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Kibice są najważniejsi.
To dla nich robimy
koszykówkę
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Lubimy takie rzeczy

Fot. Dominik Iwaszko
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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (Słowo Polskie, 2001, nr 177)

W Wałbrzychu jest pomnik
ofiar I wojny światowej?
Obelisk stoi na wzgórzu w
dzielnicy Podgórze, na mocno
zadrzewionym dziś wzniesieniu. To granitowy monument,
który poświęcono pamięci
poległych w czasie I wojny
światowej mieszkańców Podgórza, wówczas Dittersbach.
Jest to kamienna wieża, którą kiedyś zwieńczał krzyż
na kształt najważniejszego
niemieckiego odznaczenia
wojskowego – żelaznego
krzyża. Były tam także tablice
z nazwiskami ofiar, taras przy
pomniku otaczała barierka.
Za pomnikiem znajdował
się tzw. Gaj Bohaterów –
do drzew przymocowane
były tabliczki z nazwiskami
poległych mieszkańców. Po
zakończeniu II wojny światowej, kiedy Wałbrzych znalazł
się w granicach Polski, ze
zwieńczenia pomnika zrzucony został krzyż, zniknęła
też część granitowych elementów i barierka na tarasie.
Dzisiaj to zapomniane świadectwo tamtych czasów, o
które nikt nie dba.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Red

T y l ko u n a s 3 2 s t r o n y !
Kochać to, co się robi
Życzymy tego wszystkim, bo wówczas jest łatwiej. Dla nas
poniedziałki to chwila pozornego oddechu. Wtedy kończymy
wprawdzie aktualny numer WieszCo. Mamy ostatnią chwilę na
poprawki, rzut oka na całą gazetę i fru, pliki lecą do druku, a
wy następnego dnia dostajecie ją do rąk, my natomiast… My
łapiemy oddech.
Przed kolejnym tygodniem ciężkiej
pracy. Myślimy, żeby zrobić wszystko
najlepiej, na czas, żeby nie było żadnych potknięć, żeby odpędzić złośliwe
chochliki. Zastanawiamy się nad
kolejnymi nietypowymi tematami, na

które nikt inny oprócz nas nie byłby w
stanie wpaść. W głowach układamy
sobie, jak powinien wyglądać następny numer waszego ulubionego
tygodnika. Broń Boże, nie żalimy się,
nic z tych rzeczy, bo my kochamy to,

co robimy, a stres napędza nas tylko
do działania.
Żebyście co tydzień mogli delektować się porcją 32 stron nowych treści. Takich wiecie, co to tylko u nas
znajdziecie. Dających do myślenia.

Ale żeby tak było, cały czas liczymy
na was, drodzy czytelnicy. Że cały
czas będziecie nam podpowiadać,
o czym moglibyśmy napisać. Na
wasze opinie i komentarze czekamy
pod adresem poczty internetowej.
Piszcie na adres mailowy: redakcja@
wieszco.pl.
Już nie zanudzamy. Czytajcie nas i
szukajcie w stałych punktach kolportażu rozsianych na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. A jest ich blisko
400, bo chcemy docierać do każdego.
Możecie też nas czytać w wersji elektronicznej. Wystarczy ściągnąć nowy
numer gazety na urządzenia mobilne
w wersji PDF. Ze strony www.wieszco.
pl. Tam też znajdują się wszystkie
wydania, które dotąd ukazały się na
rynku.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 10.08
Temp. 21/11
zachmurzenie duże
Środa 11.08
Temp. 20/12
zachmurzenie duże
Czwartek 12.08
Temp. 23/13
zachmurzenie duże
Piątek 13.08
Temp. 24/14
zachmurzenie małe
Sobota 14.08
Temp. 22/13
przelotne opady
Niedziela 15.08
Temp. 23/14
przelotne opady
Poniedziałek 16.08
Temp. 22/13
przelotne opady

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

RYS: Marcin Skoczek
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» Czekają na was 4 niezwykłe, podniebne pokazy
Orlen Grupy Akrobacyjnej „Żelazny”

Letni Festiwal Tajemnic 14-15 sierpnia
» Godziny otwarcia kas – 9:00-18:00

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

ale wg powierzchni użytkowej

we znajdować się będą przed
budynkiem bramnym, a wstęp
na przedzamcze będzie biletowany. Dodajmy, że partnerem
głównym festiwalu jest Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego.
Red

» Mirosław Hermaszewski
będzie gwiazdą Festiwalu

Zaraz ktoś powie, że niekoniecznie. Właśnie, że w Książu koniecznie, bo zamek po prostu każdemu
kojarzy się z odkrywaniem. A Letni Festiwal Tajemnic to znakomita okazja na poznanie tego miejsca
z trochę innej strony i wzięcia udziału w wielu wydarzeniach. Intrygujących, zajmujących, ciekawych,
niesamowitych…
Pokazy akrobacyjne w powietrzu, strefa dla rodzin z
dziećmi we wnętrzach zamku,
a może inscenizacje historyczne? Zainteresowani takimi
atrakcjami, a to tylko część z
nich. Na gości Letniego Fe-

w Anglii” przekonacie się
na własne oczy, jak wyglądał dzień w obozie lotników
Jego Królewskiej Mości, a
z kilkudziesięcioma rekonstruktorami będziecie mogli
porozmawiać i zrobić sobie

Fot. Wikipedia

magiczne meandry ezoterycznego świata. Miłośnikom
mocniejszych wrażeń sporą
dawkę dreszczyku dostarczy
pewnie nocne zwiedzanie
„Tajemniczy zamek” trasą niepokazywanych przejść w asyście... duchów. Każdy lubiący
przygody znajdzie dla siebie
coś interesującego.
Będą widowiska historyczne, pokazy, gry terenowe, wiele atrakcji dla rodzin
z dziećmi i loty nad zamkiem w… wirtualnym świecie. Teren Letniego Festiwalu
Tajemnic zaplanowanego
na weekend 14-15 sierpnia (sobota-niedziela) obejmie Zamek
Książ, przedzamcze
wraz z dziedzińcem oraz tarasy.
Dlatego też w tym
czasie kasy bileto-

kwizytów polskich lotników.
W programie nie zabraknie
wykładów, ot choćby o Świdnicy, czyli rodzinnym mieście
Czerwonego Barona. Kogo?
Nie tak szybko. Przyjdźcie, a
się dowiecie.

Ten link trzeba zapamiętać:
www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/festiwal-tajemnic
Tu znajdziecie:
szczegółowy program
cennik
informacje o dojeździe
rozkład parkingów
stiwalu Tajemnic czeka dużo
więcej.
Gwiazdą wydarzenia będzie
generał Mirosław Hermaszewski, jedyny jak dotąd Polak w
kosmosie. W najbliższy weekend przeżyjecie prawdziwy
lot „W chmurach” i tak nam
się jakoś wydaje, że chyba
nie musimy do tego nikogo
specjalnie namawiać. Taki jest
zresztą motyw przewodni tego
największego w Polsce spotkania poszukiwaczy przygód oraz
miłośników historii.
Na gości festiwalu czekają
aż 4 niezwykłe, podniebne pokazy najsłynniejszej
w Polsce Orlen Grupy Akrobacyjnej „Żelazny”. Dzięki
codziennym inscenizacjom
historycznym „Polscy lotnicy

zdjęcie. Zobaczycie wystawę
lotniczą „W chmurach”, której
szukajcie w największym
kompleksie zamkowych sal.
To tam powstanie unikalna
ekspozycja kilkudziesięciu
modeli samolotów oraz re-

Specjalnie z myślą o rodzinach z dziećmi we wnętrzach
zamku powstanie strefa „W
gwiazdach”, gdzie na najmłodszych czekać będą wróżbici i cyrkowcy, którzy odkryją
przed waszymi pociechami
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2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny

Lubimy takie rzeczy
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Fot. Dominik Iwaszko

» Możliwe zwiedzanie – 9:00-19:00
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Uczta dla miłośników motoryzacji
Przy pięknej pogodzie do wałbrzyskiego Rynku zawitały samochody
retro. Załogi tych pięknych i stylowych aut wzięły udział w wyjątkowym rajdzie.

wrócić do historii motoryzacji. A było na co patrzeć.
Mieliśmy samochody z lat
30., ale też powojennych.

Była Corvetta, Citroen, Mustang czy Fiat 126. Duże
wrażenie zrobiła karetka
pogotowia Nysa. Rajd retro

pojazdów dał możliwość
podejrzenia ubiorów kierowców w strojach z epoki.
Szczególnie, że przekrój
samochodów był naprawdę
duży. Miłośnikom mercedesów przypadły do gustu
właśnie te samochody, ale
było ich tak dużo, że każdy mógł znaleźć coś dla
siebie.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Spragnieni wrażeń mieszkańcy miasta z dużą ochotą
przybyli do centrum miasta,
gdzie każdy do woli mógł
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Należy się jak psu miska?
Czytając to, nie zrozumcie nas źle. Nie o to chodzi, że zaglądamy komuś
do portfela i żal nam d**ę ściska. Nie jesteśmy jak ta wścibska sąsiadka
w bloku odsuwająca firankę w oknie, gdy akurat podjechaliście pod dom z
kartonami z Media Markt. Poczuliśmy się jednak, jakbyśmy dostali cios od
jednego z braci Kliczko albo przynajmniej wylądowali w nieopróżnianym od
miesięcy szambie gdzieś na zadupiu. Gdy dowiedzieliśmy się o podwyżkach
dla polityków, zrozumieliśmy, jak to jest być frajerem.

Nie przekonują nas mądrujący
się ekonomiści, którzy, aby zarobić średnią krajową, wystarczy, że
nacisną kilka klawiszy na swoim
laptopie. Mówiący do tego – ich
zdaniem niepopularne słowa (akurat)
– że wiceministrowie, podsekretarze
stanu, posłowie, czy senatorowie
powinni dostawać wyższe pensje. Co
najmniej porównywalne z wynagrodzeniami płaconymi na wolnym rynku specjalistom wyższego szczebla.
Słysząc to, pięści same nam się
zaciskają jak przed szkolną bójką
dzieciaków w podstawówce. Może
i powinni dostać podwyżkę, ale

patrząc na skalę wzrostu pensji
polityków przepalają nam się styki.
Jakby instalacja elektryczna cała z
aluminium miała znieść jednoczesne
podłączenie na jednym obwodzie
piekarnika, pralki, czajnika bezprzewodowego, zmywarki i żelazka.
Trudne, a wiemy to stąd, że z podobnym problemem miał niedawno
do czynienia nasz dobry kumpel.
Jemu się to nie udało. Instalacja nie
wytrzymała, ale pomógł elektryk.
Fachura nie z tej ziemi. Takiego speca
w Warszawie ze świecą szukać.
Teraz fakty, bo nie wszyscy muszą
śledzić wybitnie obiektywne progra-

my informacyjne o 19:00, czy pół godziny później. Z raportu NIK wynika,
że poseł zawodowy zarabia średnio
około 9,5 tys. zł brutto miesięcznie.
Niby sporo, zwłaszcza porównując
z przeciętnym wynagrodzeniem w
kraju, które według GUS w 2020
roku wynosiło prawie 5,2 tys. zł
brutto. Gaże wiceministrów, a także
parlamentarzystów mają wskoczyć
jednak o kilka poziomów wyżej. To
nie level, czy dwa więcej. To jakbyście
w godzinę przeszli całą grę „Medal
of Honor”. Ze wszystkimi dodatkami. Prezydent Andrzej Duda wziął
długopis (nomen omen) i podpisał

stosowne rozporządzenie, bo tak
mu ktoś kazał. Nikt mądry, oddany
sprawie, nie będzie o podwyżkach
debatował przecież w Sejmie? Dajcie
spokój. Lepiej to zrobić za pomocą
długopisu (celowo małą literą). Kasa
dla ministrów skoczy miesięcznie z 10
na 16 tys. zł brutto. Jakby nie liczyć, to
60 proc więcej! Pokażcie kogoś z waszego otoczenia, kto dostał niedawno
taką podwyżkę. Może jakiś emeryt lub
pracownik budżetówki. A tak na poważnie, władza wyraźnie nas testuje
jak narzeczona chłopaka, sprawdzając
jak duża miesięczna dawka focha
spowoduje u niego wybuch złości.

Fot. (red)
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Na nowych przepisach skorzystają
też posłowie i senatorowie, których
wysokość wypłat uzależniona jest od
zarobków wiceministrów. Ich wynagrodzenia też skoczą o jakieś 4,5-5
tys. zł brutto. Przyznacie, to nie są
jakieś bieda-podwyżki. Czekajcie, ale
to nie wszystko. Bo na prezydenckim
rozporządzeniu parlamentarzyści
zyskają coś jeszcze. Wyższą dietę. O
jakieś 1500 zł. Najwyższy czas to napisać, dajcie nam ochłonąć. Sięgnąć
do lodówki po schłodzony browar,
wyłożyć się na kanapie w salonie.
Dojść do siebie.
Teraz uważajcie. Gdy rozpoczęła
się cała gadka o podwyżkach, nagle na białym koniu jak rycerze ze
średniowiecznego mitu próbujący
oswobodzić uwięzioną w wieży
księżniczkę, wjechali politycy Koalicji Obywatelskiej. Z wypisanymi na
sztandarach hasłami: „chciwość”,
„skandal”, „egoizm” „nieuczciwość”
i z misją zablokowania wzrostu
pensji polityków. Skoro inni nie
zapadają się pod ziemię uprawiając demagogię, skoro szlag ich nie
trafia, gdy stają się populistami, to
nam chyba też nic nie będzie, jeśli
na chwilę wejdziemy w ich buty.
W tym przypadku bardzo chcemy
wierzyć w to, że bycie skur****em
stanowi jedynie etap w życiu, jak
menopauza.
Użyjmy argumentów mądrujących
się ekonomistów. Nikt nikogo pod
karabinem nie trzyma w ministerstwie. Nikt nikogo nie zmusza do
startu w wyborach i kandydowania na posła lub senatora. Każdy
może wybrać swoją ścieżkę rozwoju.
Otworzyć firmę, skorzystać z „rajów”
podatkowych, które daje Polski
Ład (prawda, że ładnie zabrzmiało), zostać menedżerem wyższego
szczebla w spółce Skarbu Państwa
(to akurat nie powinno być trudne).
Chcecie wyższych pensji, to skończcie z nepotyzmem. Zawrzyjcie ze
społeczeństwem niepisaną zasadę.
Skończcie z uwłaszczaniem się na
majątku państwowym. PiS pod tym
względem pobił sporo rekordów,
prawie tyle, co Usain Bolt na bieżni,
ale inni nie byli wcale lepsi. Czy
każdy minister to fachura, jak ten
wspomniany elektryk, że trzeba mu
płacić jak specowi, a każdy poseł lub
senator oddany jest w pełni sprawie
Rzeczypospolitej, że bez niego Polska
zginie? Bardzo wątpimy. Nie wiemy
jak wy, ale my nie wierzymy w bajkę
o krasnoludkach i sierotce Marysi.
Tomasz Piasecki
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Pamiętali o Powstaniu Warszawskim
Minęło niedawno 77 lat od wybuchu zbrojnego zrywu w polskiej stolicy.
Każda rocznica sprawia, że wracamy myślami do tamtych wydarzeń.

To był wyjątkowy zryw. Był
wielkim świadectwem odwagi, tęsknoty do wolności i
poszanowania ojczyzny. Dwa
miesiące heroicznej walki nie
przyniosły jednak uczestnikom
tamtych wydarzeń upragnio-

nego zwycięstwa. Powiew
wolności miał ogromną cenę.
Przyniósł śmierć i cierpienie
setek tysięcy ludzi. Tej ofiary
nie zapomnimy.
W Wałbrzychu, jak i wielu
innych miastach, mieszkańcy

również pamiętali i w różnych
częściach miasta oddawali hołd
bohaterom Powstania Warszawskiego. Przy pomniku na
placu Kościelnym w ceremonii
składania symbolicznych kwiatów wartę honorową pełnili

I buduje się ta
nasza Europejka

harcerze z 77. Wałbrzyskiej
Drużyny Harcerskiej „Quality”.
Kwiaty składali politycy, przedstawiciele lokalnej władzy z
prezydentem Romanem Szełemejem na czele.
Jak zwykle swój hołd na placu Grunwaldzkim uczestnikom
Powstania złożyli kibice wałbrzyskiego Górnika oraz środowiska
narodowe.
SCB

tu przejścia podziemnego.
W ciągu ul. Łączyńskiego
prowadzone są prace ziemne i prace brukarskie pod
przyszłe roboty bitumiczne.
A jeśli o robotach bitumicznych mowa, to prowadzone
są duże prace na rondzie
Niepodległości (Tesco) oraz
w jego okolicy, związane
z układaniem ostatniej już
warstwy nawierzchni drogowej. Praca w tym miejscu
będzie podzielona na odcinki, jednak spodziewać się
należy dość dużych utrudnień w ruchu. Jeśli chodzi
o otwarcie ul. Czerwonego
Krzyża, informujemy, że ze
względów na kolizje teletechniczne w tym rejonie,
a następnie przyszłe prace
drogowe, które będą tam
prowadzone, nie ma na
razie takiej możliwości.

Budowa obwodnicy
toczy się więc własnym
torem, ale gmina zamierza zrealizować także inne
drogowe inwestycje. - Aby
ruch uliczny był płynny,
ale przede wszystkim bezpieczny, budujemy obwodnicę oraz modernizujemy
stare drogi. Dobrym przykładem inwestycji, która
bez wątpienia wpłynie na
bezpieczeństwo kierowców, jest planowana budowa ronda na skrzyżowaniu
ulic Sikorskiego i Moniuszki. Obecnie trwają prace
projektowe, które powinny
zakończyć się w grudniu
tego roku. Mamy nadzieję,
że budowa ruszy już w
kolejne wakacje – mówi
prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
SCB

Wałbrzyska obwodnica jest w trakcie budowy i do zakończenia robót pozostało
jeszcze co najmniej kilka miesięcy, ale
mieszkańcy uczestniczący w konkursie
nadali już jej nazwę. Sprawdzamy tymczasem na jakim etapie jest budowa drogi
oraz jakie inne remonty będą realizowane
w mieście.
W pierwszym etapie konkursu na nazwę obwodnicy
Wałbrzycha wyłoniono 3 propozycje, które zostały poddane pod głosowanie internautów. Wypełniono 1025 ankiet.
Europejka uzyskała 484 głosy,
co dało aż 47% wszystkich
wskazań. Mamy zatem dwóch
zwycięzców, ponieważ nazwę
zgłosiły w tym samym dniu
dwie osoby: Elżbieta Wę-

grzyn i Piotr Pniewski. Drugie
miejsce zajęła Obwodnica
Zachodnia Wałbrzycha im.
Roberta Schumana z wynikiem 289 głosów, autorką jest
Barbara Fila, a trzecie miejsce
przyznano nazwie Europejska
z liczbą głosów 252, autorem
jest Paweł Kądziołka.
Tymczasem na skrzyżowaniu ul. Wysockiego z Kolejową cały czas trwają roboty

przezbrojeniowe kanalizacji:
deszczowej, sanitarnej, wodociągu oraz teletechniki.
W rejonie ul. Mazowieckiej
Budimex, odpowiedzialny
za budowę obwodnicy, wykonuje prace brukarskie, a
na wysokości ul. Reja wprowadzono nową organizację
ruchu. Na ul. Żeromskiego
trwają prace związane z szalowaniem kolejnego segmen-
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Fot. użyczone (Budimex)

» W centrum miasta prace przy budowie obwodnicy posuwają się do przodu
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Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)
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Pomimo środka nocy inspektorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony
Zwierząt odebrali od byłej sołtys wsi Krzyżowa Agnieszki S. skrajnie zaniedbanego i zagłodzonego psa. Prokuratura wzięła sprawy w swoje ręce!

pod opieką DIOZ-u Mayor odszedł
za tęczowy most. Postępujące
latami zapalenie mózgu i móżdżku nie pozwoliło mu doczekać
spokojnej starości. Nieleczona,

a dająca szereg niepokojących
objawów choroba najważniejszego w całym ciele organu została
przez byłą sołtys wsi Krzyżowa
całkowicie zbagatelizowana.

Prokuratura świdnicka postawiła właśnie kobiecie zarzut. - Do
5 lat pozbawienia wolności grozi
byłej sołtysce Krzyżowej Agnieszce
S., za znęcanie się ze szczególnym
okrucieństwem nad swoim psem.
Przez rok pies powoli umierał w
cierpieniu. Jego wiek i choroba nie
usprawiedliwiają postępowania
właścicielki – mówi prokurator
rejonowy Marek Rusin.
KaR

Fot. użyczone (DIOZ)

Zaniedbała psa – usłyszała zarzut
Zwierzę praktycznie nie przejawiało żadnych oznak życia. Po
konsultacjach z radiologami, neurologami i lekarzami weterynarii podjęto trudną decyzję... Przebywający
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zwiększy ilość zacisznych zakątków, oddzieli fragmenty
parku od jezdni, zwiększy
estetykę miejsc, w których
opowiadać będziemy przy pomocy tablic, plansz, makiety
czy odtworzonych lub oczyszczonych kamiennych słupków,
historię tego miejsca. Nowo
posadzone drzewa to całe
fragmenty odtworzonych historycznych alei. Mało kto
pamięta, ale niewielka część
parku dawniej była cmentarzem. I o to miejsce zadbamy
w sposób specjalny. Z szacunku dla zmarłych likwidujemy
niewielkie odcinki ścieżek,
dziś przebiegających dokładnie nad miejscem pochówku
– mówi prezydent Świdnicy,
Beata Moskal-Słaniewska.
Całkowity koszt rewitalizacji
to ponad 9 mln zł.

Fot. użyczone

» Park Młodzieżowy w Świdnicy zmienia się na naszych oczach

Park nabiera
życia i kształtu

KaR

Wszystkie prace realizowane
są na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, przy udziale inspektora
nadzoru w zakresie zieleni. Ich
koszt to ponad 2,9 mln zł. Zgodnie z umową powinny zakończyć się na początku września
tego roku. Posadzonych zostało
149 drzew. W parku pojawi
się także ponad 3 tys. nowych
krzewów oraz 38 tys. bylin,
roślin runa, traw, paproci oraz
pnączy. Nasadzenia wykonywane są na podstawie projektu.
Park Młodzieżowy jest
największym świdnickim

parkiem, jego powierzchnia
zajmuje ponad 11 hektarów.
Ważna inwestycja została
podzielona na dwa etapy.
Pierwszy obejmuje remont
ciągów komunikacyjnych, budowę infrastruktury technicznej i małej architektury, prace
pielęgnacyjne drzew oraz ich
usuwanie, a także zagospodarowanie terenu zielenią.
Drugi zakłada odbudowanie
słynnej wieżyczki i fontanny.
Miasto planuje wykonanie tej
części zadania po uzyskaniu
środków przeznaczonych na
ratowanie zabytków.

Co już zostało zrobione? W
parku zakończyła się już budowa infrastruktury podziemnej,
dotyczącej oświetlenia i monitoringu. Do końca września
zamontowane zostaną lampy
oświetleniowe, monitoring,
ławki, kosze na odpady oraz
wykonana zostanie docelowa
nawierzchnia ciągów pieszych
i ścieżek rowerowych.
Wiele nowych roślin rodzimych i tych, które wzbogacą reprezentacyjny fragment
parku, spowodują, że runo za
jakiś czas zamieni się w zielone dywany. - Tysiące krzewów

REKLAMA

Świdnica otrzymała na rewitalizację Parku
Młodzieżowego ponad 7,1 mln zł. Prace są
na zaawansowanym poziomie. Przygotowana koncepcja zieleni zakłada odtworzenie
cennego historycznie i przyrodniczo układu kompozycyjnego.
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Cyfrowa wypożyczalnia w Strzegomiu
Jak to możliwe? Strzegomska biblioteka przystąpiła
do współpracy z Biblioteką
Narodową w ramach cyfrowej wypożyczalni publikacji
naukowych Academica. System ten umożliwia dostęp

do literatur y naukowej i
popularnonaukowej (książek
i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywania
prac licencjackich i magisterskich. Ponad 3,4 mln ze-

skanowanych publikacji jest
dostępnych od razu po zalogowaniu. Z publikacji chronionych prawem autorskim
można korzystać jedynie na
miejscu w bibliotece po zalogowaniu się na specjalnie

15:00. W soboty i niedzielę z urządzenia nie można

korzystać, bo biblioteka jest
KaR
zamknięta.

dedykowane przejściom oświetlenie uliczne.
Inwestycja przy ul. Kazimierza Wielkiego to
blisko 250 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie
200 tys. zł. Zmianie ulegnie lokalizacja „zebry”
przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Znajdować się
ono będzie po przeciwnej stronie skrzyżowania. W projekcie uwzględniono także budowę
oraz przebudowę chodnika na dojściu do
przejścia. Przebudowany zostanie również
wjazd w kierunku budynków przy ul. Ofiar
Oświęcimskich 44-55. Koszt inwestycji to ok.
300 tys. zł. Dofinansowanie to kwota 240
tys. zł.
Przetarg na prace budowlane zostanie
rozstrzygnięty w czwartym kwartale tego
roku. Przypominamy przy okazji, że od 1
czerwca został zmieniony pewien bardzo
ważny przepis w kodeksie drogowym. Teraz
to pieszy wchodzący na jezdnię albo przechodzący przez nią jest obowiązany zachować
szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.
Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma
pierwszeństwo przed pojazdem.

» Na świdnickich przejściach dla pieszych będzie bezpieczniej

Przejścia do
przebudowy

KaR

Zatwierdzono listy zadań, w ramach których samorządy utworzą nowe przejścia
dla pieszych lub podniosą poziom bezpieczeństwa na przejściach już istniejących.
Tym sposobem wsparcie uzyskały dwa
świdnickie projekty.
Zgodnie z zatwierdzonymi listami dofinansowanie
przyznano na realizację 242
zadań, z czego 138 to zadania
powiatowe, a 104 gminne.
Świdnica otrzyma 440 tys.
zł z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na poprawę
bezpieczeństwa pieszych.
Wsparcie uzyskały dwa złożone projekty na przebudowę
przejść dla pieszych w ciągu
ul. Kazimierza Wielkiego oraz
w obrębie skrzyżowania ulic
Ofiar Oświęcimskich i Zwierzynieckiej.

- Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym na Zawiszowie
było postulatem mieszkańców, a także radnych Magdaleny Rumiancew-Wróblewskiej oraz Lecha Bokszczanina.
Bardzo się cieszę, że dzięki zewnętrznemu wsparciu uda się
spełnić ten postulat – mówi
prezydent miasta Beata Moskal-Słaniewska.
Przejścia dla pieszych zaprojektowano w formie przeprawy z tzw. azylem. Pozwoli
to na skrócenie czasu przebywania pieszego na jezdni

drogi i zapewni bezpieczną
przestrzeń dla pieszego pomiędzy potokami pojazdów
poruszającymi się w przeciwnych kierunkach. W celu
uniemożliwienia przekroczenia jezdni poza przejściem
dla pieszych, zamontowane
zostaną bariery. Aby osoby
niedowidzące mogły zorientować się, gdzie jest krawędź
jezdni oraz wejście na przejście dla pieszych, przewiduje
się zastosowanie systemu
informacji fakturowej. Dodatkowo powstanie nowe,

REKLAMA

Fot. użyczone (UM Świdnica)

przeznaczonym do tego celu
terminalu. Terminal systemu
Academica dostępny jest
w czytelni w Strzegomiu
od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-17:00
oraz w piątek od 9:00 do

Fot. użyczone (MBP)

Użytkownicy biblioteki w Strzegomiu mają już możliwość darmowego dostępu do ponad 3,4
mln publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych ochroną prawa autorskiego.
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Kibice są najważniejsi

Chcielibyście, żeby koszykarze awansowali w przyszłym sezonie do ekstraklasy? Kto by nie
chciał! Przecież to nasz „eksportowy” zespół zasługujący na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jeszcze o minionym, ale też o nowym sezonie, o pieniądzach i planach na przyszłość,
o sponsorach i o kibicach rozmawiamy z Arkadiuszem Chlebdą, członkiem zarządu Górnika
Trans.eu Wałbrzych.
traklasę”. Takie stawianie
sprawy ma jednak wielki
minus. Co, jeśli się nie uda?
- Tak, tak, padły takie słowa
i są prawdziwe. W ostatnich
latach udawało się stworzyć
zespół, meldujący się zawsze
w czubie tabeli włącznie z
ostatnim finałem. Chcemy
to podtrzymać i walczyć o
awans. Zakładanie przed rozpoczęciem sezonu, że walczymy o wejście do play-off, to
podcinanie skrzydeł zawodnikom na samym starcie. Sama
obecność trenera Łukasza
Grudniewskiego pokazuje, że
chcemy bić się o maksymalną
stawkę.
Czy sportowo obecny zespół jest w stanie wygrać
w maju przyszłego roku
Suzuki 1 Ligę?
- Zespół wygląda tak, jak
chciał tego trener, a to ma być
drużyna, która właśnie o taki
cel ma walczyć. Uważamy, że
jest w stanie to zrobić.
Team został fajnie zbudowany, jest więcej opcji w
ataku, zostali „bezczelni”
obrońcy, ale widzę, że brakuje centymetrów. Zgodzisz
się z taką opinią?
- Dziękuję za takie słowa.
Zgoda, brakuje centymetrów,
ale trener starał się zniwelować te niedoskonałości, o
których mówiłem wcześniej,
to czego zabrakło w samym
finale. Być może zimą poszukamy jeszcze wzmocnienia na
pozycję podkoszową. Rynek
pod tym względem jest dość
wąski, nawet bardzo wąski.
Chcemy mieć pewność, że
zawodnik, który wzmocni
tę strefę, będzie naprawdę
wartościowy. To, co dzieje się
na rynku, pokazuje, że chyba
najwyższy czas na otwarcie
1 ligi dla obcokrajowców.
Jeszcze do niedawna byłem
przeciwnikiem tego rozwiązania, ale sytuacja z monopolem
dla grupy zawodników na
tym poziome powoduje dość
znaczne żądania finansowe,
za którymi często nie idzie
jakość boiskowa.
Dobra, czas wytoczyć
cięższe działa i porozmawiać o pieniądzach. Finan-

sowo jesteście gotowi na
awans?
- Nie odpowiem ani „tak”,
ani „nie”. To proces, który
trwa. Toczą się rozmowy, spotykamy się ze sponsorami, nawiązujemy kontakty z firmami.
Cały czas tworzymy budżet,
który ma zapewnić płynne
funkcjonowanie klubu. Górnik
to nie tylko zespół seniorów
w 1 lidze.
Pytam w kontekście ostatniej konferencji prasowej,
na której miasto Wałbrzych
i główny sponsor Trans.eu
zadeklarowali przekazanie
na klub większych pieniędzy. Kibicom może się wydawać, że w jednej chwili
zostaliście krezusami?
- Nie, nie zostaliśmy
krezusami. Firma Trans.eu
zdeklarowała zwiększenie
wsparcia. My jesteśmy bardzo
zadowoleni, że została z nami
na kolejny rok. Zwiększenie
wsparcia to zasługa Ryszarda
Burdka i jego rozmów z zarządem firmy. To też zrozumienie
tego, co również nas dotknęło
w związku z pandemią. To
próba uratowania wysiłku
wielu osób i kilkuletniej pracy,
aby Górnik był nadal w miejscu, w którym jest i rozwijał
się nadal. Miasto Wałbrzych
to prezydent Roman Szełemej,
który również po przedstawieniu przez nas sytuacji w
klubie, zrozumieniu naszych
problemów, z którymi przyszło
się nam zmierzyć, zdeklarował
wsparcie i kontynuowanie
tych 11 lat pracy, aby nie
zostało to zaprzepaszczone.
Nie chcesz chyba powiedzieć, że brakuje wam pieniędzy?
- Sytuacja, jaka nas dotknęła, czyli brak wpływów z biletów i karnetów pozostawiła
piętno na finansach klubu. To
dość znacząca cześć budżetu.
To kwota, której najzwyczajniej zabrakło i brakuje. To problem, z którym musimy sobie
poradzić i tu słowa podziękowania kieruję do miasta i jego
gospodarza. Dzięki niemu nie
zostaliśmy sami. Jesteśmy tu
gdzie teraz, znów będziemy
bić się o najwyższe cele i do-

» - Awans do ekstraklasy to
kolejny etap do tego, by
kiedyś powalczyć o trzecie
mistrzostwo Polski – mówi
Arkadiusz Chlebda

Fot. Artur Burdek

Jak długo miałeś chandrę
po przegranym finale w
zeszłym sezonie?
- W sumie niedługo. Do
pewnych tematów podchodzę
rozumem i tu akurat należy
przyznać, że zespół Czarnych
był ciut lepszy. Do tego doszła
przewaga parkietu, więc długotrwałej chandry nie było.
Teraz, kilka miesięcy po
porażce w decydującym,
piątym meczu finału, wiesz
już dokładnie, czego Górnikowi zabrakło, żeby awansować do ekstraklasy?
- Przede wszystkim nie nazywałbym tego finału porażką, tylko przegraną w dobrej
rywalizacji sportowej. Zagraliśmy w finale Suzuki 1
Ligi rozgrywając maksymalną
liczbę spotkań, przegrywając decydujące spotkanie na
wyjeździe. Przed finałem wiedzieliśmy, gdzie mamy pewne
braki w kontekście walki ze
Słupskiem. Trener starał się
je ukryć, ale nie wszystko się
udało
Tak sobie myślę, że może
dobrze się stało, że wtedy
w maju nie wywalczyliście
promocji?
- Tego czy dobrze się stało,
nie dowiemy się już nigdy,
ale wiem jedno, że awans
bez kibiców w hali, to nie to
samo, co świętowanie przy
pełnych trybunach. Wiem
jedno, najbardziej zabrakło nam naszych fanów. Jak
awansować, to przy pełnych
trybunach w Aqua-Zdroju i
z kibicami przed obiektem
dopingującymi zespół przed
telebimem, bo zabrakło biletów. Wtedy awans smakuje
najbardziej!
Chyba wystarczy tego
oglądania się, popatrzmy
przed siebie. Zamykasz oczy
i gdzie widzisz drużynę za
rok?
- Przede wszystkim chciałbym ją widzieć stabilną finansowo i organizacyjnie. Widzę
ją jako zespół, który walczy
i wygrywamy dając radość i
powody do rozmów kibicom.
Ja cieszę się, że w końcu
wybrzmiał odważny komunikat „bijemy się o eks-

starczać wielu emocji. Emocji,
które powodują, że na nasze
mecze przychodzi 1000, 1300,
a zdarzało się kilkukrotnie, że
nawet 1800 osób.
To może inaczej. Budżet
na najbliższy sezon jest już
domknięty?
- Cały czas nad tym pracujemy. Tak jak wspominałem,
to proces, który powoduje,
że jeżeli budżet na ten sezon
byłby domknięty, to należałoby już myśleć o budowaniu finansów na kolejne rozgrywki.
Po d o b n o f i n a n s o w y
wkład wałbrzyskich firm w
działalność klubu to mniej
niż jedna czwarta budżetu.
Jak to jest, drużyna to przecież Górnik Wałbrzych?
- Masz dobre informacje.
Tak to na dziś wygląda. Myślę,
że spowodowała to również
sytuacja pandemiczna. Wiele

firm odczuło zastój w swoich
branżach. Są też firmy lokalne,
które są z nami na dobre i
na złe. To choćby Centrum
Budowlane MAZBUD, sklepy
Sporting, a z dużych przedsiębiorstw to Toyota Motor
Manufacturing Poland. To
przykłady wałbrzyskich firm,
które mogą śmiało powiedzieć
„Górnik to my”.
Ważnym elementem są
kibice. Nie tylko w hali.
Chciałbyś im coś powiedzieć, o coś poprosić, coś
zadeklarować?
- Ważnym? Są najważniejsi!
To dla kibiców robimy koszykówkę! Możemy prosić o
zakup karnetów na najbliższy
sezon, możemy prosić o wzięcie udziału w programie lojalnościowym 1946 x 75-lecie,
bo to projekt właśnie dla sympatyków klubu, którzy mogą

wesprzeć swoją ukochaną
drużynę. Przede wszystkim
chciałbym jednak prosić, żeby
tłumnie chodzili na nasze
mecze. Wypełniona hala kibicami, to coś, co przekonuje
potencjalnych sponsorów, że
warto tu inwestować.
A’propos, zbliżający się
sezon Suzuki 1 Ligi rozgrywany będzie z fanami na
trybunach?
- Musi tak być! Na ten moment przepisy mówią o możliwości wpuszczania 75%
pojemności hali. Myślimy rozważnie, ale pozytywnie o tym,
co przed nami.
Warto bić się o tę wymarzoną ekstraklasę?
- No pewnie! To kolejny
etap do tego, aby móc zawalczyć kiedyś o trzecie mistrzostwo Polski dla Wałbrzycha.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Szczepcie się
w tym autobusie

11

15 sierpnia

8:00 – 11.30 – Świdnica, Rynek
12:00 – 15.00 – Bystrzyca Górna (przy świetlicy naprzeciwko boiska)
22 sierpnia
8:00 – 11:30 – Witoszów Dolny (przy kościele Nawiedzenia NMP)
12:00 – 17:00 – Świdnica, Rynek

29 sierpnia

8:00 – 12:30 Świdnica, Rynek
13:00 – 17:00 – Jagodnik (podczas dożynek)
Ponadto autobus dostępny będzie także w sobotę, 28 sierpnia od godz.
14:00 do 19:00 we wsi Biała.

same korzyści. Nie musicie nigdzie
dzwonić i umawiać się, a ukłucie
wystarczy „przetrwać” tylko jedno.
To dla niektórych chyba ważne.
Dodajmy, że autobus zaparkował
również w ostatnią niedzielę (8 sierpnia), ale o efektach, co chyba oczywiste, nie zdążyliśmy napisać. Wiadomo
WieszCo ukazuje się we wtorki. Więc
nie mieliśmy jak to zrobić. Ważne,
że w kolejnych tygodniach, oprócz
świdnickiego Rynku, pojazd dotrze na
teren gminy Świdnica i stanie m.in. w
Bystrzycy Górnej, Witoszowie i Jagodniku. Dokładny harmonogram przystanków z datami i godzinami macie

obok. Warto to wszystko zapamiętać
lub nawet gdzieś sobie zapisać, jeśli
rzecz jasna zamierzacie się zaszczepić.
Przyjmowanie wakcyny nie jest w
Polsce już tak powszechne, jak jesz-

cze kilka miesięcy temu. Jak podaje
rządowy serwis www.gov.pl, w pełni
zaszczepionych jest niecałe 28 tys.
świdniczan.
Red

REKLAMA

Ta akcja to efekt inicjatywy świd- można zaszczepić się bez wczenickiego urzędu miejskiego i Cen- śniejszej rejestracji, a dostaniemy
trum Usług Medycznych Eskulap. w nim jednodawkową szczepionkę
Przypominamy, że w autobusie firmy Johnson & Johnson. Jak widać
Harmonogram szczepień w autobusie

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Akcja sprawdza się, bo przed tygodniem ponad 200
osób zaszczepiono w specjalnie przygotowanym
autobusie w Świdnicy. Pojazd zaparkował w Rynku. Jeśli nie zdążyliście skorzystać, nic straconego. Możecie to zrobić do końca miesiąca, w każdą
sierpniową niedzielę.
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Fot. użyczone (UM Świdnica)

» Takie miejsca to nic nowego w Świdnicy

ŚWIDNICA

Bójcie się, śmieciarze!
Bardziej dosadnie chyba nie dało się napisać. Samorządy w rozmaity sposób walczą z tymi,
którzy porzucają odpadki w lasach i w różnych zakamarkach miejskich. Świdnica również
tonie w śmieciach, których góry rosną w najmniej spodziewanych miejscach. Ale basta.
Do walki ruszają fotopułapki, które mają ograniczyć pojawianie się dzikich wysypisk.
Wkrótce w mieście pojawią się
urządzenia nagrywające obraz,

a poza tym mogące się łączyć z
siecią GSM i przekazywać obraz

na bieżąco. Co ważne, kamery
będą odporne na warunki atmos-

feryczne i zapewnią doskonałą
jakość zdjęć, również w nocy.

Dlatego już nikomu, kto podrzuci
śmieci w niedozwolonym miejscu
i zostanie przy okazji nagrany, nie
ujdzie to na sucho.
Urzędnicy od lat mówią jedno
i to samo. Że zaśmiecanie miejsc
publicznych jest zabronione. Co
chwilę otrzymują od mieszkańców informacje, że „tu i tu” zostały podrzucone odpadki. Tylko
jak złapać kogoś, kto się tego
dopuścił? Z pomocą przyjdą fotopułapki, które zostaną rozmieszczone na terenie całej Świdnicy.
Ich lokalizacja będzie zmieniana
w zależności od potrzeb. Nie, nie
cwaniaczki, nie powiemy, gdzie
kamery pojawią się w pierwszej
kolejności. Niech to będzie dla
każdego zaskoczenie. Dodajmy
przy tym, że w zeszłym roku w
Świdnicy zlikwidowano aż 19
nielegalnych wysypisk śmieci.
Teraz uwaga, uprzątnięto prawie
7 ton śmieci.
Teraz „błyśniemy” naiwniactwem, ale wierzymy, że ciągłe
przypominanie o tym przyniesie
w końcu pożądany efekt. Podrzucanie odpadów w krzaki, na
obrzeża miasta i inne miejsca, to
nie tylko powód do wstydu, ale
także konsekwencje finansowe.
Grozi za to nawet 5 tys. zł kary.
Pamiętajcie, że odpady takie
jak choćby opony, gruz, stare
meble możecie legalnie i bez
dodatkowych opłat dostarczyć
do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który
znajduje się przy ul. Metalowców
4 w Świdnicy.
Red

CZARNY BÓR

Pyszny ser popijać
wyborną maślanką

Tak, są jeszcze takie miejsca na świecie. Ba, nawet w
naszym regionie się znajdą,
o czym przekonało się kilkanaścioro najmłodszych
mieszkańców Czarnego
Boru w gospodarstwie ekologicznym „Wańczykówka”
w Krzeszowie.
Ta wizyta nie wzięła się
znikąd. To jedna z 4 wakacyjnych wycieczek w ramach projektu „Sąsiedzkie
śniadania na trawie” re-

alizowanego przez gminną
bibliotekę i centrum kultury
oraz grupę nieformalną
„Ludzie z pasją”. Dotąd
mieszkańcy Czarnego Boru
brali udział w warsztatach
ekologicznych i kulinarnych, odwiedzili „Słoneczną Dolinę” w Dobkowie,
„Lawendową Plantację”
w Unisławiu Śląskim, a
niedawno najmłodsi dotarli
do wspomnianej „Wańczykówki”.

W gospodarstwie dzieci miały jedną z niewielu
okazji, by spróbować, jak
może smakować wiejski
nabiał. A może, mmm, że
aż ślinka leci. Przyjrzeli się
też dokładnie pracy serowarów, dowiedzieli się, na
czym polegają ekologiczne
uprawy warzyw, jak powstają zdrowe, swojskie
produkty, a nawet mogli
zajrzeć do szczęśliwych krówek, które dają najlepsze

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

Powiedzcie, i jak tu nie napisać o radości dzieci, które odwiedziły Wańczykówkę? Każdy, nawet dorosły,
chciałby znaleźć się w ich skórze. Odetchnąć pełną
piersią w sielskich okolicznościach przyrody, skosztować ekologicznych jogurtów i serów, popijając wszystko pyszną maślanką i zobaczyć szczęśliwe krówki.

» Dzieci mogły skosztować ekologicznych wyrobów, serów, jogurtów i maślanki

na świecie mleko. Były też
zabawy na świeżym powietrzu, ognisko z kiełbaskami
i oczywiście śniadanie na
trawie z serowo-jogurtową
degustacją.

Na koniec jeszcze stała w
takich przypadkach litania o
tym, z jakich pieniędzy projekt został dofinansowany.
Wiadomo, bez nich byłoby
ciężko to wszystko zorga-

nizować. Więc udało się to
zrobić dzięki funduszom z
programu „Działaj lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Red

Za nami II ogólnopolska giełda minerałów i biżuterii z kamieni szlachetnych, która odbyła się w Centrum Obsługi
Ruchu Turystycznego „Akwarium” w Zagórzu Śląskim.

Podczas tej dwudniowej imprezy można było nie tylko kupić szlachetne i półszlachetne kamienie, ozdoby czy unikatową
biżuterię, ale również dowiedzieć się wie-

lu ciekawych rzeczy na temat mineralogii,
geologii, poszukiwania kamieni szlachetnych i ich właściwości. Na najmłodszych czekała geo zabawa – edukacyjne

SCB

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Co powiecie na takie widoki na Słonecznej Polanie?

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Wśród kolorów fruwające bańki
Jest Dzień Pocałunków, Dzień Przytulania, chyba także Dzień Przyjaźni. Same fajne
chwile. Co myślicie o Dniu Baniek Mydlanych, połączonym ze Świętem Kolorów?
Takie rzeczy tylko w Szczawnie-Zdroju. Już niedługo, bo 14 sierpnia. Co tu dużo
gadać. Serdecznie was zapraszamy.
powtórzyć zabawę. Namawiamy was,
by ruszyć się z domów, bo wakacje
nieubłaganie mijają. Niedługo trzeba

będzie wracać do szkoły i znów zakopać
się w książkach. Korzystajcie więc z
możliwości zabawy, jeśli taka się nadarzy.

GŁUSZYCA

Mogli sprawdzić się
na dużych pagórkach

Fot. użyczone (UG Walim)

Minerały i biżuteria

warsztaty, podczas których uczestnicy
zamieniali się w młodych archeologów.
Dodatkową atrakcją był pokaz cięcia
agatów i wyjątkowy pokaz sów, przygotowany przez Skrzydlatą Ferajnę. Druga
edycja giełdy minerałów cieszyła się
sporym zainteresowaniem zarówno ze
strony wystawców, jak i odwiedzających,
a co za tym idzie, prawdopodobnie na
stałe wpisze się już w kalendarz imprez
gminy Walim.

A i owszem, nadarzy się wkrótce,
bo z niecierpliwością czekamy na
Dzień Baniek Mydlanych i Święto

Kolorów. To już 14 sierpnia (sobota)
od godz. 15:00 do 19:00 na Słonecznej Polanie w Szczawnie-Zdroju. Na
festynie zorganizowanym dla dzieci i
młodzieży będzie można spróbować
własnych sił w tworzeniu najróżniejszych baniek mydlanych. Czekają na
was liczne konkursy z nagrodami.
Druga część wydarzenia to Święto Kolorów. Znów w rytm muzyki
młodzież obsypie się kolorowymi
proszkami holi.
Ostatnie weekendowe wydarzenie, czyli Eksplozja Kolorów pokazało, jakie są trendy, co się najmłodszym podoba i co warto organizować, by było radośnie, gwarno i
hucznie. Chyba wszystkim zależy,
żeby Słoneczna Polana była jeszcze
chętniej odwiedzana. – Szukamy
pretekstów, by tak właśnie było.
Śnieżną zimą zaprosimy na sanki.
Kto wie, może zorganizujemy dedykowane temu cykliczne wydarzenia,
a dziś korzystajmy z letniej pogody
i cieszymy się słońcem, do czego
namawiamy – mówi Karolina Tomza,
specjalista ds. administracji i marketingu szczawieńskiego MOSiRu.
Zabawa na świeżym powietrzu,
spotkania ze znajomymi, korzystanie
z wakacyjnej, urlopowej aury oraz
dziecięca beztroska, to zagwarantuje
Słoneczna Polana już 14 sierpnia.
Bierzcie dzieciaki i w sobotę widzimy
się w Szczawnie.

» Po roku przerwy kolarze górscy wrócili
na trasy MTB Sudety Challenge

W zeszłym roku nie udało się, ale w tym na szczęście
już tak. Mowa o zakończonej niedawno 17. edycji MTB
Sudety Challenge. Cofnijcie się na chwilę i zerknijcie
na tę liczbę jeszcze raz. Uwierzycie, że to już po raz 17
kolarze górscy ścigali się m.in. w Głuszycy?
Przypomnijmy, że pierwszy
wyścig odbył się w 2004 roku
i przyciągnął mnóstwo zawodników z całej Polski i Europy, ale
również z z Australii, Japonii i
Stanów Zjednoczonych. Przed
rokiem, ze względu na panującą pandemię i wiele obowiązujących wówczas obostrzeń,
zawody trzeba było odwołać.

Tym razem kolarze mogli
już się ścigać. Mieli do wyboru dwie trasy. Etap podstawowy, Classic, trwający
około 4 godzin dziennego
przejazdu oraz etap Lite, czyli
krótsza opcja, stanowiąca 6570% długości i czasu przejazdu odcinkiem podstawowym.
Podobnie jak w poprzednich

edycjach, tak i teraz kolarze
z różnych krajów mieli do
pokonania aż pięć trudnych
etapów, z mnóstwem przewyższeń, o łącznej długości
304 km (na dystansie Classic)
i 211,9 km (na dystansie
Lite). Wyścig rozpoczął się
w Stroniu Śląskim, a dwa
ostatnie etapy, Kung Fu Pan-

Red

da oraz F.R.I.D.A.Y. odbyły się
w Głuszycy.
Nie tylko same zawody
były niezwykłe. Również dekoracja zwycięzców zarówno
piątego etapu, jak i klasyfikacji
generalnej odbyła się w pięknej scenerii Łowiska Pstrąga

w Łomnicy. Teraz trochę się
pochwalimy, bo jest czym.
Wśród nagrodzonych kolarzy
górskich znalazło się dwóch
mieszkańców Głuszycy. To
Dawid Duława (Elastotech
Bohema MTB Team), a także
triumfator klasyfikacji gene-

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

WALIM

Byliście na szczawieńskiej Eksplozji
Kolorów? Nie, no to żałujcie, ale chwila, zaraz będziecie mieć szansę, żeby
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ralnej w kategorii Solo na
dystansie Lite – Sylwester
Molski (Sklep Rowerowy Bike-Finger Wałbrzych). Medale
oraz puchary dla najlepszych
zawodników wręczał burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Red
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NASI ULUBIEŃCY
Fajnie jest mieć dobre serce
Czynienie dobra jest OK. Uwierzcie, naprawdę tak jest! Karma potem wraca.
Nic tak nie napawa nas dumą jak widok zgranej rodzinki, która zdecydowała
się zaadoptować czworonoga ze schroniska. Nie kupić szczeniaka, a właśnie
zabrać do domu psiaka lub kocura po przejściach. To się nazywa mieć dobre
serce.
ATENA, nr ewidencyjny 73/21
Wiek: ok. 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
13.05.2021

Atena to staruszka, która pilnie szuka
nowego domu. Jest spokojna i łagodna,
chętnie wita się z ludźmi i czeka na głaskanie oraz pieszczoty.

ŁATEK, nr ewidencyjny 90/21
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
11.06.2021

Staruszek Łatek to mały piesek, który
poszukuje dla siebie nowego domu.
Poleca się do adopcji, bo jest miłym i
towarzyskim zwierzakiem.

MIGOTKA, nr ewidencyjny 192/20
Kotka Migotka ma piękne, czarne umaszczenie i przyjazny charakter. Lubi zabawy i
towarzystwo ludzi, garnie się do pieszczot
i przytulania.

Flop to kudłaty, charakterny psiak, jest
bardzo silny i potrafi być uparty! Czy
odnajdzie ukochany dom i nowych właścicieli?

Wiek: około 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.04.2021

MARVEL, nr ewidencyjny 69/21
Wiek: ok. 2 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
07.05.2021

Marvel to jeszcze młody psiak, uwielbia
zabawy i wygłupy. Jest dużym i silnym
psem, więc szukamy dla niego odpowiedniego, nowego domu.

MOLI, nr ewidencyjny 41/21
Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
24.05.2021

Moli to młoda kotka, która bardzo szuka
kontaktu z człowiekiem! Uwielbia zabawy
i pieszczoty, ale może pójść do domu tylko
jako jedynaczka.

KRESKA, nr ewidencyjny 59/21
Wiek: ok. 3 miesiące
Data przyjęcia
do schroniska:
09.06.2021

Młoda kotka Kreska jest urocza i bardzo ufna wobec ludzi. Ma nietypowe
umaszczenie i nie może się już doczekać, aż trafi do kochającego domu!

MAURYCY, nr ewidencyjny 69/21
Wiek: ok. 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
22.06.2021

Maurycy to dostojny i opanowany kocurek, który dni najczęściej spędza na
leniuchowaniu i wygrzewaniu się na
słońcu. Polecamy go do adopcji.

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

Ryjek to kochany, spokojny kot po przejściach, z wesołym charakterem. Obecnie
uwielbia się przytulać, jest seniorem,
więc dużo leniuchuje i śpi.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
08.10.2020

FLOP, nr ewidencyjny 58/21

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

Fot. użyczone (LOT AW)

» Zamek Grodno to imponująca warownia, którą każdy szanujący się turysta powinien odwiedzić

Jeśli uwielbiacie zamki…
…to ta propozycja na pewno wam się spodoba. Proponujemy wycieczkę
na szlaku Zamek Książ – Stary Książ – Zamek Grodno, ale, no właśnie to
nie wszystkie warownie, które warto odwiedzić w regionie. Jeśli wygospodarujecie ciut więcej czasu, zajrzyjcie do takich miejsc jak Cisy, Rogowiec, czy Zamek Nowy Dwór.
Gdy macie czas

Jeżeli ciekawi was tematyka sudeckich
warowni obronnych, warto także dojechać
do Głuszycy, skąd szlakiem żółtym z Grzmiącej dojdziecie do ruin Zamku Rogowiec. Do
zamku dotrzecie także różnymi szlakami od
schroniska Andrzejówka.
Polecamy również ruiny Zamku Cisy w
Książańskim Parku Krajobrazowym. Tu najłatwiej dojść z miejscowości Chwaliszów (gm.
Stare Bogaczowice) zielonym szlakiem lub

z wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze żółtym
szlakiem spacerowym.
Za najważniejszy dla początków miasta
Wałbrzycha uważany jest Zamek Nowy
Dwór. Dziś podziwiać możecie tylko jego
ruiny, ponieważ warownia spłonęła w XVI
w. od uderzenia pioruna. Do ruin Nowego
Dworu można dojść żółtym szlakiem z
dzielnicy Podgórze w Wałbrzychu lub z
Jedliny-Zdrój.

Historie o zamkach dolnośląskich zaczynają się podobnie. Dawno, dawno temu,
gdy na tych ziemiach rządy
sprawowali książęta z linii Piastów Świdnicko-Jaworskich…
To na granicy ich księstwa i
Królestwa Czeskiego budowane były warownie obronne.
Ich najwięksi budowniczowie
to książę Bolko I Surowy i
jego wnuk Bolko II Mały. Z
upływem lat, zmieniały się

granice państw, nadchodziły
kolejne wojny i losy zamków
były różne. Wiele warowni popadło w ruinę, inne spłonęły,
jeszcze inne zostały zniszczone
podczas wojen. Niektóre jak
np. Książ, zmieniły się w rezydencje pałacowe.
Zwiedzanie zamków proponujemy zacząć od Zamku
Książ (www.ksiaz.walbrzych.
pl). To trzeci co do wielkości
zamek w Polsce, który przy-

ciąga swym malowniczym
położeniem, imponującą barokową Salą Maksymiliana i
historycznymi korytarzami z
okresu II wojny światowej.
Pod zabytkiem warto przejść
podziemną trasę turystyczną,
zlokalizowaną pod Książem,
a także przeznaczyć czas na
spacer po parku, w którym jeśli tylko się trochę postaracie,
dotrzecie do malowniczych
punktów widokowych oraz
zwiedzicie kaplicę grobową.
Niedaleko Książa znajdują się
– należąca kiedyś do panującej tu rodziny Hochbergów –
stadnina (www.stadoksiaz.pl)
i zabytkowa Palmiarnia. Gdy
mamy jeszcze czas, pójdźcie
na spacer zielonym szlakiem
przez rezerwat Przełomy
Pełcznicy. Dojdziecie wtedy
do Starego Książa – romantycznej ruiny wybudowanej
pod koniec XVIII wieku (czas
dojścia około 1 h).
Z kolei 20 km od Książa w
Zagórzu Śląskim natraficie na
Zamek Grodno (www.zamekgrodno.pl). Do zlokalizowanej
na Górze Chojna warowni
dotrzecie leśną drogą (spacer
ok. 20 min. To urokliwie położony, bogaty w legendy zamek piastowski, który w XVI
wieku został rozbudowany w
stylu renesansowym. Poznacie
tu legendę o nieszczęśliwej
księżniczce Małgorzacie, której szkielet straszy w lochach
zamkowych. Obowiązkowo
należy wejść na wieżę, z której
rozpościera się malowniczy
widok na okolicę.
U podnóża zamku znajduje
się sztuczny zbiornik – Jezioro
Bystrzyckie – z najdłuższą w
Polsce kładką turystyczną o
konstrukcji wstęgowej. W pobliżu, przy hotelu i restauracji
Maria Antonina, w sezonie
letnim można skorzystać z
wypożyczalni sprzętów wodnych, a także z kąpieliska.
Ciekawostką okolicy jest także zabytek techniki, zapora
wodna wzniesiona w latach
1911-1914.

Wskazówki
• sprawdźcie wcześniej rodzaje, dostępność i ceny biletów oraz godziny
otwarcia; bilety na zwiedzanie Zamku Książ można także zakupić online
(www.ksiaz.walbrzych.pl)
• pamiętajcie, że bilet na zwiedzanie Zamku Książ jest łączony z biletem
wstępu do Palmiarni znajdującej się 2 km od zamku; bilet ten można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od jego zakupu

Red
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HISTORIA NIEZNANA

» Amfiteatr w parku Kościuszki na Sobięcinie na przedwojennej fotografii (Fot. www.polska-org.pl)

Wolnym krokiem po zielonym (1)
Jak myślicie, ile jest prawdy w stwierdzeniu, że Wałbrzych jest zielonym miastem? Czy
po kilkuset latach intensywnej działalności górnictwa, które przyczyniło się do degradacji terenów zielonych, możliwe było sięgnięcie po ten jakże prestiżowy dzisiaj tytuł?
Sprawdźmy to!
W 2019 roku Instytut Rozwoju Miast i Regionów przeprowadził ciekawe badanie
38 miast o zaludnieniu powyżej 100 tys. mieszkańców,

pod kątem trzech wskaźników: udziału terenów zieleni
w całkowitej powierzchni
miasta, pofragmentowania
zieleni i dostępności zieleni

» Pawilon muzyczny w parku ludowym na Sobięcinie,
lata 30. XX wieku (Fot. www.polska-org.pl)

dla mieszkańców. W przypadku pierwszego wskaźnika
Wałbrzych uplasował się na
10 pozycji, z wynikiem 60,2%
(przy średniej 52%, minimum

25% i maksimum 70%). Tyle
powierzchni miasta zajmują
tereny zielone wysokiej jakości. To bardzo dobry wynik! Drugi wskaźnik pokazuje
stopień pofragmentowania
zieleni (stosunek krawędzi do
wnętrza płatów krajobrazu reprezentujących roślinność). Tu
miasto wypadło gorzej – 30
lokata ze wskaźnikiem 0,19
(przy średniej 0,3, minimum
0,12 i maksimum 0,55). Teraz
oddam głos autorom wyżej
wymienionego opracowania:
„Trzeci obliczony wskaźnik
związany był z dostępnością
czasową terenów zieleni o powierzchni powyżej 1 ha (...).
Średnia wartość udziału procentowego osób z dostępem
do terenów zieleni w obrębie
5 minut pieszo wyniosła 50%
(...). Najlepszą dostępnością

charakteryzowały się miasta
Rzeszów (77,9%), Ruda Śląska (75,7%), Olsztyn (72,6%),
Koszalin (70,3%), Kraków
(65,7%) oraz Wałbrzych
(65,4%)”. Uwaga! Dwie trzecie mieszkańców Wałbrzycha
w trakcie spaceru nie trwającego dłużej niż 5 minut może
się znaleźć na terenach zieleni
o powierzchni większej niż
1 hektar! To wspaniałe osiągnięcie. Myślę, że przytoczone
wyniki badania z czystym
sumieniem pozwalają nam
nazywać Wałbrzych zielonym
miastem. Oczywistym jest,
że znacząca część naszych
terenów zielonych to lasy,
ale miasto może być również
dumne z kilku parków o ciekawej historii.
Według Edmunda Jońcy w
1981 roku Wałbrzych posia-

dał 6 oficjalnie uznawanych
parków miejskich o łącznej
powierzchni 71,7 ha oraz
kilkanaście dużych skupisk
drzew o charakterze parkowym, którym (np. wzorem
Poznania) warto byłoby nadać
status parków miejskich
(mowa o zieleńcach pozostających w zarządzie gospodarki
komunalnej). Sześć oficjalnych
parków to: park im. Jana III
Sobieskiego (Śródmieście),
park im. Tadeusza Kościuszki
(Sobięcin), Wojewódzki Park
Wypoczynku (Rusinowa), park
na Piaskowej Górze, park
Czettritzów (przy ul. Zamkowej) i park Ksiąski (Książ). Tak
było 40 lat temu. Ale jeżeli dzisiaj zajrzymy do aktualnego
Państwowego Rejestru Nazw
Geograficznych, to na terenie
miasta znajdziemy trzy ofi-
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cjalne parki: Sobieskiego, Kościuszki
i Rusinowa. Poznajmy niektóre z
nich, zarówno te oficjalne, jak i nieoficjalne, dawne i obecne. Kolejność
prezentacji jest przypadkowa.
Jednym ze starszych wałbrzyskich
zieleńców jest park im. Tadeusza
Kościuszki na Sobięcinie. Według
niektórych źródeł założyła go w 1837
roku Emilia von Dyhernn-Czettritz
(ówczesna właścicielka Sobięcina). Ten park ludowy (Volkspark)
o powierzchni 5,42 ha miał służyć
górnikom i ich rodzinom. Natomiast
Edmund Jońca wskazuje, że park
powstał w wyniku wydzielenia przez
właściciela terenu Eisenhardta części
lasu nadleśnictwa Gaj. „Rodzina
Eisenhardtów przez kilkadziesiąt lat
wprowadzała na teren parku nowe
egzotyczne gatunki oraz odmiany
drzew i krzewów, wytyczała alejki,
budowała altanki i ławeczki, tworząc
maleńkie, ale należące do najbogatszych na Dolnym Śląsku arboretum.
Po pierwszej wojnie światowej w
sztucznym amfiteatrze odbywały się
publiczne koncerty najlepszej wówczas na Śląsku orkiestry legnickiej”.
Po dawnym ogrodzeniu parku oraz
bramie od strony ul. Racławickiej nie
ma dzisiaj śladu. Zachowały się za to
pozostałości bramy (słupy) od strony
południowej. Jednym z ciekawszych
obiektów w parku był pawilon muzyczny (już przez nas opisany w
numerze 46 /52/ z 17.11.2020 roku).
Jak przystało na porządne miejsce
wypoczynku i rekreacji, w parku nie
mogło zabraknąć gospody parkowej
(Volksparkgaststätte). Ta mieściła się
w obecnym budynku mieszkalnym
przy ul. Jordana 3. Z zachowanych
dokumentów wiadomo, że w piwnicy gospody znajdował się zmywak i
piwniczka do przechowywania wina,
na parterze była sala gościnna z bufetem i dwie werandy (w tym jedna
odkryta, z kominkiem), kuchnia,

dwie izby i toalety. Do 1939 roku
ustępy znajdowały się na zewnątrz,
ok. 30-40 m od gospody. Przy lokalu znajdował się ogródek piwny.
W północnej części parku znajduje
się piaskownica – to dawny basen
przeciwpożarowy, którego głębokość sięgała aż 4 metrów. Wiele lat
temu, ze względów bezpieczeństwa,
basen zasypano nadając mu drugie
życie. Park warto odwiedzić jeszcze
z dwóch powodów. Pierwszy z nich
to pomniki przyrody: buk pospolity
odmiana strzępolistna (wpisany
do rejestru pomników przyrody
województwa dolnośląskiego), dąb
szypułkowy, cis pospolity oraz grupa
trzech kasztanów jadalnych. Drugi to
pomnik Mikołaja Kopernika autorstwa znanej wałbrzyskiej rzeźbiarki
Marii Stanisławy Bor. Pomnik z piaskowca o wysokości 4,5 m został
ustawiony w 1976 roku w ramach
Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej. Akcję upiększania miasta
rzeźbami kilku artystów przeprowadzono w latach 70. ubiegłego wieku.
Powstało wówczas ponad 60 rzeźb,
które ozdobiły różne miejsca w Wałbrzychu i Szczawnie-Zdroju. W 2010
roku park został wpisany do rejestru
zabytków.
Piaskowa Góra może pochwalić
się dwoma parkami. Pierwszy z
nich, ten mniejszy, powstał w latach
70. lub 80. przy ul. Głównej, na terenie dawnego cmentarza. Podczas
przebudowy cmentarza na park
wyburzono kaplicę cmentarną. Jej
wnętrze zdobiło malowidło Martina
Sternagla. Jak pamięta jeden z użytkowników portalu www.polska-org.
pl „kaplica była z czerwonej cegły,
stała faktycznie między ogródkami a
cmentarzem, zaglądaliśmy tam jako
dzieci, baliśmy się, bo stały w niej
trumny, okna były zakratowane”.
Po założeniu parku wybudowano
w nim szalet miejski. W latach 90.

nieczynny już wtedy szalet rozbudowano uruchamiając w tym budynku
restaurację Ziemiańską (obecnie
pizzeria Italia). W parku znajdują się
dwie rzeźby wykonane w ramach
Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej – „Sen o morzu” (autorka: Zofia
Pociłowska) i „Gest natury” (autor:
Ryszard Wojciechowski).
Drugi park na Piaskowej między
ulicami Główną i Wrocławską założono na początku lat 70. według
projektu Andrzeja Wizego. Wcześniej
znajdowały się tu ogródki działkowe. Podczas przebudowy ul. Wrocławskiej na tym terenie urządzono
skład materiałów budowlanych, po
którym zostało wysypisko gruzu. W
marcu 1970 roku redaktor Trybuny
Wałbrzyskiej informował czytelników, że nowy park „ma być oddany
do użytku mieszkańcom miasta w
dniu naszego święta, 22 lipca 1970
roku. Do tego czasu przewiduje się
zakończenie I etapu robót, tj. prac,
które przygotują obiekt do pełnienia
jego podstawowej funkcji. W II etapie park zostanie powiększony oraz
zbudowane zostaną amfiteatr i kawiarnia”. W 1969 roku prace niwelacyjne były zaawansowane w 80%.
Ponadto ułożono kryty kolektor,
wytyczono drogi i alejki (z krawężnikami), wzdłuż ul. Wrocławskiej posadzono drzewa i krzewy, nawieziono
żyzną ziemię pod zieleńce i kwietniki.
Prace przy budowie boiska-lodowiska również przebiegały sprawnie.
Wrocławskiemu Miastoprojektowi
zlecono wykonanie dokumentacji
na zagospodarowanie dalszej części
parku, o powierzchni aż 22 ha (!).
W którym miejscu ten park miałby
powstać? Być może jest to po prostu
pomyłka w druku i chodziło o 2,2 ha.
Rozejrzyjmy się po najbliższej okolicy.
Teren opisanego wcześniej parku w
miejscu cmentarza to jakieś 1,40
ha. Natomiast leżący po sąsiedzku
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» Rzeźba Mikołaja Kopernika w parku na Sobięcinie (Fot. Wałbrzyska
Galeria Rzeźby Plenerowej, red. J. Haak, zdjęcia J. Kotlarski, Urząd
Miejski w Wałbrzychu, Wałbrzych 1986)

dawny obóz pracy z II wojny światowej, do lat 90. więzienie, a ostatnio
Komisariat Policji nr 1, zajmował ok.
0,60 ha. Może to właśnie tu miał być
rozbudowany park w II etapie? Aktualna powierzchnia parku wynosi 4,5
ha, w tym tereny zielone zajmują ok.
3 ha. Reszta to drogi, ścieżki i place.
Najciekawszy rosnący tu gatunek
drzewa to wiąz górski (odmiana
Camperdowna). W 2010 roku, w

» Park przy ul. Wrocławskiej, krótko po otwarciu. W tle – bryła kościoła św. Józefa Robotnika (Fot. Zbiory Piotra Daszkiewicza, ok. 1970)

70. rocznicę masowych wywózek
na Sybir, w parku ustawiono kamień
z tablicą pamiątkową, przy którym
każdego roku organizowane są
uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Ta część otrzymała nazwę
Skweru Sybiraków. W parku znajduje
się pięć rzeźb (z Wałbrzyskiej Galerii
Rzeźby Plenerowej) – „Siła przebicia”
(Maria Owczarczyk), „Z przeszłości” (Anna Jung-Wojciechowska),
„Kwietne baby” (Maria Stanisława
Bor), „Wirująca kometa” (Janina
Barcicka) oraz „Aurora” (Adam Smolana). Dawniej park zdobiła jeszcze
jedna rzeźba „W słońcu” (Bernard
Lewiński), ale przeniesiono ją na al.
Podwale, przed budynek SM Podzamcze. Dodajmy, że w planach jest
rewitalizacja parku.
Za tydzień drugi odcinek opowieści o wałbrzyskich parkach.
Opr. Piotr Frąszczak
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1) Łachowski W., Łęczek A., 2020, Tereny zielone
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Towarzystwo Kultury, PWN Warszawa-Wrocław,
1981
3) Skrężyna J., Hryniewicz-Sudnik J., Analiza
układu przestrzennego i charakterystyka dendroflory parków Wałbrzycha i Szczawna Zdroju,
PWN, Wrocław 1989
4) Trybuna Wałbrzyska z 3 marca 1970 r.
5) www.bip.wroclaw.rdos.gov.pl
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7) www.dane.gov.pl/pl/dataset/780,
panstwowy-rejestr-nazw-geograficznych-prng
(dostęp 03.08.2021)
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Fot. Piotr Bogdański

» Tomasz Kot oczarował publiczność
podczas festiwalu „Kino na granicy”

Polsko-czeskie święto, czyli…
...kino na granicy. Miłośnicy dobrych polskich i czeskich filmów, którzy
nie bacząc na covidowe przeciwności, zdecydowali się przyjechać na
przełomie lipca i sierpnia do Cieszyna, nie żałowali. Przez 6 dni biegali, z
charakterystycznymi plakietkami na piersiach, między pięcioma kinami.
I pewnie każdy z nich miał nadzieję, że właśnie znalazł najlepszy film. A
było w czym wybierać. Organizator w programie przygotował ponad 130
tytułów.
Oprócz projekcji, był wysyp
interesujących gości, z którymi można było rozmawiać i
szereg towarzyszących koncertów. Pewnie już wszyscy
wiedzą, że mowa tu o 23 edycji festiwalu „Kina na granicy”.
Miałem wrażenie, że większość przybyłych widzów z
całej Polski wybierało nowości, których nie brakowało. W
pierwszych dniach dominowały raczej najnowsze filmy
z Czech i Słowacji. Spośród
nich wyróżniłbym dwa tytuły
– „Niech stanie się światłość”
i „Kraina cienia”. Pierwszy
z nich opowiada o niebezpiecznym zjawisku tworzenia
się na Słowacji grup paramilitarnych, które budują w młodych ludziach nietolerancję
wobec innych. Drugi to rodzaj
epopei o skrawku ziemi, który przez lata przechodził z
rąk do rąk. Jego mieszkańcy
przez ten czas zgubili swo-

ją tożsamość. Nie wiedzieli,
czy są Czechami, Niemcami
czy Austriakami. Po obu filmach można było uczestniczyć
w spotkaniach z twórcami.
Każdego dnia pierwsze projekcje zaczynały się o godz.
10:00. O takiej właśnie porze
znalazły swoje miejsce dwa
bloki filmów krótkometrażowych. Najpierw czeskich i
słowackich, później polskich.
W ramach tych pierwszych,
z przyjemnością polecam
„Jerzego, psa uchodźcę” –
opowieść o człowieku, który
czuł się psem. Zrealizował go
Tomasz Wiński – Czech z polskimi korzeniami, który, mimo
wielu prób, nie dostał się do
łódzkiej filmówki. Na szczęście
praska FAMU poznała się
na jego talencie. Blok polski
zdominowała ostatnia, najbardziej dojrzała propozycja
– „Noamia”. Jej autorem jest
Antonio Galdamez – młody

reżyser pochodzący z Chile.
W jego filmie bierze udział
wałbrzyski aktor – Michał
Kosela. Skoro mowa o obrazach trwających kilkanaście
minut, to w „Kinie na granicy”
mogliśmy obejrzeć pierwszy
pełnometrażowy projekt zrealizowany przez Warszawską
Szkołę Filmową, składający
się aż z sześciu etiud. Taki
zbiór otrzymał tytuł „Kraj” i...
rozbił bank. Tyle śmiechu i
zabawy nie dostarczył żaden
inny obraz prezentowany
na festiwalu. Bardzo młodzi
ludzie bez kompleksów i zahamowań opisali naszą skrzeczącą rzeczywistość. Film
będzie do obejrzenia w kinie
Apollo pod koniec sierpnia. A
propos młodych filmowców,
to do Cieszyna przyjechała ze
swoim debiutanckim „Bogiem
internetów” Joanna Satanowska. Jej pomysł na formę to
niby dokument, ale tyko niby.

Nie było w kinie nikogo, kto
by się nie nabrał. Mimo swojej
dokumentalnej postaci, film
bardzo się podobał. Świadczyły o tym głosy z widowni,
podczas spotkania z reżyserką
i z zespołem.
Jeśli mówimy o nowatorskim stylu, to nie sposób nie
wymienić „Magnezji”. O samym obrazie pisać teraz nie
będę, odsyłam do recenzji
z nr 26 WieszCo, ale warto
wspomnieć o interesującym
spotkaniu z dwoma kostiumografkami i Andrzejem Chyrą
oraz Piotrem Głowackim. Ten
ostatni najciekawiej i najszczerzej dzielił się wspomnieniami
z planu i innymi refleksjami.
Wywołał nawet krótką dyskusję z widzami nad oceną
„Magnezji”. Wyczekiwana
„Erotica 2022”, z przyczyn niezależnych od organizatora, nie
została wyświetlona. Niedzielę
zakończył wstrząsający przed-

premierowy pokaz „Raportu”
Petera Bebiaka. Opowiedział
on o ucieczce dwóch słowackich więźniów z Auschwitz,
którzy wynieśli ze sobą raporty
o ludobójstwie. Półmetek festiwalu zaczęła słodko-gorzka
historia o polskiej opiekunce w
Austrii – „Moja cudowna Wanda”, w roli głównej Agnieszka
Grochowska. Śmiech widzów
zamieniła na zdziwienie Daria
Woszek – twórczyni „Maryjek”. Debiutująca reżyserka
podjęła temat życia kobiet po
menopauzie. Szkoda, że nie
potrafiła wykorzystać potencjału tkwiącego w takiej problematyce. Tym bardziej, że miała
do dyspozycji doświadczone
aktorki – Grażynę Misiorowską
i Helenę Sujewską. Żadnych
kontrowersji nie wzbudził film
zrealizowany ponad 20 lat
temu – „Żółty szalik”. Projekcję
uświetniła obecność odtwórcy
głównej roli alkoholika – Ja-

nusz Gajos. Wejście aktora na
scenę wywołało długie owacje
na stojąco. W czasie festiwalu,
aktor dwukrotnie uczestniczył
w spotkaniach z widzami.
Skoro mowa o dyskusjach
z zaproszonymi gośćmi, to
rozmowa twórców „Mistrza” z
rozczarowaną publiką na długo zapadnie w ich pamięć. Za
to zachwytów nie było końca
nad ekranizacją powieści Jerzego Kosińskiego – „Malowany
ptak”. Ci z festiwalowiczów,
którzy nie przestraszyli się
czasu trwania filmu (blisko
3 godziny) mieli na koniec
możliwość rozmowy z twórcą
– Vaclavem Marhoulem. Było
to jedno z najciekawszych spotkań. Dzieło podbija cały świat,
ale w Polsce nie znalazło dystrybutora. Tym bardziej dziwi
ta sytuacja, że w filmie zagrał
Lech Dyblik, a kilka scen było
kręconych w Świebodzicach.
Przedostatni dzień stał pod
znakiem dwóch wydarzeń.
Pierwsze z nich to rozmowa z
Tomaszem Kotem. Powodem
był jego udział w międzynarodowym thrillerze – „Wróg
doskonały”. Aktor – gawędziarz z anegdotami z planu
i nie tylko – oczarował liczną
publiczność. Drugie, to możliwość przedpremierowego
obejrzenia wstrząsającego
dramatu „Aida, Quo vadis,
Aida?”. Jasmil Zbanić opowiada o ludobójstwie w Srebrenicy. Dzień zamknęła ciekawa
dyskusja o kondycji polskiego
kina. Wzięło w niej udział aż
70 osób z branży. W ostatni
dzień festiwalu garstka twardzieli obejrzała najgorszy film
festiwalu „Hura. Wciąż żyjemy”
Agnieszki Polskiej. Filmem zamknięcia był także nie najlepszy „Ostatni komers”. Mimo, że
23 edycja festiwalu może nie
miała spektakularnego 6 dnia,
to, po pandemicznej przerwie,
impreza wróciła do najlepszej formy. To bez wątpienia
jeden z najlepszych festiwali
w Polsce. Niezwykłe miejsce
– na granicy, z wyjątkową
atmosferą. Mówią o niej nie
tylko widzowie, ale również
znamienici goście. Dodam, że
mimo spędzania całych dni
w kinach, udało się obejrzeć
tylko około 30 filmów. Poza
projekcjami organizator przygotował spotkania z pisarzami
m.in. z Mariuszem Szczygłem,
Wojciechem Tochmanem. To
jednak nie wszystko – klub
festiwalowy zadbał o szereg
koncertów, a na cieszyńskim
rynku wystąpił Pablopavo i
Ludziki. Za rok, może już bez
maseczek, spotkamy się w tradycyjnym terminie – w majowy
weekend.
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Salwy śmiechu gwarantowane
Już 12 sierpnia o godzinie 20:00 szykujcie
się w Wałbrzychu na 2 godziny potężnych
śmiechów, bo wystąpi Maciej Brudzewski z materiałem „Burdel”. Artysta zaskoczy, zniesmaczy,
rozkocha, a przede wszystkim rozbawi do granic
absurdu. W grudniu 2019 do sieci wypuścił
materiał „Każdy ratuje siebie”. Od stycznia 2020
roku Maciek prezentuje z kolei swój trzeci program „Gniazdo szerszeni”, z którego dowiecie
się m.in.: jak nie namawiać na trójkąt, jakie przyzwyczajenia wynosi się z domu, jak rozmawiać
z kobietami, żeby to miało sens, jak wykrzesać dodatkowy czas na seks będąc rodzicem, co robią starzy ludzie
w Biedronce, czemu strach iść do SPA. Supportem będzie Michał Płonka, a wieczór poprowadzi Ryszard Mazur.
Występ odbędzie się w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na terenie Starej Kopalni.

Pomalują świat akwarelami

Od 23 do 29 sierpnia potrwa pierwszy Ogólnopolski Plener Akwareli
Świdnica. Marta Ciućka, Jarosław Drążek, Anna Larina-Dzimira, Paweł
Gładkow, Agata Kwiatkowska, Paulina Kopestyńska, Anatol Martyniuk,
Miłosz Nosiadek, Adam Papke, Krzysztof Rodak, Ryszard Rogala, Justyna
Talik to 12 artystów, którzy zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu.
Ich prace uwiecznią piękno miasta przy pomocy akwareli, jednej z najtrudniejszych technik malarskich, w której wykorzystuje się farby wodne.
Malowanie nimi polega na stopniowym nakładaniu cienkich, transparentnych warstw pigmentu, przez które przebija papier. Technika ta wymaga
niesamowitej precyzji i dokładności. Zapraszamy na wernisaż wystawy
do Galerii Fotografii w Świdnicy (Rynek 44) 28 sierpnia o godz. 18:00.
SCB, KaR

Do podziemi z kaskiem i lampą

Tylko żużla żal
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film
„Żużel” w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Choć od seansu minęło
już kilkanaście dni, ja wciąż nie
mogę uwierzyć, że ta reżyserka
zrealizowała tak zły film.
Przypomnę, że artystka jest
jedną z najlepszych polskich
reżyserek. To autorka m.in.
takich znakomitych obrazów
jak „Pora umierać”, „Jestem”
czy „Nic”. Mówi się o niej
jako specjalistce od kina o
dzieciach, a także o ludziach
u schyłku życia. Kiedy Polskę obiegła informacja, że
Kędzierzawska kręci film o
środowisku żużlowców, pomyślałem, a nawet byłem
pewien, że zobaczymy reżyserkę w zupełnie nowej

odsłonie – równie dobrej jak
dotychczasowe.
Tymczasem „Żużel” okazuje
się zupełną porażką, zarówno
w wymiarze komercyjnym
jak i artystycznym. Bohaterem filmu jest Lowa (Tomasz
Ziętek) młody, utalentowany
żużlowiec. Poznajemy go, jak
święci triumfy na krajowych
torach. Chłopak żyje w niewielkim miasteczku. Mieszka
z patologiczną matką i siostrą.
Zakochuje się w nim nastoletnia Roma (Jagoda Porębska) –

znajoma z basenu. On tam trenuje, ona sprząta. Jego świat
dopełnia rywalizacja z Riczim
(Mateusz Kościukiewicz), lokalnym celebrytą. Z takiego
scenariusza, oczywiście autorstwa także Kędzierzawskiej,
można było wykrzesać niezłą
historię o miłości i ściganiu w
stylu amerykańskich hitów dla
wszystkich jak „Le Mans ‘66”
i „Wyścig”. Niestety, artystka
nie zrealizowała filmu ani dla
mainstreamowej, ani festiwalowej publiczności.
Mam wrażenie, że twórczyni zafascynowała się dramatycznymi historiami z żużlowych torów oraz bezczelną
młodością ich użytkowników.
Imponująca jest w jej obrazie
liczba ujęć muskulatury czy
zmierzwionej fryzury Lowy.
Nie brakuje również zdjęć
z walki na stadionach i w
boksach. Nie ma za to spójnej opowieści o chłopaku z
motocyklem bez hamulca.
Fabuła jest czymś w rodzaju
zbioru luźnych wątków, postaci, emocji i uczuć. Przez
to, że reżyserka nie pozwala

nam lepiej poznać bohatera,
trudno się z nim zaprzyjaźnić.
Nie wiemy, o co chłopakowi
chodzi. Raz jedzie jak w transie, raz odpuszcza. Raz kocha,
raz gardzi miłością. Tak samo
szarpie się emocjonalnie z
matką alkoholiczką. Nie można tego życiowego rozdygotania zrzucić tylko na młody
wiek bohatera. Taki pomysł
na opowieść powoduje, że z

każdym kolejnym kwadransem film coraz bardziej nudzi.
Aż wreszcie staje się nam
obojętne, czy Lowa pierwszy
przejedzie linię mety, czy z
powodzeniem ulokuje swoje
uczucia.
„Żużel” jest typowym przykładem, jak forma (znakomite zdjęcia Arthura Reinharta)
przerosła treść. Komplement
oczywiście nie dotyczy kiczo-

watych efektów specjalnych
na torze. Przez to wszystko film
przypomina bardziej teledysk,
a nie dotychczasową twórczość artystki. Wideoklip do
koszmarnej piosenki z czołówki
„Żużla”. Pozostaje nam tyko jak
najszybciej zapomnieć o tym
incydencie i czekać na lepszą
formę tej znakomitej reżyserki.
Ocena 4/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

Gwoździem po ekranie

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Na Nocne Zwiedzanie
Starej Kopalni z pracami górniczymi zapraszamy 14 sierpnia o godz.
20:00 Wtedy będziecie
mogli się sprawdzić się
w roli górników. Roboczy
strój, lampa, kask i aparat
ucieczkowy, to elementy
ekwipunku, który otrzymacie podczas zwiedzania. Pod czujnym okiem
przewodników-górników
wyruszycie do podziemi,
aby przekonać się, jak wyglądają prawdziwe prace górnicze. Kto nie boi się pracy i chciałby sprawdzić się w roli
górnika? Gwarancja świetnej zabawy przez około 2 godziny. To będzie niesamowity wieczór dla ciebie i twoich
bliskich. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zewlekajcie, z kupnem biletu. Oferta przeznaczona dla osób
powyżej 10 roku życia. Bilet kosztuje 55 zł za osobę.
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Okiem gracza

Gracze też biorą udział w IO!
Nawet jeśli nie korzystacie z wyszukiwarki Google, to na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że
z okazji niektórych świąt czy specjalnych okazji zmienia ona swój wygląd. Tak aby pasowała do danego wydarzenia, np. z okazji Dnia Dziecka logo wyglądało jakby było napisane kredą.

Zachowek dla krewnych a darowizna za życia. Zawiłości tłumaczy
nasz prawnik Adam Daraż.
uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w
postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w
postaci powołania do spadku,
bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę
sumy pieniężnej potrzebnej
do pokrycia zachowku albo do
jego uzupełnienia”.
Co prawda zgodnie z art.
994 § 1 kc, przy obliczaniu
zachowku nie dolicza się do

spadku drobnych darowizn,
zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż 10
laty, licząc wstecz od otwarcia
spadku, darowizn na rzecz
osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do
zachowku, jednakże stanowisko orzecznictwa wbrew ww.
treści jest nieco inne.
W doktrynie istnieje pogląd
wyrażony przez Andrzeja Kidybę w komentarzu do Kodeksu
cywilnego, tom IV: Spadki,
wyd. II (2011), który wskazał,
iż „darowizny uczynione na
rzecz spadkobierców oraz osób
uprawnionych do zachowku
są doliczane do spadku bez
względu na czas ich dokonania”. Zgodnie z tezą drugiego

UWAGA KONKURS

Ile razy robiliście naleśniki w domu? No ile razy? Pewnie nie jesteście
w stanie zliczyć, bo to świetny pomysł na lekkostrawny posiłek. Może
trochę przesadziliśmy, biorąc pod uwagę rozmaite dodatki, ale na pewno to doskonała potrawa na lunch. Spróbujcie „zawijasów” w Fabryce
Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu przy ul. Obrońców Westerplatte
(Piaskowa Góra). Okazja jest znakomita, bo jeśli weźmiecie udział w
naszej zabawie i poprawnie odpowiecie na pytanie, to mniej wydacie
za zamówionego naleśnika. Pamiętajcie tylko, że oferta nie dotyczy
pierogów. Zerknijcie na fotografię obok. W Parku Zdrojowym którego
dolnośląskiego uzdrowiska znajduje się widoczna na zdjęciu fontanna?
Każdy może zjeść taniej naleśnika. Wystarczy, że pokażecie kupon
z dobrą odpowiedzią, a 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 (11 sierpnia) do piątku (13 sierpnia).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.
pl. Naleśniki otrzymacie zarówno na wynos, jak i zjecie w lokalu.
Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

wyroku Sądu Apelacyjnego
„na poczet zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych
przed więcej niż 10 laty na
rzecz osób nie będących spadkobiercami ani uprawnionymi
do zachowku (art. 994 § 1 k.c.).
»A contrario« należy przyjąć, iż
podlegają zaliczeniu darowizny
uczynione na rzecz spadkobierców lub uprawnionych
do zachowku bez względu na
datę ich dokonania”.
Innymi słowy darowizny,
które spadkobierca lub uprawniony z zachowku otrzymał,
winne być zaliczone na rzecz
zachowku. Przedstawione
powyżej stanowisko znalazło
ostatnimi czasy wyraz z poglądzie Sądu Apelacyjnego w
Rzeszowie w wyroku z dnia

7 marca 2013 r., sygn. akt I
ACa 548/12, w którego tezie
wskazano, iż „wynikające z
art. 994 § 1 k.c. ograniczenie
doliczania darowizn za okres
10 lat nie dotyczy sytuacji, gdy
darowizny zostały dokonane na
rzecz spadkobierców lub osób
uprawnionych do zachowku”.
Należy zwrócić uwagę również na zapis art. 995 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z
którym wartość przedmiotu
darowizny oblicza się według
stanu z chwili jej dokonania, a
według cen z chwili ustalania
zachowku. Mając na uwadze
powyższe, czynione przez lata
nakłady na przedmiot darowizny będą odpowiednio pomniejszały wartość nieruchomości. Konieczne będzie jednak

SKN

CHALLENGER
wu zmieni swój wygląd. Jeśli
jednak zainteresowałam was
tym tematem, wystarczy wygooglować frazę ,, Zaczynamy
doodlowe zawody na Wyspie
Czempionów” i na pewno
znajdziecie tę grę gdzieś w
zakamarkach internetu.
Julia SKN Challenger

udokumentowanie powyższego.
Dowodami w sprawie będą
mogły być
dokumenty
(faktur y,
rachunki, wydruki z banku), jak też
świadkowie, którzy potwierdzą,
kto i w jakim zakresie, a także z
czyich środków, łożył na utrzymanie i ewentualny remont
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.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Prawnik radzi
Zgodnie z art. 991 Kodeksu
cywilnego „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani
do spadku z ustawy, należą się,
jeżeli uprawniony jest trwale
niezdolny do pracy albo jeżeli
zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości
udziału spadkowego, który by
mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś
wypadkach – połowa wartości
tego udziału (zachowek). Jeżeli

wielu lat zajmują pierwsze
miejsca w wybranych dyscyplinach sportowych.
Ta produkcja opiera się
na siedmiu mini grach i jak
to z mini grami bywa, na
początku są one bardzo frustrujące, ale właśnie przez to
niesamowicie wciągają. Jednak kiedy po wielu próbach
uda się pokonać jednego
z legendarnych przeciwników, to cały ten ból mija.
Pewnie właśnie tak się czują
sportowcy, gdy zdobędą
pierwszy medal.
Jest bardzo prawdopodobne, że po przeczytaniu tego
artykuł, gdy zajrzycie na Google, logo wyszukiwarki zno-

Fot. użyczone (https://pl.ign.com)

W czasie igrzysk olimpijskich w Tokio wspomniana wyszukiwarka również
zmieniła swój wygląd i trzeba przyznać, że pracownicy
Google nieźle z tej okazji
zaszaleli!
Tym razem zamiast nowego, kolorowego logo,
dostaliśmy pełną grę komputerową w klimatach Pokemon czy The Legend of
Zelda. Głównym tematem
tej produkcji jest oczywiście olimpiada, ale taka z
twistem. Podczas rozgrywki
wcielamy się w kota Calico,
którego celem jest pokonanie siedmiu legendarnych
przeciwników, którzy od

Red

KUPON
W Parku Zdrojowym którego
dolnośląskiego uzdrowiska znajduje
się widoczna na zdjęciu fontanna?

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

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

» W Wałbrzychu, jak nigdzie indziej, rowerową
pasją jest się od kogo zarazić

Rower jest OK

Peleton rowerowych mistrzów
Nowicki, Romanik, Henczka, Baranowski, czy Fortoński i Skrzypczak,
a także plejada młodszych: Paradowski, Helta, Piotrowska, Frączak,
Szymczuk. Dziś będzie o ludziach od rowerów. Wybitnych, fantastycznych. Wszystkich łączy Wałbrzych i wielkie serce do rowerowej pasji i...
sukcesy.
Tutaj, w Wałbrzychu rowerowego bakcyla jest od kogo
przejmować. To tu bije naprawdę wielkie serce do tego
sportu! Do jazdy na dwóch
kółkach. Wielu z sukcesami
w różnych odmianach rowerowych dyscyplin związanych
jest właśnie z naszym miastem, a mimo to wyszukać
informacji na ten temat jest
tak ciężko, że trzeba wiedzieć, kogo i czego szukać,

UWAGA

by odnaleźć… a przecież tak
bardzo jest się czym chwalić! Nasz Wałbrzych przyłożył
ogromną cegiełkę w rozwoju
kolarstwa w Polsce. Wymienić
wszystkich na łamach jednego
krótkiego artykułu nie sposób.
Kolarstwo w Wałbrzychu
powinno być równie popularne jak koszykówka, piłka
nożna, czy siatkówka. O tym,
że do trenowania tego sportu, zarówno zawodowo jak i

amatorsko, miasto położone
jest idealnie chyba nie trzeba nikogo przekonywać, ale
dyscyplinę tworzą ludzie i dziś
będzie garstka informacji o
najważniejszych z nich.
Jarosław Nowicki to trenerska legenda związana z
Górnikiem od 1957 roku. To
on i Marek Henczka są ojcami
sukcesów wielu talentów,
m.in. wałbrzyszanina Dariusza Baranowskiego – kolarza

z tak bogatym CV, że jeden
osobny artykuł nie wystarczy.
Obydwaj trenerzy wynaleźli i
oszlifowali rowerowe perełki.
Radosława Romanika kibicom
też przedstawiać nie trzeba.
Szacunek w kolarskim peletonie dla górskiego mistrza pozostanie na zawsze. Andrzej
Skrzypczak, czy Kazimierz
Chrapek to organizatorzy i
działacze kolarscy, których
może nam zazdrościć wielu.

KONKURS

Wykorzystajcie najbliższy czas najlepiej jak potraficie. Na przykład
umawiając się na wypad do knajpki. Skosztować dobrego jadła i spróbować wspaniałych napitków. Gdzie najlepiej to zrobić? W świdnickiej
Restauracji Kryształowa, która jak co tydzień jest partnerem naszej
zabawy. Jeśli nie wiecie o co chodzi, już tłumaczymy. Biorąc udział w
naszym konkursie dajecie sobie szansę zjedzenia pysznego lunchu z
15-procentowym rabatem. Wystarczy odpowiedzieć dobrze na pytanie.
Widzicie fotografię obok? Przed jakim muzeum znajdują się widoczne
na zdjęciu urządzenia?
Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, a ten pokażcie przy
zamówieniu w lokalu. Wtedy skorzystacie z 15-procentowej bonifikaty
na wybrane danie z menu. Każdy kto zna odpowiedź, zje taniej. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają od najbliższej
środy (11 sierpnia) do piątku (13 sierpnia). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie
zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon z
dobrą odpowiedzią.

A kto dziś pamięta sukcesy i
karierę Tomasza Szolca? Kto
pamięta, że Piotr Paradowski został mistrzem Polski w
four crossie reprezentując
Szczawno-Zdrój? Filip Helta
z powodzeniem ściga się z
najlepszymi w MTB, tak samo
jak Patrycja Piotrowska, czy
reprezentująca parę lat temu
wałbrzyski zespół Ola Podgórska. Jak wspominamy o paniach, nie można zapominać

o Joannie Ignasiak, czy Natalii
Frączek. Łukasz Szymczuk „Lusiek” to polski mistrz grawitacyjnych odmian kolarstwa.
Jak bardzo związany z Wałbrzychem? Poszukajcie sami.
Ile już lat minęło od wielkich
podróży rowerowych po Europie Henryka Fortońskiego,
które śledził cały region? Taką
formą zaraził również mnie.
Obserwujecie rowerowych
youtuberów, którzy w swoich
mediach społecznościowych
pod różnymi nazwami mówią głównie o rowerach?
Wśród najpopularniejszych
są nasi. Historia i sukcesy
wałbrzyszan oraz związanych
z Wałbrzychem kolarzy jest tak
długa i bogata, że zasługują
na osobne wydawnictwo, a
takie inicjatywy jak wspólna
parada na rozpoczęcie sezonu
rowerowego, którą miałem
przyjemność tworzyć, to zaledwie niewielka kropelka
w wielkim basenie działań
popularyzacji rowerów w tym
mieście.
Tomasz Czeleń

KUPON
Przed jakim muzeum znajdują się
widoczne na zdjęciu urządzenia?
...............................................................
.............

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

Nagroda do odebrania
w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Chlebek bananowy to chyba podstawowy
przepis na przejrzałe owoce

Pięć sposobów na…
… przejrzałe banany. Mają brązowe plamki i są bardzo słodkie. Nie każdy lubi ich
smak. Podpowiadamy więc, co można z nich zrobić, by nie trafiły do kosza na śmieci.
Pomysłów jest całe mnóstwo!
Niekiedy można spotkać
się z pytaniem, czy banany z

ciemnymi plamami na skórce
nadają się jeszcze do jedzenia.

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

REKLAMA

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)

Istnieje obawa, że są zepsute
i możemy się nimi zatruć. Ale

spokojnie! Dojrzałe banany
nie tylko można bezpiecznie
jeść, ale też są zdrowsze niż
te idealnie żółte!
Ciemne plamy na skórce
od banana wskazują na zaawansowany proces jego
dojrzewania. Kiedy owoc jest
zrywany, ma zieloną barwę
(co zawdzięcza chlorofilowi).
Z czasem więcej w skórce
jest karotenu, który nadaje
żółtego koloru. Tak wyglądające owoce kupujemy w
sklepach. Są wówczas twarde,
łatwo je obrać i mają niezbyt
słodki smak. Kiedy jednak banan poleży przez dłuższy czas
w temperaturze pokojowej,
wówczas zacznie robić się
brązowy. Ale to nie ozna-

cza, że jest zepsuty. Japońscy
naukowcy dowiedli, że w
dojrzałych bananach znajduje
się więcej składników, które
mają zdolność niszczenia komórek nowotworowych. Takie
owoce są też bardziej sycące.
Nie bez powodu poleca się je
sportowcom tuż po intensywnym treningu.
Jak wykorzystać przejrzałe
banany? Te z ciemną skórką
może nie wyglądają apetycznie. Są też miękkie i nie
każdy lubi ich smak. Ale to
nie znaczy, że mamy je wyrzucać! Po pierwsze dlatego,
że to nadal dobry produkt,
a po drugie – pomyślmy,
jak długą drogę przebyły te
owoce, by dotrzeć do na-

szych domów. Kontrowersje
budzi też światowy przemysł
bananowy, a uprawa tych
owoców przyczynia się do
znacznego zanieczyszczenia
powietrza, wody i gruntu.
Nie oznacza to całkowitej
rezygnacji z bananów w
naszej diecie, jednak warto
zrobić wszystko, by ostatecznie nie wylądowały w koszu
na śmieci. A pomysłów na
ich wykorzystanie jest całe
mnóstwo. Oto kilka podpowiedzi.

1.Chlebek bananowy

To chyba podstawowy
przepis na przejrzałe banany.
Ten chlebek jest rewelacyjny. Można go zrobić bardzo

2.Ciasta i ciasteczka

Banany idealnie nadają się do
słodkich wypieków. Mogą zastąpić
jajka i nadać wypiekom słodyczy.
Jedna z naszych czytelniczek podpowiada, by z dojrzałych bananów,
ziaren słonecznika oraz bakalii
(np. żurawiny) zrobić ciasteczka.
Wystarczy wymieszać składniki,
uformować ciasteczka łyżeczką i
wstawić do piekarnika na 20 min.
(180°C). Idealne na błyskawiczny
podwieczorek i jako przekąska dla
dzieci. Z bananów można też zrobić
pączki. Wychodzą lekko chrupiące

i delikatne w środku. Spróbujcie
koniecznie!

3.Koktajle

Z przejrzałego banana możemy
przygotować koktajl (owoc nada
mu słodyczy). A z czym go połączyć?
Tu możliwości jest całe mnóstwo.
Elżbieta Przygocka, autorka książki
„Ułóż sobie zdrowie” proponuje z
kolei takie połączenie:
• banan,
• jabłko,
• kiwi,
• świeży szpinak,
• trochę soku z cytryny,
• woda gazowana.
Kiedy to wszystko połączymy,
otrzymamy witaminową bombę!

4.Placuszki, racuszki
i pankejki

To kolejna propozycja na wykorzystanie dojrzałych owoców. I tu

celowo nie podajemy konkretnej
receptury, bo przepis na placki
bananowe znaleźć możemy
na niemal każdej kulinarnej stronie internetowej
i w książkach kucharskich.
Tego rodzaju danie
to świetna propozycja dla maluchów (o
ile nie pojawia się u
nich alergia na banany). Placki są łatwe do
przygotowania, smaczne
i pożywne. Sprawdzą się na
drugie śniadanie, podwieczorek lub przekąskę na spacerze.

5.Konfitura
truskawkowo-bananowa
bez cukru

Jeśli najdzie nas ochota na domową konfiturę, a mamy pod ręką
przejrzałe banany, zachęcamy do

» Dojrzałe banany nie tylko można bezpiecznie jeść,
ale też są zdrowsze niż te idealnie żółte!

skorzystania z błyskawicznego
przepisu autorstwa Elżbiety Przygockiej:
- truskawki pokrój i duś na wolnym ogniu do momentu, aż owoce

zgęstnieją i nabiorą konsystencji
konfitury,
- zdejmij z ognia i lekko
przestudź,
- dodaj rozgniecionego banana.
Prawda, że proste? Tak przygotowaną konfiturę bez cukru można
wykorzystać do naleśników, pieczywa lub gofrów.

Fot. użyczone (Kreisel)

» Gotowa gładź stanowi idealny
podkład pod wszystkie farby

„Gotowiec” jak znalazł na ubytki
Wygładzanie powierzchni ściany to podstawowa czynność przed malowaniem. Czynność prosta, gdy do uzupełnienia mamy tylko kilka
ubytków, które często powstają w trakcie codziennych czynności. To np. „obita” ściana przez krzesło, bardzo „intensywna”
zabawa dzieci, wypełnienie dziur po gwoździach czy wkrętach.
Małe ubytki to mały problem,
wystarczy kupić niewielkie opakowanie szpachli i po prostu ją
nanieść. Niestety nieraz ilość
warstw farby nie pozwala na
kolejne malowanie, trzeba ją usunąć. W trakcie takich prac często
powstają duże nierówności, które
trzeba naprawić. Niestety często
nie da się tego zrobić niewielkimi

fragmentami, trzeba wykonać
wyrównanie całej ściany. W tym
przypadku warto czerpać z gotowych rozwiązań, takich ROLL
GIPSEL 696 firmy KREISEL
Gładzie gotowe, takie jak wyżej
wymieniona to świetne rozwiązanie dla każdego domowego
majsterkowicza. Ich największym
atutem jest właśnie gotowość do

stosowania. Nie trzeba mieszać
ich z wodą tak jak np. gładzi
gipsowych. Dla amatorów to
trafienie z idealną wodą może być
najtrudniejsze. Jeśli nie zrobimy
tego z instrukcją, gładź gipsowa
często ma grudki, które utrudniają pracę. Należy pamiętać, że w
przypadku gładzi gipsowych najpierw należy wlać odpowiednią

ilość wody, następnie wsypać
porcję produktu, odczekać i
wymieszać. Jeśli wody będzie
za dużo, gładź będzie rzadka,
a dosypanie suchego proszku
może spowodować pojawienie
się grudek.
No tak, ale po co o tym pamiętać, skoro dostępne są produkty
gotowe takie jak ROLL GIPSEL 696.

Agnieszka Gotówka,
tekst pochodzi z serwisu biokurier.pl

Wystarczy otworzyć wiadro i
wziąć się do pracy. Można ją
aplikować wszelkimi dostępnymi metodami: ręcznie, ale
też i coraz bardziej popularnym
wałkiem. W tym miejscu pozostaje nam zaprosić naszych
czytelników do obejrzenia
filmów jak to wykonać, które
można znaleźć w sieci. Każda
gładź gotowa stanowi idealny
podkład pod wszystkie farby,
zarówno akrylowe, lateksowe
jak i ceramiczne, w które także
możemy zaopatrzyć się u lokalnego dystrybutora. Taką gładź
znajdziemy w składzie budowlanym MAZBUD, gdzie doradcy pomogą nam z dobraniem
odpowiednich produktów dla
naszych wymagań.
Na koniec, przed nałożeniem każdej gładzi, nie
zapomnijmy o dobrym przygotowaniu ściany. Musi być
ona oczyszczona i zagruntowana. W przeciwnym razie
może okazać się, że nałożony
produkt będzie się odklejać.
Gruntowanie to bardzo ważna czynność, gwarantująca łatwą pracę i brak późniejszych
problemów.
BP

» Wystarczy otworzyć wiadro
i wziąć się do pracy

Fot. użyczone (Kreisel)

szybko i z dodatkiem podstawowych
składników. Możesz dodać rodzynki,
żurawinę lub posiekane orzechy.
Przepisy bez problemu znajdziecie
w sieci. Korzystając z przepisu na
ciasto bananowe, można upiec też
muffiny, np. z dodatkiem orzechów i
kawałków czekolady.
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)
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Wałbrzyszanka
Poziomo:
2 - Salvador, którego nie brali
3 - niebezpieczna przypadłość
planetarno-psia
6 - popularna muzyka w kościele
prawosławnym
8 - na bieżni albo z mrugającym
kotkiem
9 - dla piszących i latających
11 - na oknie przesadnie posolona
13 - znana piosenkarka na
drzewie
Pionowo:
1 - gaz prawie całkiem otoczony
morzem
2 - odskocznia życiowa zarówno dla
wielu emerytów jak i miłośników
odlotów
4 - zboże skrzywdzonego grzyba
5 - ryba z poleceniem dla detektywa
6 - odwrócony szczyt rankingu o
niezbyt przyjemnym zapachu
7 - czarne w grze maksyma lub
minima
8 - obwód niedopałka podzielony
przez 2r w każdym laboratorium
10 - popularna w Wałbrzychu
ukraińska jednostka wojskowa
12 - ptak na wspak do picia

z przymrużeniem oka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
3 - dziewiąty miesiąc w muzułmańskim kalendarzu księżycowym – ramadan
5 - porowata, wodochłonna,
sprężysta poduszeczka - gąbka
8 - wafle przełożone dowolną,
kremową masą - andruty
9 - zwana szkunerbrygiem
historyczna klasa okrętów
żaglowych – brygantyna
12 - specjalista zajmujący się
funkcjonowaniem skóry i jej
chorobami - dermatolog
13 - przewaga państwa, organizacji lub grupy społecznej
nad innymi - hegemonia
16 - oddzielenie kogoś lub
czegoś od otoczenia i jego
wpływów - izolacja
17 - duchowa mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu - Kabała
Pionowo:
1 - twardniejąca masa, którą
dentysta wypełnia ubytki w
zębach - plomba

2 - światło widoczne na niebie przed wschodem słońca
- brzask
4 - obsadzanie na wysokich
stanowiskach krewnych lub
przyjaciół - nepotyzm
6 - przywiązywanie wagi do
rzeczy błahych, a nie dostrzeganie tego, co jest ważne
- małostkowość
7 - baśń Hansa Christiana Andersena o małej dziewczynce
- Calineczka
8 - poczucie izolacji od społeczeństwa, utrata tożsamości
- alienacja
10 - historyczno-geograficzna
kraina na terenie Belgii, Francji
i Holandii - Flandria
11 - wyrób włókienniczy
tworzony z jednej nitki dzianina
14 - najniższa, wewnętrzna
część kadłuba statku - zęza
15 - ustrój cielesny człowieka
- organizm

StreFa rOZrYWkI / PrOmOCJa

25

REKLAMA

WIESZ CO | NR 32/10.8.2021 r.

26

program tv

Piątek

20:10
TVN

piątek
20:10

13 - 19 sierpnia 2021
Poniedziałek

23:30
TVP1

22:25

Szybcy i wściekli VI

POLSAT

ﬁlm sensacyjny, USA, 2013

Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O’Conner
(Paul Walker) i ich towarzysze wiodą dostatnie
życie poza granicami Stanów. Ostatni skok
w Rio sprawił, że ekipa wzbogaciła się o sto
milionów dolarów. Złodzieje musieli jednak
opuścić kraj, aby nie traﬁć w ręce policji. Agent
Hobbs (Dwayne Johnson) składa Dominicowi
i jego ludziom pewną propozycję. W zamian za
uwolnienie od stawianych im zarzutów zespół
Toretto miałby rozbić groźny gang bezwzględnych przestępców, działający na terenie
dwunastu krajów.

Tata do pary
TVP 2

Sobota

20:00

Klucz do wieczności

POLSAT

Zamożny Damian Hale sprawuje niepodzielną kontrolę nad zbudowanym od podstaw
biznesowym imperium. Mający władczy
charakter mężczyzna uświadamia sobie swoją bezsilność wobec losu dopiero wówczas,
gdy lekarze diagnozują u niego nowotwór.
Pewnego dnia tajemniczy Albright oferuje
milionerowi przeniesienie świadomości
do ciała znacznie młodszego, sztuczne
wyhodowanego mężczyzny. Jeśli zabieg
chirurgiczny się powiedzie, Damian zyska
drugie życie.

00:50

Najlepszy
dramat biograﬁczny, Polska, 2017

POLSAT

Czarna pantera
ﬁlm sensacyjny, Korea Południowa, USA, 2018

Pięć potężnych plemion walczy o kosmiczny
metal, zwany vibranium. Jeden z wojowników
zdobywa niezwykły artefakt, stworzony z tego
materiału herb. Dzięki jego mocy zyskuje
nadludzkie zdolności i zostaje pierwszą Czarną
Panterą. Jednoczy także cztery plemiona,
tworząc kraj zwany Wakandą. Posłuszeństwa królowi odmawiają tylko członkowie
plemienia Jabari, którzy rezygnują z mocy
vibranium i tworzą osobne państwo.
Mieszkańcy Wakandy rozwijają zaawansowaną technologię.

Fascynująca historia inspirowana życiem
Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci
oraz ustanowił rekord świata w mistrzostwach
triathlonowych. Legnica, lata 70. XX wieku.
Nastoletni Jurek (Jakub Gierszał) żyje z dnia
na dzień, pozbawiony perspektyw i nadziei.
Nie stroni od narkotyków i nieustannie popada
w konﬂikty z prawem. Mężczyznę wspiera
zakochana w nim Grażyna (Anna Próchniak).
Młodzi zostają jednak brutalnie rozdzieleni.
Ojciec dziewczyny siłą zabiera ciężarną Grażynę
do domu.

Wtorek

thriller, USA, 2015

Niedziela
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Środa

23:45

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

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

TVN

Czwartek

23:50

Sahara
ﬁlm przygodowy, Niemcy, Hiszpania, USA, 2005

Tajny agent, podróżnik i odkrywca Dirk Pitt
(Matthew McConaughey) znajduje monetę
z czasów wojny secesyjnej. Dowiaduje się, że
jest ona wskazówką do odnalezienia skarbu
ukrytego w piaskach Sahary. Prawdopodobnie
jest nim „Statek śmierci”, czyli okręt konfederatów, na którego pokładzie znajdował się
bezcenny ładunek. Pitt postanawia odszukać
tajemnicze kosztowności. W wyprawie
towarzyszy mu przyjaciel Al Giordino
(Steve Zahn). Razem jadą do afrykańskiego
państwa Mali.

TVP1

Połów szczęścia w Jemenie
komediodramat, Wielka Brytania, 2012

Doktor Alfred Jones (Ewan McGregor)
pracuje dla rządowego departamentu ds.
rybołówstwa. Jego małżeństwo z Mary
(Rachael Stirling) przechodzi poważny
kryzys. Wkrótce naukowiec zostaje zmuszony
do wzięcia udziału w kontrowersyjnym
projekcie zapoczątkowania populacji łososia
w wodach Jemenu. Sprawa przykuwa uwagę
polityków i ambitnej doradczyni brytyjskiego
premiera, Patricii Maxwell (Kristin Scott
Thomas), którzy szukają atrakcyjnej historii
dla mediów.

piątek

13 sierpnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

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

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
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
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 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
20:05 Droga na Podium

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki
kryminalne, prowadząc
biuro detektywistyczne.
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
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Festiwal Weselnych
Przebojów
- Mrągowo 2021

08:30 Kuchnia Polskich Żydów
- magazyn kulinarny
09:10 Młyn i krzyż
- ﬁlm kostiumowy, prod.
Polska, Szwecja, 2010
11:00 Miłość nad
rozlewiskiem - serial
obyczajowy TVP
12:50 Urodzeni artyści
- cykl reportaży
13:30 Japonia z góry
- serial dokumentalny
14:35 Rok 2020
- cykl dokumentalny
15:05 Mój czas - felieton
15:15 Kilka opowieści
o człowieku
- ﬁlm dokumentalny
15:40 Braciszek - dramat
17:30 Scena muzyczna
- Bastarda - koncert
18:30 Informacje kulturalne informator kulturalny
18:50 Serialowa nostalgia
- Do przerwy 0:1 - serial
20:00 Komediowe lato

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 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 Komornik
22:00 Inferno:
Piekielna walka
00:00 Pompeje

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KRYMINALNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:50 Kolarstwo
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięg
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo
- Tour de Pologne
19:15 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:15 Jasna Strona Mocy.
Festiwal Muzyki
Chrześcijańskiej
22:40 Borg/McEnroe. Między
odwagą a szaleństwem
- dramat
00:35 Siła przetrwania
- dramat, prod. USA

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:05 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki 2021
20:10 Tata do pary - komedia
22:25 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Kielce
00:55 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
01:55 Idol z ulicy
- dramat,
prod. Palestyna, Katar,
Egipt, Wielka Brytania,
2015
03:45 Zbliżenia - dramat
05:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:30 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Szybcy i wściekli VI
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Justin Lin, wyk.
VinDiesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson, Jordana
Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson
23:00 Zawód: szpieg
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
2001, reż. Tony Scott,
wyk. Robert Redford, Brad
Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane,
Larry Bryggman, Marianne
Jean-Baptiste
01:40 Kuba Wojewódzki
02:45 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:05 Noc magii
04:30 Kto was tak urządził

FILM SENSACYJNY

23:00 Więzień labiryntu:
Próby ognia
Thomas był pewien,
że ucieczka z labiryntu
będzie oznaczała wolność
dla niego i pozostałych
Streferów, okazuje się
jednak, że tajemnicza
organizacja nie zakończyła
swych koszmarnych
eksperymentów. Wszystko
co się wydarzyło stanowiło
tylko wstęp do jeszcze
bardziej przerażającej
Fazy Drugiej - prób
ognia.
01:55 Dlaczego nie
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

21:55 Ziemia obiecana
- serial TVP
Trzej przyjaciele, Karol,
Maks i Moryc, zakładają
fabrykę w Łodzi, chcąc jak
najszybciej dorobić
się fortuny.
22:55 Świat w piosence
- Wojna płci - cykl
dokumentalny
23:50 Informacje
kulturalne
- informator kulturalny
00:15 To ja, złodziej
- komedia sensacyjna
02:05 Lotna - dramat
03:45 Berlin Live
- Pixies
- koncert,
prod. Niemcy, 2016
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

02:00 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
02:55 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół
z dzieciństwa Wojtku
i Ryszardzie, którzy
wychowali się w domu
dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
03:50 Reporterzy
- program dokumentalny

TVN 7
05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
15:55 Szkoła
16:55 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje
- program poradnikowy
18:25 Ten moment
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 40 kontra 20
KOMEDIA

21:00 Walentynki
- ﬁlm komedia, USA,
2010, reż. Garry Marshall,
wyk. Julia Roberts, Jessica
Alba, Anne Hathaway,
Ashton Kutcher, Jessica
Biel, Bradley Cooper,
Patrick Dempsey, Hector
Elizondo, Jamie Foxx,
Kathy Bates
23:40 Ta podstępna miłość
- ﬁlm komedia, USA,
1997, reż. Carl Reiner,
wyk. Bette Midler, Dennis
Farina, Paula Marshall,
Gail O’Grady, David
Rasche, Jamie Denton,
Danny Nucci
01:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:30 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość 10:30 Święty 11:00
Fabryka jedzenia 11:30
Detektywi w akcji 12:30
Kobra - oddział specjalny
13:30 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon - serial kryminalny
18:05 Kochane Pieniądze
19:05 Policjantki i Policjanci
20:05 Gwiazdy Kabaretu
22:10 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:10
Wstrząsy Akcja rozgrywa
się w małym miasteczku,
które nawiedzają dziwaczne
stwory, prawdopodobnie
porywające ludzi. Ukrywają
się pod ziemią, skąd wyłaniają się niespodziewanie.
02:20 Połączeni 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
11:25 Święty na każdy dzień
11:35 100 cudownych miejsc
na świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:10
Dinozaury z Krasiejowa
13:30 Msza święta 14:20 100
cudownych miejsc 14:30
Zrozumieć Antycywilizacje
14:55 Słowo życia 15:00 Modlitwa 15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Siódmy sakrament 16:35
Świat Sportu 16:55 Kartka
z kalendarza 17:00 Regał
Mistrzowie
17:30 Geopolityka 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte
Młodych 19:00 Warto
zauważyć... 19:30 Opowieści
Theo 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
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
09:15 Sprawa dla reportera
10:15 Max 2 Bohater Białego
Domu - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2017, reż. Brian
Levant, wyk. Zane Austin,
Francesca Capaldi, Lochlyn
Munro, Andrew Kavadas
11:50 Japonia - ﬁlm
dokumentalny
12:10 Fascynujący świat
- Tajemnice ludzkiego
ciała. Wzrost

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Rodzinny ekspres
- Błogosławiony Pier
Giorgio Frassati
11:40 Hallo Szpicbródka,
czyli ostatni występ
króla kasiarzy
- komedia
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
16:25 Na sygnale - serial
16:55 Smaki świata po polsku
17:25 Lajk!
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:20 Rodzinka.pl - serial

05:35 Uwaga! - magazyn
05:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
08:25 Polowanie na ogród
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:20 MasterChef Junior
14:55 Power Couple
- program rozrywkowy
16:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
17:25 Polowanie na ogród
17:55 Zaplanuj długie życie
18:00 Weekendowa
metamorfoza
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

13:10 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
13:40 Przyrodnik na tropie
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy
14:50 Kolarstwo
14:55 Ojciec Mateusz - serial
15:45 Geniusze i marzyciele.
Tadeusz Tański
17:00 Teleexpress
17:25 Kolarstwo
19:15 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:15 Jasna Strona Mocy.
Festiwal Muzyki
Chrześcijańskiej
- Abba Ojcze
22:25 Hit na sobotę
- Czarne złoto
- ﬁlm przygodowy
00:40 Sam - dramat
03:00 Bez śladu - fabularny

20:00 Tata do pary 2
- komedia, prod. Niemcy,
2013, reż. Til Schweiger,
Torsten Kunstler,
wyk. Til Schweiger,
Torsten Kunstler, Matthias
Scheighefer, Samuel Finzi,
Emma Schweiger
22:10 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:15 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
00:15 Strategia mistrza
- dramat, prod. Wielka
Brytania, Francja, 2015
02:10 Szpieg, który mnie
kochał
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania
04:25 Kilka słów o miłości
05:50 Zakończenie
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20:00 Polowanie
na druhny
- ﬁlm komedia, USA,
2005, reż. David Dobkin,
wyk. Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel
McAdams, Isla Fisher, Jane
Seymour Owen Wilson
22:25 Z ust do ust
- ﬁlm komedia,
USA, Australia, 2005,
reż. Rob Reiner, wyk.
Jennifer Aniston, Kevin
Costner, Shirley MacLaine,
Mark Ruﬀalo, Richard
Jenkins
00:30 Wizyta - ﬁlm horror,
USA, 2015, reż. M. Night
Shyamalan, wyk. Olivia
DeJonge, Ed Oxenbould,
Deanna Dunagan
02:30 Kuchenne rewolucje

POLSAT
06:00
08:20
10:10
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:45
17:45
18:50
19:25
20:00

Nowy dzień z Polsat
Samoloty
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Wolni od długów
Bogaty Dom
- Biedny Dom
Drwale
Rolnicy. Podlasie
Więzienie
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Venom
Venom, obcy symbiont,
jedna z najważniejszych,
najbardziej złożonych
postaci Marvela wychodzi
z cienia, wchodząc w ciało
i osobowość Eddiego
Brocka. Eddie próbował
zdemaskować niecne
działania słynnej ﬁrmy Life
Foundation, prowadzonej
przez naukowca Carltona
Drake’a.

DRAMAT BIOGRAFICZNY

22:25 Najlepszy
Głównym bohaterem ﬁlmu jest sportowiec, który
zachwycił świat, a który
w Polsce, do dziś, pozostaje osobą praktycznie
nieznaną. To fascynująca,
pełna morderczego
wysiłku, spektakularnych
upadków i niezwykłej
siły, historia inspirowana
życiem Jerzego Górskiego,
który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord
świata w triathlonowych
mistrzostwach świata.
00:55 Mexican
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:50 Szlakiem miejsc
niezwykłych
08:00 Ewa Demarczyk
- ﬁlm dokumentalny
08:50 Słowobranie - magazyn
09:30 Nie marnuj jedzenia
- ﬁlm dokumentalny
10:30 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku
- serial komediowy TVP
11:20 Tamte lata, tamte dni
- magazyn
11:50 Cmentarz Orląt
- ﬁlm dokumentalny
12:45 Shalako - ﬁlm fabularny
14:45 Komediowe lato
- Nie ma róży bez ognia
16:30 Zaginione Skarby
- ﬁlm animowany
16:45 Retro kino - Winnetou
i król nafty - serial
18:15 Mój czas - felieton
18:25 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków

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

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Idealny facet - ﬁlm
komedia, USA, 2005,
reż. Mark Rosman,
wyk. Hilary Duﬀ, Heather
Locklear, Chris Noth
13:25 Karol. Człowiek,
który został papieżem
- miniserial obyczajowy,
Polska, Francja, Kanada,
Niemcy, Włochy, reż.
Giacomo Battiato, wyk.
Grażyna Szapołowska,
Ennio Fantastichini,
Kenneth Welsh, Hristo
Shopov Małgorzata Bela,
Szymon Bobrowski,
Olgierd Łukaszewicz
17:45 Góra Dantego - ﬁlm
katastroﬁczny, USA, 1997

06:00 Flintstonowie 06:30
Galileo 10:45 K213:00 STOP
Drogówka - magazyn prod.
Polska 14:00 Policjantki i Policjanci - serial obyczajowy
prod. Polska 19:00 Galileo
20:00 Ninja Warrior Polska
21:55 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:05 Bez litości Pisarka
Jennifer Hills wynajmuje
położoną w lesie chatę, by
pracować nad nową książką.
Przyjezdna zwraca uwagę
kilku niebezpiecznych typów
z pobliskiego miasteczka,
którzy włamują się pewnej
nocy do jej domu. Próby
zastraszenia i poniżenia
kobiety pprzeradzają się
w kilkugodzinne brutalne
ﬁzyczne znęcanie się nad nią.
02:25 Disco Polo Life - program
rozrywkowy 03:25 TOP
10 - Lista przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

FILM FABULARNY

THRILLER

FILM SENSACYJNY

20:00 Bilet do kina
- Planetarium
- ﬁlm fabularny,
prod. Belgia, Francja
21:55 Jeﬀerson Starship:
Live - koncert
23:15 Mocne Kino
- Matnia
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 1966
01:10 Co dalej? - program
publicystyczny
01:40 Kino nocne
- Gry uliczne
- ﬁlm sensacyjny
03:30 Szkoła małych
ﬁlozofów - ﬁlm
dokumentalny,
prod. Szwajcaria,
2018
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

20:00 Mocne sobotnie
kino: W potrzasku
21:30 Protektor
23:40 Triumf
sprawiedliwości
Były agent federalny,
Decker (Steven Seagal),
pracuje jako ochroniarz
w supermarkecie. Kiedy
ratuje piękną nieznajomą,
Lisę (Jade Ewen), przed jej
agresywnym chłopakiem,
nie spodziewa się, że
jeszcze ją spotka.
01:15 Castle - serial
kryminalny
02:10 Zobacz to! Blok rozrywkowy: Biesiada na
cztery pory roku
02:55 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

20:00 Wysłannik przyszłości
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Kevin Costner,
wyk. Kevin Costner, Will
Patton, Larenz Tate, Olivia
Williams, James Russo,
Tom Petty
23:40 Operacja Dunaj
- ﬁlm komedia,
Polska, Czechy, 2009,
reż. Jacek Głomb,
wyk. Tomasz Kot,
Zbigniew Zamachowski,
Maciej Stuhr, Jiří Menzel,
Przemysław Bluszcz, Eva
Holubová
01:55 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S4
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
10:25 Młodzi Światu - Ola 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Siódmy sakrament
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Przegląd
Katolickiego Tygodnika
„Niedziela” 14:35 Próba
wiary. Święty Franciszek
z Asyżu 15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Geniusz Stworzenia 17:30
Mocni Jego mocą 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Kartka z kalendarza19:30
Katecheza 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:35 Abba Ojcze - ﬁlm
dokumentalny
09:40 Kopalnie króla
Salomona - ﬁlm
11:40 Święto Wojska
Polskiego 2021
- transmisja uroczystości
13:45 Co mi zrobisz jak mnie
złapiesz - komedia
15:30 Z pamięci - felieton
15:40 Kolarstwo
15:45 Geniusze i marzyciele.
Ludwik Hirszfeld
17:00 Teleexpress
17:25 Kolarstwo
19:15 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:15 Wojna światów - ﬁlm

06:15 Przepis na kataklizm
- komedia, prod. USA,
2003
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
- cykl dokumentalny
13:00 Dookoła Bałtyku
- magazyn kulinarny
13:25 Va Banque
- teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:20 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP

05:55 Uwaga! - magazyn
06:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:15 Nowa Maja w ogrodzie
08:45 Akademia ogrodnika
08:50 Zaplanuj długie życie
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Weekendowa metamorfoza
12:30 Co za tydzień
- magazyn
13:15 Czarna owca
13:50 Scooby-Doo
- ﬁlm przygodowy, USA,
Australia, 2002, reż. Raja
Gosnell, wyk. Raja Gosnell,
Freddie Prinze Jr., Sarah
Michelle Gellar, Matthew
Lillard, Linda Cardellini,
Rowan Atkinson, Neil
Fanning
15:45 Atramentowe serce
- ﬁlm przygodowy

06:00 Nowy dzień
z Polsat News
08:05 Nie wierzcie
bliźniaczkom
10:50 Fantastyczna czwórka
Ekranizacja kultowego
komiksu Marvela
sprzed lat i fantastyczni
superbohaterowie, jakimi
ich jeszcze nie oglądano:
w nowym wydaniu, nowej
konwencji i w nowej
obsadzie aktorskiej.
13:00 Jak wytresować
smoka
Historia Wikinga o imieniu
Czkawka, który mieszka
na wyspie Berk, gdzie
głównym zajęciem jest
walka ze smokami. Spryt
nastolatka i jego niekonwencjonalne poczucie humoru nie podobają się ani
jego współplemieńcom,
ani wodzowi... którym jest
ojciec Czkawki.

07:00 Co dalej? - program
publicystyczny
07:35 Piosenki z ﬁlmoteki
08:25 Tamte lata, tamte dni
08:55 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
09:30 Z przytupem - Wiwat
- widowisko kameralne
09:50 Animama - Ajtia o tym,
dlaczego diabeł kuleje
- ﬁlm animowany
09:55 Animama - Czerwone i
czarne - animowany
10:00 Animama - Wodny szlak
10:20 Serialowa nostalgia
- Janosik - serial TVP
11:10 Trzeci punkt widzenia
11:40 Koncert Pożegnanie
Ojczyzny
11:55 Winnetou - serial
13:30 W pustyni i w puszczy
- ﬁlm przygodowy
17:00 Mój czas - felieton
17:15 Niedziela z...rolami
Hanki Bielickiej
18:10 Niedziela z...

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:15 George prosto
z drzewa 2
George usiłuje
pokrzyżować plany teściowej oraz byłego narzeczonego Ursuli, którzy
zamierzają zniszczyć
małżeństwo mężczyzny
i zrównać z ziemią jego
leśne królestwo.
12:00 Nowe przygody Kopciuszka
13:50 Najpiękniejsze
baśnie: Piękna
i Książę
15:15 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Bajka
o tym, co wyruszył,
by nauczyć się bać
16:25 Moje skarby
18:05 Polowanie
na prezydenta
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Bodyguard zawodowiec

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Greystoke: Legenda
Tarzana władcy małp
- ﬁlm przygodowy, Wielka
Brytania, USA, 1984,
reż. Hugh Hudson, wyk.
Christopher Lambert,
Ralph Richardson, Ian
Holm, James Fox, Andie
MacDowell, Cheryl Campbell, Nigel Davenport
14:00 Lorax - ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. Chris Renaud, wyk. Danny DeVito,
Ed Helms, Zac Efron,
Taylor Swift
15:50 Gliniarz
w przedszkolu
- ﬁlm komedia, USA, 1990,
reż. Ivan Reitman

06:30 Dzielna Mysz 06:50 Hero
Olśniewająca wizualnie
pełna zwrotów akcji
opowieść rozgrywająca się
w starożytnych Chinach,
podzielonych na siedem
królestw toczących wyniszczającą walkę o dominację.
08:50 Tajemnica Rajskiego
Wzgórza Trzynastoletnia
Maria po śmierci ojca
dziedziczy wyjątkową
księgę o magicznej historii
niezwykłego rodu i jego rodu
oraz o klątwie, jaka na niego
spadła. 11:05 Galileo
13:05 STOP Drogówka 14:05
Gwiazdy Kabaretu 15:10
Ninja Warrior Polska
- program rozrywkowy
17:05 Columbo 19:00 Galileo 20:05 Lwie serce. 22:15
Wstrząsy Akcja rozgrywa
się w małym miasteczku.
00:25 Ryzykanci 02:25 Disco
Polo Life

FILM HISTORYCZNY

SERIAL KOMEDIOWY

PROGRAM KULINARNY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

21:50 1920. Bitwa
Warszawska
- ﬁlm historyczny,
prod. Polska, 2011,
reż. Jerzy Hoﬀ man,
wyk. Borys Szyc, Natasza
Urbańska, Daniel
Olbrychski, Bogusław
Linda, Marian Dziędziel,
Jerzy Bończak, Ewa
Wiśniewska, Stanisława
Celińska, Adam Ferency
23:55 Lekkoatletyka
- Memoriał Wiesława
Maniaka - Szczecin
00:40 Wyprawa Kon - Tiki
- ﬁlm fabularny, prod.
Niemcy, Norwegia, Dania,
Wielka Brytania, Szwecja
02:45 Przybyli ułani - ﬁlm
03:55 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP

16:55 Alternatywy 4
- serial komediowy
prod. TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sekretne życie kotów
- reality show
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Kielce
21:10 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Ostróda
- koncert
01:10 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
02:10 Fałszywa wdowa
04:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:30 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Korytarzem w mrok
- ﬁlm przygodowy, USA,
2018, reż. Rodrigo Cortés,
wyk. Anna Sophia Robb,
Uma Thurman
22:05 Marsjanie atakują
- ﬁlm S-F, USA, 1996,
reż. Tim Burton,
wyk. Jack Nicholson,
Glenn Close, Annette
Bening, Michael J. Fox,
Pierce Brosnan
00:15 Szybcy i wściekli VI
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Justin Lin

15:15 Venom
Venom, obcy symbiont,
jedna z najważniejszych,
najbardziej złożonych
postaci Marvela wychodzi
z cienia, wchodząc w ciało
i osobowość Eddiego
Brocka.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:05 Bad Company
00:50 Czarna pantera
03:35 Love Island. Wyspa
miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Pan Tadeusz
- dramat historyczny
22:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:20 Nie marnuj jedzenia
- ﬁlm dokumentalny
00:20 Planetarium
- ﬁlm fabularny
02:15 Polska szkoła animacji
- Koń - ﬁlm animowany
02:20 Polska szkoła
animacji - Pożar
- ﬁlm animowany
02:30 Polska szkoła animacji
- Mały western - ﬁlm
02:40 Mocne Kino - Matnia
- dramat, prod. Wielka
Brytania
04:40 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
05:55 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

22:15 Wściekle szybcy
Vin Serento jest szefem
gangu, który organizuje
nielegalne wyścigi samochodowe. Policjant Lucas
White dostaje zadanie,
jakim jest przeniknięcie do
świata przestępczego.
00:10 Straszny ﬁlm 5
02:10 Zobacz to! Blok rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
03:25 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:10 Jaś Fasola: Nadciąga
totalny kataklizm
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania/USA, 1997, reż.
Mel Smith, wyk. Rowan
Atkinson, Peter MacNicol,
John Mills, Pamela Reed,
Harris Yulin
20:00 10000 lat
przed naszą erą
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2008, reż. Roland
Emmerich, wyk. Steven
Strait, Camilla Belle
22:20 W morzu ognia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Félix Enriquez
Alcalá
00:35 Dowód życia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2000, reż. Taylor Hackford
03:25 Noc magii

TV Trwam
10:50 Dwunasta dla dzieci 11:00
Msza Święta z Jasnej Góry
w Uroczystość Wniebowzięcia NMP 13:00 Święty
na każdy dzień 13:05 Cuda
Jezusa 14:00 Papież Polak
do Rodaków 14:30 Jeszcze
Najświętsza Panienka pokaże, że od burzących kolubryn
mocniejsza
15:30 Proroctwa Humanae
Vitae 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 Św. Józef 17:30 Nowa
Ewangelizacja 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Opowieści biblijne historie animowane z Nowego
Testamentu 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Każde życie jest cudem
21:00 Apel Jasnogórski

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
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
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Wyprawa do wnętrza
wulkanu - ﬁlm

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Życiowe wybory
06:55 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa 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
- 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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Rolnik szuka żony
22:30 Świat bez ﬁkcji
23:30 Klucz do wieczności
- thriller
01:35 1920. Bitwa
Warszawska - ﬁlm
historyczny
03:40 Na zakręcie - ﬁlm

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Augustów
21:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
22:15 Syn - serial, prod. USA
23:15 Egzamin - dramat, prod.
Rumunia, Francja, Belgia,
2016, reż. Cristian Mungiu
01:25 Warto kochać - serial
02:20 3:10 do Yumy
- western,
prod. USA, 2007,
reż. James Mangold
04:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:20 Zakończenie

TVN
05:05
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
09:00
11:35
11:45
14:55
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
LAB
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Droga na Podium
- program motoryzacyjny
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
LAB
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Rekiny wojny
- ﬁlm komedia, USA,
2016, reż. Todd Phillips,
wyk. Jonah Hill, Miles
Teller, Bradley Cooper,
Ana de Armas
23:55 Diukowie Hazzardu
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2005, reż. Jay
Chandrasekhar, wyk.
Johnny Knoxville, Seann
William Scott, Jessica
Simpson, Willie Nelson
02:10 Co za tydzień
02:55 Wewnętrzny wróg
- serial, USA
03:55 Uwaga!
- magazyn
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TVP Kultura

TV Puls

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
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:05 MEGA HIT - Czarna
pantera
T’Challa po śmierci
ojca wraca do rodzinnego
kraju, by objąć tron.
Wkrótce Wakanda
zostaje napadnięta
przez dawnego
wroga.

07:30 Teledyski
08:25 Co dalej? - program
publicystyczny
09:05 Braciszek - dramat,
reż. Andrzej Barański,
wyk. Artur Barciś,
Grzegorz Gołaszewski,
Henryk Błażejczyk,
Bartłomiej Bobrowski,
Czesław Bogdański,
Zbigniew Borek, Krzysztof
Chudzicki, Paweł Ciołkosz,
Andrzej Gawroński,
Andrzej Golejewski
11:00 Miłość nad rozlewiskiem - serial
12:50 Urodzeni artyści
- cykl reportaży
13:30 Artyści antagoniści:
Vincent Van Gogh i Paul
Gauguin
14:45 Śmietanka towarzyska
- komedia, prod. USA,
2016, reż. Woody Allen,
wyk. Jesse Eisenberg,
Kristen Stewart

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 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 Terrorysta
21:50 13 Dzielnica

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

23:00 Pasażer
Pasażerami pociągu
jadącego przez Europę
Wschodnią są: agent
Kristoﬀ i piękna złodziejka
Galina . Oprócz nich na
pokładzie znajdują się
terroryści, którzy przetrzymują zakładników. Ich
głównym celem jest
kradzież bomby biologicznej ukrytej w pociągu,
która może spowodować
śmierć wielu milionów
ludzi.
00:55 Marsjanin
04:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:35 Awantura o Basię
18:30 Serialowa nostalgia
- Do przerwy 0:1 - serial
19:35 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Sicario - dramat
22:05 Powidoki - Tadeusz
Kroński
22:25 Więcej niż ﬁkcja - Perły
socrealizmu - ﬁlm
23:25 Zaginione Skarby
- Miecz katowski - ﬁlm
23:40 Kino nocne - Benek
- ﬁlm obyczajowy
01:30 Rajska jabłoń
- ﬁlm obyczajowy
03:25 Skatepark królów
- ﬁlm dokumentalny
05:00 Tamte lata, tamte dni Janusz Olejniczak
05:35 Teledyski

23:25 13 dzielnica:
Ultimatum
Władze Paryża decydują
się wysadzić w powietrze
13 dzielnicę zamieszkałą
przez przestępców. Leito
i Damien postanawiają
temu zapobiec.
01:35 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
02:15 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
03:15 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes

TVN 7
05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Szpital
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
SERIAL OBYCZAJOWY

21:00 Szadź
- serial, Polska
Historia seryjnego
mordercy oraz podążającej
jego tropem komisarz
policji.
23:00 Constantine
- ﬁlm horror,
USA, Niemcy, 2005,
reż. Francis Lawrence,
wyk. Rachel Weisz, Shia
LaBeouf, Djimon Hounsou,
Max Baker, Pruitt
Taylor Vince,
Tilda Swinton,
Peter Stormare
Keanu Reeves
01:35 Trzy noce
z duchami
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość 10:30 Święty 11:00
Fabryka jedzenia 11:30
Detektywi w akcji 12:30
Kobra - oddział specjalny
13:30 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard
17:00 Septagon Fabularnie
serial opiera się na pełnych
zwrotów akcji historiach,
które poznajemy przez
pryzmat prowadzonych przez
detektywów śledztw oraz
na równolegle rozwijanych
wątkach osobistych z życia
głównych bohaterów.
18:00 Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Columbo
23:00 Wzór 00:05 Śmierć
na 1000 sposobów 01:25
Pękniesz ze śmiechu 02:30
Interwencja

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
11:30 Przyroda w Obiektywie 11:45 Kolory Świętości
11:50 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz-10 przykazań
13:10 Muzeum Papiernictwa
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Próba wiary. Święty Dyzma
15:25 Duszpasterz 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 19:25
Kartka z kalendarza 19:30
Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia
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TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
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
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:30 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:30 Miłosierdzie
wśród nas - reportaż
06:55 Gra słów. Krzyżówka
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- 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
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2014
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama

06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 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
19:30 Top of The Top Sopot
Festival
19:35 Sport, Pogoda
19:55 Top of The Top Sopot
Festival 2021

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
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Marsjanin
Straszliwa burza piaskowa
sprawia, że marsjańska
ekspedycja, w której skład
wchodzi Mark Watney,
musi ratować się ucieczką.

07:30 Teledyski
08:25 Powidoki - program
publicystyczny
08:40 Rzecz Polska
- cykl dokumentalny
09:00 Awantura o Basię
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Kazimierz Tarnas,
wyk. Paulina Tworzyańska, Agata Marciniak,
Maria Kaniewska, Piotr
Fronczewski, Andrzej
Szczepkowski, Olgierd
Łukaszewicz, Maria Gładkowska, Jan Jankowski,
Gustaw Holoubek, Igor
Śmiałkowski
11:00 Miłość nad rozlewiskiem - serial
12:50 Urodzeni artyści
- cykl reportaży
13:30 Perły socrealizmu
- ﬁlm dokumentalny
14:30 Siostry - ﬁlm dokumentalny, reż. Michał Hytroś
15:10 Trio z Belleville

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Zemsta Sokoła
22:00 Komornik
00:00 Wściekle szybcy

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Dzikie pszczoły
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa i konkwistador
- serial
21:30 Rolnik szuka żony
- reality show
22:30 Ocaleni
- reality show
23:35 Lekkoatletyka
00:15 Ostatni cesarz
- dramat
03:05 Połów szczęścia
w Jemenie
- ﬁlm obyczajowy
04:55 Zakończenie

18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Postaw na milion
21:00 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki
- 2021 Kielce
21:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
22:15 Syn - serial, prod. USA
23:10 Ludzkie historie
- Droga do wolności - ﬁlm
00:20 Show - komedia
sensacyjna, prod. Polska,
2003, reż. Maciej Ślesicki,
wyk. Cezary Pazura
02:35 Obława - dramat
04:45 Rodzinka.pl - serial

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

23:40 Kuba Wojewódzki
- program rozrywkowy
Kuba Wojewódzki prowadzi niecodzienne rozmowy
i zadaje niedyskretne
pytania zaproszonym
gościom.
00:40 Uprowadzona
- serial, Francja, USA
Bryan, były agent
służb specjalnych,
rusza do Paryża,
by ratować swoją
17-letnią córkę porwaną
przez gang handlujący
kobietami.
01:45 W garniturach
- serial, USA
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska
04:40 Kto was tak urządził

23:10 Terminator 3:
Bunt maszyn
Dziesięć lat po wydarzeniach z drugiej części,
dorosły już John Connor
żyje w przeświadczeniu,
że dzień zagłady nie został
do końca powstrzymany. Jego przeczucia
okazują się słuszne, gdy
z przyszłości po raz trzeci
zostaje wysłany robot,
T-X, który przybiera postać
pięknej kobiety.
01:25 Rings
03:40 Love Island. Wyspa
miłości
- program rozrywkowy
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:40 Weiser
- dramat psychologiczny,
prod. Polska, Niemcy,
Dania, 2000,
reż. Wojciech Marczewski,
wyk. Marek Kondrat
18:30 Serialowa nostalgia
- Do przerwy 0:1 - serial
19:35 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Lekkie obyczaje
- Jak uratowałem Kanadę
- komedia, prod. Kanada
21:50 Co dalej? - Kościół a
nowoczesność
22:30 Dokument w podróży
00:15 Sicario - dramat
02:25 Andras Schiﬀ - Partity
Jana Sebastiana Bacha
- koncert
05:05 Kino nocne - Kilka słów
- ﬁlm animowany

02:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół
z dzieciństwa Wojtku
i Ryszardzie (Marek Krupski i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się
w domu dziecka, a po
latach postanowili
otworzyć warsztat
samochodowy. Pracuje
tu niezawodny duet
mechaników: młody
Dawid (Patryk Janas),
który uczy się fachu przy
doświadczonym Bronku.
02:50 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Biesiada na cztery
pory roku

TVN 7
05:20 Szpital
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
FILM SENSACYJNY

21:00 W morzu ognia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Félix Enriquez
Alcalá, wyk. Steven Seagal, Marg Helgenberger,
Kris Kristoﬀerson, Harry
Dean Stanton, Stephen
Lang
23:20 Steve Jobs
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Wielka Brytania,
2015, reż. Danny Boyle,
wyk. Michael Fassbender,
Kate Winslet, Seth Rogen,
Jeﬀ Daniels, Michael
Stuhlbarg
01:55 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S4
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość 10:30 Święty 11:00
Fabryka jedzenia 11:30
Detektywi w akcji 12:30
Kobra - oddział specjalny
13:30 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Cenny ładunek Po
nieudanym skoku Eddie,
brutalny gangster, ściga
piękną złodziejkę, Karen,
która go wystawiła. Karen
postanawia odzyskać
zaufanie Eddiego i w tym
celu zleca swojemu byłemu
chłopakowi kradzież przesyłki z rzadkimi klejnotami.
23:00 Wzór 00:05 Śmierć
na 1000 sposobów 01:25
Pękniesz ze śmiechu

TV Trwam
10:45 Zew natury 11:05 Jezus Królestwo bez granic 11:35
Święty na każdy dzień 11:40
Ma się rozumieć 11:50 Słowo
życia 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz 13:15 Chingola
13:25 Słowo życia 13:30
Msza święta 14:20 100
cudownych miejsc 14:30 L’Ile
Bouchard 15:25 Wenezuela
15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Jestem
mamą 16:30 Fryderyk Chopin i jego muzyka 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 XX Rajd Katyński
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza 19:30
Poznajemy Polskę 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel
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program tv

środaWIESZ CO | NR 32/10.8.2021 r.
TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
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
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Kamery wśród zwierząt
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:30 Żydowskie pamiątki w
Łowiczu - reportaż
06:55 Gra słów. Krzyżówka
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Blondynka - serial 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
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
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

06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
08:00 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
prod. Polska
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
18:55 Top of the top Sopot
Festival, 2021
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:30 Top of the top Sopot
Festival, 2021

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
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Słoneczny patrol
Akcja ﬁlmu rozgrywa się
na słonecznych plażach w
Emerald City i skupia się na
profesjonalnym ratowniku
- Mitchu Buchannonie.

07:30 Teledyski
08:30 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:05 Weiser - dramat psychologiczny, prod. Polska,
Niemcy, Dania
11:00 Miłość nad
rozlewiskiem - serial
12:55 Urodzeni artyści
- cykl reportaży
13:30 Delacroix. Z Paryża
do Maroka - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja,
2018, reż. Arnaud Xainte
15:20 Pola
15:45 Kamizelka - ﬁlm TVP,
reż. Stanisław Jędryka,
wyk. Jerzy Zelnik, Tadeusz
Fijewski, Ligia Branice,
Tadeusz Kondrat
16:45 Mój Nikifor - dramat, reż.
Krzysztof Krauze, wyk.
Krystyna Feldman, Roman
Gancarczyk, Jerzy Gudejko
18:30 Serialowa nostalgia
- Do przerwy 0:1 - serial

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Hansel i Gretel:
Łowcy czarownic
21:45 Rasa

TELETURNIEJ

TELETURNIEJ

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

HORROR

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Rolnik szuka żony
22:30 Historia bez tajemnic
- Nasze Hollywood
23:35 Banita - ﬁlm fabularny
01:20 Wojsko - polskie.pl
01:45 Genialny wynalazek
- komedia, prod. USA
03:25 Pogoda na piątek
- serial obyczajowy TVP

20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki
- 2021 Kielce
21:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP, prod. Polska,
2017, reż. Michał Rogalski,
wyk. Aleksandra Pisula,
Marta Mazurek, Vanessa
Aleksander
22:15 Syn - serial, prod. USA
23:10 Kino relaks
- Miłość aż po ślub
- komedia romantyczna,
prod. Francja
00:50 Nie na sprzedaż
- ﬁlm dokumentalny
01:45 Bruce Lee i Hajduk
03:15 Pod wspólnym niebem
- serial komediowy TVP

23:45 Sahara
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
Hiszpania, Niemcy, 2005,
reż. Breck Eisner, wyk.
Matthew McConaughey,
Steve Zahn, William H.
Macy, Lambert Wilson,
Lennie James, Delroy
Lindo, Daniel Lobe, Patrick
Malahide Penelope Cruz
Dirk Pitt traﬁa na ślad
legendarnego skarbu z
czasów wojny secesyjnej
ukrytego gdzieś wśród
piasków pustyni Sahary.
W poszukiwaniach
pomagają mu przyjaciel Al
oraz doktor Eva Rojas.
02:20 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

22:45 Szklanką po łapkach
Nieudana misja sprawia,
że tajny agent, Dick Steele,
wycofuje się ze służby.
Jednak po latach wkracza
znowu do akcji, by powstrzymać psychopatycznego terrorystę, generała
Rancorna, który zamierza
zniszczyć Ziemię. Z pomocą Dickowi przychodzi
Veronique, piękna agentka
KGB...
00:20 Zakonnica
w przebraniu
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

19:05 Serialowa nostalgia
- Trzy Szalone Zera
19:35 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Mistrz i Małgorzata
- serial, prod. Rosja, 2005
21:05 W trzy miesiące
dookoła świata
- Wyprawa Kon - Tiki
- ﬁlm fabularny
23:10 Portrety
- Hitler kontra Picasso
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Włochy, 2018,
reż. Claudio Poli
00:55 Powidoki
01:20 Lekkie obyczaje - Jak
uratowałem Kanadę
- komedia, prod. Kanada
03:10 Scena klasyczna
03:55 Kino nocne - Biblijne zoo
- dokumentalny

23:35 Impostor
- horror
01:10 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
02:05 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:40 Dyżur - serial
dokumentalny
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
FILM SENSACYJNY

21:00 Dowód życia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2000, reż. Taylor Hackford,
wyk. Meg Ryan, Russell
Crowe, David Morse,
Pamela Reed, David
Caruso
Amerykański inżynier
zostaje porwany dla
okupu. Zadanie uwolnienia mężczyzny zostaje
zlecone zawodowemu
negocjatorowi.
23:50 Zielone berety
- ﬁlm wojenny, USA, 1968,
reż. John Wayne, Ray
Kellogg, wyk. John Wayne,
David Janssen, Jim Hutton,
Aldo Ray, Raymond St
Jacques
02:50 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość 10:30 Święty 11:00
Fabryka jedzenia 11:30
Detektywi w akcji
12:30 Kobra - oddział specjalny
13:30 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Ostatni pasażer Przepracowany lekarz, samotny
ojciec wraca wieczornym
pociągiem z Londynu do
domu z kilkuletnim synem.
Jego niepokój wzbudza
fakt, że nagle gdzieś znika
konduktor. Wraz z ostatnimi
pozostałymi pasażerami
odkrywa, że hamulce bezpieczeńtwa zostały odłączone,
a pędzący pociąg omija
kolejne stacje. 23:05 Wzór

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Prawda
ponad wszystko 11:25
Jestem mamą 11:40 Prosto
o gospodarce 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz 13:15 Zambia
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Łaski pełna
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 Kartka
z kalendarza 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia 21:40 Polski
Punkt Widzenia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Dobre historie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Kamery wśród zwierząt,
prod. Wielka Brytania,
2018

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe - serial
06:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
06:55 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:00 Liturgia prawosławna
na Św. Górze Grabarce Przemienienie Pańskie
- relacja
11:35 Blondynka - serial 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
15:10 Górscy ratownicy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 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
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:55 Top of the top Sopot
Festival, 2021
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:30 Top of the top Sopot
Festival, 2021
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Top of the top Sopot
Festival, 2021

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
- magazyn
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 7 rzeczy, których
nie wiecie o facetach
Siedmiu mężczyzn, siedem
kobiet i siedem historii z
miłością w roli głównej.

07:30 Teledyski
08:30 Wydarzenie aktualne
09:10 Mój Nikifor - dramat, reż.
Krzysztof Krauze, wyk.
Krystyna Feldman, Roman
Gancarczyk, Jerzy Gudejko,
Jowita Miondlikowska,
Lucyna Malec
11:00 Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
13:30 Hitler kontra Picasso
- ﬁlm dokumentalny
15:15 Połączeni - ﬁlm
15:40 Koncert na 707 ulic
- program rozrywkowy
16:40 Historia kina
w Popielawach
- ﬁlm obyczajowy
18:30 Serialowa nostalgia
19:35 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Złota Setka Teatru
Telewizji - Garderobiany
22:25 Tamte lata, tamte dni
22:55 Czwartkowy klub
ﬁlmowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Szpieg, który
mnie rzucił
Przyjaciółki rozpoczynają
szpiegowską przygodę,
gdy Audrey dowiaduje
się, że jej były partner był
agentem.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

PROGRAM KULINARNY

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

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 Dzikie pszczoły - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:55 Magazyn kryminalny
23:50 Połów szczęścia w
Jemenie
01:45 Paradoks - serial

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Kielce
21:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
22:15 Syn - serial, prod. USA
23:10 Moonraker - ﬁlm
sensacyjny, prod. Francja,
Wielka Brytania, USA,
1979, reż. Lewis Gilbert
01:25 Skazany - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2017,
reż. Ric Roman Waugh
03:30 Art Noc - koncert
04:30 Rodzinka.pl - serial

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

23:40 Kuchenne rewolucje program kulinarno
-rozrywkowy
Niekwestionowana
Królowa smaku i rewolucji.
Jej doświadczenie i temperament zmieniły oblicze
kilkudziesięciu restauracji
w całym kraju. „Kuchenne
Rewolucje” to hit od wielu
sezonów.
00:40 Totalne remonty
Szelągowskiej
01:40 Czarna owca
- kulisy produkcji
02:15 Noc magii
- program eoztreyczny
prod. Polska
03:40 Kto was tak
urządził
- program rozrywkowy
prod. Polska

22:45 Mama na obcasach
- ﬁlm obyczajowy
Helen Harris prowadzi
beztroskie życie. Pracuje
w agencji modelek i całe
dnie spędza na sesjach
fotograﬁcznych i pokazach
mody. Jednak pewnego
dnia jeden telefon diametralnie zmieni jej życie.
Siostra i szwagier Helen
giną w wypadku samochodowym. Z pozostawionego przez nich testamentu
jasno wynika, że Helen
w razie ich śmierci ma
zaopiekować się dziećmi.
01:25 Cziłała z Beverly Hills
03:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island
- program rozrywkowy

23:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Człowiek
na torze - dramat
psychologiczny,
reż. Andrzej Munk,
wyk. Zygmunt Maciejewski, Zygmunt Zintel,
Zygmunt Listkiewicz
00:35 Berlin Live
- The Damned
- koncert
01:50 Nocny dokument
- Jutro albo pojutrze
- ﬁlm dokumentalny
03:30 W trzy miesiące
dookoła świata
- Wyprawa Kon - Tiki
- ﬁlm fabularny, prod.
Niemcy, Norwegia, Dania,
Wielka Brytania
05:40 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury

22:10 Bodyguard
zawodowiec
Światowej klasy
ochroniarz dostaje
za zadanie zadbać
o bezpieczeństwo zawodowego
zabójcy, który zeznaje
w Międzynarodowym
Trybunale Karnym.
00:25 Charlie Cykor
Borykający się
z problemem wiary
we własne możliwości
agent policyjny otrzymuje
zadanie przygotowania
zasadzki na maﬁjnych
bossów.
02:30 Było sobie kłamstwo
04:50 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:20 Szpital
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
FILM OBYCZAJOWY

21:00 Billy Elliot
- ﬁlm obyczajowy,
Wielka Brytania, Francja,
2000, reż. Stephen Daldry,
wyk. Jamie Bell, Julie
Walters, Gary Lewis, Jamie
Draven, Jean Heywood,
Stuart Wells
23:25 Krytyczna decyzja
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. Stuart
Baird, wyk. Kurt Russell,
Halle Berry, John Leguizamo, Steven Seagal, Oliver
Platt, Joe Morton, David
Suchet
02:10 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S4
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu Cordell
jest jednym z najlepszych
Strażników Texasu. Ma dosyć
„ostre” metody zwalczania
przestępców.
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 10:30
Święty 11:00 Fabryka
jedzenia 11:30 Detektywi
w akcji 12:30 Kobra - oddział
specjalny 13:30 STOP Drogówka 15:30 Hardkorowy
lombard
17:00 Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Anioł stróż Osadzona
w realiach college’u historia
grupy dziewcząt, które
podczas odbywającego się
konkursu cheerleaderek,
są świadkami morderstwa.
23:00 Wzór 00:05 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
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
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Msza święta 14:20 100
cudownych miejsc 14:30
Filmowe Życiorysy 15:10
Chłopcy z Namugongo 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 17:10 Chcę żyć
17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Prymas Stefan Wyszyński
21:00 Apel
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Fot. Dominik Hołda

» Chodzi o to, żeby plusy nie przesłoniły minusów, choć
tych pierwszych jest zdecydowanie więcej

Frykasy i grymasy
Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych w zbliżającym się sezonie Suzuki 1 Ligi będą jednym z faworytów. Nie oznacza to jednak, że nie mają
słabych punktów. Analizujemy możliwości kadrowe biało-niebieskich.
Wałbrzyszanie przegrali
promocję do najwyższej klasy
rozgrywkowej w ostatnim meczu, jeszcze na 12 minut przed
końcową syreną będąc bliżej
podniesienia pucharu. Zarząd
Górnika nie owija już w bawełnę. W sezonie 2021/22 srebro
nikogo nie będzie zadowalać.
Liczy się jedynie zwycięstwo w
lidze i awans do ekstraklasy.
Koniec z chowaniem głowy w
piasek i oszczędnymi słowami,
że najważniejszy jest kolejny
mecz. Czy nasi koszykarze
mają na tyle jakości, by wygrać
ligę? I tak, i nie.

Frykasy

Górnik składa się aktualnie
z kilku rozbudzających apetyt
smakołyków. Takich, które
mogą sprawić, że kibice będą

mieć po latach z najbliższych
rozgrywek słodkie wspomnienia. Zaczynamy od defensywy, czyli firmowego dania
wałbrzyskiej „Szarańczy”. To
właśnie wysoki pressing obwodowych na graczu z piłką
sprawił, że Górnik tłamsił kolejnych przeciwników. Teraz
powinno być podobnie, bo
w składzie zostali główni wykonawcy zadań w obronie:
Kamil Zywert, Damian Durski
i Jan Malesa. Ten pierwszy to
profesor przechwytów i ścisła
czołówka obrońców w 1 lidze,
ten drugi to żołnierz w talii
trenera Łukasza Grudniewskiego, który rozgrywającego
gości kryje już na parkingu
przed halą. A Jasiek Malesa?
Nie tylko zamęcza rywali po
bronionej stronie, ale także

jest fachowcem w wymuszaniu przewinień, gdy ma piłkę
w dłoni. Dobrym obrońcą był
również Maciej Koperski, ale
jego w Górniku już nie ma.
Nic nie szkodzi, bo powracający do Wałbrzycha Hubert
Kruszczyński też potrafi w
defensywie uprzykrzać życie.
W finale z Czarnymi Słupsk
zmęczony naciskiem rywali
Krzysztof Jakóbczyk nie mógł
dziurawić obręczy tak regularnie, jak do tego przyzwyczaił. Nasz wałbrzyski Batman
potrzebował Robina, który
odciąży go w zdobywaniu
punktów w trudnych momentach meczu. Z pomocą przychodzi teraz Marcin Dymała,
czołowy strzelec 1 ligi, a także
mistrz z 2018 roku, który nie
tylko potrafi przymierzyć z

dystansu, ale także skorzystać
ze swojego atletyzmu i wbić
się pod kosz. Dynamicznego
Macieja Bojanowskiego pod
koszem zastąpi z kolei Hubert
Pabian, który 1 ligę wygrywał
już trzykrotnie. To weteran,
który skacze niżej od „Bojana”,
ale ma lepiej ułożony rzut, trafia dużo więcej prób z dystansu. Górnicy będą więc mieć
znacznie większy potencjał w
ataku niż w ostatnim sezonie. Intrygujący jest również
transfer Szymona Pawlaka z
Kotwicy. 23-letni gracz wpasowuje się w koncepcję trenera
Grudniewskiego, bo w jego
grze nie brakuje atletyzmu,
a do tego trzy lata temu był
najlepszym strzelcem 1 ligi za
3 pkt pod względem procentu
trafionych prób.

Grymasy

Żeby nie było za słodko,
dodajmy do tej beczki miodu
łyżeczkę dziegciu. Wszyscy dobrze wiemy, jaki potencjał w
obronie zapewnia środkowy
Damian Cechniak, który swoimi gabarytami chroni obręcz.
Świetną robotę w roli jego
zmiennika wykonywał Marcin
Wróbel, ale jego w Górniku już
nie ma. Co gorsza, nie sprowadzono następcy. To tu Górnicy
mają największy problem –
obrona strefy podkoszowej
stoi pod znakiem zapytania w
momentach, gdy środkowy
rodem z Warszawy siada na
ławce z powodu zmęczenia
lub liczby przewinień. Zarząd
klubu podchodzi do tematu
spokojnie, deklarując monitorowanie sytuacji i ewentualne

wzmocnienie pod „dziurą” w
zimowym okienku transferowym. W obecnej chwili rotację
pod koszem będzie pokrywał
kapitan Bartłomiej Ratajczak,
ale to nominalny niski skrzydłowy. Choć imponuje wyskokiem,
to też najlepiej czuje się dalej od
kosza, za łukiem.
Największą siłą Górnika w
ostatnim sezonie, obok defensywy i zbilansowanego składu, była kapitalna atmosfera.
Chłopaki uwielbiali ze sobą
przebywać i grać. Teraz, gdy
szeregi biało-niebieskich opuściło czterech zawodników,
a przybyło czterech nowych,
nie wiadomo, czy uda się odtworzyć ten niepowtarzalny
klimat w szatni. Pozostaje także
pytanie, jak trener Grudniewski
podzieli minuty na parkiecie dla
dwóch ofensywnych szaleńców
w postaci Jakóbczyka i Dymały.
Obaj najlepiej czują się jako
rzucający, a dwóch piłek na parkiecie przecież nie będzie. O ile
ta dwójka (oraz Pabian) pewnie
poradzi sobie z presją wyniku,
to jak do tego podejdą mniej
doświadczeni zawodnicy? Kibice, miasto, samorządowcy i
członkowie zarządu klubu myślą przecież wyłącznie o złotych
medalach i awansie do elity.
Dominik Hołda
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Fot. użyczone (Archiwum Jerzego Mazura i Wojciecha Jodłowskiego)

» Uczestnikiem X Rajdu Paryż Dakar w 1988 roku był wałbrzyszanin Jerzy Mazur

Starem po piaskach pustyni
Przed tygodniem skończyliśmy „motoryzacyjną” opowieść na postaci Jerzego Mazura i
teraz od niego zaczynamy. Nie może być inaczej, bo jak pominąć takie osiągnięcia jak
trzecie miejsce na torze Hungaroring i start w słynnym rajdzie Paryż Dakar. Tak, tak, na
swojskim Starze, któremu niestraszne były piaski pustyni.

Jednym z najważniejszych
osiągnięć wałbrzyskiego kierowcy było trzecie miejsce na
torze Hungaroring (1986 rok)
w wyścigu Formuły Easter.
Co ciekawe, na otwarcie tego
toru na Węgrzech. Od 1987 do
1990 Jerzy Mazur brał udział
w Wyścigach Samochodów

Ciężarowych, m.in. startował
w mistrzostwach Europy siadając za kierownicą Stara C200,
a także Jelcza. Wałbrzyski kierowca wystartował również w
1988 roku w X Rajdzie Paryż
Dakar – chyba najsłynniejszym
na świecie – na samochodzie
Star 266 6x6. Został ponadto

wyróżniony najwyższymi odznakami PZM i GKKFiT (tytuł
mistrza sportu). W 2011 roku
nasz bohater wystartował w
Rajdzie Monte Carlo Historycznym i powrócił do Formuły jako
kierowca w kategorii historycznej. W 1999 roku założył
profesjonalny zespół rajdowy

» W kwietniu 1979 roku Wojciech Jodłowski kierując Porsche 911
Turbo zajął trzecie miejsce w Rajdzie Krakowskim „Krokusy”

Nissan Mazur Motorsport,
a jego podopieczni zdobyli
chociażby dwa tytuły mistrza
Polski, jeden wicemistrzowski
laur, wygrywali Puchar Polski,
zdobyli też wicemistrzostwo
w wyścigach górskich. Znaczącymi postaciami byli m.in. Ewa
Jurewicz, Piotr Starczukowski,
Tomasz Lachman, Daniel Kozyra i Wojciech Jodłowski.
Ten ostatni w połowie lat 70.
jeździł w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach
Polski A-grupowym Fiatem
126 p. W 1980 roku zajął
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej klasy1-3, gr. II
podczas IX Rajdu Elmot. Nieco
wcześniej, bo w kwietniu 1979
roku Jodłowski kierując – teraz uważajcie – Porsche 911
Turbo wraz z pilotem Ryszardem Kopczykiem uplasował
się na trzeciej pozycji w Rajdzie Krakowskim „Krokusy”.
W latach 90. i na początku
kolejnej dekady dochowaliśmy się kilku dobrych za-

wodników ścigających się na
rajdowych trasach. Mowa tu
przede wszystkim o Piotrze
Starczukowskim, który wraz
z pilotem Bartoszem Siodłą
„wyjeździł” w 1999 roku
mistrzostwo Polski w klasie
A5 ścigając się samochodem
Nissan Micra. W latach 20032004 Starczukowski startował
też z powodzeniem w Pucharze Peugeota zdobywając
wicemistrzostwo. Próbowali
mu dorównać Jacek Bagniuk
i Maciej Drozdowski, którzy
z różnym skutkiem walczyli
w samochodowych rajdach
PZMot, a także pojawiali się
w Rajdzie Kormorana, Elmotu,
Karkonoskim czy też Wisły.
Rozpoznawalną postacią
w wałbrzyskim środowisku
rajdowym jest też Andrzej
Papamichalis, kilkukrotny medalista kraju w Górskich Samochodowych Mistrzostwach
Polski. Wicemistrzem był w
2009 i 2010 roku, a mistrzem
w dwóch kolejnych latach.

Ostatni tytuł Papamichalis
zdobył w 2012 roku jadąc autem Mitsubishi Lancer Evo VIII
(klasa A+2000). Mistrzostwa
z 2012 roku rozgrywane były
na 7 różnych trasach, a rywalizacja zakończyła się podczas
38 Bieszczadzkiego Wyścigu
Górskiego, który był podsumowaniem całego cyklu.
Dodajmy w tym miejscu, że
ambasadorem Wałbrzycha,
czyli mówiąc krótko osobą
popularną i promującą miasto
w całym kraju jest wałbrzyszanin, Maciej Szczepaniak.
Swoją przygodę z rajdami
rozpoczął w 1995 roku jako
kierowca, ale już po kilku
miesiącach przesiadł się na
fotel obok i został pilotem
rajdowym. Był prawą ręką
choćby Tomasza Kuchara,
Janusza Kuliga, czy Leszka
Kuzaja. A pamiętacie, czyim
pilotem Szczepaniak został
w 2014? Roberta Kubicy w
zawodach WRC.
Tomasz Piasecki
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