mru Mru w ich prime time w polsatowskiej Kabaretowej Mocy Przebojów. Nie ma co, zrobiła show, że tak
znów polecimy angielszczyzną. W
tym przypadku mamy wrażenie, że
głupota nie majaczy już tylko gdzieś
na horyzoncie jak zagubiony tankowiec, ona wpłynęła do portu, rozgościła się w przybrzeżnej tawernie i
śpiewa szanty razem z zakłamaniem
oraz dyrdymałami.
Tomasz Piasecki
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» Docelowo w domu seniora na Białym Kamieniu
będzie mogło przebywać 45-48 pensjonariuszy

Dostali swoje miejsce
Kolejny ośrodek dla osób starszych otwarto w Wałbrzychu.
Piszemy o tym z uznaniem, bo chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że takie miejsca są potrzebne. Placówka przyjmie
docelowo 48 pensjonariuszy.
Dom Seniora „Biały Kamień” przy ul.
Andersa 162a od dłuższego czasu był przygotowywany dla swoich podopiecznych.
Po długich miesiącach remont wreszcie
dobiegł końca. DPS jest placówką pobytu
dla osób w podeszłym wieku oraz dla tych

ze stwierdzonymi chorobami somatycznymi.
Inwestycję tak wykonano, by można było
przyjąć do placówki również osoby z niepełnosprawnościami. W związku z zabytkową
charakterystyką budynku pozostawiono go w
niezmienionej postaci. Najważniejsze zmiany

zaszły wewnątrz, aby łatwiej zaadaptować
pomieszczenia do nowej funkcji. W ciągu
najbliższych 5 lat w domu seniora zamieszka
30 osób, dla których przygotowano pokoje
na pierwszych dwóch piętrach budynku.
- To miejsce, w którym w komfortowych wa-
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runkach pensjonariusze będą mieszkać i otrzymywać pomoc
personelu, ale także pobliskiej wspólnoty religijnej.
Tym bardziej cieszy nas to, że udało się zrealizować
inwestycję w tak szybkim czasie – mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
Uruchomienie DPS przy ul. Andersa nie byłoby możliwe, gdyby nie środki UE. Całkowity
koszt inwestycji to ponad 6,5 mln zł, w tym
kwota dofinansowania ze strony Brukseli to
prawie 2,9 mln zł. Gmina Wałbrzych dołożyła
3,6 mln zł. Docelowo liczba mieszkańców
może wzrosnąć z 30 do 45-48 osób.
Prezydent Roman Szełemej podkreśla, że
opieka społeczna i instytucjonalna zmieniła się
w ostatnich latach radykalnie. W Wałbrzychu
funkcjonują dwa punkty poświęcone osobom starszym – na Sobięcinie i Rusinowej.
Teraz powstał trzeci na Białym Kamieniu.
- Większość wałbrzyszan wymagających
opieki stałej, całodobowej jeszcze do niedawna była kierowana do ośrodków w
innych gminach, co wywoływało skutki budżetowe – mówi
gospodarz miasta. - Utworzenie mieszkań chronionych przy
ulicy Ogrodowej, a także domu seniora na Rusinowej nieco
tę sytuację poprawiło. Utworzenie domu seniora dla osób
leżących na Białym Kamieniu jest dla nas kolejnym etapem
rozwoju tej sieci usług – dodaje Roman Szełemej.
SCB

W Wałbrzychu funkcjonują
3 domy pomocy społecznej

* DPS przy ul. Zachodniej 17 prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
* Dom Seniora „Rusinowa”, Os. Górnicze 19a
* Dom Seniora „Biały Kamień”, ul. Andersa 162a
Obecnie we wszystkich domach pomocy na terenie miasta przebywa 117 pensjonariuszy. W Wałbrzychu funkcjonują też dwa
dzienne domy pomocy, które znajdują się przy ul. Kasztelańskiej
7 i ul. Niepodległości 78
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Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

6

Co zostanie zrobione?

» To miejsce w Świdnicy
zmieni się nie do poznania

Przejście w Zaułku Świętokrzyskim nie zachęca... To mało
powiedziane. To miejsce odpycha wyglądem i zapachem.
Kto był, ten wie. Kto nie był – może to i dobrze. Mamy jednak bardzo dobre wieści!
odstraszają nie tylko mieszkańców, ale i wszystkich
przyjezdnych. Po uchwaleniu przez radnych zmian w
budżecie miasta, rozpocznie

się procedura wyłonienia projektanta i wykonawcy robót
budowlanych. Szacowany
koszt inwestycji to około 345
tys. zł.

Wykonane badania stratygraficzne wykazały, że tynki
barokowe uległy zniszczeniu.
Zaułek został w latach 30. XX
wieku poddany generalnemu

remontowi i usunięto wtedy barokowe malatury oraz
częściowo tynki, zastępując
je tynkami o wysokich parametrach twardości, jednakże
sztywnymi, nie poddającymi
się pracy i o słabej dyfuzyjności.
– Przejście ulicą Świętokrzyską to samo centrum miasta.
To miejsce nie przynosi nam
chluby, nie jesteśmy z niego dumni, w tej chwili jest
tutaj paskudnie… Niektórzy mówią, że jest to miejski
nielegalny szalet – niestety
tak się też zdarza. Dużo tu
śmieci i odpadów, a przede
wszystkim stan budynków,
które okalają przejście, jest
niezbyt dobry. Żeby doprowadzić do remontu tego miejsca,
niezbędna jest współpraca aż
czterech właścicieli. Rozmowy
na ten temat podjęliśmy dwa
lata temu. W tym roku mamy
środki na remont – mówi
prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
Planowany zakres robót
obejmie m.in. remont elewacji bocznej budynku Rynek
23A i oficyny, sklepienia,
czterech rozpór pomiędzy
budynkami, a także wykonanie ażurowej bramy na
przedłużeniu ściany szczytowej budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 oraz wykonanie oświetlenia przejścia,
montaż monitoringu i nowej
nawierzchni posadzki. Wykonano już badania stra-

tygraficzne i program prac
konserwatorskich oraz ekspertyzę stanu technicznego
konstrukcji części budynków.
- Zaułek Świętokrzyski
powstał w średniowieczu i
był najkrótszą drogą łączącą
świdnicki Rynek z kościołem
dominikanów. Jest to wysokie przejście pod kamienicą,
sklepione krzyżowo, dzielone
masywnymi gurtami odciążającymi, zakończonymi na
ścianie niewielką konsolką
z aplikowanym ornamentem. Znajduje się tam również
barokowy kapliczny wykusz
z fragmentem kopułowego
przykrycia. Na tyłach kamienicy datowanej na początek XV
wieku przesklepione przejście
przechodzi w ażurowe łuki
oporowe biegnące pomiędzy
ścianami dwóch naprzeciwległych budynków – informują
pracownicy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szacuje się, że prace potrwają do końca 2021 roku.
Czekamy z niecierpliwością.
Tu warto dodać, że aż 3 mln
zł zarezerwowano w budżecie miasta Świdnicy na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacje na prace
przy zabytkach udzielane są z
budżetu miasta corocznie, od
1993 roku.
KaR
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Fot. WB

 remont elewacji kilku miejsc
 wykonanie ażurowej bramy
 montaż monitoringu
 zainstalowanie oświetlenia
 położenie nowej posadzki

Teraz raczej odpycha,
ale może być perełką
Przejście w Zaułku Świętokrzyskim niedługo zmieni
swój wygląd. Sypiący się
na głowy tynk i uciążliwe
zapachy (wiadomo mocz...)
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Anonim miał go pogrążyć, ale…
...prokuratura uważa inaczej. Anonimowy donos miał pogrążyć
burmistrza Świebodzic. Świdnicka prokuratura umorzyła jednak
postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

O co chodzi? Śledztwo rozpoczęło się
od zawiadomienia złożonego do prokuratury anonimowo, dotyczącego nieprawidłowości w przeprowadzeniu dwóch
przetargów publicznych nieograniczonych

organizowanych przez gminę Świebodzice.
Dotyczyły one remontu kładki dla pieszych
zlokalizowanej na rzece Pełcznica (przy ulicy Strzegomskiej), jak i rewitalizacji parku
osiedlowego.

Fot. użyczone (monitoring miejski)

» Oko kamery widzi wszystko. No prawie…

Świdnica w oku
wielkiego brata

WIESZ CO | NR 20/18.5.2021 r.

W obszernym uzasadnieniu postanowienia
prokurator wskazał, że nie sposób jest uznać, iż
burmistrz Świebodzic, Paweł Ozga, swoim działaniem w trakcie przedmiotowych przetargów
działał w celu uzyskania korzyści materialnych,
czy przekroczył swoje uprawnienia.
- Mam nadzieję, że postanowienie prokuratury poprzedzone rzetelnym śledztwem raz na
zawsze zakończy snucie i rozpowszechnianie
bezzasadnych oskarżeń i teorii spiskowych
na temat działań w naszym mieście – mówi
KaR
burmistrz Paweł Ozga.
do przypadków załatwiania potrzeb fizjologicznych.
Zazwyczaj już po chwili na
miejscu pojawia się patrol
straży miejskiej. Taka chwila
zapomnienia to 500 złotych. I
trochę wstydu. W dzisiejszych
czasach wszystkie duże miasta, jak i malutkie miejscowości, obsiane są kamerami
do monitoringu. Na pierwszy
rzut oka się tego nie dostrzega, jednak jeżeli poświęcimy
chwilę na dokładne przyjrzenie się budynkom oraz
latarniom, to bez wątpienia
poczujecie się obserwowani.
Niektórzy kierowcy nie
zważając na zakaz wjazdu
do Rynku od strony ulicy
Grodzkiej, właśnie tą drogą
chcą się dostać w to miejsce.
Należy pamiętać, iż nawet
pod nieobecność strażników
czy policjantów zachowanie

Fot. użyczone (UM Świebodzice)
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takie nie pozostanie bez konsekwencji. Każdorazowo wykroczenie to jest rejestrowane
przez system monitoringu, co
może skutkować ukaraniem
kierowcy mandatem karnym
w kwocie do 750 zł. Kierowca – rekordzista został już
nagrany pięć razy... Niektórzy
są niereformowalni.
Jedno jest jasne, nie ma złotego środka, aby wszyscy byli
zadowoleni. Oczywistym również jest, że stopień inwigilacji
będzie tylko rósł i nie mamy
na to większego wpływu. Każdy może mieć inne podejście
do kwestii monitoringu miejskiego, wszystko zależy od
tego, czy bardziej nam zależy
na bezpieczeństwie, czy raczej
aby poczuć wyższy poziom
prywatności i niezależności. I
oto jest pytanie.
KaR

Monitoring wizyjny Świdnicy
to system od wielu lat rozbudowywany i modernizowany.
Obecnie nad bezpieczeństwem
mieszkańców naszego miasta
czuwa ponad 100 kamer, w
większości cyfrowych, przesyłających obraz szybkimi łączami światłowodowymi. System
ten obsługiwany jest przez
operatorów całodobowo. W
2020 roku operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 659
różnego rodzaju zdarzeń związanych z naruszeniem prawa.
Kilka dni temu doszło do
dewastacji ekspozycji Mu-

zeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy. Młody człowiek
uderzając pięścią i kopiąc niszczył ekspozycję przedstawiającą między innymi historyczne
symbole narodowe. Trudno
dobrać właściwe słowa dla
opisania takiego zachowania.
Proceder ten szybko przerwali
skierowani na miejsce dzięki
monitoringowi strażnicy.
W naszym mieście monitoring wizyjny miejsc publicznych działa od niemal 20 lat.
Swoim zasięgiem obejmuje
chociażby śródmieście, tj.:
Rynek, fragmenty ulic Puła-

skiego, Grodzkiej, Kościelnej,
1 Maja, Bohaterów Getta,
Niepodległości, Długą, całe
ulice Łukową, Franciszkańską,
Zaułek Kupiecki, fragmenty placów Św. Małgorzaty i
Grunwaldzkiego, Pl. Wolności, Pl. 1000-lecia Państwa
Polskiego, fragmenty Osiedla
Zawiszów, Park Centralny,
Park Sikorskiego, Zalew Witoszówka-Bosmanat.
Choć teren przejścia podziemnego w Świdnicy jest
monitorowany, a na poczekalni PKP jest toaleta publiczna, nadal dochodzi tu

REKLAMA

Monitoring miejski ma wielu przeciwników. Kto
lubi być szpiegowany na każdym kroku? Spełnia on jednak wiele pożytecznych funkcji, temu
zaprzeczyć jest już trudno. W Świdnicy zaroiło
się ostatnio od dziwnych zdarzeń. Wszystkie
działy się w oku kamery.

WIESZ CO | NR 20/18.5.2021 r.

roZmoWa tygoDNIa

9

New York, New York!
Alicia Keys śpiewała:
„Nowy Jork, betonowa
dżungla, w której marzenia
się spełniają”. To prawda?
- Zapukałeś bardzo głośno
do mojego alternatywnego
świata. Ten utwór, „Empire State of Mind”, ale także
„New York, New York” Franka
Sinatry oraz „New York City”
Gill Scott-Heron to trzy piosenki, które definiują moje postrzeganie miasta. Oczywiście,
że marzenia się tam spełniają.
Moje się spełniło z nawiązką,
a przecież nie powiedziałem
ostatniego słowa. Zdecydowanie to, co przekazuje Keys,
jest prawdą, ale na spełnienie
tych marzeń trzeba ostro pracować i przełamywać swoje
słabości. Sinatra śpiewał: „Jeżeli mogę osiągnąć sukces tutaj, to znaczy, że mogę zrobić
to gdziekolwiek na świecie”.
To tekst, który mnie…
…motywował?
Zdecydowanie i to każdego
ranka, gdy zjadał mnie stres
przed wejściem na salę treningową. Scott-Heron z kolei opowiadał o Nowym Jorku następująco: „Nie wiem, dlaczego
cię kocham, być może dlatego,
że przypominasz mi samego
siebie”. Myślę, że dokładnie
tak jest w moim przypadku.
Kamila Sławińska w książce „Nowy Jork. Przewodnik
niepraktyczny” pisała, że
przyjezdnego można poznać
po tym, że zatrzymuje się
w tłumie pędzących przechodniów i zadziera głowę
w podziwie nad wieżowcami. Miałeś podobnie? Co
zrobiło na tobie największe
wrażenie?
- Dobre! Słyszałem już to
gdzieś. Zapewne tak było. Gdy
przyjechałem tam pierwszy raz,
miałem chyba 15 lat. Wszystko
mnie zadziwiało. Pamiętam jak
dziś pierwszy przejazd z lotniska do domu mojej rodziny.
Staliśmy na Manhattanie w
małym korku i widziałem faceta, który opróżniał śmietniki
miejskie, przerzucając worki
do śmieciarki. Miał w uszach
słuchawki i ciągle tańczył. W

pewnej chwili nasze spojrzenia
się spotkały. Spanikowałem,
bo w Polsce generalnie taki
kontakt wzrokowy powoduje
raczej niekoniecznie wesołe
reakcje….
Co było dalej?
- Facet puścił oko, uśmiechnął się i dalej zabrał się za worki. W Nowym Jorku spędziłem
łącznie już około dwóch lat. W
żadnym wypadku nie jest to
dla mnie miasto Empire State
Building, czy Times Square. To
mój drugi dom i żyję w nim
inaczej niż turyści, raczej unikam tych najbardziej zatłoczonych miejsc. Największe wrażenie zdecydowanie zrobił na
mnie styl życia, styl rozmowy z
różnymi ludźmi, styl myślenia
o sobie i innych oraz… to jak
ludzie traktują koszykówkę.
Koszykówka to nie sport. To
religia i stan umysłu. Gdy
wracałem do Nowego Jorku po
szkoleniu, strażnik na lotnisku
mnie pytał: „Po co wracasz
do nas po trzech miesiącach?
Przecież dopiero co tu byłeś
w celach turystycznych”. Wyciągnąłem wtedy zaproszenie
wysłane do mnie przez New
York Knicks oraz pokazałem mu
sygnet, który wygrałem w poprzednie wakacje. Jego reakcja
była kosmiczna. Oszalał, gdy
zobaczył logo Knicks. Przybił
pieczątkę, pozwalającą mi na
półroczny pobyt oraz zrobił
sobie ze mną selfie.
Podczas pobytu w Nowym Jorku zatrzymałeś się
na Brooklynie. Jest taka
scena w jednym z filmów
Woody’ego Allena, gdzie
dochodzi do stłuczki. Poszkodowany nie wzywa
policji, a zamiast tego
mówi: „Pie***yć to. To jest
Brooklyn”, po czym sięga
po kij bejsbolowy, wychodzi z samochodu i rusza w
stronę drugiego kierowcy.
Spotkałeś się w tej części
Nowego Jorku z nieprzyjemnościami?
- Absolutnie nie! Brooklyn
to cudowne miejsce. Znam
oczywiście setki niewesołych
historii, bo znajomi żyją tam

od lat, ale sam tego nie przeżyłem. Spotkała mnie raz nieprzyjemność w klubie jazzowym, ale na Bronxie. Mieliśmy
świadomość, że wchodzimy do
paszczy lwa. Chciałem poczuć
prawdziwy jazzowy klimat.
Kuzyn zabrał mnie do bardzo
klasycznego klubu z muzyką
na żywo. Byliśmy jedynymi
białymi. Siedzieliśmy grzecznie,
słuchaliśmy muzyki, popijając jakieś drinki. Nagle przed
występem głównego artysty
przyszła pani kelnerka i powiedziała: „Biali frajerzy, czas się
dla was skończył, wyjazd do
mamusi”. Czuliśmy na sobie
wzrok wszystkich dookoła.
Ulotniliśmy się w kilka sekund.
Twoje ulubione miejsce w
Nowym Jorku to…
- Jest ich dużo. Koszykarsko uwielbiam przebywać na
boisku West 4th Street, „The
Cage” (tzw. „Klatka”). Można
tam siedzieć cały dzień i po
prostu oddychać basketem.
Przychodzi tam pewien wiekowy Afroamerykanin. Siada
na zajechanym, obrotowym
krześle, wyjmuje megafon i
komentuje każdą akcję rozgrywanego meczu. Zna się z
gwiazdami NBA, bo przesiaduje tam od lat, a większość
z nich tam wpada w wakacje
pograć dla rozrywki. Nie ma
problemu z akceptacją, można
samemu wskoczyć na boisko,
jak trafi się okazja.
Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, to moim ukochanym miejscem jest wybrzeże
Brooklynu. To okolice starych
portów, tuż obok słynnego
Mostu Brooklińskiego. Jest
tam niedaleko super pizzeria.
Uwielbiam z narzeczoną lub
rodziną rozłożyć się wieczorem przy brzegu, próbować
lokalne smakołyki i spoglądać na scenerię Manhattanu.
Obserwuję wtedy barki, a w
oddali jednocześnie widać
malutką Statuę Wolności. To
magiczne miejsce, szczególnie gdy robi się ciemno, a w
biurowcach zaczynają zapalać
się światła. Przechodzą mnie
wtedy ciarki.

Fot. użyczone (Archiwum Maksyma Papacza)

Maksym Papacz to trener indywidualnej techniki koszykarskiej,
szkoleniowiec kadry Dolnego Śląska U-14 dziewczyn oraz asystent trenera w Górniku Trans.eu Wałbrzych. To również
w dużej mierze nowojorczyk. Nam opowiedział o miłości do
tej metropolii oraz o amerykańskim fenomenie kulturowym.

» - Uwierzcie w siebie. Ja będąc 10-latkiem w Środzie Śląskiej
też nie wierzyłem, że będę mógł stanąć na parkiecie NBA,
a jednak to zrobiłem – mówi Maksym Papacz

W USA panuje przekonanie, że wiele można osiągnąć dzięki tzw. elevator
speech, czyli „przemowy
w windzie”, gdy w krótkim
czasie przekonujesz kogoś
wpływowego do swoich
pomysłów. Zdarzyło ci się
coś takiego w Nowym Jorku?
- Jasne! Tak wyglądała moja
rozmowa na temat współpracy z New York Knicks. Trwała
siedem minut, po czym zamknęliśmy temat. Generalnie
w rozmowach biznesowych
osoby robiące poważne rzeczy
wyznają zasadę dwunastu
minut. Ponoć jest to jakoś
zbadane. Idea jest taka, że
dłuższe spotkania to najczęściej gadanina o rzeczach
nieistotnych, a na to nie ma
czasu, gdy rozmawiasz o interesach. Na luźne tematy
można porozmawiać przy
barbecue.
Jesteś chyba jedynym
polskim szkoleniowcem z
amerykańską licencją trenerską. Na pewno nie było
łatwo ją zdobyć.
- To prawda. Było ciężko, ale
dzięki temu smakuje to potrójnie. Jestem bardzo wdzięczny

rodzinie i wszystkim, którzy
mnie wspierali. To naprawdę
mój prywatny wielki sukces.
Umówmy się, jestem zwykłym
chłopakiem ze Środy Śląskiej,
który przekroczył Rubikon.
Ostatnio znalazł się nawet
w przestrzeni internetowej
pan, który twierdzi, że licencję kupiłem za dolary, co jest
niedorzecznym absurdem. W
wałbrzyskim Górniku chłopaki
strasznie się nabijali z tych
zarzutów. Bartek Ratajczak
powiedział, że nie mogę pokazywać ćwiczeń, bo licencja
jest nieprawdziwa, a Damian
Cechniak nadał mi pseudonim
„Dolar”. Cieszę się, że mam
ich wsparcie.
Miałeś okazję prowadzić zajęcia z koszykówki z
amerykańskimi dzieciakami. Jakie zauważyłeś różnice mentalne pomiędzy
nimi, a ich rówieśnikami
w Polsce?
- Amerykańskie dzieci wierzą, że są najlepsze. Nie boją
się marzyć i mówić głośno o
tym, że będą grać w NBA i
chcą wygrać mistrzostwo. I tu
apel do młodych ludzi z naszego kraju – nie jesteście w
niczym gorsi od rówieśników

z USA, uwierzcie w siebie i zasuwajcie. To prawda, że może
się zdarzyć, że zabraknie zdrowia, szczęścia, pieniędzy itd.
Jednak dopóki nie zderzycie
się ze ścianą, to nie wmawiajcie sobie, że czegoś się nie da.
Ja będąc 10-latkiem w Środzie
Śląskiej też nie wierzyłem, że
będę mógł stanąć na parkiecie
NBA. Dziś wiem, że nie tylko
tam stałem, ale mogłem prowadzić trening dla graczy z tej
najlepszej ligi świata.
Jakie cechy charakteru
mają Amerykanie, których
brakuje Polakom?
- Pewność siebie i otwartość
na drugiego człowieka. Marzę
o tym, aby ludzie w Polsce mijali się na ulicy i uśmiechali się
do siebie. Abyśmy widząc drugiego człowieka w autobusie,
czy na spacerze, od razu krzyczeli na głos: „Siema gościu!
Miłego dnia!”, zupełnie się nie
znając. Takie podejście nastraja bardzo pozytywnie każdego
dnia. Polecam podróż do Nowego Jorku, choćby na parę
dni. Odkrywajcie miasto na
piechotę, korzystajcie z metra.
Interakcje z miejscowymi to
coś pięknego!
Rozmawiał Dominik Hołda
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Powspominajmy razem

REKLAMA

wszystko. Dopiero po wysłuchaniu wszystkich opowieści,
wybierzemy te najciekawsze. Zamierzamy spisać relacje
kobiet zwykłych, ale mających niezwykłe życiorysy –
mówi Wanda Radłowska, szefowa stowarzyszenia
„Radość Życia”. Możecie opowiedzieć o swoich
losach anonimowo, ale także podać imię oraz
nazwisko. Zostawmy coś potomnym.
Jeśli chcecie podzielić się swoją historią, wystarczy, że zadzwonicie pod numer wałbrzyskiego telefonu senioralnego – 74 66 09 609. Wolontariusze
dyżurują przy nim od poniedziałku do środy w
godz. 10:00-14:00. Wasze wspomnienia zostaną
nagrane, a później przepisane. To może być też
świetna forma aktywizacji i wyrwania z objęć
samotności. Być może wam może wydawać się,
że nie macie niczego ciekawego do opowiedzenia, ale co wam szkodzi zadzwonić i podzielić się
swoją historią. Pozwólcie wsłuchać się w wasze
» Opowiedzcie o swoich losach
ToP
dzieje innym.

REKLAMA

Przykład? Jedną z pań, która zdecydowała się opowiedzieć
o swoim życiu, jest pewna 95-latka. Na pierwszy rzut oka
zwyczajna starsza pani, ale gdy wsłuchacie się w jej opowieść, okaże się, że ma za sobą niezwykłe przeżycia. Wychowała ośmioro dzieci i uwierzcie, nie było jej łatwo, a niemal
najwspanialsze chwile młodości przypadają na okres wojny.
Jej losy zostaną spisane i znajdą się w jednej z dwóch
broszur, które stowarzyszenie „Radość Życia” roboczo nazwało kwartalnikiem senioralnym. Wymyślono nawet jego
nazwę – „Kobiety zwykłe, a niezwykłe”. Pierwszy numer
pisma ma się okazać na przełomie czerwca i lipca, drugi na
przełomie sierpnia i września tego roku. To w nich znajdą się
historie naszych seniorek, najpierw opowiedziane, a później
spisane przez młodzież. Koniecznie opowiedzcie o swoich
losach. – Mamy w Wałbrzychu Rok Kobiet, dlatego czekamy
na wspomnienia tylko seniorek. Czekamy na historie osób
w wieku 60+. Takich, które mają już jakiś bagaż doświadczeń i mogą podzielić się anegdotami ze swojego życia. Nie
określamy konkretnej tematyki, bo interesuje nas dosłownie

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Ależ lubimy takie pomysły! Żeby nie zanudzać przydługimi wstępami, od razu przechodzimy do rzeczy.
Stowarzyszenie „Radość Życia” zachęca seniorki do
wspominania swoich historii. Tylko nie mówcie,
że wasze życie było nieciekawe. Bzdura, każdy
przeżył coś fascynującego.
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POWIAT WAŁBRZYSKI

Bezpieczniej dzięki barierom
Na powiatowych drogach ruszyły prace zmierzające do poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na terenie pięciu gmin powiatu
wałbrzyskiego montowane są bariery energochłonne. Ekipy montażowe zainstalują 968 metrów bieżących osłon. Wartość robót
to prawie 100 tys. zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych powiatu wałbrzyskiego. Bariery montowane są: w gminie Mieroszów na drodze

powiatowej nr 3383D w Nowym Siodle na
długości 96 mb, w gminie Głuszyca na drodze
powiatowej nr 3377 D w Sierpnicy na długości

108 mb oraz na drodze powiatowej 3379D w
Łomnicy na długości 92mb, w gminie Stare
Bogaczowice na drodze powiatowej nr 3463D
w Nowych Bogaczowicach na długości 188mb.
Także w gminie Czarny Bór na drodze powiatowej 3464D w Jaczkowie na długości 92mb,
na drodze powiatowej z Jaczkowa do Witkowa
na długości 48mb, w Grzędach na drodze
powiatowej 3367D na odcinku 20 mb oraz
w Grzędach Górnych na drodze powiatowej
3367D na odcinku 40mb. Ponadto w gminie
Walim na drodze powiatowej 3368D z Zagórza

Śląskiego do Dziećmorowic na długości 68 mb,
na drodze powiatowej 3373 D w Glinnie na długości 116mb oraz na drodze powiatowej 3373D
z Glinna do Michałkowej na długości 100 mb.
SCB

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Jeśli nie ograniczymy zużycia plastikowych opakowań, w końcu w nich utoniemy

WAŁBRZYCH

Kupujcie z głową. Ograniczajcie!
Nie ma chyba osoby w Wałbrzychu, która nie słyszałaby o akcji „Stop
Plastik”. Ze świecą szukać takich też w regionie. Odpowiedzcie sobie szczerze, stosujecie się choćby do jednego zapisu zawartego w
tym ekologicznym dekalogu? Jeśli tak, zwracamy honor. Jeśli nie,
chyba nie będziecie mieć nic przeciwko, jeśli przypomnimy jedną
bardzo ważną zasadę.
Tę, na którą władze miasta kładą
ostatnio szczególny nacisk. Żeby
mniej zużywać opakowań plastikowych, choćby podczas zakupów. To
naprawdę nie jest trudne i da się zrobić. Zresztą zaraz wam podsuniemy
kilka pomysłów.
Wyobraźcie sobie, że idziecie na targ
po warzywa i owoce. Bywa, że sprzedawcy każdy rodzaj żywności pakują
do osobnych woreczków foliowych.

Jabłka lądują w jednym, banany w
innym, a pomidorki koktajlowe w kolejnej foliówce. Takiej wiecie cieniutkiej,
co to jest zmorą wszystkich. Wykorzystywanie grubych toreb plastikowych
na zakupy w marketach zdecydowanie
spadło, ale te cienkie woreczki są
nadal powszechne. Zbyt powszechne
w użyciu. A gdybyście tak powiedzieli
ekspedientce, żeby nie pakowała owoców i warzyw do foliówek? Możecie

je przecież włożyć luzem do torby
wielokrotnego użytku. Pomyślcie, o ile
mniej „syfu” byście przynieśli do domu.
Teraz możecie powiedzieć „sami nic
nie zdziałamy”. Może indywidualnie
nie zbawicie planety, ale jeśli wasze
zachowania podpatrzą sąsiedzi, może
wezmą je do serca członkowie dalszej
rodziny i jeżeli przekonają się do
nich koledzy i koleżanki z pracy, tylko
pomyślcie, ile to przyniesie korzyści.

Fot. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
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Dla wszystkich.
Albo idziecie po jajka od „szczęśliwych kurek”. Chyba korona nikomu
z głowy nie spadnie, jeśli pójdzie z
własnym opakowaniem pod pachą,
zamiast kupować za każdym razem
plastik lub inne sztuczne tworzywo,
do zapakowania ledwie 10 jaj? Coraz
częściej sklepy pozwalają też nasypywać ryż lub mąkę do własnych opakowań. To kolejny sposób, jak ograniczyć zużycie plastikowego badziewia.
Można być jeszcze bardziej radykalnym i na przykład nie kupować
towarów, które nie mają ekologicznych opakowań. To zadanie dla
prawdziwych twardzieli, bo jeśli
pójdziecie do marketu, to okaże się, że
wiele produktów jest zapakowanych
próżniowo. Dla nas zawsze „hitem”
były serki pewnej bardzo znanej
marki. W zewnętrznym opakowaniu
jest 8 plasterków waszego ulubionego serka i każdy jest jeszcze ciasno
ściśnięty w dodatkowej folii. Tak wiemy, żeby zachował dłużej świeżość,
żeby plastry nie sklejały się, ale czy
nie można inaczej? Nie odkryjemy
chyba Ameryki, jeśli napiszemy, że
najlepszym sposobem na zmniejszenie ilości plastikowych opakowań
jest ograniczenie ich zużycia. Możecie
zacząć na zakupach. Jutro, pojutrze, w
weekend. Spróbujcie raz, a przekonacie się, że można plastik zastępować
papierem.
Wałbrzych już w 2019 roku zaczął
przecierać szlaki ograniczając plastik. Pamiętacie, jak miasto zakazało
używania jednorazowych sztućców,
kubków i innych tacek na imprezach
miejskich? Larum było wielkie, ale
jakoś większość osób już do tego
przywykła. Zresztą mamy też dobre
wieści. Zerknijcie na dane poniżej.
Wynika z nich jasno, jak w ciągu
ostatnich trzech lat zmniejszyło się zużycie w mieście tworzyw sztucznych,
a dokładnie butelek PET. Aż trudno
uwierzyć w te dane, ale to prawda.
W kwietniu tego roku zużyliśmy o
połowę mniej plastikowych butelek
niż w 2019 roku. I o to chodzi.
Tomasz Piasecki

Zużycie opakowań z tworzyw sztucznych
butelki PET (dane w tonach)
Kwiecień 2019

76,12

Kwiecień 2020

46,02

Kwiecień 2021

41,44
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» Zabawa w parku linowym jest całkowicie bezpieczna

Wielu chciało poczuć się
jak Tarzan, dlatego chętnie
korzystali z parku linowego
i tyrolki. Innym w głowie
było pionowe wdrapywanie
się, a więc wybrali ściankę
wspinaczkową. Wiatr we
włosach poczuli młodsi i
starsi zjeżdżając torem saneczkowym.
Nie zabrakło amatorów
jednośladów. Trasy single
track były oblegane, a w
wypożyczalni rowerów górskich i elektrycznych nie dla
wszystkich starczyło dwóch
kółek. W tym miejscu ważna
uwaga. Jeśli chcecie dowiedzieć się wszystkiego o aktualnej ofercie wypożyczalni,

wystarczy zadzwonić pod nr
tel. 606 786 569. Pamiętajcie, że osoby biorące rower
na godziny muszą być pełnoletnie i posiadać dowód
osobisty lub inny dokument
ze zdjęciem. Choć gości było
mnóstwo, raczej nie mieli
oni problemu z bezpłatnym
zaparkowaniem swojego
samochodu. Przy parku linowym liczba miejsc jest
ograniczona, ale przy Kompleksie Active dla każdego
znajdzie się kawałek placu,
żeby zostawić auto. Stąd do
„Czarodziejskiej Góry” już
tylko rzut kamieniem, albo
jak kto woli miły spacer w
pięknych okolicznościach

przyrody. Obiekt jest na razie
czynny od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-18:00,
a w wakacje będzie otwarty
również w poniedziałki.
Jeszcze słowo o bezpieczeństwie, na co trzeba zwracać uwagę. Trasa
linowa przeznaczona dla
młodszych użytkowników w
parku aktywności w Jedlinie-Zdroju przy ul. Poznańskiej jest wyposażona w
najnowocześniejszy system
bezpieczeństwa. Podobne
urządzenia posiada tylko kilkanaście tego typu obiektów
w kraju. Dzięki nowatorskiemu systemowi użytkownicy
na całej trasie „junior” są

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Nie ma co, mieliśmy nosa pisząc niedawno o Parku
Aktywności „Czarodziejska Góra”. Tydzień temu w
weekend, gdy pogoda dopisała, nie było tam gdzie
szpilki wcisnąć. Wielu turystów zdecydowało się skorzystać z wielu atrakcji Także tych przy kompleksie
Active. Wcale im się nie dziwimy.

zabezpieczeni liną asekuracyjną i nie muszą przepinać
się w trakcie przechodzenia
przez kolejne etapy. Do dys-

pozycji są trasy: maluch (zabezpieczona siatką), junior,
standard, extremum i tyrolska. Podczas przechodzenia

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

» Oto, co po sobie zostawiają niektórzy „turyści”

MIEROSZÓW

Szczoteczka do zębów na szlaku
O takich akcjach nigdy za wiele. Zresztą co wam będziemy opowiadać. Wystarczy przejrzeć kilka archiwalnych numerów WieszCo, by przekonać się, że chętnie piszemy o tych,
którzy sprzątają góry po innych. Brudasach i flejach, uważających się za wielkich turystów
i pozostawiających po sobie sterty śmieci.
Dodamy tylko, że piszemy o
ogólnopolskiej akcji „Czyste góry”,
zorganizowanej też w Mieroszo-

wie. Niesamowite, że ludzie z tej
miejscowości, położonej niezwykle
malowniczo, skrzyknęli się i wspólnie

wyszli na szlak, żeby uprzątnąć teren.
Mogli siedzieć w domu i narzekać,
grilować, oglądać kolejny sezon

ulubionego serialu na Netflixie lub
drzemać na kanapie. Ale nie, oni
dobrowolnie ubrali gorsze ciuchy,

poszczególnych tras można
skorzystać z asekuracji instruktora.
Red

wzięli pod pachę rękawiczki oraz
worki i poszli w las.
Zbiórkę wszystkich chętnych zorganizowano 8 maja w mieroszowskim rynku. Po odprawie i podziale
na grupy całe rodziny, paczki znajomych, koledzy i koleżanki z pracy,
sąsiedzi, wszyscy ruszyli w teren.
Do posprzątania były szlaki wokół
Lesistej Wielkiej, Sokołowska i Andrzejówki.
Ale co tam, wielu znalazło się
takich, dla których ekologia, to nie
tylko segregowanie śmieci i picie
wody z kranu. Wysprzątali Suchawę,
Stożek Wielki, Włodawę, Waligórę i
wiele innych miejsc na terenie gminy
Mieroszów. Po tych, którzy wchodzą
do lasu i zostawiają po sobie dosłownie tony śmieci, np. nawilżane
chusteczki, opakowania po chipsach,
wszelkiego rodzaju butelki plastikowe, a nawet… szczoteczki do zębów.
Jak widać po tym, co znaleziono w
górach, brudasy wychodząc na szlak
nie mogą żyć bez jedzenia i picia.
Zwłaszcza napojów wyskokowych.
Nie znaczy, że trzeba żyć „o suchym
pysku”, ale trzeba pamiętać, że po
zjedzeniu batona lub wypiciu piwka
opakowanie i butelkę należy zabrać
ze sobą. A nie zostawiać w zaroślach. Ciekawe, czy w domach po
wypiciu napoju lub zjedzeniu jogurtu
opakowanie ląduje pod łóżkiem?
Red

Pierwszy żłobek w historii gminy
Umowa na budowę żłobka w Czarnym Borze została podpisana.
W gminie powstanie ciekawy architektonicznie obiekt, który będzie służył mieszkańcom gminy i nie tylko.

urodzeniu dziecka na rynek pracy. To również
pozwoli na zapewnienie gminnej kompleksowej edukacji. Od żłobka poprzez przedszkole,

aż po szkołę podstawową – mówi wójt Adam
Górecki.
Budowa żłobka gminnego pochłonie blisko
5,3 mln zł. Udało się na ten cel pozyskać dofinansowanie z dwóch źródeł – dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu
„Maluch+” w kwocie 1,8 mln zł oraz środki z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 2,5 mln zł. Pozostała część, blisko
1 mln zł, pochodzić będzie z budżetu gminy
Czarny Bór.
SCB

Drzewko dla małego dziecka
Mieszkańcy Szczawna doskonale znają to przedsięwzięcie i chętnie w nim uczestniczą, zgłaszając swoje niedawno narodzone pociechy. Żeby miały swojego nietypowego „patrona”. Drzewo, które będzie razem z nimi rosło. Właśnie ruszyła
kolejna odsłona akcji „Drzewko Naszego Dziecka”.
lat, ale „starszaki” też miały szansę,
żeby na stałe wpisać się w krajobraz miasta.

O co chodzi w akcji „Drzewko
Naszego Dziecka”? Dla wskazanych dzieciaczków powstają

GŁUSZYCA

Miasto, co rowerami stoi

specjalne granitowe tabliczki,
na któr ych wypisywane są
imiona oraz daty urodzenia,

ale nie tylko. Jest tam także miejsce
na okolicznościowy napis oraz gatunek
drzewa, które zostało posadzone. Następnie tabliczki umieszczane są przy
drzewach we wskazanej lokalizacji. To
wprawdzie tylko symboliczny gest, ale
dla rodziców niezwykle ważny. Z jednej
strony upamiętniający narodziny córeczki
lub synka, z drugiej zaś dla gminy oryginalny sposób powitania na świecie
swoich nowych mieszkańców. To też
wyjątkowa pamiątka. Kto by nie chciał
obserwować rozwoju dziecka, przy okazji
móc podziwiać wzrost drzewa, które jest
jego „patronem”? A ile przy tym radości
podczas rodzinnych spacerów?! Mogą
o tym opowiedzieć ci, których pociechy
zostały w ten sposób wyróżnione przed
kilku laty. „Drzewko Naszego Dziecka”
to akcja, która trwa w Szczawnie od
kilku lat. W tym czasie młode drzewka
pojawiły się m.in. przy ul. Kasztanowej,
Wojska Polskiego, czy alei Spacerowej.
W tym roku urzędnicy na razie zebrali
deklaracje od rodziców. I jak zwykle,
podobnie jak w poprzednich latach, nie
brakowało chętnych. Symboliczne sadzenie drzewek zaplanowano 1 czerwca. A
jakże, w Dniu Dziecka. Przy ul. Topolowej
posadzone zostaną jarzęby szwedzkie, przy
ul. Kasztanowej – kasztanowce (nie mogło
być przecież inaczej), przy ul. Prusa swoje
miejsce znajdą klony, a przy ul. Mickiewicza – lipy.
Red

» Głuszyca to
idealne miejsce do
rowerowej wycieczki

Banalne jest powtarzanie, że Głuszyca to jedna z najbardziej przyjaznych rowerzystom gmin w regionie. To
jakby powiedzieć, że NBA to najlepsza koszykarska
liga świata. Tak po prostu jest i już! Trasy dla siebie
znajdą tu wszyscy. Zarówno kolarze tradycyjni, jak i ci
jeżdżący na rowerach elektrycznych.
Z myślą o tych drugich gmina stworzyła wypożyczalnię
rowerów elektrycznych, które
doskonale sprawdzają się w
poznawaniu różnych zakamarków gminy.
Pamiętacie uroczyste otwarcie w 2018 roku? Wtedy burmistrz Głuszycy Roman Głód
zachęcał mieszkańców do korzystania z takiej właśnie formy
rekreacji. Nie musiał właściwie
tego robić, bo głuszyczanie to

wielcy miłośnicy jednośladów.
Wypożyczenie roweru jest cały
czas bezpłatne. Początkowo
wypożyczalnia mieściła się
w siedzibie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Grunwaldzkiej, a od
czerwca 2020 roku rowery
można pożyczać na terenie
centrum przesiadkowego przy
ul. Łukasiewicza.
Teraz ważne informacje
dla mniej zorientowanych,

choć przypuszczamy, że takich jest niewielu, ale nie
zaszkodzi przypomnieć kilku
najważniejszych informacji.
Wypożyczalnia czynna jest
w sezonie 2021 od wtorku
do czwartku w godzinach
10:00-14:00, w piątki w
godzinach 9:00-14:00, a w
soboty w godzinach 9:0012:00. Pamiętajcie jednak,
że istnieje możliwość zmian
godzin jej otwarcia, a nawet

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Kolejne dzieciaczki będą miały
swoich „drzewnych patronów”

Tym razem rodzice mogli zgłaszać przede wszystkim maluchy
urodzone w ciągu ostatnich dwóch

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

CZARNY BÓR

- Jestem przekonany, że powstanie żłobka
i stworzenie miejsca opieki dla 55 maluchów
przyczyni się do szybszego powrotu kobiet po
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zamknięcia w przypadku
złej pogody lub z powodu
innych okoliczności, które
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo rowerzystów.

„Elektryki” wypożyczane są
maksymalnie na 24 godziny lub na czas od soboty
do wtorku do godz. 10:30.
Przed skorzystaniem radzi-

my, byście zapoznali się z
regulaminem wypożyczalni dostępnym na stronie
www.ckmbp-gluszyca.pl.
Red
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Każda adopcja nas raduje
Cieszymy się jak niemowlak grzechotką z każdej adopcji czworonoga ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. Wtedy wiemy, że nasza akcja ma sens i przynosi wymierne korzyści. Zwłaszcza dla kotów lub psów, czekających niekiedy
miesiącami na nowy dom. A my nie przestajemy namawiać – nie kupujcie, adoptujcie.
BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: 10 lat
Data pr zyjęcia
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!

GACEK, nr ewidencyjny 30/21
Wiek: około 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.03.2021

Gacek to nieduży psiak, uwielbia towarzystwo ludzi, ale wymaga jeszcze trochę
pracy i cierpliwości, bo potrafi pokazać
charakter.

MAKS, nr ewidencyjny 20/21
Maks to przemiły senior, staruszek szukający dobrego domu. Czy odnajdzie w
końcu ukochanych właścicieli?

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.

JAKE, nr ewidencyjny 214/20
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
14.09.2020

Jake to piękny pies w typie rasy Amstaff,
przeszedł trudne chwile, więc adopcja tylko dla osoby doświadczonej, po dłuższym
zapoznaniu się z psem i jego zachowaniem.

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

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

ERNI, nr ewidencyjny 248/20
Wiek: około 13 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
06.11.2020

Erni jest trochę schorowany, sporo
przeszedł w swoim życiu, ale nadal
potrafi być zadziorny! Polecamy go do
adopcji.

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

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

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia
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: około 15 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
03.02.2021

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl
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Fot. użyczone (LOT AW/Krzysztof Kaczmarek)

» Droga na Chełmiec z Dworzyska

Ida Hof na cześć hrabiny
Pewnie nieraz tu byliście. Na obiedzie, na lodach, pospacerować z rodziną. Ale
czy naprawdę zajrzeliście we wszystkie „kąty” Szczawna-Zdroju? Spróbujemy
was oprowadzić po tej zachwycającej miejscowości, kładąc nacisk na jedno,
niesamowite miejsce. Jesteście gotowi?

Szczawno-Zdrój to popularne uzdrowisko z bogatą szatą
roślinną i źródłami wód leczniczych. Spacer możecie zacząć
od jego centrum, gdzie znajdują się m.in. Teatr Zdrojowy
im. Henryka Wieniawskiego,
hala spacerowa i pijalnia wód
mineralnych. Bardzo charakterystyczne miejsca, znane chyba
każdemu. Z tymi zabudowaniami sąsiaduje Park Zdrojowy.
Wejdźcie do niego, a następnie
wdrapcie się na górującą nad
uzdrowiskiem Wieżę Anny,
skąd rozpościera się panorama
na okolice. Potem możecie
przejść do Parku Szwedzkiego,
po drodze mijając zabytkowy
Dom Zdrojowy (pierwowzór
słynnego Grand Hotelu w Sopocie). Zresztą, co wam będziemy dużo pisać, wystarczy
wspomnieć, że szczawieńskie
parki zaliczane są do najpiękniejszych na Dolnym Śląsku i
największych w Polsce.
Przechodząc przez Park
Szwedzki dojdziemy do Kom-

pleksu Dworzysko. To jest to
niesamowite miejsce, o którym
wspomnieliśmy we wstępie. Tu
od zawsze tętniło życie. W XIX
wieku znajdowała się tu ferma
owiec, krów i kóz, dzięki którym prowadzone było leczenie
serwatkami. Cieszyło się ono
doskonałą opinią, a kuracjusze
z całej Europy zjeżdżali się do
Szczawna-Zdroju, aby poddawać się tej niezwykłej terapii.

W 1845 r. powstał główny
budynek dworu nawiązujący do stylu szwajcarskiego z
łagodnym, dwuspadowym
dachem oraz elewacją ozdobioną drewnianym gankiem o
niepowtarzalnej ornamentyce.
Inicjatorką budowy folwarku
była hrabina Ida von Hochberg, żona właściciela Książa
Hansa Heinricha X. Nazwano
go „Ida Hof” – na cześć hra-

biny i pełnił wówczas rolę
gospody – zajazdu.
Po II wojnie światowej majątek został przejęty przez
państwo i przekształcono go
w PGR o nazwie „Ida Dwór”.
W latach 70. XX wieku obory
zmienione zostały na stajnie,
w których powstała filia słynnego Stada Ogierów Książ. W
latach 80. w jednej ze stajni
powstała restauracja Babinicz

a kompleks nazwano „Dworzysko”. Odwiedzało go wielu
znamienitych gości, także
zagranicznych, miłośników
jeździectwa oraz kuracjuszy.
Nagrywane były tu filmy i toczyło się życie towarzyskie... I
tak pozostało! Obecnie mieści
się tu ekskluzywny hotel z
kawiarnią Szwajcarką na parterze. Przy dworze znajduje
się restauracja Babinicz sły-

Główne obiekty uzdrowiskowe w Szczawnie-Zdroju
• Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego – zbudowany
został w 1891 r., posiada reprezentacyjną salę widowiskową o
wystroju neorokokowym
• Hala spacerowa i pijalnia wód mineralnych – to obiekty
wybudowane w 1896 r. w miejsce wcześniejszych spalonych w 1893 r. Długość obecnej hali wynosi 70 m i przylega ona bezpośrednio do pijalni wód. Ta łączy w sobie
cechy architektury regionalnej i stylów neogotyckiego i
neoromańskiego
• Dom Zdrojowy – wybudowany w 1912 r. należy do najpiękniejszych obiektów uzdrowiskowych w Polsce. Budowę
sfinansował książę Jan Henryk XV Hochberg z Książa. W
latach swojej świetności był to największy hotel na Dolnym
Śląsku. Jego projekt był inspiracją dla budowy Grand Hotelu
w Sopocie

nąca z bardzo dobrej kuchni
regionalnej opierającej się w
głównej mierze na daniach z
dziczyzny.
Dworzysko to również miejsce nierozerwalnie związane z
miłośnikami hippiki. Za restauracją rozciągają się zabudowania malowniczej stadniny,
której dominantą jest kryta
ujeżdżalnia. Można skorzystać
z organizowanych tutaj lekcji
nauki jazdy lub wziąć udział w
obozach jeździeckich.
Za stadniną rozpościera
się malowniczy teren Gór
Wałbrzyskich, który idealnie
nadaje się do jazdy konnej
czy rowerowej. Na miejscu
można też wypożyczyć rowery
– w wersji standardowej, jak i
elektrycznej. Wkrótce na terenie kompleksu zostanie także
otwarte jedyne w okolicy pole
do gry w mini golfa!
Red
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» Harcówka, przy której w latach 1950-1959 funkcjonował
wałbrzyski ogród zoologiczny (Fot. www.polska-org.pl)

Wilkom cukierki, koziołkowi kiełbasę
Historia ogrodów zoologicznych sięga starożytności. Już dwa tysiące lat przed naszą erą funkcjonowały np. w Chinach czy Egipcie, przynosząc rozrywkę ludności i
będąc obiektem dumy władców. Pierwszy polski ogród zoologiczny o charakterze
naukowo-dydaktycznym założył w 1833 roku w Podhorodcach (obecnie Ukraina),
Stanisław Konstanty Pietruski.
Najstarszy ogród zoologiczny na terenie obecnej Polski
otwarto we Wrocławiu w dniu
10 lipca 1865 roku. Obecnie
wrocławskie ZOO posiada
największą spośród polskich
zwierzyńców liczbę zwierząt
(około 12 tys.) i gatunków (ok.
1,1 tys.). Kolejne było ZOO w
Poznaniu-Jeżycach, założone
w 1874 roku, formalnie zarejestrowane rok później.
W przedwojennym Wałbrzychu nie założono nigdy
ogrodu zoologicznego, nie licząc niewielkich zwierzyńców,
jak np. ten przy schronisku
na górze Barbarka na Podgórzu, który miał zwiększyć
atrakcyjność tego miejsca
i przyciągnąć turystów. W
latach powojennych udokumentowane jest istnienie

dwóch niewielkich ogrodów
zoologicznych: przy Zamku

Książ i przy schronisku Harcówka. Co o nich wiemy?

Na pierwszy ogień weźmy
Książ. W 1976 roku Zjedno-

» Dziki w zwierzyńcu przy Zamku Książ (Fot. Krzysztof Jaworski, rok 1984)

czenie Rolniczo-Przemysłowe „Agrokompleks Sudety”
(później zarządzające Przedsiębiorstwem Usług Turystyczno-Socjalnych Zamek Książ)
opracowało koncepcję utworzenia przy zamku ogrodu
zoologicznego z gatunkami
zamieszkującymi Sudety. W
miejscu obecnego Tarasu Północnego założono niewielki
zwierzyniec, gromadząc w nim
kilka gatunków dużych ssaków
i ptaków. Największą atrakcją
tego ogrodu było stado muflonów. Zatrzymajmy się na
chwilę przy tych zwierzętach
o pięknych, długich i zawiniętych rogach. Ich ojczyzną są
Korsyka i Sardynia. Niektóre
źródła wskazują, że w 1900
roku sprowadziła je w Karkonosze magnacka rodzina

Schaffgotschów. Ale według
Instytutu Ochrony Przyrody
PAN na teren obecnej Polski
sprowadził je w 1901 lub 1902
roku hrabia Seidlitz-Sandreczki.
Pięć muflonów z hodowli na
terenie dzisiejszej Słowacji ulokowano w okolicach Bielawy.
Introdukcja (krótko mówiąc to
sprowadzenie obcego gatunku
z innego obszaru geograficznego) okazała się skuteczna.
Pomimo odstrzału, w 1920
roku, populacja tych muflonów
liczyła już 20 osobników. W
Górach Wałbrzyskich muflony
introdukowano w latach 1914
i 1921. Ich liczebność w 1925
roku wynosiła 134 osobniki. Dzisiaj spacerując trasami
wokół Zamku Książ można
natknąć się na muflonową
rodzinę. Niestety, monitoring

obszarów chronionych w ramach
sieci Natura 2000 wykazał, że lokalnie
muflony mają destrukcyjny wpływ na
cenne siedliska (szczególnie naskalne i
narumoszowe zbiorowiska roślinne).
Taki katastrofalny wpływ stwierdzono
np. na Pogórzu Wałbrzyskim, w dolinie Czyżynki płynącej przez Książański
Park Krajobrazowy. Jak widać, sprowadzanie obcych gatunków zwykle
nie jest dobre dla lokalnej fauny i flory,
co nie zmienia faktu, że obserwowanie muflonów jest ekscytujące.
Inna ciekawostka związana z
książańskim zwierzyńcem to film
„Znak Orła”. Niektóre sceny tego
kostiumowego serialu dla młodzieży
w reż. Huberta Drapella kręcono
właśnie od strony ówczesnego parku
zwierząt. Interesująco o powstaniu
zwierzyńca przy zamku napisała
Marta Wesołowska. Tak ciekawie,
że warto ją zacytować w całości:
„Urządzenie Zwierzyńca jest osobistym sukcesem organizacyjno-akrobatycznym gospodarzy Książa. Był
kłopot z podciągnięciem zwierzątek
pod rewaloryzację – a tylko z tego
funduszu można finansować takie
przedsięwzięcie. Dyrektor Kawwa
przeprowadził więc rozumowanie
następujące – Bolko, trzynastowieczny władca zamku, trzymał tutaj sporo
dzikiego zwierza, co w przekazie
zanotowano. Skoro tak – a także
skoro przywrócenie do historycznego
stanu flory zamkowej liczy się jako
rewaloryzacja – dlaczegóżby rewaloryzacją nie miało być przywrócenie
historycznego i to piastowskiego
stanu fauny? W Zwierzyńcu są pawie zwykłe, bażanty królewskie,
kurki holenderskie, daniele albinosy,
osiem muflonów, sarenki, kozice
afrykańskie… Króliki też były, ale
rozkradli. A przed każdymi świętami
obowiązuje zaostrzona czujność z
powodu dzików. Tyle oswojonych
szynek chodzi sobie po wolności!”
Przyznacie, że zdanie o szynkach jest
rozbrajające. Koniec końców, zwierzyniec zlikwidowano pod koniec lat
80. ubiegłego wieku.
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W dniu 24 kwietnia 1950 roku
weszła w życie ustawa o nadzorze
państwowym nad ogrodami zoologicznymi, zgodnie z którą jednym z
obowiązków ówczesnego ministra
oświaty było ustalanie sieci ogrodów
zoologicznych. Niestety w dziennikach urzędowych Ministerstwa
Oświaty z lat 50. nie znalazłem żadnego dokumentu ustalającego wykaz
ogrodów zoologicznych, dlatego
nie mam pewności, czy książański
zwierzyniec był w nim ujęty.
Ale lokalna prasa informowała,
że inny wałbrzyski ogród zoologiczny, przy Harcówce, figuruje w
oficjalnym spisie polskich ogrodów
zoologicznych. Poznajmy zatem
jego historię. Najpierw kilka słów o
jego założycielu. Alojzy Ciasnocha
przyszedł na świat 21 stycznia 1921
roku w Bystrzycy na terenie Czechosłowacji. W 1933 roku wstąpił
do Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji, 3 lata później w rodzinnej
wsi założył drużynę harcerską. W
czasie wojny aktywnie działał w
podziemiu. Gdy 31 sierpnia 1945
roku ukończył gimnazjum, ruszył za
pracą na Dolny Śląsk. Mieszkanie na
Nowym Mieście, które otrzymał po
przybyciu do Wałbrzycha, szybko
stało się miejscem spotkań harcerzy.
Pierwsza zbiórka, zalążek przyszłej
13. Dolnośląskiej Drużyny Harcerzy,
odbyła się w tym mieszkaniu w dniu
12 października 1945 roku. W 1946
roku Ciasnochę mianowano do
stopnia podharcmistrza, rok później
na komendanta dwóch wałbrzyskich hufców (Wałbrzych-Miasto
i Wałbrzych-Powiat). W grudniu
1947 odsunięto go od pracy. Był to
początek stopniowego odsuwania
instruktorów przedwojennych od
władz harcerskich. Komendant skrupulatnie rozliczył się z prowadzonej
działalności.
Gdy w 1950 roku rozpoczął pracę
w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, mianowano go kierownikiem schroniska PTTK „Harcówka” w parku im. Jana III Sobieskiego.

W tym samym roku, dla własnej pasji,
zaczął hodować małe stado pawi
i bażantów. Tak powstał prywatny
ogródek zoologiczny, który w krótkim
czasie zdobył dużą popularność. Z
czasem zwierząt przybywało. Doszły
jastrzębie, myszołowy, puszczyki,
sarny i dziki. Zwierzyniec się rozrastał. Jeszcze w czerwcu 1956 roku w
lokalnej prasie można było przeczytać,
że zamieszkują w nim sowy, bażanty,
myszołowy i wiele innych ptaków, a
na początku czerwca przyszły tu na
świat dwie sarenki. Redaktor Trybuny Wałbrzyskiej sugerował, aby tym
miejscem zajął się referat parków i
lasów przy Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej i dopomógł w jego rozbudowie. Gdyby tak się stało, wówczas
niewielkim kosztem miasto miałoby
własne ZOO.
Alojzy Ciasnocha, nie patrząc na
przeciwności losu, robił co mógł, aby
zwierzyniec działał i dawał schronienie zwierzętom. Ogrodził teren
siatką i postawił kilka klatek. Wszystko
własnym sumptem. Niestety koszty
utrzymania zwierzyńca przerosły
jego możliwości finansowe. Wtedy
zwrócił się do Wydziału Gospodarki
Komunalnej z prośbą o pomoc. W
dniu 7 grudnia 1956 roku Miejska
Rada Narodowa podjęła uchwałę, na
mocy której uznano, że jego zwierzęta
przechodzą na własność miasta. W
uchwale przewidziano budowę odpowiednich pomieszczeń dla mieszkańców ZOO. Przejęcie zwierzyńca
zrealizowano w lutym 1957 roku. Na
dalsze funkcjonowanie ogrodu zaplanowano dotację w wysokości 150 tys.
zł. Ostatecznie przyznano tylko 1/3
tej kwoty – na pokarm dla zwierząt
i opłacenie pół etatu dla opiekuna w
osobie Alojzego Ciasnochy.
W połowie 1957 roku menażerię tworzyły: niedźwiedź, jeleń,
małpa, dwa wilki, dwa dziki, trzy
sarny i ptaki (myszołowy, jastrzębie,
puszczyki). Zwierzyniec był otwarty
dla wszystkich chętnych, chociaż
niektórzy ze zwiedzających zachowywali się w stosunku do zwierząt

» Taras Północny przy Zamku Książ w czasach, gdy w tym miejscu
funkcjonował zwierzyniec (Fot. Krzysztof Jaworski, rok 1984)

obrzydliwie. Jak pisała ówczesna
prasa: „Szczególnie dostaje się małpce. Ludzie nie lubią, gdy siedzi ona
smutna i osowiała. Szturchają więc
ją kijami i rzucają kamykami, by
biegała przerażona po klatce i robiła
śmieszne miny. Inni dowcipnisie
wymyślili sobie zabawę w karmienie
zwierząt. Raczą więc np. malutkiego, dziarskiego koziołka kiełbasą,
a wilkom rzucają cukierki”. Nad
funkcjonowaniem ogrodu czuwał
jeden człowiek – Alojzy Ciasnocha.
Starał się o żywność, przygotowywał pokarm, sprzątał klatki i teren
zwierzyńca. Był stróżem, opiekunem,

» Północna elewacja Zamku Książ. W latach 70. i 80. przy zamku
funkcjonował zwierzyniec (Fot. Kolekcja rodziny Miziołków)

lekarzem i kierownikiem w jednej
osobie. Równocześnie pełnił funkcję
dyrektora Zarządu Urządzeń Turystycznych. To był niełatwy czas dla
ogrodu. Owies i mięso były trudno
dostępne, brakowało magazynu i
opieki weterynaryjnej, pokarm dla
zwierząt przygotowywano w kuchni
Harcówki. Pomocnika przyjętego do
karmienia zwierząt po trzech miesiącach trzeba było zwolnić. Od zwiedzających nie pobierano opłat, które
chociaż w niewielkim stopniu mogłyby wspomóc działalność ogrodu.
Minęła połowa roku, a planowana
rozbudowa zwierzyńca (wybieg dla
niedźwiedzia i parterowy budynek z
czterema wybiegami wewnętrznym
i zewnętrznymi) nawet nie drgnęła.
Pojawiały się głosy rozsądku – czy
Wałbrzych stać na wydanie kwoty
300-500 tys. zł rocznie na funkcjonowanie ogrodu zoologicznego,
gdy najbliższe duże ZOO znajduje
się niedaleko, we Wrocławiu? Takie koszty funkcjonowania ogrodu
zoologicznego średniej wielkości
z przewagą zwierząt krajowych i
łatwymi w utrzymaniu zwierzętami
egzotycznymi oszacował specjalista.
Cdn...
Piotr Frąszczak
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1) Jońca E., Osobliwości przyrodnicze
Wałbrzycha, Kronika Wałbrzyska 1981;
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Tajemnice czekają na odkrycie
Czy pod koniec drugiej wojny światowej w zamku Książ prowadzono badania nad zaawansowaną bronią? Skąd wzięły się pogłoski o ukrytym przez Niemców w rejonie Książa podziemnym laboratorium? To tylko nieliczne z pytań, które padają w drugim tomie książki
„Tajny zamek Książ”.
Czy padają na nie konkretne odpowiedzi. Nie, no
jeszcze czego, tego wam
na pewno nie zdradzimy. Po
prostu musicie przekonać
się sami sięgając po pozycję
autorstwa Bartosza Rdułtowskiego.
Jeszcze odrobinę połechtamy waszą ciekawość
zadając kolejne pytania,
które padają w książce,
którą spragnieni odkrywania tajemnic Książ powinni
bezapelacyjnie przeczytać.
Ile prawdy jest w spekulacjach, że drążone podczas
wojny podziemia miały stanowić część niemieckich
prac nad bronią atomową?
A może rację mieli dziennikarze, według któr ych
chodziło o broń chemiczną
lub biologiczną? Kim byli

świadkowie twierdzący,
że w zamkowych podziemiach zamaskowano ich
fragmenty? Czy wycofujący się z okolic Wałbrzycha
Niemcy ukryli coś na terenie zamku Książ? Jak wyglądały relacje pierwszych
powojennych śmiałków
zwiedzających wykute pod
zamkiem sztolnie? Dlaczego kolejni dziennikarze nie
byli ze sobą zgodni co do
liczby odkrytych po wojnie
podziemnych kondygnacji?
Czy tajemnic zamku Książ
strzegą od lat Strażnicy? Jeśli tak, to kim są i co starają
się ukryć przed badaczami?
To tylko część pytań, na które autor szuka odpowiedzi,
kontynuując swoje śledztwo
w sprawie podziemnej tajemnicy zamku Książ.

Zresztą, co będziemy wam
opowiadać, oddajmy głos
samemu Bartoszowi Rdułtowskiemu. - Początek śledztwa, które relacjonuję w
książce „Tajny zamek Książ”
wyznaczały trzy anonimowe
listy, jakie otrzymałem jeszcze w 2013 roku. Ich autor,
nazywający siebie Przewodnikiem, pisał między innymi,
że „w Sowich Górach wciąż
kryje się potężna tajemnica”,
a pogłoski, iż „Niemcy w

kwietniu/maju 1945 roku
zamaskowali najważniejsze,
gotowe już podziemia” nie
były bynajmniej legendami.
Jak twierdził: „Na pewno
uczyniono to z jednym kompleksem. Ogromnym!”. Z
otrzymanych listów wynikało, że zaraz po wojnie
kompleks ten miał zwiedzić jego ojciec. Przyznam
szczerze, że początkowo
sprawę zbagatelizowałem.
Jednak informacje z dwóch

„Tajny zamek Książ, tom 2”
Wydawnictwo Technol
Kraków 2021
Stron 360
Książka jest już do nabycia w przedsprzedaży
na stronie: www.wydawnictwotechnol.pl

19

kUltUra
» - Sprawa mnie tak zaintrygowała, że postanowiłem przyjrzeć jej się bliżej
– mówi Bartosz Rdułtowski, autor książki „Tajny zamek Książ, tom 2”

kolejnych listów do tego
stopnia mnie zaintrygowały,
że postanowiłem przyjrzeć
się sprawie bliżej. Bodaj
najciekawsza wydała mi się
zwłaszcza jedna sugestia.
Przewodnik pisał mianowicie, że „zagadki Sowich Gór
i Książa są powiązane. Łączy
je uran”. Mówiąc najkrócej,

ktoś sugerował mi, że w
trakcie II wojny światowej
Trzecia Rzesza prowadziła
(lub planowała prowadzić)
w rejonie Gór Sowich i pobliskiego zamku Książ fragment
swoich badań atomowych.
Pokusa, by rzetelnie zweryfikować ową historię była
tak wielka, że ostatecznie

jej uległem. Śledztwo rozpocząłem od przeanalizowania materiałów, jakimi w
temacie prac nad niemiecką
tajną bronią w tym rejonie
już dysponowałem. O tym
opowiadam w tomie pierwszym „Tajnego zamku Książ”.
W tomie drugim, który
lada dzień będzie dostępny,

To się może naprawdę zdarzyć
Nim kina zostaną całkowicie otwarte i zostaniemy „przygwożdżeni” do foteli nowym repertuarem, pełnym nietuzinkowych premier,
zachęcam do sięgnięcia po płyty DVD. Dzielę się z wami filmami,
które z różnych względów stały się dla mnie ważne. Dziś polecam
„Once” Johna Carney’a.
wyjątkowe. Reżyser i autor scenariusza – John Carney – opowiedział,
pozornie zupełnie zwyczajną, historię o spotkaniu dwojga ludzi. On
(Glen Hansard) jest niespełnionym
muzykiem, który gra na ulicach
Dublina. Ona (Marketa Irgova)
jest samotną matką i emigrantką
z Czech. Różni ich wiele, ale łączy
jedno – pasja do muzyki. Rozmowy
o niej, wreszcie wspólne tworzenie
piosenek, może nie odmieni ich
losu, ale wyprowadzi ujmujący duet
z życiowego zakrętu.
Fabuła nie jest odkrywcza, ale
o sile „Once” stanowi co innego –
autentyczność. Rodzaj poruszającej,
ludzkiej prawdy rozkochał w „Once”
tysiące widzów na całym świcie. Na
dowód, że nie jestem gołosłowny
niech świadczy szum i nagrody, które
skromna produkcja zdobyła na wielu
festiwalach m.in. w Sundance (nagroda publiczności). Film, choć trudno
w to uwierzyć – powtórzę jeszcze

mawiamy wszystkich czytelników WieszCo, którzy
chcieliby podzielić się swoją
wiedzą o wojennych tajemnicach zamku Książ, żeby
napisali do autora. Piszcie
śmiało (bartoszrdultowski@
gmail.com)
Red

staram się odpowiedzieć na
szereg innych pytań, które od
lat nurtują wszystkich badaczy wojennej historii zamku
Książ – mówi autor książki.
Pytań, których część zadaliśmy na początku tego
tekstu. Autor dużo miejsca
poświęca też szczegółowej
analizie powojennej prasy.

Zanim do kina

Takich filmów jak „Once” szukam,
od kiedy pokochałem kino. Odkrywanie takich perełek nie zdarza się
jednak często. Podobnie jak bohaterowie filmu Johna Carney’a, którzy
w jakiś sposób trafiają na siebie, tak
ja czternaście lat temu poszedłem do
kina i niespodziewanie zakochałem
się w „Once”.
Moim wspomnieniom dodaje
magii fakt, że wszystko wskazywało
na to, że „Once” nie jest wart obejrzenia. Przecież film zrealizował nikomu nieznany, irlandzki debiutant.
W główne postaci wcielili się nie
aktorzy, lecz muzycy. Do tego fabuła
klasyfikowała film jako komedię
romantyczną. Pamiętałem jednak,
jak w takich chwilach Kałużyński
opowiadał, że czasami warto obejrzeć zły film, aby odnaleźć w nim
kilkusekundowe, wyjątkowe ujęcie
czy oryginalny pomysł realizacyjny.
W przypadku „Once” okazało się, że
całe osiemdziesiąt pięć minut jest

To zadziwiające, jak ciekawych rzeczy o niektórych
zagadkach można się dowiedzieć, gdy metodycznie
prześledzi się to, co na ich
temat w kolejnych latach
pisali dziennikarze.
Przy okazji razem z Bartoszem Rdułtowskim na-

raz – debiutanta, okazał się mniej
komedią romantyczną, a bardziej
psychologicznym musicalem. Użyte
w „Once” piosenki, w wykonaniu
oczywiście Glena Hansarda i Marketay
Irglovy, brzmią znakomicie nie tylko
w warstwie muzycznej, ale także tekstowej. Opowiadają o ich skomplikowanej sytuacji. Jedna z nich – „Falling
Slowly” została doceniona statuetką
Oscara. Ja polecam nie tylko tę, ale
cały soundtrack. Płyta jest dostępna
w Polsce, podobnie jak DVD z filmem.

Dopowiedzmy, że Glen Hansard jest
liderem grupy The Frames.
Podsumowując, „Once” to prosty
film o zwykłych ludziach, ale z niezwykłą pasją. Ogląda się go z przyjemnością, również dlatego, że obraz
przywołuje wspomnienia np. jak
dawnej nawiązywało się znajomości
z rówieśnikami. Najczęściej zaczynało
się od pytania – czego słuchasz? I,
w zależności od odpowiedzi, znajomość się rozwijała bardziej lub mniej.
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Okiem gracza

Z konsoli na wielki ekran

Fot. użyczone (www.shutterstock.com)

W ostatniej dekadzie poprzeczka dla pisarzy scenariuszy gier
poszybowała w górę. Historie opowiadane przez współczesne gry komputerowe są dopracowane do najdrobniejszego
szczegółu i zajmują szczególne miejsce w sercach graczy z
całego świata. Hollywood dość szybko to zauważyło i postanowiło ten fakt wykorzystać.

Prawnik radzi

Czym się różni zniesławienie od zniewagi. Wyjaśnia nasz prawnik Adam
Daraż.

W mowie potocznej słowa
„zniesławienie” oraz „zniewaga” występują zamiennie. Rozumie się przez nie najczęściej
„obrażenie innej osoby” czy
„przedstawienie innej osoby
w złym świetle”.
W języku prawnym i prawniczym słowa te mają jednak
różne znaczenia. Odnoszą się
do dwóch różnych czynów
zabronionych przez ustawę
karną. „Zniesławienie” reguluje
art. 212 Kodeksu karnego.
Ustawodawca oficjalnie nazywa to zachowanie „pomó-

wieniem”. Zniesławienie to
„sprowadzenie na kogoś złej
sławy”, czyli czynienie o nim
niepochlebnych opinii, negatywne wpływanie na jego
reputację. „Pomówienie” to z
kolei „mówienie o kimś źle”,
czyli najczęściej fałszywe posądzanie go o posiadanie pewnych złych cech. Właśnie tego
rodzaju zachowania są przez
ustawodawcę penalizowane.
Przepis stanowi bowiem, że:
„Kto pomawia inną osobę,
grupę osób, instytucję, osobę
prawną lub jednostkę organi-

zacyjną niemającą osobowości
prawnej o takie postępowanie
lub właściwości, które mogą
poniżyć ją w opinii publicznej
lub narazić na utratę zaufania
potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju
działalności, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności”. Nawet po spełnieniu
tych formalnych przesłanek,
pomówienie pokrzywdzonego
o negatywne postępowanie
lub właściwości nie musi stanowić przestępstwa. Będzie
tak w przypadku, gdy zarzut
czyniony niepublicznie okaże
się prawdziwy.
Za przestępstwo zniesławienia grozi kara grzywny albo
ograniczenia wolności. Jeśli
jednak pomówienie zostanie
dokonane za pomocą środków

UWAGA KONKURS

Wreszcie! Możecie wyjść do restauracyjnego ogródka, leniwie opaść
na krzesło i poczekać na podanie ulubionej potrawy. Po długim czasie
zamknięcia lokali gastronomicznych lunch na świeżym powietrzu smakuje
wyjątkowo. Na przykład w Restauracji Fabryka Naleśników i Pierogów
w Wałbrzychu przy ul. Obrońców Westerplatte (Piaskowa Góra). Jeśli nie
spróbowaliście domowych dań z tej knajpki, zachęcamy, byście to jak najszybciej zrobili. Na przykład biorąc udział w naszej zabawie. Proponujemy
wam rabat w wysokości 2 zł na każdego zamówionego naleśnika. Oferta
nie dotyczy pierogów. Żeby taniej zjeść, musicie poprawnie odpowiedzieć
na pytanie konkursowe. Zerknijcie na fotografię obok. Co mieści się w
budynku, którego fragment fasady widoczny jest na zdjęciu?
Każdy może skorzystać z upustu na wybranego naleśnika. Wystarczy,
że pokażecie kupon z dobrą odpowiedzią i od razu zapłacicie za potrawę
2 zł mniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z
naszej gazety w Restauracji Fabryka Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (19 maja) do piątku (21 maja).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.
Naleśniki otrzymacie na wynos, ale zjecie też na miejscu. Podstawą jest
kupon z poprawną odpowiedzią.

masowego przekazu, sprawca
może trafić na rok za kratki.
Dodatkową sankcją – niezależnie od formy pomówienia
– będzie nawiązka na rzecz
pokrzywdzonego albo na cel
społeczny. Co istotne, omawiane przestępstwo ścigane jest z
oskarżenia prywatnego.
O „zniewadze” mówi art.
216 Kodeksu karnego. W jego
§1 czytamy, że: „Kto znieważa
inną osobę w jej obecności
albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w
zamiarze, aby zniewaga do
osoby tej dotarła, podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolności. We wskazanym przepisie nie zdefiniowano w żaden sposób pojęcia
stanowiącego istotę zniewagi.
Konieczne jest więc sięgnięcie

SKN

CHALLENGER
Tym sposobem najpopularniejsze gry komputerowe
trafiły na ekrany kin. Nad
adaptacjami gier komputerowych panuje pewna klątwa
polegająca na tym, że gracze
rzadko kiedy są zadowoleni i
przyznają tym filmom niskie
oceny. Uważam, że wiele
produkcji tego typu zasłużyło
na takie traktowanie, osobiście nie potrafię wybaczyć
twórcom filmu Assassin’s
Creed tego, jak pochopnie
potraktowali tą wieloletnią
serię.
J e d n y m z p o w o d ó w,
dla których adaptacje gier
komputerowych otrzymują
niskie oceny, jest to, że
pomijają one wiele ciekado dorobku orzecznictwa.
Warto wspomnieć o postanowieniu Sądu Najwyższego z
dnia 7 maja 2008 roku, gdzie
czytamy, że: „Przestępstwo
znieważenia sprowadza się
do tych zachowań sprawcy,
które wyrażają pogardę dla
innej osoby, w szczególności
mają poniżyć ją, uwłaczać
godności oraz sprawić, aby
poczuła się obrażona” (sygn.
akt: III KK 234/07).
Podobnie jak w przypadku
przestępstwa pomówienia,
osoba znieważająca może
otrzymać karę grzywny albo
ograniczenia wolności (w
przypadku skorzystania ze
środków masowego komunikowania będzie to kara do
roku pozbawienia wolności).
I w tym przypadku istnieje

wych wątków z oryginału i
spieszą się z przedstawieniem historii. Hollywood
chyba też to zauważyło i
postanowiło rozwiązać ten
problem. Nie tworzy się
filmów, a seriale na podstawie gier.
Mam dużo wiary w ten
pomysł i liczę na to, że serialom uda się przełamać
klątwę złych ocen od graczy.
Z niecierpliwością czekam i
trzymam kciuki za wszystkie nadchodzące produkcje, zwłaszcza, że jest ich
naprawdę dużo. Serial na
podstawie Assassin’s Creed
ma planowaną premierę na
początek 2022 roku, obsada
The Last of Us została ogłoszona kilka tygodni temu,
a na Youtubie można już
zobaczyć zwiastun nadchodzącego Arcane (czyli serialu
animowanego na podstawie
LoL’a, o którym pisaliśmy
ostatnio). Zapowiada się
dobrze, ufam wam Netflix
i HBO Max, nie zepsujcie
tego!
Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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możliwość otrzymania nawiązki. Również przestępstwo
zniewagi ściga się z oskarżenia prywatnego.
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.

KUPON
Co mieści się w budynku, którego fragment fasady
widoczny jest na zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników i Pierogów przy
ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola) w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

Red
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Fot. Tomasz Czeleń

» Tych szlaków rowerowych żal nie przejechać. To nasze perełki

Rower jest OK

Najlepsze trasy wybrane
Dolnośląscy rowerzyści wskazali najlepsze według nich szlaki. Wybór był
spory, głosować można było w internecie, a swój wybór należało uzasadnić.
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, pod której patronatem odbywał się
plebiscyt, właśnie ogłosiła wyniki. Oto idealne propozycje na wycieczki!
Szlak będący rowerową
obwodnicą Gór Stołowych to
top 3. Tak można pisać, bo
niebieski szlak w Polsce, a po
czeskiej stronie oznaczony nr
4020 prowadzi asfaltowymi
drogami wokół Parku Naro-

UWAGA

dowego Gór Stołowych po
dwóch stronach granicy z
Czechami. Dystans 126 km
tej fantastycznej i widokowej
trasy jest niemal dokładnie
podzielony na pół między
dwa kraje. Przyjemne do jaz-

dy asfalty, panoramy, wzniesienia i zjazdy, słynne Skalne
Miasto, a nawet bunkry!
To tylko część atrakcji trasy,
której fragmenty opisywałem
już w tamtym roku w artykule
„Setkę przez Czechy”. Na tra-

KONKURS

Mniam! Jak miło jest zjeść posiłek w restauracji. Dobra, wiemy, że na razie
tylko na zewnątrz, ale już wkrótce także przy zachowaniu odstępów także
wewnątrz lokalu. Jeśli nie macie swojej ulubionej knajpki, podpowiadamy,
że bardzo dobre jedzenie mają w świdnickiej Restauracji Kryształowa, która
ponownie partneruje naszej cotygodniowej zabawie. Nie dość, że jest tam
smacznie, to jeszcze dzięki nam zjecie w tym miejscu taniej. Zapytacie, jak
to? Oferujemy wam duży rabat, ale oczywiście nic nie ma za darmo. Trzeba
wykazać się wiedzą na pewien temat. Zerknijcie na fotografię obok. Jakiego
znanego muzyka przedstawia widoczny na zdjęciu świdnicki mural?
Dodajmy chyba najważniejszą informację, że rabat na wybrane przez
was danie w knajpce wynosi 15 proc. Należy wpisać odpowiedź do kuponu i wycięty blankiet pokazać przy zamówieniu w lokalu. Tylko wtedy
skorzystacie z bonifikaty. Każdy kto zna odpowiedź, zje taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w
Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy (19
maja) do piątku (21 maja). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na
stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie zarówno na
wynos jak i zjecie na miejscu w ogródku. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

sie są jeszcze kłodzkie uzdrowiska, widok na Szczeliniec,
czy Wambierzyce. Bardzo
krajoznawczo i ambitnie. Ponad 1800 metrów przewyższenia, nachylenia miejscami
nawet do 18% i wspomniany

dystans 126 km. Trasa dla zaawansowanych, ale wybitna
pod każdym względem. To
był mój faworyt w plebiscycie, bo uwielbiam jej majestat. Świetna na amatorski
wyścig kolarski. I idealna na

krajoznawcze wycieczki w
mniejszych odcinkach.
Drugie miejsce w konkursie to dobrze znana i
również już przeze mnie
fragmentami opisywana.
Szlak wzdłuż Doliny Baryczy.
Nie może być inaczej. Stawy
Milickie w takich zestawieniach będą chyba zawsze.
Tam jest po prostu pięknie
i dla każdego! Dzika przyroda, woda, ryby, las i jeszcze
do tego rower. Cały szlak
wzdłuż doliny ma ponad 140
km, ale jej dolnośląski fragment to nieco ponad połowa
tego dystansu. Równie miło
i przyjemnie jest na innych
wyznakowanych trasach
wokół Stawów Milickich,
bo nie sam szlak, a właśnie
region przyciąga wielu rowerzystów w tamten rejon.
Brak przewyższeń, leśne
ścieżki. Właściwie dla każdego. Prawie, bo do jazdy
kolarzówkami się nie nadaje.
Czas na top topów. Numer
jeden tego zestawienia. Kolejny szlak rowerowy, który
po części poznaliście już z
moich artykułów. Pamiętacie
jak pisałem o wycieczce do
Perły Zachodu szlakiem z
Kamiennej Góry? Rowerowa
Obwodnica Jeleniej Góry to
świetna trasa dla gravela.
Kolejna pętla mająca pod
100 km z pięknymi widokami
na góry dla wprawionych
rowerzystów. Cztery pasma
górskie, prawie 1800 m przewyższenia i bardzo dobra
dostępność komunikacyjna
szlaku, jeśli musicie dojechać w te okolice z rowerem.
Rudawy Janowickie, Góry i
Pogórze Izerskie, oczywiste
na trasie Karkonosze i Góry
Kaczawskie. Rowerowy miód
i maliny. Tylko jechać! Zapiera
dech w piersiach od widoków, przyjemności z jazdy i
napotkanych atrakcji.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jakiego znanego muzyka przedstawia
widoczny na zdjęciu świdnicki mural?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Wszystko o płatkach owsianych
Płatki owsiane są tanie, dobre i można je wykorzystać na wiele różnych sposobów.
Warto je mieć pod ręką w kuchni, ale sprawdzą się również w kosmetyce. Do czego
warto wykorzystać ten naturalny skarb?
Najczęściej po płatki owsiane sięgamy rano, przygotowując z nich smaczne i pożywne śniadanie. Ale o owsie
warto pamiętać również w
innych sytuacjach.

Płatki owsiane
przydatne na diecie

Owies jest przede wszystkim znany z wysokiej zawartości błonnika, stąd płatki
owsiane są często podstawowym składnikiem diety odchudzającej. Błonnik
zapewnia uczucie sytości
przez długi czas (pęcznieje w
żołądku), a do tego ułatwia
trawienie. Usuwa ponadto

toksyny z organizmu, ułatwia
wypróżnianie, zapobiega
również zaparciom i hemoroidom.
W błonniku obecne są z kolei beta-glukany, które chronią
przewód pokarmowy przed
podrażnieniami i infekcjami.
To właśnie one w czasie gotowania przyjmują postać
gęstego śluzu, który osadzając
się na błonie śluzowej jelit,
tworzy barierę ochronną. Beta-glukany działają niczym
probiotyk, który sprzyja florze bakteryjnej, jaka zasiedla
układ pokarmowy.
Wspomniane beta-glukany wspomagają rów-

nież układ odpornościowy
i stymulują układ immunologiczny. Pobudzają do aktywności fagocyty, których
zadaniem jest wchłanianie i
niszczenie drobnoustrojów
takich jak bakterie i wirusy.

Pożywne
śniadanie

Płatki owsiane dają siłę na
długie godziny i są niezwykle sycącym posiłkiem, stąd
doceniają je osoby pracujące
fizycznie i sportowcy. Danie
to – z dodatkiem ulubionych owoców – zapewnia
większą sprawność i wytrzymałość.

Z TĄ KSIĄŻKĄ SAMODZIELNIE
UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ
ZDROWY STYL ŻYCIA
Ponad 270
zbilansowanych przepisów.
Mnóstwo porad.

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)
REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shuttersrtock.com)

» Płatki owsiane to idealna propozycja na śniadanie
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Płatki owsiane to również
dobry składnik dobrze zbilansowanej diety. Ma niski indeks
glikemiczny (IG=40), który
rośnie, gdy ugotujemy płatki
(IG=60), stąd zdecydowanie
lepszym rozwiązaniem jest
ich zalanie ciepłą wodą lub
mlekiem.

Kąpiel w płatkach
owsianych

Jednym ze składników
owsa jest rozpuszczalna w
wodzie krzemionka, która łagodzi bóle reumatyczne. Jeśli
się z nimi zmagacie, wieczorem wykąpcie się w wodzie z
dodatkiem odwaru z ziela lub
słomy owsianej.
Z kolei woda w połączeniu
z płatkami owsianymi bardzo
dobrze nawilży skórę i złagodzi podrażnienia. Taką terapię warto stosować u dzieci
zmagających się z atopowym
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zapaleniem skóry (AZS), gdyż
jest nie tylko naturalna, a przy
tym bezpieczna, ale również
w znacznym stopniu poprawia kondycję skóry i łagodzi
świąd. Miksturę należy przygotować według następującego przepisu: szklankę płatków
zalewa się 3 szklankami wody
i zagotowuje, pozostawiając
na ogniu przez 10 minut, a
następnie wlewa do wanny.

» Błonnik zapewnia uczucie sytości przez długi czas

Maseczka
z płatków owsianych

Płatki owsiane mają w swoim składzie cynk i krzemionkę,
które doskonale wpływają na
stan skóry. Owies jest ponadto
bogaty w związki polifenolowe, które mają właściwości
przeciwutleniające, stąd zboże
to znalazło szerokie zastosowanie w kosmetyce. Jest
cennym składnikiem kremów
dedykowanych skórze dojrza-

łej i wrażliwej, regenerując ją i
łagodząc podrażnienia.
Godnym uwagi kosmetykiem zrobionym w domowym
zaciszu jest z kolei maseczka z

płatków owsianych. Pomaga
zwłaszcza w redukcji zmian
trądzikowych (działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie).
Jeśli jest stosowana regular-

nie, przywraca skórze twarzy
zdrowy i promienny wygląd.
By ją przygotować, wystarczy
zalać 2 łyżki płatków owsianych niewielką ilością ciepłe-

go mleka. Maseczka nadaje
się również do delikatnego
masażu skóry twarzy.
Agnieszka Gotówka,
tekst pochodzi z portalu biokurier.pl

Fot. użyczone (Graf Polska)

» Wodę deszczową z powodzeniem
można wykorzystywać w domu

Zbieranie deszczówki, dlaczego warto?
Czy wiecie, że podczas kilkuminutowego deszczu z dachu o powierzchni około 100 m. kw. można zebrać ponad
70 litrów wody opadowej? Zapytacie, czy to dużo? Zdecydowanie. Dla porównania – do umycia samochodu potrzebujemy jej około 60 litrów.
Gromadzenie deszczówki
staje się tym bardziej istotne,
że coraz częściej odczuwamy
efekty suszy, która od kilku
lat dotyka niemal cały kraj.
Gromadzenie wody opadowej
może okazać się więc zabezpieczeniem i inwestycją. W
trudnych okresach jej zapasy
będą na wagę złota. W czasie ulewnego deszczu warto
prześledzić, co dzieje się z
wodą, która jest nam darowana za darmo. Warto też zadać
sobie pytanie, a później uzmysłowić, w jak dużym stopniu

wpływamy mniej lub bardziej
świadomie na marnowanie
tego drogocennego płynu.
Wszędobylskie i jakże modne chodniki oraz podjazdy
wykonane z nieprzepuszczalnych tworzyw (kamień,
beton) powodują, że cała ilość
opadu spływa do kanalizacji
i nie mamy z niego żadnego
pożytku. Co więcej, obniżamy drastycznie poziom wód
gruntowych, a tym samym
wpływamy w wymierny i
świadomy sposób na środowisko wokół nas. Woda

zamiast wsiąkać w podłoże
zostaje zmarnowana, niewykorzystana, tylko odprowadzona do ścieku.
Całe szczęście, że choć
wolno, to jednak człowiek
wyciąga wnioski z tego, co
się dzieje wokół niego. Nasza
świadomość dotycząca zagospodarowywania wody deszczowej jest w dalszym ciągu
zbyt mała. Niewiele osób wie,
że wodę deszczową można
również wykorzystywać w
gospodarstwie domowym, a
nie tylko do podlewania ogro-

du, czy mycia samochodu.
Opracowane są już systemy
pozwalające wpiąć się w instalację domową w celu wykorzystania wody deszczowej
np. do prania czy spłukiwania
w toalecie.
Dlatego warto zagospodarować wodę deszczową
wykorzystując możliwość jej
gromadzenia w specjalnych
zbiornikach zarówno tych naziemnych, jak i podziemnych.
Pamiętajcie, że jeden mieszkaniec gospodarstwa domowego zużywa tylko do spłukania

toalety 9000 litrów wody
rocznie! Pralka w przeliczeniu
na jednego domownika wy-

korzystuje 3000 litrów wody.
Te dane powinny podziałać na
wyobraźnię.
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STREFA ROZRYWKI

Fot. (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

Poziomo:
5 - odrobina
6 - wyznaczona porcja pożywienia
8 - nietrafienie do celu
12 - alternatywne dla rolnictwa źródło
dochodu mieszkańców wsi
14 - kolorowy, niekształtny rysunek o
abstrakcyjnych motywach
15 - słynny szwedzki reżyser filmowy
i teatralny
17 - organizacja zawodowa, zrzeszająca
przedstawicieli danego zawodu
18 - przystosowanie jakiegoś dzieła do
nowych potrzeb
19 - przyrząd służący do wykonywania kary
śmierci poprzez ścięcie głowy
Pionowo:
1 - np koń lub goniec w szachach
2 - robocza część koparki, czerparki lub
ładowarki
3 - kształt utworzony przez prostopadłe
przecięcie dwóch odcinków
4 - rzadka masa powstała po
przetarciu owoców lub warzyw
7 - sytuacja, w której coś jest
weryfikowane, poddawane próbie
9 - jeden z elementów cyklu
miesiączkowego
10 - kombinacja oceniana negatywnie
pod względem etycznym
11 - wylewanie się magmy na powierzchnię
ziemi
13 - musujący napój z mleka
fermentowanego
16 - alotropowa odmiana tlenu

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
1 - metalowa beczka na piwo
– keg
5 - w islamie mężczyzna wzywający z minaretu wiernych
do modlitwy - muezin
7 - sposób wykończenia akcji
w koszykówce – dwutakt
9 - zbrojne wtargnięcie na
terytorium innego państwa
– agresja
10 - kobieta, która sypia z
cudzym mężem - cudzołożnica
13 - zamieszanie z jakiegoś
powodu; bezład, bałagan –
entropia
16 - największa planeta Układu Słonecznego – Jowisz
17 - biblijna łódź, w której
Noe uratował się przed potopem - arka
Pionowo:
2 - bibułka papierosowa –
gilza

3 - ruch ciała, niekiedy analizowany jako znak podobny do
językowego – gest
4 - rodzaj wziernika z własnym źródłem światła - endoskop
6 - zabawa połączona z rozpustą, pijatyką i ogólnym
rozpasaniem - bachanalia
8 - duży drapieżny ssak morski
- uchatka
10 - grupa chorób metabolicznych, charakteryzujących się hiperglikemią
– cukrzyca
11 - lekkie kruszywo budowlane, wypalane z gliny ilastej
– keramzyt
12 - krótka rura, element niektórych urządzeń i maszyn
– tuleja
14 - pogodne, beztroskie życie
– idylla
15 - łobuz, hultaj, ktoś, kto
jest lekkomyślny - nicpoń

Strefa roZryWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

00:05
TVP2

środa
20:05

21 - 27 maja 2021
Poniedziałek

20:00
POLSAT

20:00

Dusigrosz

TVP2

komedia, Francja, 2016

Wszystkie pieniądze świata

Kingsman: Złoty krąg
Minął rok od dnia, gdy niepokorny Eggsy
Unwin ukończył wymagające szkolenie.
Obecnie jest już pełnoprawnym członkiem
tajnej organizacji. Posługuje się pseudonimem Galahad, który przejął od swojego
zmarłego mentora Harry’ego Harta. Spotyka
się również z księżniczką Tilde. Pewnego
dnia objęte tajemnicą dane dotyczące
położenia kwatery głównej agencji wchodzą
w posiadanie szefowej największego kartelu
świata, Poppy Adams. Bezwzględna kobieta
decyduje się na radykalne rozwiązanie.

20:05
POLSAT

21:00
TVP2

Zniewolony
dramat biograﬁczny, Wielka Brytania, USA, 2013

Czarnoskóry mieszkaniec Nowego Jorku, Solomon Northup, wykształcony syn wyzwolonego
niewolnika i znakomity skrzypek, zostaje
oszukany. Dwaj mężczyźni, Brown i Hamilton
(Taran Killam), oferują mu posadę muzyka
w Waszyngtonie. Solomon się zgadza i jedzie
z nimi do stolicy Stanów. Zostaje odurzony
i porwany, a następnie sprzedany handlarzom
niewolników. Mężczyzna pod nadanym mu
imieniem Platt spędza kolejne dwanaście lat
u różnych właścicieli ziemskich, pracując na
plantacjach w Luizjanie.

Lata 70. XX wieku. Jean Paul Getty (Christopher Plummer) jest jednym z najbogatszych
ludzi na świecie. Despotyczny miliarder
słynie ze skąpstwa. Pewnego dnia nieznani
sprawcy porywają jego ukochanego 16-letniego wnuka (Charlie Plummer). Przestępcy
żądają za niego wielomilionowego okupu.
Getty odmawia jednak wypłacenia pieniędzy.
Zrozpaczona matka chłopaka, Gail (Michelle
Williams), robi wszystko, by zmusić teścia
do zmiany decyzji. Ten pozostaje jednak
nieugięty.

Wtorek

komedia sensacyjna, Wielka Brytania, USA, 2017

Niedziela
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dramat sensacyjny, Włochy, USA, 2017

Utalentowany skrzypek François Gautier
(Dany Boon) od dziecka jest niezwykle skąpy.
Na tyle, że pod prysznic wchodzi ze stoperem, myje się wyłącznie w zimnej wodzie,
telewizję ogląda przez lornetkę w oknie sąsiada, a w domu korzysta wyłącznie ze światła
ulicznych neonów. Pewnego dnia jego życie
się zmienia. Bowiem do orkiestry dołącza
młoda i piękna wiolonczelistka Valérie
(Laurence Arné), którą jest pod wrażeniem
jego muzycznego talentu. Ponadto znikąd
pojawia się 16-letnia Laura.

#Jestem M. Misfit
POLSAT

Sobota

Środa

Piraci z Karaibów: Na krańcu świata

21:30
TVN

ﬁlm przygodowy, USA, 2007

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

Czwartek

21:05

Specjalista

POLSAT

ﬁlm sensacyjny, USA, Peru, 1994

Jako mała dziewczynka May Munro widziała
z ukrycia śmierć swoich rodziców. Zamordowali ich zabójcy nasłani przez maﬁjną
rodzinę Leonów. May postanowiła wówczas,
że w przyszłości pomści śmierć najbliższych jej
osób. Po latach atrakcyjna May dochodzi do
wniosku, że nadeszła wreszcie pora wyrównania
porachunków. Udaje jej się wkraść w łaski
maﬁjnej rodziny, zleceniodawców morderstwa
jej rodziców. Doskonale poznaje ich codzienne
zwyczaje, by dzięki temu móc zaplanować
skuteczny odwet.

Ilu miałaś facetów
komedia romantyczna, USA, 2011

Ally Darling (Anna Faris) wydaje się
ucieleśnieniem nowoczesnej kobiety. Jest
niezależna, pewna siebie, inteligentna,
atrakcyjna, zabawna i romantyczna, ale... wciąż
samotna. Kiedy uświadamia sobie, ile ma za
sobą przelotnych znajomości, zaczyna obawiać
się, że już nigdy nie wyjdzie za mąż. Postanawia
przyjrzeć się swoim byłym chłopakom i znaleźć
pośród nich tego jedynego. Skłania ją do tego
artykuł, z którego wynika, że osoby będące
w więcej niż dwudziestu związkach przegapiły
miłość swojego życia.

piątek

21 maja

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

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

05:20 Na dobre i na złe - serial
06:15 Policzmy się dla Polski
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
07:50 Pogoda Flesz
07:55 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
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - program
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:05 Miłe wieści

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Dumbo
Jest to poruszająca
opowieść o sile rodziny
i marzeń, oraz o tym,
jak cenną wartością może
być odmienność.

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
09:15 Alicja - musical, prod.
Polska, Belgia, Wielka
Brytania, 1980, reż. Jacek
Bromski, Jerzy Gruza,
wyk. Sophie Barjac, Jean
- Pierre Cassel, Paul
Nicholas, Susannah York,
Dominic Guard, Jack Wild
11:00 Zaklęty Dwór
- serial TVP
13:30 Scena taneczna
- Teatr tańca - magazyn
14:25 Wydarzenie aktualne
14:50 Kamizelka - ﬁlm TVP, reż.
Stanisław Jędryka
15:50 Wałkonie - ﬁlm
obyczajowy
17:45 Co dalej?
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy - Robert Wise
20:00 Wieczór kinomana

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Champion 2
22:00 Rocky 3

05:55 Szkoła - obyczajowy
06:55 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Po pierwsze kino
08:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:30 Rozwód. Walka
o wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:30 Brzydula - serial, Polska
18:00 Rozwód. Walka
o wszystko
19:00 Ukryta prawda

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

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 Ojciec Mateusz - serial
21:55 Wielka majówka
- komedia
23:35 Uniewinniony - dramat
01:10 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
21:35 Centralne Biuro Humoru - program rozrywkowy
23:00 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:05 Kino relaks - Dusigrosz
- komedia romantyczna
01:45 Uwięzieni
- thriller
03:35 Rozgrywka - ﬁlm
fabularny, prod. USA

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Troja
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2004,
reż. Wolfgang Petersen,
wyk. Brad Pitt, Eric Bana,
Orlando Bloom, Diane Kruger, Peter O’Toole, Sean
Bean, Brian Cox, Brendan
Gleeson, Saﬀ ron Burrows,
Julie Christie
23:30 Blade, Wieczny
Łowca II - ﬁlm horror,
USA, Niemcy, 2002,
reż. Guillermo Del Toro,
wyk. Wesley Snipes,
Kris Kristoﬀerson, Ron
Perlman, Leonor Varela,
Norman Reedus, Thomas
Kretschmann
02:00 Kuba Wojewódzki
03:00 Uwaga!
- magazyn

22:20 Lara Croft: Tomb
Raider
Bohaterka ﬁlmu,
niezwykle atrakcyjna Lara
Croft - uwielbia niebezpieczne przygody i ryzyko.
Lara mieszka w posiadłości
odziedziczonej po ojcu,
poszukiwaczu przygód.
Richard Croft zaginął
przed laty podczas jednej
z wypraw. Córka przejęła
jego zainteresowania i
podróżuje po świecie,
poszukując skarbów.
00:40 Trzynaście duchów
02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:05 Wieczór kinomana
- Pięć łatwych utworów
- dramat, prod. USA, 1970,
reż. Bob Rafelson, wyk.
Jack Nicholson, Karen
Black, Fannie Flagg, Sally
Ann Struthers, Billy Green
Bush, Susan Anspach
21:50 Tego się nie wytnie
23:35 Gomorra - serial
00:35 Teraz animacje! - Dobre
chęci - ﬁlm animowany,
prod. Wielka Brytania
00:40 Teraz animacje!
- Kilka słów
- ﬁlm animowany
00:50 Teraz animacje!
- Czarny kapturek
01:00 Co dalej?
01:20 Informacje
kulturalne
01:45 Na mlecznej drodze

00:00 Skazany na piekło
Amerykanin traﬁa do
rosyjskiego więzienia o
zaostrzonym rygorze.
Władze ośrodka organizują tam cykliczne walki
pomiędzy osadzonymi.
01:55 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
02:50 Reporterzy.
Z życia wzięte
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Miłe wieści
20:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia 5
21:40 40 lat minęło
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2012,
reż. Judd Apatow,
wyk. Judd Apatow, Paul
Rudd, Leslie Mann, Maude
Apatow, Iris Apatow, Albert Brooks, John Lithgow,
Megan Fox
00:20 Striptiz - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. Andrew
Bergman, wyk. Demi
Moore, Burt Reynolds,
Armand Assante, Ving
Rhames, Robert Patrick,
Paul Guilfoyle
02:55 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka - magazyn prod.
Polska 13:55 Galileo
14:55 Z miłości do dziecka
15:55 Policjantki i Policjanci
16:55 Najgroźniejsi kierowcy
świata 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:00 Paragraf 78 W niedalekiej
przyszłości, w tajnym
i - w świetle międzynarodowych traktatów nielegalnym
- rosyjskim laboratorium
na Morzu Arktycznym
uruchomiony zostaje alarm.
02:50 Interwencja 03:25
TOP 10 - Lista przebojów

TV Trwam
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:20 100
cudownych miejsc 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 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 16:55 Święty
na każdy dzień 17:00 Regał
Mistrzowie 17:30 Geopolityka 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć... 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
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

04:35 Klan - telenowela TVP
05:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:10 Prywatne życie zwierząt - reportaż
09:40 Fascynujący świat
- Cała prawda o ﬁtnessie
10:45 Sprawa dla reportera
11:40 Policzmy się dla Polski
- felieton
11:50 Szeryf - western,
prod. USA, 1971,
reż. Michael Winner
13:35 Policzmy się dla Polski

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Policzmy się dla Polski
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
11:25 Policzmy się dla Polski
11:30 Rodzinny ekspres
- magazyn
12:10 Klub detektywów
i klątwa czarnego
króla - ﬁlm przygodowy,
prod. Niemcy, 2017, reż.
Christian Theede, wyk. Leo
Seppi, Lilly Barshy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
15:45 Smaki świata po polsku
- magazyn

05:10 Uwaga!
- magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Wymarzone ogrody
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial, Polska
14:00 Na Wspólnej
- serial, Polska
15:50 Efekt Domina
16:25 Szadź 2
16:50 Budując marzenia
- program lifestylowy
17:25 Wymarzone
ogrody
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:35 Mulan II
Piękna i odważna
bohaterka powraca razem
z Muszu, zabawnym smokiem-strażnikiem, innymi
postaciami znanymi z
klasycznej animacji oraz z
nowymi przyjaciółmi, by
przeżywać pasjonujące
przygody.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
12:40 Bogaty dom - Biedny
dom
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki
do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:00 Piosenki Warsa
w Piwnicy pod
Baranami
08:45 Informacje kulturalne
09:10 Od ucha do ucha
09:20 Od ucha do ucha
- Motofortepian - ﬁlm
animowany, prod.
Czechosłowacja, 1984
09:30 Od ucha do ucha
- Dwóch dobrych przyjaciół - ﬁlm animowany
09:35 Od ucha do ucha
- Zmiany - ﬁlm
09:45 Od ucha do ucha
- Niewiarygodne przygody
Marka Piegusa - serial
10:50 Serialowa nostalgia
- Czarne chmury - serial
11:50 Scena taneczna - Teatr
tańca - magazyn
12:50 Urodzeni artyści
13:30 Teatr Sensacji - Stawka
większa niż życie - Człowiek, który stracił pamięć
14:45 Tego się nie wytnie

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Mocne sobotnie kino:
Rocky 4
Rocky wyjeżdża do ZSRR,
by stoczyć walkę z tamtejszym mistrzem i pomścić
swojego zmarłego
przyjaciela.
21:50 John Wick 2
John Wick udaje się do
Rzymu na prośbę starego
przyjaciela, który chce
przejąć kontrolę nad
międzynarodową gildią
zabójców.

MAGAZYN

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

13:45 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Ozdrowieńcy
- magazyn
14:55 Policzmy się dla Polski
15:05 Film dokumentalny
15:55 To był rok!
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Program rozrywkowy
21:00 Konkurs Piosenki
Eurowizji - Rotterdam
2021 - ﬁnał - koncert
00:55 Wielka majówka
- komedia
02:35 Uniewinniony - dramat
04:10 Jaka to melodia?
05:00 Z pamięci - felieton

16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Wszystkie pieniądze
świata
- dramat
22:15 Anatomia zemsty
- komedia kryminalna
00:05 Weselne przeznaczenie
- komedia
01:40 Zniewolony - dramat
historyczny
04:05 Samowolka
- dramat
05:10 Zakończenie dnia

20:00 Power Couple
- program rozrywkowy
21:35 Laski na gigancie
- ﬁlm komedia,
prod. USA, Kanada, 2017,
reż. Malcolm D. Lee,
wyk. Queen Latifah, Jada
Pinkett Smith, Regina
Hall, Tiﬀany Haddish,
Larenz Tate
00:00 Ouija: Narodziny zła
- ﬁlm, USA, Chiny,
Japonia, 2016
02:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:10 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

20:00 Avengers: Wojna
bez granic
Spektakularne starcie na
śmierć i życie, obejmujące
cały świat bohaterów
Marvel Studios. Avengersi
ramię w ramię z superbohaterami muszą być
gotowi poświęcić wszystko, jeśli chcą pokonać
potężnego Thanosa, zanim
jego plan zniszczenia
obróci wszechświat
w ruiny.
23:15 Resident Evil:
Retrybucja
01:20 Przeznaczenie
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:15 Retro kino - Tylko
aniołowie mają skrzydła
18:15 Tamte lata, tamte dni
- Ryszard Karczykowski
- magazyn
18:50 Czy czujesz rytm?
Jak muzyka dance
podbiła świat - serial
20:00 Bilet do kina - Śmietanka
towarzyska - komedia
21:45 Aerosmith: Rocks
Donington 2014
- koncert
23:40 Seans kultowy
- Głęboka czerwień
- ﬁlm kryminalny
01:55 Urodzeni artyści
02:35 Wieczór kinomana
- Pięć łatwych utworów
04:20 Bo jestem geniuszem!
Lorenza Mazzetti
- ﬁlm dokumentalny

00:10 Słaba płeć?
Po wyrzuceniu z pracy
Zośka postanawia zemścić
się na szeﬁe oraz znaleźć
miłość.
02:10 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
03:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:50 Na jedwabnym
szlaku
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
04:55 Dyżur - serial

TVN 7
05:15
06:15
06:30
07:30
08:00
10:55
12:50

14:40

16:20

Szkoła - obyczajowy
Kosmiczny wykop
Wiza na miłość
Ten moment
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Hotel Paradise
Uwolnić orkę III:
Na ratunek
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1997, reż. Sam
Pillsbury, wyk. Jason
James Richter, August
Schellenberg, Annie
Corley, Vincent Berry,
Patrick Kilpatrick
Akademia policyjna III:
Ponowne szkolenie ﬁlm komedia, USA, 1986,
reż. Jerry Paris, wyk.
Steve Guttenberg, Bubba
Smith, David Graf, Michael
Winslow, Marion Ramsey
Władca pierścieni:
Dwiewieże - ﬁlm przygodowy, Nowa Zelandia

FILM PRZYGODOWY

20:00 Królewna Śnieżka
i łowca - ﬁlm
przygodowy, USA, 2012,
reż. Rupert Sanders,
wyk. Kristen Stewart,
Chris Hemsworth, Charlize
Theron, Sam Claﬁn
22:45 Mamma mia
- ﬁlm musical, USA,
Niemcy, Wielka Brytania,
2008, reż. Phyllida Lloyd,
Christine Baranski,
wyk. Meryl Streep,
Pierce Brosnan,
Colin Firth
01:10 Akademia
policyjna IV: Patrol
obywatelski
- ﬁlm komedia, USA, 1987,
reż. Jim Drake,
wyk. Steve Guttenberg
03:00 Noc magii

TV 4
06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 07:00 Najgroźniejsi kierowcy świata 09:05 Galileo
11:20 Mistrz kierownicy
ucieka 12:55 STOP Drogówka
13:55 Ale Czad! Colfax i Nick
Brady są gwiazdami szkolnej
drużyny futbolowej oraz najpopularniejszymi chłopcami
w szkole. Mają tylko jeden
problem - nie chcą stracić
następnego lata na obozie
dla futbolistów.
15:50 Policjantki i Policjanci
18:50 Domowe rozgrywki
19:00 Galileo - popularno-naukowy 20:00 Policjantki
i Policjanci
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:05 Śmiertelna odwilż David Kruipen wraz
z grupą studentów prowadzi
badania w arktycznej części
Kanady. 02:05 Interwencja
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 - Lista przebojów

TV Trwam
10:20 Święty na każdy dzień
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Przegląd
Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 14:35 Ludwig Maria
Grignion de Montfort 15:30
Wierzę w Boga 16:00 Informacje dnia 16:10 Historia PL
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30 Mocni Jego
mocą 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia
18:15 100 cudownych miejsc
18:30 XXII Pielgrzymka
Młodych 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
XXII Pielgrzymka Młodych

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

23 maja

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
- Czego mogą nas uczyć
starożytni Grecy?
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Weterynarze z sercem
09:35 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 Regina Coeli
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Pasterz - serial
13:10 Policzmy się dla Polski
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton
14:20 Okrasa łamie przepisy

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Policzmy się dla Polski
07:55 Pytanie na śniadanie
11:35 Policzmy się dla Polski
11:40 Dookoła Bałtyku
12:10 Gwiazdy w południe
- Powrót siedmiu
wspaniałych - western
14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Koło fortuny
15:00 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
17:05 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

05:05 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 Budując marzenia
- program lifestylowy
12:05 Co za tydzień
12:40 Power Couple
- program rozrywkowy
14:15 Lego Masters
15:50 Nigdy w życiu!
- ﬁlm komedia, Polska,
2004, reż. Ryszard Zatorski, wyk. Danuta Stenka,
Artur Żmijewski, Joanna
Brodzik, Jan Frycz
18:00 Totalne remonty
Szelągowskiej 2
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:50 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, której w
zoo ma pod dostatkiem,
lubi swój wybieg z
pięknym widokiem na
park i świetnie czuje się
wśród dość ekscentrycznych przyjaciół: zebry
Marty’ego, hipopotamicy
Glorii i żyrafy Melmana.
09:40 Auta 2
11:55 Dumbo
14:15 Avengers: Wojna
bez granic

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna z
cerkwi w Ługach
08:25 Od ucha do ucha
- Wschodzące gwiazdy
baletu - Rekrutacja
- serial dokumentalny,
prod. Francja, 2012
09:00 Od ucha do ucha Wschodzące gwiazdy
baletu. Pięć lat później
- Taniec klasyczny serial dokumentalny, prod.
Francja, 2018
09:40 Od ucha do ucha
- Baśń o Trzech Konikach baśń ﬁlmowa
10:35 Francuskie śniadanie Arsene Lupin - serial, prod.
Francja, Włochy, Belgia
11:40 Szkoła małych
ﬁlozofów
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Szwajcaria, 2018,
reż. Fernand Melgar
13:25 Trzeci punkt widzenia

05:55 Rodzinny interes - serial
08:45 Małolaty u taty
10:40 Blondynka
w koszarach
Gwiazda ﬁlmowa Megan
Valentine postanawia
wstąpić do wojska.
12:40 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Diabeł z trzema złotymi
włosami
13:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Żabi Król
15:15 Piąty element
Nowy Jork w XXIII w., były
komandos Korben Dallas
wplątany zostaje w misję
ratowania świata przed
siłami zła absolutnego
objawiającymi się raz na
pięć tysięcy lat.
17:35 Giganci ze stali
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
San Andreas

05:15 Szkoła
- obyczajowy
06:15 Kosmiczny wykop
06:30 Wiza na miłość
07:25 Po pierwsze kino
07:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Rozwód. Walka o
wszystko
12:30 Hotel Paradise
14:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:35 Akademia
policyjna IV: Patrol
obywatelski
- ﬁlm komedia,
USA, 1987, reż. Jim
Drake, wyk. Steve Guttenberg, Bubba Smith, David
Graf, Michael Winslow,
Sharon Stone, George
Gaynes
17:20 Królewna
Śnieżka i łowca
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2012

06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 07:05 Dzielna Mysz
07:25 Tom i Jerry: Jak
uratować smoka 08:35 Alvin
i wiewiórki 10:25 Galileo
12:25 STOP Drogówka 13:30
Gwiazdy Kabaretu 14:35
Agent XXL: Rodzinny interes
Martin Lawrence powraca
w kolejnej znakomitej
komedii sensacyjnej
o wyczynach agenta FBI.
16:50 Zakazane królestwo
Nastolatek z Bostonu
- Jason jest zafascynowany
chińskimi sztukami walki.
Przyjaźni się z imigrantem
z Chin, starcem o imieniu
Hope, który prowadzi sklep
z chińskimi ﬁlmami.
19:00 Galileo 20:00 Kariera
Nikosia Dyzmy 22:25
Więźniowie dzielnicy 00:10
Gwiazdy Kabaretu 02:15
Graﬃti 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10

SERIAL KRYMINALNY

TELETURNIEJ

FILM SF

MAGAZYN

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

14:50 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
15:50 Gala wręczenia nagród
im. Jana Rodowicza
„Anody” - relacja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 To był rok!
21:25 Viddana
23:20 Zakochana Jedynka
- Bella Germania
- serial obyczajowy
01:05 Idol z ulicy
- dramat
02:55 Cała prawda o ﬁtnessie
- ﬁlm dokumentalny
03:55 Jaka to melodia?
04:45 Z pamięci - felieton

20:00 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Zniewolony
- dramat historyczny,
prod. Wielka Brytania,
USA, 2013, reż. Steve
McQueen, wyk. Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch,
Paul Giamatti, Lupita
Nyong’o
23:25 Kino bez granic
- Matka jest tylko jedna
- dramat, prod. USA, 2016,
reż. Paul Duddridge, wyk.
Courteney Cox
01:05 Pomiędzy słowami
- ﬁlm fabularny
02:45 Pułapka
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Polska, 1997
04:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Jestem legendą
- ﬁlm S-F, USA, 2007
22:05 Adwokat diabła
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 1997,
reż. Taylor Hackford,
wyk. Keanu Reeves, Al
Pacino, Charlize Theron,
Jeﬀ rey Jones, Judith Ivey,
Connie Nielsen, Craig
T. Nelson
01:10 Blade, Wieczny
Łowca II
- ﬁlm horror,
USA, Niemcy, 2002,
reż. Guillermo Del Toro,
wyk. Wesley Snipes,
Kris Kristoﬀerson, Ron
Perlman, Leonor Varela,
Norman Reedus, Thomas
Kretschmann
03:40 Noc magii

17:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
18:40 Domowe rozgrywki
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
22:05 Agentka
Susan Cooper pracuje jako
analityk w CIA. Choć nie
bierze udziału w misjach
w terenie, jest cichą
bohaterką biura.
00:50 Wykolejony
Przypadkowe
spotkanie Charliego
i Lucindy
szybko owocuje wzajemnym zauroczeniem
i wreszcie nieokiełznaną
namiętnością.
03:15 Tajemnice losu

13:55 Bilet do kina
- Śmietanka towarzyska - komedia, prod. USA
15:40 Beethoven/Rattle/
Schiﬀ - koncert
17:15 Niedziela z...
twórczością ludową
20:00 Młody Tancerz Roku
2021 - półﬁnał
- widowisko artystyczne
21:30 15:10 do Yumy
- western, prod. USA, 1957
23:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:40 Blob - zabójca
z kosmosu
- ﬁlm science ﬁction
01:05 Teraz animacje! - Dobre
chęci - ﬁlm animowany
01:15 Teraz animacje! - Kilka
słów - ﬁlm animowany
01:25 Teraz animacje!

22:10 Herkules
Narodzinom Herkulesa,
syna Zeusa i Hery, towarzyszy radość rodziców,
oraz zazdrość stryja,
Hadesa. Podstępny bóg
Podziemi dołoży wszelkich
starań, by pozbyć się
bratanka.
00:10 Kill Bill część 1
02:20 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Władca pierścieni:
Powrót króla
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2003, reż. Peter
Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Sean Astin,
Bernard Hill, John Noble
00:15 Żywy zapalnik
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1992, reż. Christian Duguay, wyk. Pierce Brosnan,
RonSilver, Ben Cross, Lisa
Eilbacher, Tony Plana
02:00 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet - serial
dokumentalny, USA
03:00 Druga strona
medalu
- talk show
03:35 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:35 Jesteśmy
katolikami 12:00 Regina
Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem 12:20 Wieś - to też
Polska 13:30 Papież Polak do
Rodaków 13:50 Uwielbiajmy
Najświętsze Serce Jezusa
14:40 Geniusz Stworzenia
15:55 Kolory Świętości
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP 17:15
Prawda a Historia 17:30
Nowa Ewangelizacja 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus - Królestwo bez
granic 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kolory Świętości 21:00 Apel
Jasnogórski

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - 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 paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce Niedźwiedzie w nowym
domu - ﬁlm dokumentalny

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:10 Policzmy się dla Polski
06:20 Cichy legion
- cykl reportaży
06:55 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:00 Koło Fortuny - extra

05:05 Uwaga! - magazyn
05:20 Nowa Maja
w ogrodzie
05:50 Akademia ogrodnika
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Miłe wieści
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - program
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 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
22:50 Świat bez ﬁkcji - Litwa.
W cieniu wieży - ﬁlm
23:55 Program
publicystyczny
00:55 Bella Germania
- serial obyczajowy

15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
15:50 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
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
21:40 Mała matura 1947
22:40 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:35 Sny wędrownych
ptaków - dramat
01:50 Warto kochać - serial

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Odważna
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Australia, 2007,
reż. Neil Jordan, wyk.
Jodie Foster, Terrence
Howard, Nicky Katt,
Naveen Andrews, Mary
Steenburgen
01:05 Co za tydzień
- magazyn
01:35 Strzelec - serial, USA
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii
04:20 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
- magazyn
prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM SENSACYJNY

20:00 MEGA HIT - Kingsman:
Złoty krąg
Kontynuacja wielkiego
przeboju, który
zrewolucjonizował kino
szpiegowskie i wprowadził
na ekran agentów nowej
generacji. Tym razem
nasi bohaterowie stają
w obliczu wyjątkowego
wyzwania.
23:05 Mission: Impossible 3
Trzecia odsłona przygód
agenta Ethana Hounta
zamieniła włożone w ﬁlm
miliony dolarów w miliony
mocnych wrażeń w kinach
na całym świecie.
01:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
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TVP Kultura
07:00
08:10
09:55
11:00

13:35
13:50
14:10
14:55
16:05

17:30
17:55
18:30

Muzyczne poranki
Tego się nie wytnie
Reżyserzy - Robert Wise
Królewskie sny
- serial TVP, reż. Grzegorz
Warchoł, wyk. Gustaw
Holoubek, Adam Adam
Ferency, Kazimierz Meres,
Czesław Mroczek, Jan
Janga-Tomaszewski
Mój dziwny starszy brat
- ﬁlm animowany
Dokument
- ﬁlm animowany
Niedziela z...
twórczością ludową
Chaplin na Bali
- ﬁlm dokumentalny
Jutro będzie niebo
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Polska, 2000, reż. Jarosław
Marszewski, wyk.
Krzysztof Pieczyński
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia
Informacje kulturalne

SERIAL KOSTIUMOWY

18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Pluton - dramat wojenny,
prod. USA, 1986
22:05 Kronos - Radość
- magazyn kulturalno-społeczny
22:40 Panorama kina
polskiego - Fuga - ﬁlm
obyczajowy
00:35 Scena muzyczna
01:35 Rok 2020
02:05 Informacje kulturalne
02:30 Żelazna klasyka
- Podwójne życie Weroniki
- dramat
04:15 Frank Lloyd Wright
i architektura
organiczna - ﬁlm
05:30 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie

TVN 7

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
FILM SENSACYJNY

20:00 Zabójcze polowanie
By ratować córkę,
Jim Rhodes decyduje się
pomóc grupie przestępców przemierzyć las.
22:00 Uliczny wojownik
00:05 Piła 2
02:05 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:00 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

05:55
06:55
07:55
08:00
08:30
09:30
11:30
12:00
13:00
14:00
14:30
15:30
16:30
17:30
18:00
19:00

Szkoła - obyczajowy
Szpital
Po pierwsze kino
Zakochani po uszy
- serial, Polska
Rozwód. Walka
o wszystko
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Ten moment
Szpital - program
obyczajowy
Szkoła - obyczajowy
19 + - obyczajowy
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula
- serial, Polska
Rozwód. Walka
o wszystko
19 + - obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Volta - ﬁlm komedia,
Polska, 2017, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Andrzej
Zieliński, Olga Bołądź,
Aleksandra Domańska,
Michał Żurawski, Jacek
Braciak, Joanna Szczepkowska
23:50 Doom - ﬁlm S-F, Wielka
Brytania, USA, Czechy,
Niemcy, 2005, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Dwayne
Johnson, Karl Urban,
Rosamund Pike
02:00 Trzy noce z duchami
03:05 Druga strona medalu
03:40 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji Serial o agencji
detektywistycznej Septagon,
pełen kryminalnych
zagadek, wymagających do
rozwiązania wyjątkowych
umiejętności.
11:50 Kobra - oddział specjalny
12:55 STOP Drogówka 14:55
Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty - serial kryminalny
20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Arena Jak
zbić fortunę na żądzy krwi
milionów? 23:35 Wzór 00:40
Śmierć na 1000 sposobów
01:30 Pękniesz ze śmiechu
02:30 Graﬃti

TV Trwam
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia 09:30
Jezus - Królestwo bez granic
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Mojżesz - 10 przykazań 13:10
Mahajanga 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
Czterdzieści nocy
15:45 Kolory Świętości 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria
polskie 16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 17:30
Spotkanie Rodziny Radia
Maryja w par. pw. Św. Jana
Chrzciciela w Radomiu 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
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 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
- Największe cuda natury
- Rzeki - dokumentalny

04:55 Cafe piosenka
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:15 Policzmy się dla Polski
06:25 Pamiątka nawrócenia
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:00 Koło Fortuny - extra
15:10 Górscy ratownicy
serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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
20:15 Na Wspólnej - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

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
20:25 Magazyn Ekspresu
Reporterów
20:30 Leśniczówka
20:55 Wielkie rodziny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Mała matura 1947
22:40 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Ludzkie historie
- Ostatnia góra - ﬁlm
01:15 Salto - dramat
03:05 Życie za życie - dramat
05:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Gran Torino
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Niemcy, 2008,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Christopher Carley,
Bee Vang, Ahney Her,
Brian Haley, Geraldine
Hughes
23:55 Kuba Wojewódzki
- talk show
00:55 Porwani
- serial, USA
02:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny
04:40 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
- magazyn
prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM PRZYGODOWY

20:05 Piraci z Karaibów:
Na krańcu świata
Elizabeth i Will, wraz z kapitanem Barbossą, udają
się w kolejną podróż, by
uwolnić Jacka Sparrowa.
W drodze zmagają się
z trudami rejsu oraz
ze straszliwym Davym
Jonesem.
23:45 Lot
Historia uzależnionego od
alkoholu pilota, któremu
udaje się mimo awarii
bezpiecznie wylądować,
jednak grozi mu proces i
więzienie, gdyż znajdował
się pod wpływem
substancji odurzających.
02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:25
08:10
08:35
09:05
09:30

11:00
13:35
15:05
16:10
17:40
17:55
18:30
18:55
20:00

Teledysk
Informacje kulturalne
Rok 2020
Wydarzenie aktualne
Jutro będzie niebo
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2000, reż.
Jarosław Marszewski,
wyk. Krzysztof Pieczyński,
Aleksandra Hamkało
Królewskie sny - serial
Tego się nie wytnie
- talk-show
Pathe kontra Gaumont
- ﬁlm dokumentalny
Ikaria XB - 1
- ﬁlm science ﬁction
Co dalej? - program
publicystyczny
Tamte lata, tamte dni
- Ryszard Karczykowski
Informacje kulturalne
Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
Salzburg Festival 2020:
Elektra - opera

FILM OBYCZAJOWY

22:15 Lekkie obyczaje
- Wielkie piękno
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, Francja,
2013, reż. Paolo Sorrentino
00:40 Co dalej? - program
publicystyczny
01:00 Informacje
kulturalne
01:30 Młoda Polska - 60 kilo
niczego - ﬁlm
02:10 Dzień wielkiej ryby
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1996,
reż. Andrzej Barański
03:30 Kino Mocnych
Wrażeń - Pluton
- dramat wojenny,
prod. USA, 1986
05:40 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:55 Zakończenie

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy

06:50 Szpital
07:55 Po pierwsze kino
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Miłe wieści
08:30 Rozwód. Walka
o wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:30 Ukryta prawda
17:30 Brzydula - serial, Polska
18:00 Rozwód. Walka o
wszystko
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 Kobra - oddział
specjalny Każdy kolejny odcinek to odrębna tematyka.
12:55 STOP Drogówka
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Po prostu walcz 2 Za
zamkniętymi drzwiami z pozoru nie wyróżniającego się
niczym college’u planowany
jest ﬁnałowy pojedynek
w podziemnych rozgrywkach
MMA. 23:50 Wzór 00:50
Śmierć na 1000 sposobów
01:50 Pękniesz ze śmiechu

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

20:00 Odwet
- dramat
Agent służb antynarkotykowych postanawia
wymierzyć sprawiedliwość
mordercom żony.
22:00 San Andreas
00:10 Podejrzani
zakochani
02:15 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:30 Wygrać ze śmiercią
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1989, reż. Bruce Malmuth,
wyk. Steven Seagal,
Kelly Le Brock, Bill Sadler,
Frederick Coﬃn, Bonnie
Burroughs
23:40 Przynęta
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Kanada, 2000,
reż. Antoine Fuqua,
wyk. Jamie Foxx, David
Morse, Doug Hutchison,
Kimberly Elise, David
Paymer, Mike Epps
02:10 Z archiwum X
- serial S-F, USA
03:10 Druga strona
medalu
- talk show
03:45 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:10 Chingola 13:20 Święty
na każdy dzień 13:30 Msza
święta 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
14:30 Cudowne przejście przez
Morze Czerwone 15:30
Toliara 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Reﬂeksje nad Psalmem XXIII
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 21:00 Apel

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
08:40 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
12:40 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Największe cuda natury
- Pustynie
SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Nie ma jak u mamy
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
23:30 Historia bez tajemnic
00:25 Deep State:
tajny układ
01:35 Bezpieczna przystań
- ﬁlm obyczajowy
03:30 Pogoda na piątek

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

Na dobre i na złe - serial
Pożyteczni.pl
Familiada - teleturniej
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski
Ostoja
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
Koło fortuny
- teleturniej
Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
Koło Fortuny - extr
Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
Koło fortuny
Familiada - teleturniej
Promyk nadziei - serial
Panorama
Va Banque - teleturniej

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:45 Mała matura
1947 - serial
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Gry małżeńskie
- komedia romantyczna
01:20 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
02:20 Dwa Światy
03:25 Instynkt - serial
04:15 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:40 Zakończenie
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TV Puls
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TV 4

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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
20:15 Na Wspólnej - serial
20:55 Milionerzy

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
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 #Jestem M. Misﬁt
Julia Morska ma siedemnaście lat. Od dłuższego
czasu mieszka z rodzicami
w USA.
21:55 Mama na obcasach

07:00 Teledysk
07:55 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
twórczością ludową
09:20 Ikaria XB - 1
- ﬁlm science ﬁction, prod.
Czechosłowacja, 1963, reż.
Jindich Polk, wyk. Zdenk
Štpnek, Frantiek Smolk,
Dana Medick, Irena Karkov,
Radovan Lukavsk
11:00 Królewskie sny - serial
13:45 Rzecz Polska
14:00 Rzeźba w poszukiwaniu
miejsca - reportaż
14:20 Tamte lata, tamte dni Ryszard Karczykowski
14:55 Smutne potwory
- ﬁlm animowany
15:40 Moja noc u Maud
- ﬁlm obyczajowy
17:30 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Saga rodu Forsyte’ów

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Conan Barbarzyńca
Mocarny wojownik
Conan pragnie zemścić się
na wrogach i mordercach
swojej rodziny.

05:55 Szkoła - obyczajowy
06:55 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Po pierwsze kino
08:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:30 Rozwód. Walka
o wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:30 Brzydula - serial, Polska
18:00 Rozwód. Walka
o wszystko
19:00 19 + - obyczajowy

06:00 Gliniarz i prokurator
Serial, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles.
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 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 14:55 Z miłości
do dziecka 16:00 Policjantki
i Policjanci
17:00 Kochane Pieniądze
- paradokumentalny 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:40
Więźniowie dzielnicy 23:30
Wzór 00:35 Śmierć na 1000
sposobów

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

21:30 Specjalista
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1994, reż. Luis Llosa,
wyk. Sylvester Stallone,
Sharon Stone, James
Woods, Rod Steiger, Eric
Robert, Mario Ernesto
Sanchez
23:50 Statek widmo
- ﬁlm horror, USA,
Australia, 2002, reż. Steve
Beck, wyk. Gabriel Byrne
Julianna Margulies, Ron
Eldard, Desmond Harrington, Isaiah Washington,
Alex Dimitriades, Karl
Urban
01:40 Uwaga!
- magazyn
02:00 Noc magii
03:25 Szpital - program
obyczajowy

00:35 Skok przez miotłę
Zwariowana komedia
o weselu, na którym
dochodzi do ostrej
konfrontacji między
rodzinami państwa
młodych. Jason i Sabrina
są idealną parą - młodzi,
zakochani, nie mogą się
doczekać chwili, w której
zostaną małżeństwem.
Niestety - ślub oznacza,
że będzie musiało dojść
do spotkania obu rodzin,
a to nie może skończyć
się dobrze. Matka Sabriny
jest zamożną, wyednia
mieszkanka Brooklynu.
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Genialna przyjaciółka
- serial, prod. Włochy
21:15 Na wschód
od Hollywood
- Olli Maki. Najszczęśliwszy dzień jego życia
- ﬁlm fabularny
22:55 Więcej niż ﬁkcja
- Woskowe imperium
Madame Tussaud - ﬁlm
24:00 Jazz - Dziedziniec
Kultury NCK - Mistrzowie
alternatywy
01:20 Co dalej? - program
publicystyczny
01:40 Informacje kulturalne
02:15 Lekkie obyczaje
- Wielkie piękno - ﬁlm
04:40 Kino nocne
- Trójka do wzięcia
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie

22:25 Kill Bill
Płatna zabójczyni
zwana Czarną Mambą po
czterech latach wybudza
się ze śpiączki z zamiarem
krwawej zemsty na
ludziach, którzy próbowali
ją zabić.
01:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
01:40 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
02:05 Dyżur - serial
dokumentalny
03:05 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
04:20 Z archiwum policji
05:00 Rodzinny interes

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Mamma mia
- ﬁlm musical,
USA, Niemcy, Wielka
Brytania, 2008, reż.
Phyllida Lloyd Christine
Baranski, wyk. Meryl
Streep, Pierce Brosnan,
Colin Firth
00:00 Bez smyczy
- ﬁlm komedia, USA,
2011, reż. Bobby Farrelly,
Peter Farrelly, wyk. Owen
Wilson, Jason Sudeikis,
Jenna Fischer, Christina
Applegate, Nicky Whelan,
Richard Jenkins
02:15 Z archiwum X - serial
03:20 Noc magii

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 11:00 Galilejczyk
- prezentuje Keith Garner
11:25 Jestem mamą 11:40
Prosto o gospodarce 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
- 10 przykazań
13:20 Młodzi Światu - Kazik
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 Koncert życzeń
dla Mamy 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie 16:30
Wyszyński - historia 17:00
Po stronie prawdy 17:30
Rykoszetem
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

27 maja

TVP 1

TVP 2

TVN
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TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
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
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
12:55 Natura w Jedynce

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:15 Policzmy się dla Polski
06:20 Smaki świata po polsku
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:05 Koło Fortuny
15:10 Górscy ratownicy

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - program
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy

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
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Wolni od długów
21:05 Ilu miałaś facetów
Darling czyta artykuł,
który skłania ją do
przekonania, że zostanie
samotna już na zawsze.

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni Ryszard Karczykowski
09:00 Moja noc u Maud
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Francja, 1969, reż. Eric
Rohmer, wyk. Jean-Louis
Trintignant, Françoise
Fabian, Marie-Christine
Barrault, Antoine Vitez
11:00 Królewskie sny
- serial TVP
13:40 Rok 2020
14:10 Trzeci punkt widzenia
14:45 Jack Lemmon - nieprzeciętny Everyman
15:50 Młyn i krzyż - ﬁlm
kostiumowy, prod. Polska
17:30 Co dalej?
17:50 Rzecz Polska
18:05 Zimna Rewolucja.
Społeczeństwa Europy
Środkowo - Wschodniej
wobec socrealizmu
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Co ty wiesz
o swoim dziadku?
Mający niebawem się
ożenić Jason zabiera
swojego dziadka na przejażdżkę po Florydzie.

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

PROGRAM KULINARNY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Sprawa dla reportera
21:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas
- magazyn
22:30 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:15 Motel Polska
23:50 Tanie Dranie

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
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 Mała matura 1947
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:35 Legend - dramat
01:55 Zmruż oczy
- ﬁlm obyczajowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 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, Tomasz Karolak,
Przemysław Sadowski,
Danuta Stenka, Artur Żmijewski, Bartosz Żukowski
00:45 Szadź 2
01:10 Efekt Domina
01:45 Uwaga!
- magazyn
02:05 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

FILM OBYCZAJOWY

23:35 Mamuśka
Małżeństwo Luke
i Jackie postanawiają
się rozstać. Ich dzieci:
Anna i Ben zostają pod
opieką matki. Wkrótce ich
ojciec wiąże się z młodą
fotograf Isabel . Kobieta
od samego początku nie
może nawiązać kontaktu
z dziećmi. Sytuację
komplikuje Jackie, która
otwarcie krytykuje nową
narzeczoną Luke’a.
W głębi duszy obawia
się, iż ta może odebrać jej
Annę i Bena. Obie kobiety
szczerze się nie znoszą.
02:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
20:00 Tego się nie wytnie
21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp
do ﬁlmu - Czarny
kot, biały kot
21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Czarny kot,
biały kot - ﬁlm fabularny
23:50 Tego się nie wytnie
00:15 Magazyn Rolling
Stone, reportaże znad
krawędzi - ﬁlm
01:05 Co dalej?
01:20 Informacje kulturalne
01:50 Na wschód
od Hollywood
- Olli Maki. Najszczęśliwszy dzień jego życia
- ﬁlm fabularny

22:05 Męska rzecz
Po swoim wieczorze
kawalerskim Paul budzi
się w łóżku z obcą kobietą.
Mężczyzna postanawia
ukryć rzekomą zdradę
przed narzeczoną.
00:10 Champion 2
02:05 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Tajlandia
03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:50
06:50
07:55
07:55
08:25
08:30
09:30
11:30
12:00
13:00
14:00
14:30
15:30
16:30
17:30
18:00
19:00

Szkoła - obyczajowy
Szpital
Po pierwsze kino
Zakochani po uszy
- serial, Polska
Miłe wieści
Rozwód. Walka
o wszystko
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Ten moment
Szpital - program
obyczajowy
Szkoła - obyczajowy
19 + - obyczajowy
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula - serial, Polska
Rozwód. Walka
o wszystko
19 + - obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Zanim odejdą wody
- ﬁlm komedia, USA, 2010,
reż. Todd Phillips, wyk.
Robert DowneyJr., Zach
Galiﬁanakis, Michelle
Monaghan, Jamie Foxx,
Juliette Lewis, Danny
McBride
23:40 John Q
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Nick
Cassavetes, wyk. Denzel
Washington, Robert Duvall, Kimberly Elise, James
Woods, Anne Heche, Ray
Liotta
02:10 Z archiwum X - serial
03:10 Druga strona medalu

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator serial kryminalny 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom - magazyn prod.
Polska 09:00 Sędzia Judy
09:30 Pierwsza miłość 10:20
Nowe Sekrety Sąsiadów
10:50 Detektywi w akcji
- serial kryminalny 11:50
Kobra - oddział specjalny serial kryminalny
12:55 STOP Drogówka magazyn prod. Polska 13:55
Galileo 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 Biały
tygrys 23:50 Wzór 00:50
Śmierć na 1000 sposobów
01:20 Ucho Prezesa 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 - Lista przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

TV Trwam
09:30 Po stronie prawdy 10:00
Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Ziemia Obiecana
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Kateri 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 Drogą ks.
Bosco 17:30 Odpowiedzialni
za Kościół 17:55 Poczet Wielkich Polaków 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel
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Fot. Ryszard Burdek

» Górnicy w meczu nr 3 serii z Czarnymi
pokazali wielkie serducho

Nerwówka z happy endem
Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał u siebie Grupę Sierleccy-Czarnych Słupsk 77:74 i objął prowadzenie w serii 2:1. Choć był moment, że biało-niebiescy prowadzili różnicą 15 pkt, w końcówce
spotkania było wiele emocji.
Sobotni mecz nr 3 w finałowej serii
pomiędzy Górnikiem a Czarnymi miał
nam dać odpowiedzi na kilka pytań.
Po dwóch spotkaniach w Słupsku
wałbrzyscy kibice basketu mogli być
wstrząśnięci i zmieszani. Pierwszy
mecz, wygrany 79:67, należy określać niebywałym wyczynem, bo
Czarni przegrali we własnej hali po
raz pierwszy w sezonie, po dziewiętnastu kolejnych triumfach. Drugie
spotkanie także miało wyjątkowy
wydźwięk, ale tym razem taki, że aż
w uszach dzwoniło. Nasi przegrali
44:105, bijąc negatywne rekordy w
długiej historii klubu. Seria przeniosła
się do Wałbrzycha przy stanie 1:1 i
nikt nie miał pojęcia, co się może
wydarzyć.
W finale wiele zależy nie tylko
od dyspozycji sportowej, ale i mentalnej. Poza boiskiem wbijane są
szpileczki, zgrabnie obudowane w
wymyślne prowokacje. W przypadku Górnika i Czarnych rozpoczęło
się od… krzesła. To w rundzie zasadniczej uszkodził w Wałbrzychu
trener gości, Mantas Cesnauskis.
Górnicy wysłali je na Pomorze w

celu uzyskania rekompensaty. Jeden
z dziennikarzy Radia Gdańsk uznał
historię za komiczną, inicjując w
sieci zbiórkę na nowe krzesło dla
koszykarskiego Górnika, a jeden ze
słupskich działaczy określił w mediach społecznościowych pewien
klub „zacietrzewionym” (wiadomo,
jaki klub miał na myśli). Finał
„afery krzesełkowej” obserwowaliśmy w Aqua-Zdroju, podczas trzeciego
meczu, gdy całkiem
przypadkowo
(hmm…) Czarni
otrzymali w strefie
zmian… kolejne
uszkodzone siedzisko.
To jednak absolutnie nie koniec
finałowych pojedynków mentalno-prowokacyjnych. Tak się
składa, że
w dzień
meczu nr
3, czyli 15

maja, rząd poluzował nieco pandemiczne obostrzenia, zezwalając
społeczeństwu na poruszanie się
na świeżym powietrzu bez maseczek. Kibice Górnika postanowili
celebrować to wydarzenie już ok.
3:00 nad ranem. Tak
się jakoś przypadkowo
złożyło, że petardy wystrzeliły pod hotelem,
w którym zatrzymali
się koszykarze Czarnych.

Słupszczanie zerwali się w środku
nocy na równe nogi, ale uznali, że
nie są w nastroju, by dołączyć do
fanów biało-niebieskich w świętowaniu zniesienia restrykcji.
Gdy przegrywasz mecz nr 2 finałów 44:105, z miejsca musisz stać
się internetowym antybohaterem.
Tak było z Górnikiem, który w koszykarskiej Polsce stał się obiektem
docinek i żartów. Sobotni mecz miał
dać odpowiedź, czy nasz zespół

jest gotowy stawić czoła atakom i
udowodnić, że druzgocąca klęska
w Słupsku była jedynie wypadkiem
przy pracy. No i dał radę! Po trzech
kwartach ekipa Łukasza Grudniewskiego prowadziła 58:49, później
nawet 68:53. Czarni jednak, podobnie do inauguracyjnego starcia
w tej serii, rzucili się do odrabiania
strat. Gdy Mikołaj Kurpisz trafił spod
kosza po kombinacyjnej akcji, goście
przegrywali jedynie 74:76. Faulowany na 11 sekund przed końcową
syreną Damian Cechniak spudłował
dwa rzuty wolne, ale wtedy do akcji
wszedł Kamil Zywert. Jakub Musiał
wyprowadzał piłkę dla Czarnych,
ale naciskany przez długie ręce rozgrywającego Górnika stracił piłkę. Ta
niebezpiecznie zbliżała się do autu,
ale Zywert, niczym światowej klasy
pływak, zanurkował w jej kierunku.
W sobie tylko znany sposób 25-latek
uratował piłkę przed wyjściem na
aut, odgrywając jeszcze do kolegi
z zespołu. Przy tej ekwilibrystycznej
próbie był faulowany. Na linii rzutów
wolnych trafił drugą próbę (77:74),
co na 5 sekund przed zakończeniem
czasu gry dało jeszcze rywalom cień
szansy na dogrywkę.
Piłka trafiła do Musiała, tego samego, którego kilka chwil wcześniej
zatrzymał Zywert. 22-letni Musiał,
wychowanek Śląska Wrocław, już
raz w tym sezonie zabił marzenia
wałbrzyszan. W styczniu trafił w
ostatniej sekundzie, doprowadzając
do dogrywki, a potem do ostatecznej
wiktorii Czarnych. Górnicy uaktywnili
żyłkę hazardzisty, postanowili unikać
przewinienia, pozwalając Musiałowi,
jednemu z najlepszych strzelców
dystansowych w lidze, na próbę trzypunktową. Tym razem jednak los dla
biało-niebieskich był łaskawy. Pudło!
2:1 dla Górnika! „Afera krzesełkowa”
zamienia się w zabawę weselną,
gdzie wokół jednego siedziska krążą dwie zainteresowane strony. W
tym przypadku krzesło jest ligowym
tronem, na którym bardziej pragną
zasiąść wałbrzyszanie.
Górnik Trans.eu Wałbrzych –
Grupa Sierleccy-Czarni Słuspk
77:74 (20:19, 19:19, 19:11, 19:25)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 21,
Ochońko 11, Bojanowski 9, Cechniak 8, Malesa 8, Zywert 7, Durski
7, Wróbel 6, Ratajczak 0, Koperski 0.
Dominik Hołda

Liderem być i przywódcą z krwi i kości

Krzysztof Jakóbczyk nie miał łatwego życia w sobotnim meczu przeciwko Czarnym. W pierwszej połowie
szamotał się jak karp w siatce kupiony na ulicy dzień przed Wigilią. Nie miał pozycji do rzutów. Był lepiej
pilnowany niż wstęp do Globalnego Banku Nasion na norweskiej wyspie Spitsbergen. Chyba koledzy z
drużyny szybciej by wynieśli niepostrzeżenie Mona Lisę z Luwru niż pomogli mu wykreować dogodną
sytuację strzelecką. Koszykarze ze Słupska mieli na obrońcę Górnika baczenie. Jak ochroniarze na gapiów
kręcących się w pobliżu Strefy 51 na pustyni w Nevadzie.
Tak było do przerwy. Po zmianie stron Krzysiek wszedł w buty... Wincentego Pstrowskiego. Jako przodownik
pracy udowodnił, że można na niego liczyć. Wykręcał coraz to wyższe normy, harował za dwóch w obronie, a
i w ataku, gdy trzeba było, trafiał ważne rzuty. Łącznie na parkiecie spędził ponad 35 minut. Najwięcej wśród
biało-niebieskich, zdobywając w tym czasie 21 pkt. Co tu dużo gadać, w III oraz IV kwarcie udźwignął ciężar
liderowania. Gdy partnerzy z zespołu nie wiedzieli, co zrobić z piłką, oddawali ją w ręce swojego przywódcy.
A ten jak pewien parowóz w bajce dla dzieci „Tomek i przyjaciele” ciągnął te wagoniki do szczęśliwego
zakończenia.
Tomasz Piasecki
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Fot. Ryszard Burdek

» Najlepiej gdybyśmy w niedzielę
nie grali meczów w play-off

Niedziela nie dla nas
Wiemy, że nic nie wiemy. To najkrótsze, ale najdobitniejsze podsumowanie stanu rywalizacji finału Suzuki
1 Ligi. W czwartym meczu Górnik Trans.eu Wałbrzych
uległ u siebie Grupie Sierleccy-Czarnym 52:76. W serii
jest remis 2:2 i o tym, kto otrzyma prawo gry w ekstraklasie, zadecyduje mecz w Słupsku.

Niedzielne popołudnie
dla entuzjastów basketu w
Wałbrzychu miało być wyjąt-

kowe. Górnik przystępował
do czwartego meczu finału
z prowadzeniem 2:1. Wy-

buch euforii wydawał się na
wyciągnięcie ręki, należało
wygrać jeszcze ten jeden

Liga zapasów jak
powiew świeżości

raz. Wokół obiektu dało się
odczuć podniosłą atmosferę.
Fani zebrali się w strefie

kibica na stadionie przy ul.
Ratuszowej, gdzie oglądali
mecz. Spragnieni sukcesu
sympatycy byli dobrej myśli.
Nic z tego nie wyszło,
bo biało-niebieskim mecz
kompletnie nie wyszedł.
Do przerwy nasi trafili ledwie 27 proc. rzutów z gry
i przegrywali 27:47. Dość
powiedzieć, że tylko jedna
próba wałbrzyszan za 3pkt
znalazła drogę do kosza. Co
innego słupszczanie, którzy
konsekwentnie grali pod
kosz do świetnie dysponowanego w dwumeczu w
Aqua-Zdroju Dawida Słupińskiego. Wysoki schodził do
szatni z 15 pkt, a 11 „oczek”
dorzucił rozgrywający Adrian
Kordalski. W Górniku trudno
było wyróżnić kogokolwiek –
najlepszy punktujący zapisał
na swoim koncie tylko 6 pkt.
Po zmianie stron Górnicy
wciąż szukali w swoich szeregach kogoś, kto wziąłby
ciężar gry na siebie. Tym
razem nie mogli liczyć na
Krzysztofa Jakóbczyka, który spudłował 9 z 10 prób
z gry. Ostatecznie żaden z
zawodników gospodarzy
nie popisał się dwucyfrową
zdobyczą punktową. Ta mizerna statystyka przypomina
o wydarzeniach z niedzielnego meczu sprzed tygodnia,
w Słupsku. Tam nasi także
przegrali przecież wysoko,
nie nadążając za rywalami.
Niedziele w tej serii absolutnie nie należą do biało-niebieskich. W sobotę ich gra
wygląda znacznie lepiej, bo

Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)

zmagało się prawie 50 zawodniczek
z kilkunastu klubów: Sobieski Poznań,
Agros Żary, UKS Lubsko, Olimpijczyk
Sulmierzyce, Bizon Milicz, Olimpia
Cieszków, Rokita Brzeg Dolny, Wiatr
Wołów, Bielawianka Bielawa, Victoria
Wałbrzych, Sowa Pieszyce, Junior
Dzierżoniów, Iron Bulls Bielawa oraz
Heros Boguszów-Gorce.
W grupie młodziczek 6 zawodniczek wygrało już dwie rundy,

Dominik Hołda

» Młode dziewczęta chętnie startują w Dolnośląskiej Lidze w zapasach

Świetny projekt sportowy realizowany
jest w Boguszowie-Gorcach. Miejscowy
klub Heros oraz tamtejszy OSiR organizują Dolnośląską Ligę w zapasach kobiet
dla młodziczek i młodszych dziewcząt.
Łącznie zaplanowano 7 turniejów. Część
już się odbyła.
Areną zmagań jest hala w Gorcach
przy ul. Olimpijskiej 1. Co ważne, liga
jest indywidualna oraz otwarta, czyli
z udziałem klubów spoza województwa dolnośląskiego. Na zakończenie
cyklu najlepsze zawodniczki z największą liczbą punktów otrzymają
nagrody.
Za nami już dwie kolejki, jedna
odbyła się pod koniec marca, a druga
8 maja. Na matach za każdym razem

dwukrotnie Czarnych wtedy
ograli. Piąty, decydujący o
wygraniu ligi mecz odbędzie się w Słupsku (22 maja,
godz. 18:00). Może nie jest
to najlepsza informacja dla
naszych koszykarzy, ale to że
22 maja wypada w sobotę
napawa optymizmem.
Czy Górnicy w meczu numer pięć dogonią historię?
W niedzielę się nie udało. A
szkoda, bo równo trzy lata
wcześniej awansowali do 1
ligi, pokonując 16 maja 2018
roku Księżaka Łowicz 77:65.
Tamtą pamiętną serię oraz
obecną, z Czarnymi, łączą
postacie Damiana Durskiego, Bartłomieja Ratajczaka
oraz Marcina Wróbla. Teraz
przed koszykarzami spod
Chełmca kolejny flirt z historią. W 1995 roku (jako
Śnieżka Aspro Świebodzice)
pożegnali się z elitą, by powrócić 12 lat później, po udanej gonitwie w półfinale za
Sportino Inowrocław i zwycięstwie w piątym, ostatnim
meczu. Przygoda z najwyższą
klasą rozgrywkową trwała
jedynie do 2009 roku. Teraz,
ponownie po 12 latach, wałbrzyszanie stają przed szansą
powrotu na salony.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 52:76 (13:26,
14:21, 15:17, 10:12)
Górnik Trans.eu: Koperski 9, Wróbel 8, Bojanowski
8, Cechniak 6, Jakóbczyk 6,
Cechniak 6, Durski 5, Ratajczak 2, Malesa 0, Ochońko 0.

w tym zapaśniczki z naszego
regionu: Kinga Nowak (Victoria
Wałbrzych) była dwa razy najlepsza w wadze do 42 kg oraz
Regina Błaszkowska (Heros Boguszów-Gorce) wygrywała wagę
do 46 kg.

Dwa razy w grupie młodszych
dziewcząt triumfowała też Zuzanna
Wołowicz (Heros, waga 39 kg).
Medale zdobywały za każdym razem również: Miriam Błaszkowska i
Magdalena Piaskowska (obie Heros)
i Julia Stefańska (Victoria).

Organizację ligi wspierają:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu oraz
Urząd Miasta w Boguszowie-Gorcach.
Red
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