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Sport może zastąpić
wiele leków, ale żaden
lek nie zastąpi
sportu
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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (Pracownia Regionalna Biblioteki pod Atlantami)

W Wałbrzychu istniała
firma, która produkowała
buty sportowe dla Pumy?
Z małego przedwojennego zakładu produkującego drewniaki dla
pracowników kopalni,
obuwie robocze i buty
do jazdy konnej, zakład
przekształcił się w dużą
wytwórnię, gdzie produkowano sprzęt sportowy
na światowym poziomie.
W latach 50. wytwarzano tam specjalne buty
narciarskie, przeznaczone wyłącznie dla naszej
kadry. Buty zjazdowe
produkowane były według najnowszych modeli
zjazdówek austriackich, a
biegowe według wzorów
fińskich. W latach 60.
piłki do gry siatkowej
produkowane były na
tak wysokim poziomie,
że władze FIVB dopuściły
je do gry na igrzyskach
olimpijskich. Wałbrzyska
Wytwórnia Sprzętu Sportowego „Polsport” na
Białym Kamieniu istniała
do 2002 roku.
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No i jak wam się podobamy?

W nowej odsłonie i na 32 stronach? Z pierwszych komentarzy wynika,
że jesteście bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Znów trafiliśmy w wasze
gusta, a porady, które proponujemy w rubryce „Wiemy jak żyć”, spodobały się wielu. Zaręczamy, że będą jeszcze ciekawsze. Niektórzy z was
pytają też, o czym będziemy pisać w innej rubryce „Nie ma nas w domu”.
Nie możemy jednak zdradzić wszystkiego ot tak po
prostu. Podać na talerzu i
odkryć za jednym zamachem
karty. Będziemy dozować
przyjemności. Tydzień po tygodniu. W rubryce turystycznej odkryjemy dla was miejsca
doskonale znane, ale również

te zapomniane lub całkowicie
pomijane. Równie piękne i
fascynujące. Sami nie możemy doczekać się kolejnych
odcinków „Nie ma nas w
domu”. Zaręczamy, że będzie
niezwykle ciekawie oraz intrygująco. Podobnie jak w cyklu
„Wiemy jak żyć”, w którym

podpowiemy, jak… żyć w
najrozmaitszych dziedzinach.
Oczywiście czekamy na wasze opinie, komentarze, sugestie. Niezmiennie naszym zamiarem jest tworzyć gazetę z
czytelnikami i dla czytelników.
To ma być wasz tygodnik, w
którym znajdziecie ciekawe

artykuły oraz ulubione rubryki.
Od niedawna w obszerniejszej
wersji tygodnika, na 32 stronach. Dobrego nigdy za wiele.
Dlatego piszcie do nas, co o
tym wszystkim sądzicie na
adres: redakcja@wieszco.pl.
Grubszą gazetę, obszerniejszą niż jeszcze w lutym,

znajdziecie we wszystkich dotychczasowych punktach kolportażu. A jest ich prawie 200.
Szukajcie nas w całej Aglomeracji Wałbrzyskiej w każdy
wtorek, a jeśli coś zostanie, to
również w środę i czwartek,
choć każdego następnego
dnia nie gwarantujemy, że na
nas traficie. Jeśli nie znajdziecie
wersji papierowej naszego
tygodnika, jeszcze nic straconego. Najnowszy numer zawsze
ściągnięcie w formacie PDF ze
strony internetowej. Dlatego
zachęcamy was, zaglądajcie
pod adres: www.wieszco.pl
i ściągajcie każde wydanie
na swoje smartfony, tablety i
Redakcja
komputery.
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Wtorek 9.03
Temp. 3/-4
zachmurzenie małe
Środa 10.03
Temp. 6/1
zachmurzenie małe
Czwartek 11.03
Temp. 11/1
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Piątek 12.03
Temp. 8/0
przelotne opady
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Temp. 9/-1
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w śnieg
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Temp. 8/0
deszcz przechodzący
w śnieg
Poniedziałek 15.03
Temp. 8/2
pochmurno
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Odkrywamy tajemnice katastrofy

Oddajemy jej głos i prosimy
o kontakt inne osoby, które
mają wiedzę na temat tej tragedii, by wreszcie trafiła ona
na karty wałbrzyskiej historii.

Czy wiesz, że…
2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

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

ale wg powierzchni użytkowej

[ Marsz śmierci ]
5 marca 1954 roku około
godziny 5:00 rano maszynista
warszawskiego pociągu do
Jeleniej Góry, przejeżdżającego przez stację Wałbrzych
Główny, zaczął zatrzymywać
pociąg tuż za dworcem. Przeczucie mówiło mu, że musi to
zrobić. Impuls ten potwierdzał
niecodzienny widok tłumu
ludzi idących wzdłuż torów
w kierunku budynku dworca
Wałbrzych Główny. Były to
osoby poranione, przerażone,
niesiono też rannych i zabitych,
ktoś płakał, inny wzywał pomocy lub nawoływał bliskich
uwięzionych pod zwałami
powyginanej stali zmiażdżonej
lokomotywy i wagonów.
Gdyby maszynista nie zareagował na czas i zatrzymany
przez niego pociąg pojechał
dalej, zginęłyby kolejne osoby,
które cudem uniknęły śmierci
podczas zderzenia pociągów.
Jak wspomina uczestniczka
tego zdarzenia, rannych razem
z tragicznie zmarłymi układano
na ziemi przy i na torach. Jedną
z osób poszkodowanych w tej
katastrofie kolejowej była pani
Barbara.
- To było w marcu 1954
roku, byłam wtedy panienką,
miałam 17,5 roku, jako że urodziłam się we wrześniu 1936.
Nazywałam się Kleczkowska
– wspomina pani Barbara,
urodzona w Warszawie, a od
1947 roku mieszkanka Boguszowa-Gorc.
Jako dziecko przeżyła koszmar agonii powstańczej Warszawy, po wojnie z rodziną
opuściła zrujnowaną stolicę i
27 lutego 1947 roku przybyła
do Boguszowa-Gorc, gdzie
dorastając w trudnych czasach stalinizmu na Ziemiach

Odzyskanych czuła się odpowiedzialna za rodzinę. Początkowo pracowała w biurze, ale
pensja 700 zł nie wystarczała
na wydatki młodej dziewczyny
pragnącej pomóc mamie w
utrzymaniu domu. - Miałam
jeszcze dwóch braci, ojca przy
nas nie było. Wyższe zarobki –
1300 zł z fabryki porcelany były
dla mnie ważne – zaznacza.
Pani Barbara razem ze swoją koleżanką, młodą Niemką
Erną (obie na zdjęciu) w ten
marcowy piątek spieszyły się
do pracy. Wyszły z domu przed
świtem, o godz. 6:00 miały
rozpocząć zmianę w fabryce porcelany, której ruiny do
dziś stoją w dzielnicy Stary
Zdrój przy dworcu Wałbrzych
Miasto. - Miałyśmy z fabryki
blisko do pociągu. Jadąc do
pracy wsiadałam zwykle na
Szybowicach Wałbrzyskich*,
bo miałam tam wówczas bliżej
niż do dworca w Kuźnicach.
Na Szybowicach wysiadało zawsze dużo górników, a
w latach 50. również starsi
Niemcy dojeżdżający do pracy
w „Victorii” – mówi nasza
rozmówczyni. Tak było i tym
razem 5 marca 1954 roku. Z
pociągu jadącego z Lubawki w
kierunku Wałbrzycha na Szybowicach Wałbrzyskich wysiadło
wielu pracowników, a wsiadły
tylko dwie pasażerki – Barbara
i jej koleżanka.
[ Dlaczego ten pociąg
ciągle stoi? ]
- Siedziałyśmy wtedy z Erną
same w przedziale. Wybierałyśmy zwykle miejsca tuż
za lokomotywą. W ostatnich
wagonach pełno było palących fajki górników i strasznie
śmierdziało tytoniem – opowiada starsza pani. Panny
wolały uniknąć takiego towarzystwa. Barbara siedziała
przodem do kierunku jazdy, a
młoda Niemka naprzeciwko.
- Po przejechaniu krótkiego
odcinka, za skałami pociąg

nagle stanął i nie wjeżdżał na
Wałbrzych Główny. Długo nie
było wjazdu. Niecierpliwiłam
się, bałam się spóźnić do pracy.
W końcu otworzyłam okno i
zaczęłam się rozglądać. Co my
tak długo stoimy? - wspomina
pani Barbara.
Do wschodu słońca zostało
jeszcze kilka kwadransów i
jedyne co zobaczyła, to światła
semafora nakazujące dalszy
postój pociągu pracowniczego.
- Erna domagała się, bym zamknęła okno i w końcu pchnęła mnie na moje siedzenie
mówiąc: „siadaj, bo zimno!”.
Myślę, że tym uratowała mi
życie – dodaje mieszkanka Boguszowa-Gorc. W chwili, gdy
dziewczyna siadała na ławkę,
w tył ich pociągu uderzył jadący po tym samym torze drugi
skład osobowy.
Pani Barbara straciła w chwili katastrofy przytomność. - Jak
pociąg uderzył, wpadłam na
koleżankę, a na mnie spadła
półka na bagaże i uderzyła
mnie w plecy - wyjaśnia poszkodowana. Kontuzjowana
pracownica fabryki nie dojechała tego dnia do pracy.
Nie widziała wykolejonych
pociągów, rannych i zabitych.
O tym, co działo się z nią i
pociągiem, opowiedziała jej
Erna. Do dziewcząt dotarły też
pogłoski o przypuszczalnych
przyczynach zdarzenia. - Zawiadowca w Kuźnicach puścił
na nasz tor drugi pociąg, mówiono mi później, że jadący z
Mieroszowa do Wałbrzycha.
Lokomotywa drugiego składu
zgniotła cały ostatni wagon
naszego pociągu. Tam wszyscy
zginęli - wyznaje wzruszona.
[ Jeden błąd,
tragiczna sekwencja
zdarzeń ]
Przyczyny katastrofy udało
się odtworzyć dzięki wspomnieniom wówczas 17-letniego
młodego kolejarza, dyżurującego tego feralnego poranka w

nastawni kolejowej przy stacji
Boguszów-Gorce Wschód.
Zgodnie z informacjami
przekazanymi nam, pociągi
zderzyły się w okolicy górki
rozrządowej kilkaset metrów
od dworca Wałbrzych Główny. Pani Barbara wskazuje
miejsce bliższe góry Brzezinka,
jednak szczegóły zdarzenia się
zgadzają. Kolejarz wyjaśniał:
- Do nastawni przy dworcu
Wałbrzych Główny od strony
Jeleniej Góry przyjechał pociąg
z Lubawki. Został zatrzymany –
semafor wskazał mu czerwone
światło. Nieświadomy obecności tego pociągu nastawniczy
dał zielone światło kolejnemu
składowi wiozącemu do pracy
robotników z Kamiennej Góry
i okolic, a nasza, równie nieświadoma nastawnia wpuściła
go na ten sam tor. Pociąg z
Lubawki ruszył do Wałbrzycha,
ale uderzył go z tyłu drugi
pociąg osobowy w pełnym
pędzie. Obydwa wykoleiły się
– opowiadał drżącym głosem
mężczyzna.
Dlaczego drugi pociąg trafił na ten sam tor? Otóż, jak
wyjaśniał kolejarz, na górce
rozrządowej pomiędzy dworcem a nastawnią pracował
parowóz manewrowy podpinający wagony do różnych
pociągów. Gdy nastawniczy
dał zielone światło pociągowi
osobowemu przewożącemu
m.in. Barbarę i Ernę, parowóz
manewrowy omyłkowo wyjechał za semafor i po chwili
zawrócił w kierunku dworca. Niestety przejechał obok
semafora i automatycznie
„zbił”/”wykorzystał” z niego
zielone światło przeznaczone
dla pociągu pasażerskiego.
Od tego momentu każdy
kolejny ruch kolejarzy był następstwem tego błędu. W
przekonaniu, że zielone światło
wykorzystał pociąg pasażerski
z Lubawki, na ten sam tor
wpuszczono kolejny skład pasażerski. Nie zdawano sobie

Fot. użyczone (Archiwum prywatne pani Barbary)

5 marca minęła kolejna rocznica tragicznego w skutkach wypadku kolejowego, o którym nie przeczytacie
w książkach do historii. Dekady ukrywany. Tajemnica
wspierana jest przez śmierć, która zabiera ze sobą kolejnych świadków. Ale udało nam się dotrzeć do mieszkanki Boguszowa-Gorc, która wraz z przyjaciółką jechała pociągiem, w którego tył w marcowy poranek 1954
roku uderzył w pełnym pędzie drugi pociąg osobowy.

» Nasza rozmówczyni Barbara z przyjaciółką
Erną w latach 50. XX w

sprawy, że ten pierwszy nadal
czekał na wjazd na stację.
[ Łzy matki i
pożegnane marzenia ]
- Jak się obudziłam, było
popołudnie, leżałam w szpitalu
na Batorego. Mama klęczała
przy moim łóżku i płakała. Jak
otworzyłam oczy, nie wiedziałam, gdzie jestem i co się stało.
Byłam w gipsie, bo miałam
coś z kręgosłupem – wyjaśnia
nasza rozmówczyni. Matka
pani Barbary dowiedziała się
o wypadku córki od swojej
matki i bała się o życie latorośli, bo po dzielnicy, w której
mieszkały, krążyła plotka, iż
dwie młode kobiety, które
wsiadały do wagonu na Szybowicach Wałbrzyskich, zginęły
w katastrofie. Widząc córkę
żywą matka doznała ulgi.
Erna wyszła z tego tragicznego zdarzenia bez obrażeń
i bardzo pomogła Barbarze
wydostać się ze zrujnowanego
wagonu. Odwiedziła też przyjaciółkę tego samego dnia w
szpitalu. Mówiła, że nie mogła
otworzyć odkształconych w
wyniku uderzenia drzwi przedziału. - Mówiła: „Ledwo cię
wynieśli! Ludzi rannych kładli na
torach, a w tym czasie na drugi
tor puścili pociąg warszawski
do Jeleniej Góry. Ludzie, którym
nic się nie stało w katastrofie,
szli na piechotę po torach do
Dworca Głównego. Prowadzący warszawski pociąg zauważył

idących do stacji i przyhamował”. Jakby tego nie zrobił, to
według Erny ofiar byłoby więcej – zaznacza poszkodowana
w zdarzeniu sprzed 67 lat. Jej
życie też było zagrożone, nieprzytomna i bezbronna mogła
zginąć na torach pod kołami
pociągu tuż po cudem przeżytej katastrofie. Przyjaciółka z
pracy wspominała też Basi, że
przyniesiono ją do dworca w
Wałbrzychu na noszach i stamtąd trafiła do szpitalnej karetki.
Młode dziewczyny nie bardzo interesowały się później
tym zdarzeniem. Cieszyły się,
że nie zginęły zmiażdżone w
zderzeniu dwóch stalowych
kolosów. Poza tym, działania
służb w 1954 roku nie skłaniały
ludzi do zadawania pytań o
sprawę, której nadano etykietkę „sabotażu”.
Za tydzień ciąg dalszy tej
tajemniczej historii, o której
nikt przez lata nie mówił.
Prosimy też wszystkich, którzy mają jakąkolwiek wiedzę na temat tej katastrofy
o kontakt z autorką tekstu
pod adresem e-mail: katastrofa.walbrzych.1954@wp.pl
Elżbieta Węgrzyn

* Przystanek kolejowy pomiędzy
stacjami Boguszów-Gorce Wschód
a Wałbrzych Główny – położony
niespełna 1,5 km od pierwszej ze
stacji. Istniał do 1991 roku, używany
główne jako stacja pracownicza, na
której przystawały tylko niektóre
pociągi. Najczęściej korzystali z niej
górnicy pracujący w kompleksie
kopalni „Victoria”.
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Bezpłatne badania cytologiczne
Wysoka umieralność na raka szyjki macicy skłoniła lekarzy do zabrania głosu
w sprawie profilaktyki, która może pomóc kobietom w szybkiej diagnozie i
właściwemu leczeniu.

dyrektor ds. medycznych Szpitala im.
E. Biernackiego w Wałbrzychu. Lekarz
zwrócił również uwagę, że to drugi
pod względem występowania nowotwór narządów płciowych u kobiet.
- Statystyki pokazują, że jesteśmy

na jednym z pierwszych miejsc w
Europie pod względem umieralności, która kształtuje się na poziomie
50 procent. Wszystko ze względu
na zbyt późną wizytę u lekarza
specjalisty – dodaje Roman Puskarz.

Badanie można wykonać w ramach programu profilaktyki raka
szyjki macicy, finansowanego w
całości przez NFZ. Nie jest potrzebne
skierowanie. Wizytę można umówić
telefonicznie lub przez internet.
Badanie przeprowadzane jest przez
Szpital im. Biernackiego w Wałbrzychu. Program badań obejmuje
kobiety w wieku między 25-59 lat i
jest całkowicie bezpłatny.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

- Największym problemem kobiet,
które chorują na raka szyjki macicy,
jest zbyt późne badanie, które gdy
jest zrobione we wczesnym stadium,
prowadzi do całkowitego wyzdrowienia – mówi dr Roman Puskarz,
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O jeden bajtek za daleko
Ku**a, przypuszczamy, że słowo „koprolalia”, obok „koronawirusa” i
„Google Classroom” było jednym z najczęściej wyszukiwanych ostatnio w polskim internecie. Teraz dopiero do nas dotarło, że podobnie
jak szef Orlenu Daniel Obajtek cierpimy na zespół Tourette’a. A mimowolne przeklinanie, to dysfunkcja występująca przy tym zaburzeniu.
My głupi, jasne, że większość chłopaków z podwórka, na którym się
wychowaliśmy, też to miała.

Dobra, ale poważnie, jak zacząć
tekst, żebyście od razu złapali, o
co nam chodzi? Najprostsze środki
są najlepsze. Żadne tam językowe
figury stylistyczne typu metafora
lub porównanie. Bach z grubej
rury. Cios prosto w oczy. Jak na
taśmach.
Musimy to napisać, choć poprawne politycznie nie będzie. Śmieszy
nas oburzenie, że ktoś siarczyście
przeklina. Mniej więcej tak samo
jak podnoszony lament co drugiego
króliczka Playboya. Dziewczęta,

które bywały w willi Hugh Hefnera,
chcą nam teraz wmówić, że korzystając kolejny raz z zaproszenia
założyciela i redaktora naczelnego
pisma dla mężczyzn, myślały o
rozmowach nad obroną francuską
w szachach lub rozwiązywaniu
łamigłówek w Sudoku. Choć wcześniej tam nawet pomieszkiwały, nie
wiedziały, co się święci. Francuska
może i tam była, ale na pewno
nie obrona. Tu puszczamy oczko,
widziane z perspektywy jakiegoś
rosyjskiego sputnika.

Teraz do rzeczy. Dla nas oczywiste
jest, że z jednej strony nie można
każdego przekleństwa tłumaczyć
tikami, wynikającymi z zaburzeń
neurologicznych, z drugiej zaś osób
z zespołem Tourette’a uważać za
wulgarnych. Ale każdorazowe usprawiedliwianie bluzgów jako objawów
choroby jest jakieś takie z d**y. No
więc jak, przekleństwa rzucane przez
niektórych mogą wynikać z braku
kultury, a nie jakiegoś zespołu? Skoro
prezes Obajtek cierpi na syndrom Tourette’a, to jak wytłumaczyć fakt, że

w żadnym z publicznych wystąpień
nie rzucił niewinną k**wą? Skoro
bluzganie w jego przypadku może
być objawem chorobowym, nad
czym nie potrafi zapanować, pewnie
mogła mu się wymsknąć jakaś fraza
na „ch” lub „j”. Ale o tym cisza. Ktoś
policzył, że w niedawno ujawnionym
dwugodzinnym nagraniu Obajtek
użył blisko 400 razy przekleństw.
Taki Linda w „Psach” Pasikowskiego
to przy nim członek pielgrzymki na
Jasną Górę. Swoją drogą, chciałoby
się wam przez dwie godziny słuchać

Fot. (red)
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jak ktoś klnie?! Fetysz, przy którym
przebieranie się przez facetów w
damskie ciuszki to jak owsianka z
rana.
Ale zaraz, żeby nie było, że mamy
do czynienia z jakimś prostakiem. Z
nagrań można wnioskować, że gość
jeszcze gdy był wójtem Pcimia, mógł
z tylnego siedzenia sterować prywatną spółką. Przeklinający prezes
nie zapomniał też podobno o bracie,
kuzynie, koleżance z pracy w Pcimiu
oraz krewnej wspólnika, którzy
usadowili się na ciepłych posadkach
w spółkach Skarbu Państwa. Ale i to
też nas jakoś wyjątkowo nie oburza.
Być może będziemy kontrowersyjni, ale na pewno nie tak szaleni jak
Piotr Żyła po zdobyciu mistrzostwa
świata w skokach narciarskich. Co
tam nepotyzm polityków, co tam
przekleństwa? Nie jesteśmy tym zdziwieni. Jasne, za Tuska to sami spece
kierowali państwowymi gigantami,
prawda?! To taka mała złośliwość z
naszej strony, bo zasada TKM obowiązywała, trwa i nadal będzie miała
się dobrze. Bez względu na to, kto
dopcha się do wypełnionego koryta,
zawsze będzie pamiętał o pociotkach
i znajomych króliczka. Jeśli ktoś mówi
inaczej, to jego zapewnienia radzimy
włożyć na regał gdzieś między Brzechwę a braci Grimm.
Pamiętacie nagranych Marka Belkę
i Bartłomieja Sienkiewicza, których
język daleki był od tego używanego
przez wieszcza Mickiewicza? No
właśnie! Zwróciliście uwagę na słowo „nagranych”. Przecież to zaczyna
być polską specjalnością. Jak pralinki
z Belgii, elektronika z Japonii (choć
coraz bardziej już z Korei i Chin) lub
corrida z Hiszpanii.
Zachodzimy w głowę kto, kogo i
kiedy zdołał jeszcze nagrać, bo to, że
nagrał, jesteśmy pewni. Prawie jak
tego, że za chwilę okaże się, że niektórzy politycy mają początki Alzheimera
i nie pamiętają, co mówili. I jak tu
nie używać wulgaryzmów, skoro
nie tylko wrogowie nagrywają się
wzajemnie, ale też wydawałoby się
kumple. Nauka zna takie przypadki.
Chcecie dalej rozmawiać o koprolalii?
Wtedy wypowiadanie wulgaryzmów
nie będzie już spontaniczne i niemożliwe do opanowania. To, co się
dzieje, to jest o jeden bajtek za daleko
(ot taki mały bajt, jako niewielka
jednostka informacji pamięci komputerowej). Wkrótce nie usiądziecie
spokojnie na kibelku, bo ktoś was
nagra, a potem taśmy wykorzysta.
Tomasz Piasecki
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Porozumieli się samorządowcy

Kilkudziesięciu prezydentów, burmistrzów i wójtów z całego
województwa dolnośląskiego powołało do życia nowe stowarzyszenie „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa”.

- Nie chcemy się na to zgodzić, by wśród nas
doszło do podziałów. Są bowiem wśród nas tacy,
którzy otrzymali ostatnio środki rządowe. Cieszę
się z tego, ale wśród nas samorządowców jest
większość, którzy tych pieniędzy nie otrzymali.
Chcemy równych praw, zasad sprawiedliwości i
transparentności. Chcemy o to wspólnie walczyć

– mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha,
jeden z sygnatariuszy porozumienia. Samorządowcy z Dolnego Śląska zamierzają wspólnie walczyć o
zasady przydziału i docenienie całego regionu, ale
również starać się o to, aby samorząd był traktowany równo. Jak mówią prezydenci, burmistrzowie i
wójtowie, Dolny Śląsk jest wyjątkowy, magiczny
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i wspaniały, a oni chcą, żeby był doceniany, a nie
żeby był karany za to, że się tak rozwija.
- Wydaje się, że nie ma piękniejszego regionu
na świecie niż Dolny Śląsk. Nie przywozimy dzisiaj
tutaj żadnych finansowych promes. Przyjeżdżamy
tutaj za to z czymś, co jest absolutnie bezcenne.
Przyjeżdżamy z pewnymi zasadami, ideami, wartościami. Wokół tej idei wartości zgromadziło się
kilkudziesięciu samorządowców z całego Dolnego
Śląska – mówił z kolei podczas podpisywania
deklaracji założycielskiej nowego stowarzyszenia
SCB
prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Fot. archiwum (Ryszard Burdek)

» W miejscu stadionu za kilka lat ma powstać letni park wodny

Popluskać się na… stadionie
Wszystko wskazuje na to, że letnie baseny powstaną jednak w Wałbrzychu. Na Białym Kamieniu przy Aqua-Zdroju. W miejscu obecnego stadionu przy ul. Ratuszowej. Ta ostatnia lokalizacja nie wszystkim się podoba.
Zresztą zobaczcie sondę poniżej.
- Wybudujemy letni park
wodny przy Aqua-Zdroju.
Inwestycja realizowana będzie w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego, a
szacunkowy koszt samych
nakładów inwestycyjnych to
około 35 mln zł brutto. Aktualnie jesteśmy na ukończeniu
pierwszego etapu procedury,
tj. opracowania oceny efektywności przedsięwzięcia.
Kolejnym krokiem będzie
zaproszenie do tak zwanego dialogu konkurencyjnego potencjalnych partnerów
prywatnych – informuje prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej.
Jako optymalne umiejscowienie odkrytego basenu w
Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej wykazała, przeprowadzona przez Aqua-Zdrój we
wrześniu 2019 roku, analiza
lokalizacji przedsięwzięcia.
Na jej podstawie dalsze prace

związane z inwestycją bazowały właśnie w oparciu o to
miejsce. Procedura partnerstwa publiczno-prywatnego
jest dość długotrwała, dlatego
wyłonienie prywatnego part-

nera w tej właśnie procedurze planowane jest do końca
przyszłego roku. Następnie
około 9 miesięcy przebiegać
będzie projektowanie oraz
uzyskiwanie zgód, a sam etap

budowy planowany jest na 15
miesięcy. Biorąc pod uwagę
te terminy oddanie basenu
do użytku może nastąpić w
2025 roku. Szacowany koszt
to 35 mln zł.

Projekt PPP „baseny i pływalnie” to trudny i skomplikowany projekt. Porozumienie jest efektem warsztatów
zorganizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Roz-

Co myślicie o letnim basenie na Białym Kamieniu?

Sprawdziliśmy w sondzie. Wzięło w niej udział 190 osób – 117 kobiet oraz 73 mężczyzn z Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju. Najwięcej z Podzamcza (40) Piaskowej (34) oraz Białego Kamienia (32).

Czy lokalizacja otwartego basenu
na Białym Kamieniu przy Aqua-Zdroju
to dobry pomysł?
1

160

29

Czy basen w miejscu stadionu
to właściwa koncepcja

(głos miały tylko osoby, które na pierwsze
pytanie odpowiedziały twierdząco)

37

13

110

Fot. (red)
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woju w Jachrance w dniach
10-11 grudnia 2018 roku
pn. „PPP Pakietowe”, w ramach których utworzyły się
grupy miast rozważające
realizację podobnego rodzaju
inwestycji infrastrukturalnych
w formule PPP. Przez cały
okres realizacji porozumienia,
MIiR zapewnia ekspertów,
którzy będą opracowywać
niezbędne dokumenty oraz
doradzać w całym procesie
zmierzającym do wybudowania obiektów sportowych
w formule PPP. Warunkiem
uzyskania wsparcia doradczego ze strony MIiR było
podjęcie uchwały rady miasta
oraz podpisanie porozumienia między gminami wchodzącymi w skład „pakietu”.
Wsparcie doradcze w 90%
jest finansowane przez MIiR,
a w 10% przez członków porozumienia. W jego ramach
docelowo mają powstać dwa
obiekty sportowe: baseny lub
kryte pływalnie w gminach
Wałbrzych i Lubliniec.
Liderem porozumienia jest
nasze miasto, którego zadaniem będzie koordynowanie
prac na każdym etapie realizacji porozumienia oraz
współpraca z ekspertami
zapewnionymi przez MIiR w
ramach udzielonego wsparcia doradczego. Realizacja
jest dużą szansą na efektywną budowę potrzebnej
infrastruktury sportowej z
wykorzystaniem kapitału
prywatnego.
Kibice wałbrzyskiego sportu, a zwłaszcza futbolu zastanawiają się, gdzie będą grać
piłkarze, którzy dotychczas
korzystali z tego obiektu I
co będzie realizowane jako
pierwsze – remont stadionu
na Nowym Mieście czy budowa parku wodnego?
- Przez najbliższy czas nic
się w tym zakresie nie zmieni. Stadion 1000-lecia będzie działał do momentu, aż
stadion na Nowym Mieście
będzie mógł przyjąć piłkarzy.
Pierwszy etap rewitalizacji
stadionu na Nowym Mieście właśnie się rozpoczyna
– mówi Edward Szewczak z
wałbrzyskiego ratusza.
SCB

Jeszcze w marcu Aryzta Polska rozpocznie proces rozbudowy swojej
fabryki w Strzegomiu i instalacji nowej linii produkcyjnej.

produkcyjne w segmencie pieczywa hamburgerowego wzrosną o ponad połowę. Instalacja
linii ruszy jeszcze w 2021 roku,
natomiast pierwsze bułki będą
wypiekane prawdopodobnie

już w drugiej połowie 2022
roku.
- Naszym priorytetem podczas
realizacji inwestycji jest bezpieczeństwo pracowników i partnerów zewnętrznych. Nową linię

obsługiwać będzie kilkadziesiąt
osób, a to oznacza, że na kolejnych etapach projektu rozpoczniemy budowę nowego zespołu
– mówi Marcin Klimas, dyrektor
zakładu Aryzta Strzegom.
Dzięki inwestycji, Aryzta Polska stanie się numerem jeden
w kategorii pieczywa hamburgerowego spośród wszystkich
europejskich piekarni.

Fot. użyczone (Aryzta Polska)

Więcej bułek ze Strzegomia
W praktyce oznacza to kilkadziesiąt nowych miejsc pracy
w Strzegomiu. Montaż kolejnej
linii wiąże się z rozbudową
zakładu – powstanie 5 tys. m.
kw. nowej powierzchni, a moce
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Zmniejszyli mu pensję,
teraz chcą odwołać
O kim mowa? O burmistrzu Świebodzic, Pawle Ozdze. W świebodzickim magistracie trwa nie bitwa, a już otwarta wojna między
burmistrzem a częścią radnych. Doszło do zmniejszenia pensji
włodarza miasta, teraz pora na referendum w sprawie jego
odwołania.

funkcją, a jednocześnie Rada
Miejska w Świebodzicach
dostrzega szereg błędów

i zdolności menedżerskich,
nieznajomość gminy i jej
problemów...”

» Część radnych chce odwołać burmistrza Świebodzic Pawła Ozgę

Początek konfliktu to
2019 rok. Doszło wtedy do
zerwania porozumienia w
radzie miejskiej zawartego
między Forum Wspierania
Inicjatyw Lokalnych a Stowarzyszeniem Obywatelskie Świebodzice.
Radni opozycji złożyli
wniosek o podjęcie uchwały w sprawie referendum
dotyczącego odwołania
burmistrza z funkcji z powodu nieudzielenia mu
absolutorium w 2019 roku.
- Pr z e w o d n i c z ą c a r a d y
miejskiej pomimo tego,
iż widziała, że będę przebywał na urlopie, zwołała sesję i nie chciała jej
przesunąć w czasie. W ten
sposób pokazują arogancję
wobec mieszkańców Świebodzic. Grupka radnych
niezadowolonych z przegranej w wyborach chce

doprowadzić do usunięcia
burmistrza, którego demokratycznie wybrano – mówi
burmistr z Paweł Ozga i
jednocześnie dodaje, że
sprawa ma drugie dno.
Według niego usunięcie z
zajmowanego stanowiska
ma na celu również ukrycie
wielu niewygodnych dla
jego poprzednika faktów.
- Radni dążą do przerwania kadencji w nadziei, że
dojdą znowu do władzy i
będą kontynuować te rządy, którym świebodziczanie powiedzieli stanowcze
dość – podkreśla Paweł
Ozga.
Niedawno „obcięto” burmistrzowi pensję. Zostanie
ona zmniejszona z 10332 zł
do 7410 zł. W uzasadnieniu
do uchwały wskazano, że:
„W ocenie rady wynagrodzenie powoduje, iż osoba bur-

- Chcielibyśmy, aby referendum w sprawie odwołania burmistrza Świebodzic odbyło się w drugiej
połowie kwietnia – mówi
Tomasz Czekaj, wiceprzewodniczący świebodzickiej
rady miejskiej. Zwolennicy
zwolnienia burmistrza apelują do mieszkańców, aby
się zmobilizowali, a przede
wszystkim zastanowili nad
tym, czy są naprawdę zadowoleni z obecnych rządów i
czy chcą zmiany na lepsze.
- Radni Zjednoczonej Prawicy, Wspólnych Świebodzic, Obywatelskich Świebodzic powiązani i sympatyzujący z partią Prawa
i Sprawiedliwości, stoją

w opozycji do mnie i nie
pogodzili się z wyborczą
przegraną. Postawili sobie
za cel zniszczenie dobrego
wizerunku mojej osoby i jak
najszybsze odsunięcie mnie
od pełnionej funkcji. Z góry
założyli, że muszą doprowadzić do referendum w sprawie odwołania burmistrza.
Nie mogąc się pogodzić z
wynikiem demokratycznego wyboru dokonanego w
2018 roku – mówi burmistrz
Paweł Ozga.
1 marca Rada Miejska w
Świebodzicach uchwaliła
przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania
burmistrza.
KaR
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zarządczych burmistrza Pawła Ozgi, w szczególności
brak realizacji programu wyborczego prezentowanego
przed objęciem funkcji,
brak kompetencji

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

mistrza Świebodzic może
nie znajdować motywacji
do jak najlepszej realizacji zadań wykonywanych w związku
ze sprawow a n ą

FaktY
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Wystawa ikon mieszkanki Gniewkowa
We wnętrzach Dworu w Stryszowie, oddziale Zamku Królewskiego na Wawelu, odbył
się wernisaż ikon osób tworzących środowisko Wadowickiej Szkoły Malowania Ikon
im św. Józefa w Wadowicach. To wyjątkowa wystawa w wyjątkowym miejscu.

Zaprezentowano około 230
ikon 49 twórców, w tym 7 prac
Marzeny Zawadzkiej, mieszkanki
Gniewkowa (gmina Dobromierz).
Wybrane prace ukazują bogactwo

twórczości oraz różnorodność
technik malarskich i pozłotniczych.
Wystawa została podzielona na
dwie części. Pierwsza „Przestrzeń

ikony” przedstawia ekspozycję
główną i zwrócona jest na sakralny wymiar obrazów. Druga część
„Czas ikony” pokazuje warsztat,
miejsce pracy i ikony w przeróż-

nej fazie realizacji. Taka
forma wystawy ma służyć
ukazaniu etapów pracy nad
powstaniem dzieła wraz
z edukacyjną ścieżką opisową.
Zapraszamy do Stryszowa,
aby osobiście zwiedzić dworek i wystawę, którą można
oglądać do 16 maja tego
roku.
KaR

Fot. użyczone (archiwum prywatne)
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» Takie znaleziska to nic nadzwyczajnego w powiecie świdnickim. Wymagają jednak nadzwyczajnej ostrożności

Bomby, wszędzie bomby…
Bomby znajduje się Polsce niemal codziennie. W powiecie świdnickim
widok jadących na sygnale saperów już nikogo chyba nie dziwi.
W ostatnim tygodniu znaleziono u nas trzy niewybuchy. Pociski moździerzowe, granaty, miny. Mamy u nas wszystko.
Na terenie powiatu
świdnickiego regularnie
ujawniane są różnego
rodzaju niewybuchy,
najczęściej
p o -

chodzące z okresu II wojny
światowej. Pomimo iż stare,
zardzewiałe i na pozór niegroźne, w rzeczywistości,
pomimo upływu lat, nadal
mogą być bardzo niebezpieczne. Dlatego też apelujemy o rozwagę i ostrożność
w przypadku odnalezienia
takich przedmiotów. Nie
ruszajmy ich, a o takim znalezisku należy od razu powiadomić policję.
Kilka dni temu na terenie
gminy Świdnica podczas prac
porządkowych w rejonie rzeki Piława znaleziony został
niewybuch. Był to dużych rozmiarów pocisk moździerzowy.
Kilka dni później na terenie
budowy domu w gminie Ża-

rów znaleziono kolejny niewybuch. Saperzy wezwani zostali
też do Strzegomia, gdzie stary
granat znaleziono w lesie
przy ścieżce turystycznej. O
znaleziskach natychmiast został powiadomiony dyżurny
Komendy Powiatowej Policji
w Świdnicy.
Na miejsce skierowani zostali policjanci z grupy minersko-pirotechnicznej, którzy
potwierdzili fakt ujawnienia niewybuchów w postaci
skorodowananych pocisków,
pochodzących najprawdopodobniej z czasów II wojny
światowej. Miejsca zostały zabezpieczone do czasu
przyjazdu patrolu saperskiego z Głogowa, który przejął

niebezpieczne znaleziska i
wywiózł je w siną dal.
- Dlatego też apelujemy
o rozwagę i ostrożność w
przypadku odnalezienia takich przedmiotów. W żadnym
wypadku nie próbujmy ich na
własną rękę odkopywać, przenosić, czy też rozbrajać. Takie
nieodpowiedzialne zachowanie może grozić śmiercią lub
kalectwem. Poza faktem, iż
ryzykujemy własnym życiem
i zdrowiem, mogą nas wówczas spotkać także sankcje
karne – mówi rzecznik KPP
Świdnica, Magdalena Ząbek.
Zastanawialiście się kiedyś,
co dzieje się z tysiącami niewybuchów, które codziennie
wykopują z ziemi saperzy?

Jeśli są znajdowane pociski,
miny, granaty, to większość
z nich wywozi się do miejsc
utylizacji, wyznaczonych przez
wojewodę. Główne wytyczne
są takie, żeby była to ziemia
państwowa, najlepiej w lesie,
czasami po byłej jednostce
wojskowej, mogą to być też
stare piaskownie. Jedyną sytuacją, w której utylizuje się
amunicję metodą niewybuchową, w zamkniętym procesie technologicznym, jest
amunicja pochodząca z wojskowych magazynów, której
kończy się resurs. Takie instalacje posiadają tylko niektóre
firmy zajmujące się utylizacją.
Niebezpieczne hobby polegające na zbieraniu pozostałości z okresu II wojny
światowej tzw. niewybuchów
bywa niebezpieczne. Stanowczo odradzamy poszukiwanie
niewybuchów na własną rękę,
ponieważ bardzo łatwo można ją stracić...
Apelujemy, aby w przypadku znalezienia niewybuchu
lub przedmiotu, który go przypomina, bezwzględnie zachować szczególną ostrożność
i natychmiast powiadomić
policję.
KaR

roZmoWa tYgoDNIa
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Zdrowie jest w naszych rękach
Pewnie nasłuchaliście się i naczytaliście, jak ważna jest aktywność fizyczna. No to jeszcze my dołożymy cegiełkę, żeby nakłonić was do ruchu na świeżym powietrzu, bo okazja
jest najlepsza z możliwych. Zbliżająca się wiosna sprzyja wychodzeniu na zewnątrz. No
to dalej, zakładajcie dresy i obuwie sportowe. Zresztą posłuchajcie pożytecznych wskazówek Alicji Kawy, lidera sklepu Decathlon Szczawno-Zdrój. U niej nie ma wodolejstwa.
Dobór formy ruchu jest bardzo
indywidualny, jednak warto
wykorzystać każdą okazję do
uprawiania sportu wybierając
schody zamiast windy, spacer
czy rower zamiast samochodu. Takimi działaniami nie
tylko poprawimy swoją kondycję, ale również zadbamy
o naszą planetę korzystając z
bardziej ekologicznych środków transportu.
Konkretnie, są jakieś dyscypliny szczególnie wskazane dla amatorów do uprawiania wiosną, które nie
spowodują przeforsowania
organizmu?
- Na początek warto wybrać
takie formy aktywności, które w sposób wszechstronny
będą oddziaływać na nasz
organizm. Idealne do tego są
dyscypliny aerobowe inaczej
tlenowe. Na przykład nordic
walking, jogging, rekreacyjna
jazda na rowerze, pływanie,
fitness. Zachęcam również
do wprowadzenia ćwiczeń
siłowych, rozciągających oraz
koordynacyjnych, które wspaniale wpływają na układ nerwowo-mięśniowy.
Zaraz, zaraz, a istnieją
w ogóle jakieś ćwiczenia
wprowadzające, po których zaczynając swoją aktywność poza domem nie
będziemy od razu zmęczeni
jak koń po westernie?
- Musimy pamiętać, że celem podejmowania wysiłku
fizycznego na początku jest
służenie zdrowiu, a nie osiągnięcie wyniku sportowego.
Wybierajmy dyscypliny, w
oparciu o nasze indywidualne zainteresowania, dzięki
temu nie będziemy traktować treningu jako przykrego
obowiązku, lecz jako źródło
przyjemności.
W jaki sposób dobrać
strój i obuwie do naszej
aktywności? Na co zwracać
uwagę, bo to chyba dość
istotne?
- Decydując się na zakup
odzieży i obuwia do codziennej aktywności powinniśmy w
każdym przypadku postawić
na komfort, bezpieczeństwo

» – Aby zrównoważyć
szkody wynikające
z siedzącego trybu
życia, potrzebna
jest umiarkowanie
intensywna, ale przede
wszystkim regularna
aktywność fizyczna
– mówi Alicja Kawa,
lider sklepu Decathlon
Szczawno-Zdrój

Fot. użyczone (Archiwum Alicji Kawy)

Mam taki pomysł, żeby
namówić ludzi do aktywności fizycznej. Pomoże Pani?
- Oczywiście (uśmiech).
Dla mnie aktywność fizyczna
jest ważnym elementem codziennego życia, taką powiedziałabym swoistą higieną…
narządu ruchu.
Ładnie powiedziane.
- Sport jest kluczem do dobrego samopoczucia i ograniczenia dolegliwości wynikających ze współczesnego
siedzącego i stresującego
trybu życia.
Zapytam najzwyczajniej,
jak się da. W jaki sposób zachęcić do uprawiania sportu
i w ogóle jakiejkolwiek aktywności?
- Musimy budować świadomość zdrowego stylu życia,
poprzez upowszechnianie
radości i korzyści płynących
z uprawiania sportu. Pamiętajmy, że sport może zastąpić
wiele leków, ale żaden lek nie
zastąpi sportu. Najważniejsze
jest zbudowanie nawyku i
potrzeby ruchu.
Chyba wszyscy mają
dość siedzenia w domach,
zwłaszcza teraz w czasach
pandemii i po zimowych
miesiącach, a ruch to zdrowie, więc...
- W czasie pandemii powinniśmy szczególnie zatroszczyć
się o własne zdrowie i budowanie odporności. Regularny
ruch zagwarantuje nam zarówno długotrwałą poprawę
sprawności fizycznej, jak i
wprawi nas w pozytywny
nastrój. Dokonując korzystnych dla zdrowia wyborów
możemy obniżyć ryzyko wystąpienia wielu schorzeń.
Dobrze się tego słucha,
ale od czego zacząć swoją aktywność na świeżym
powietrzu, gdy trochę się
„zasiedzieliśmy”?
- Nowe wytyczne Światowej
Organizacji Zdrowia mówią o
tym, że aby zrównoważyć
szkody wynikające z siedzącego trybu życia, potrzebna jest
umiarkowanie intensywna,
ale przede wszystkim regularna aktywność fizyczna.

i odpowiednie dopasowanie.
W zależności od wyboru dyscypliny, różny jest sprzęt czy
dedykowany strój, dlatego w
Decathlon posiadamy zespół
ekspertów i pasjonatów sportu, którzy z przyjemnością pomogą dobrać sprzęt sportowy
zarówno dla początkujących,
jak i zaawansowanych sportowców.
Przeniosła się Pani z nizinnego Poznania do pagórkowatego Wałbrzycha,
zostając szefową Decathlonu w Szczawnie-Zdroju.
Turystyka górska to dobry
wstęp do dalszego „wtajemniczania”?
- Turystyka górska od zawsze mnie pasjonowała, jeżeli możemy podzielić się
na ludzi gór lub morza, ja
należę do tej pierwszej grupy.
Góry umożliwiają uprawianie
sportu na każdym poziomie,
indywidualnie lub zespołowo.

Otwierają dużo możliwości na
podniesienie swojej wyjściowej wydolności i kondycji, a
dodatkowo gwarantują niesamowite widoki. Wałbrzych
i zwłaszcza okolice obfitują
w szlaki turystyczne, ścieżki
rowerowe, parki, żal byłoby z
tego nie korzystać.
Mam wrażenie, że to jednak biegi i jazda na rowerze
są najpopularniejszymi formami aktywnego spędzania
czasu na łonie natury?
- Tak, ale w ostatnim czasie
obserwuję bardzo duże zainteresowanie właśnie wspomnianą turystyką górską.
Oczywiście jazda na rowerze
jest także niezwykle popularna,
podobnie jak wszelkie formy
treningu fitness. Wiosna sprzyja wychodzeniu za zewnątrz.
Są jakieś niszowe dyscypliny, których dynamiczny
rozwój zauważa Pani w
ostatnim czasie?

- Pandemia i wynikające
z nią ograniczenia związane
z formami spędzania czasu
wolnego sprzyjają nowym formom aktywności na świeżym
powietrzu. Na popularności
zyskują hulajnogi, rolki, supy,
kajaki, wędkarstwo, jazda
konna, joga oraz wspomniane
chodzenie.
Zaczęliśmy od amatorskiej aktywności, więc co by
Pani powiedziała tym, którzy mówią „nie stać mnie,
żeby zacząć trenować,
sprzęt jest drogi, a skompletowanie ubioru zrujnuje
mój domowy budżet”?
- Aktywność fizyczna
zwiększa wydolność układu sercowo-naczyniowego,
poprawia koncentrację oraz
pamięć, reguluje nasz metabolizm, a także wzmacnia
mięśnie i kości. Traktujmy
ruch jako naszą inwestycję w
dobre zdrowie i prawidłowe

funkcjonowanie organizmu.
Istnieje wiele dyscyplin sportowych, które nie wymagają od nas dużego nakładu
środków finansowych, najtrudniejsze okazuje się samo
podjęcie decyzji o rozpoczęciu treningów.
W aktywności fizycznej
ważna jest regularność. Jak
wytrwać w postanowieniu,
że „będę się ruszać”?
- Chcąc wywołać trwałe i
pożądane zmiany wynikające
z ruchu, musimy kierować
się najważniejszą zasadą,
którą jest systematyczność.
Idealnym scenariuszem są 3
do 5 sesji treningowych w
tygodniu trwających od 30
do 45 minut. Znajdźmy w
sobie wewnętrzną motywację, poszukajmy partnera do
wspólnego treningu i pamiętajmy, że nasze zdrowie jest w
naszych rękach.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Porady internetowe dla seniorów
Wałbrzyscy policjanci prowadząc działania prewencyjne, profilaktyczne i informacyjne rozpoczęli cykl spotkań „Senior online”. Funkcjonariusze opowiadali o tym, w
jaki sposób osoby starsze stają się ofiarami przestępców.

Materiał ten udostępniono w archiwum na profilu YouTube Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
Następne programy z zaproszonymi
gośćmi, co zapowiadają mundurowi,
realizowane będą w każdy pierwszy

poniedziałek kolejnych miesięcy.
Oczywiście zachęcamy do oglądania
materiału wideo przez seniorów, ale
także i osoby młodsze.
Niestety pomimo szeroko zakrojonej kampanii w tym zakresie, oszuści

w poniedziałek zaatakowali po raz
kolejny. Tym razem dzwoniąc do wielu mieszkańców naszego miasta. Jedna z kobiet, 80-latka, dała się nabrać
i straciła oszczędności swojego życia.
Nieświadoma seniorka przekazała

aż 40 tys zł wskazanej w rozmowie
fałszywej policjantce. Była nią młoda
kobieta, która zapukała do drzwi,
by „zabezpieczyć” gotówkę do prowadzonego rzekomo postępowania
w sprawie szajki osób okradających
mieszkania seniorów. Dopiero po jakimś czasie 80-latka zorientowała się,
że to było oszustwo i powiadomiła
policję. Funkcjonariusze prowadzą
obecnie czynności w tej sprawie.
SCB

Fot. użyczone (Kolaż: UM Wałbrzych/www.shutterstock.com)

» Projekty bluz i T-shirtów. Jak wam się podobają
ubrani w „wałbrzyską” odzież nasi „modele”?

Wałbrzych ubiera się u Prady
Może trochę przesadziliśmy z tym tytułem. Sami nie wiemy. Nie od razu
przecież miasto stanie się znanym domem mody, Roman Szełemej Christianem Diorem, a Sylwia Bielawska Coco Chanel, ale... Niedawno pojawił się fajny pomysł na sprzedaż ubrań z monogramem nawiązującym
do Wałbrzycha. I rozgorzała dyskusja.
Skoro w ciągu zaledwie kilku
dni od wrzucenia posta na
Facebooka prezydenta Szełemeja pojawiło się kilkaset
(robi wrażenie!) komentarzy,
to znaczy, że temat wywołał niemałe zainteresowanie.
Miasto, jak wytrawny gracz
na modowym rynku, chciało

wyczuć nastroje wśród konsumentów. A te – tak wynika
z postów internautów – są
w większości entuzjastyczne.
„Super”, „ekstra”, „biorę” „zamawiam” – to tylko niektóre
z nich na informację o tym, że
Wałbrzych miałby sprzedawać
bluzy ze specjalnym mono-

gramem złożonym z dębu i
nazwy miasta. Zobaczcie powyżej, jak dobrze prezentują
się w ubraniach nasi „modele”.
Wiadomo, że samorządom
nie wolno handlować odzieżą
(jeszcze by tego brakowało),
ale instytucje związane z
miastem mogłyby to robić

bez większych problemów.
Na przykład taka Stara Kopalnia lub Zamek Książ. W
ten właśnie sposób miasto
zamierza dystrybuować produkty. Liczba mnoga jest
tu jak najbardziej na miejscu. Bo oprócz bluz w grę
wchodzą też T-shirty. Na razie

pokazano tylko odzież w
czarnych barwach, co od
razu skomentowali internauci
chcący weselszych kolorów.
Uspokajamy, jeśli pomysł
spodoba się, będzie i butelkowa zieleń, i pudrowy róż.
Chociaż co do tego ostatniego koloru nie jesteśmy

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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pewni, czy tak właśnie się
stanie, ale różnej maści influencerki byłyby z pewnością
taką opcją zachwycone. Będą
różne rozmiary, ubrania dla
pań i panów. My ze swej
strony dokładamy cegiełkę
do komentarzy. Może warto
byłoby też rozważyć wypuszczenie na rynek linii ubrań
dla dzieci lub zróżnicować asortyment
dając konsumentom wybór między
ubraniami ze zwyczajnym monogramem, a tymi
z chwytliwymi
hasłami. Takimi „z jajem”,
na pr zykład
podlanymi autoironią.
Piszemy to tak, jakby
wszystko było przesądzone,
ale na razie nie jest. Miasto zamierza zamówić kilka
sztuk ubrań w kilku wzorach
i zobaczyć na własne oczy,
jak się prezentują. Pewnie,
że lepiej, gdyby bluzy i koszulki były wyprodukowane
z polskiej bawełny i uszyte
w rodzimych szwalniach. W
ogóle idealnie, gdyby je robili
pani Jadzia z Poniatowa i pan
Stefan z Podgórza w swoich
małych manufakturach, w
których o niczym innym nie
myśli się, jak tylko o etycznej
produkcji ubrań w przyjazny dla środowiska sposób.
A teraz poważnie. Nie zawsze da się kupować odzież
od odpowiedzialnego oraz
sprawiedliwego pracodawcy,
który godnie wynagradza
zatrudnionych ludzi. Dajmy
miastu pomyśleć, zaproponować ostateczną wersję,
słowem ogarnąć temat, bo
pomysł jest dobry. Czas na
jego realizację.
Bluzy miałyby kosztować
ok. 100 zł, czyli tyle, ile w sieciówce. Cena jest do „przełknięcia”. Chodzi o to, jak
mówią w mieście, żeby handlować na najniższej możliwej marży, nie zarabiać nie
wiadomo ile, ale sprzedawać.
To mają być ubrania przede
wszystkim promujące Wałbrzych i budujące tożsamość.
Tomasz Piasecki

Od kłótni do bójki
Policjanci z komisariatu w Głuszycy przeprowadzili w ubiegłym tygodniu poważną interwencję
i zatrzymali agresywnych mężczyzn.

taktowania ze swoją byłą żoną
za wcześniejsze znęcanie się nad
nią. Kiedy obecny partner kobiety
zauważył intruza na posesji, doszło
między nimi do utarczki słownej, a

konflikt przerodził się w walkę na
pięści. Mężczyźni pobili się, a także
grozili sobie śmiercią. Ostatecznie
mieszkaniec Radomska z poważnymi obrażeniami głowy trafił nawet
do szpitala.
Zatrzymani przez policjantów
z Głuszycy podczas interwencji
krewcy mężczyźni odpowiedzą za
groźby karalne oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu u innej
osoby. Dodatkowo 29-latek z wo-

jewództwa łódzkiego odpowie za
złamanie sądowego zakazu. Jako
że działał w warunkach recydywy,
może spędzić za kratami więzienia
7,5 roku. Za popełnione przestępstwa 30-letniemu mieszkańcowi
Jedliny-Zdroju grozi natomiast
kara pozbawienia wolności do 5
lat. Decyzją prokuratury mężczyźni
mają także obopólny zakaz kontaktowania się i zbliżania do siebie.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

JEDLINA-ZDRÓJ

Do zdarzenia doszło rano około
godziny 7:30. Wtedy to 29-letni
mieszkaniec Radomska przyjechał
do Jedliny-Zdroju. Miał jednak
sądowy zakaz zbliżania się i kon-
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Fot. użyczone (MZB)

» BOK Śródmieście przechodzi kompleksowy remont. Będzie tu nowocześnie i funkcjonalnie

WAŁBRZYCH

BOK, czyli Bardzo Odważny Krok
Pewnie kiedyś wielu z was mówiło „idę do ADM-u”, przy okazji utyskując nad ilością
spraw, które musieliście tam załatwić. Teraz jest coraz mniej powodów do marudzenia,
a stare i podniszczone przestrzenie, zamieniają się w nowoczesne powierzchnie. Tak jak
w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Mickiewicza w Wałbrzychu, gdzie rozpoczął się remont.
Zauważyliście nazwę, którą
posłużyliśmy się w ostatnim
zdaniu wstępu? ADM-ów już
dziś nie ma, są za to BOK-i.
Proponujemy, by trzymać się
raczej tego nazewnictwa.
Brzmi jakoś bardziej na czasie,
bo i Miejski Zarząd Budynków
przekształca się dynamicznie,
nadążając za zmieniającą się
rzeczywistością.
Zresztą jeśli mieszkacie
w Śródmieściu Wałbrzycha,
na pewno zauważyliście

trwającą inwestycję w tamtejszym BOK-u położonym
przy ul. Mickiewicza 35. Z
zewnątrz budynek prezentuje się bardzo zwyczajnie,
jak wiele w tej okolicy. Ale
niedługo zmieni się zupełnie.
Zresztą wewnątrz również
nie poznacie tego miejsca,
jeśli jesienią pójdziecie tam
cokolwiek załatwiać. Remontowane są powierzchnie biurowe i socjalne. Całkowicie
zmieni się układ funkcjonal-

ny pomieszczeń. Powstają
nowe ściany, w innych miejscach niż dotychczas znajdą
się drzwi, słowem trwa kompleksowa modernizacja wraz
z dociepleniem od środka
ścian oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej. Położone zostaną
nowe instalacje: centralnego
ogrzewania, elektryczna,
wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Wykonane
zostaną podwieszane sufity.

MZB nie zapomniał również
o nowej elewacji budynku
wraz z termomodernizacją. Zamontowana zostanie
także platforma dla osób
niepełnosprawnych. W korytarzu stanie wyświetlacz
multimedialny. Normalnie
Ameryka. Będzie funkcjonalnie i nowocześnie. I to już w
sierpniu tego roku. Bo pod
koniec lipca inwestycja ma
się zakończyć. Całość będzie
kosztować blisko 520 tys. zł.

– Poza podniesieniem jakości obsługi klientów celem
jest dopasowanie naszych
budynków do zmieniającego
się i piękniejącego otoczenia
w Śródmieściu – mówi Kacper Nogajczyk, prezes MZB.
W spółce nikt nie oglądał
się na panującą pandemię i
nie zasłaniał koronawirusem,
skoro trzeba było zdecydować
o podjęciu dużej inwestycji, to
zapadła odważna decyzja „remontujemy”. I to się chwali.

Nie tylko w centrum miasta
trwa inwestycja. W BOK-u
Nowe Miasto przy ul. Sygietyńskiego spółka wkrótce
zamierza oddać mieszkańcom
10 garaży, zaadoptowanych z
własnych pomieszczeń oraz
sporo miejsc parkingowych.
Niby nic spektakularnego,
ale pewnie ucieszy się wielu.
I o to chodzi, żeby małymi
kroczkami poprawiać infrastrukturę.

Śródmieście Wałbrzycha
Budynki, w których występuje wspólnota mieszkaniowa z udziałem gminy – 234
Budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych w administrowaniu MZB – 44

Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Joga i masaże ciepłymi olejami potrafią niejednego postawić na nogi. Dosłownie!

JEDLINA-ZDRÓJ

Poczuć się jak młody bóg
To powiedzenie doskonale pasuje do uczestników zajęć w Klubie Seniora w Jedlinie-Zdroju. Co też starszaki tam wyprawiają?! Najbardziej podoba im się joga i to po niej mogą z
powodzeniem powiedzieć, że są jak nowonarodzeni.
Poluzowanie obostrzeń
pozwoliło na uruchomienie
kolejnych zajęć w jedlińskim
Centrum Usług Socjalnych,
finansowanych częściowo ze
środków UE. Od lutego w

trybie rotacyjnym w małych
grupach prowadzone są przeróżne warsztaty, a to seniorki
wytwarzają niesamowite cudeńka w ramach rękodzielnictwa, a to starszaki biorą udział

w zajęciach poprawiających
motorykę i koncentrację, albo
wybierają te rehabilitacyjno-relaksacyjne.
Po tych ostatnich mówią,
że czują się jak nowonaro-

dzeni. Chodzi oczywiście o
jogę. Skąd pomysł? Głównie
aby najlepiej dopasować
zajęcia do możliwości fizycznych i ruchowych seniorów,
ale też dlatego, że to świet-

GŁUSZYCA

ny pomysł na pożyteczne
spędzenie czasu. Po zasiedzeniu w domach taka joga
to zbawienie dla seniorów.
Każdy zasługuje na przypływ
dobrej energii. Zajęcia nie

wymagają kondycji ironmana. Nikt nie wymaga też,
żeby uczestnicy rozciągali
swoje ciała niczym nastoletnia bułgarska gimnastyczka.
Joga ma poprawiać ich samopoczucie i zwiększać siły
witalne, a jeśli przy okazji
przywróci naturalną ruchomość w stawach, poprawi
krążenie krwi, zminimalizuje
bóle pleców i mięśni, a może
nawet zmniejszy poziom
stresu, to tylko... brać się za
ćwiczenia i nie marudzić.
Po zajęciach senior zy
mogą liczyć na pełen relaks,
dzięki masażom ciepłymi
olejami. Najstarszym i najczęściej stosowanym do tego
olejem jest ten sezamowy,
nieodłączny element starożytnej medycyny indyjskiej.
Teraz dokładnie przeczytajcie, co też daje masaż ciała
ciepłym olejem sezamowym.
Oczyszcza z toksyn, zwiększa sprawność umysłową
i fizyczną, a także ujędrnia
skórę. Przypisuje mu się także działanie antybakteryjne,
przeciwgrzybiczne i przeciwzapalne. Podobno regularne
wcieranie oleju w ciało chroni skórę przed procesami
starzenia i pozwala długo
utrzymać jej zdrowy wygląd. Olej sezamowy przynosi również ulgę obolałym
i napiętym mięśniom oraz
stawom.
Nic dziwnego, że po takich
zabiegach niejeden senior w
Jedlinie może o sobie powiedzieć, że czuje się „jak młody
bóg”.
Red

» Zapowiada się wieczór pełen pięknych
wspomnień twórczości Stanisława Michalika

Tu jest mój dom
W Głuszycy, ba nawet w
całym powiecie wałbrzyskim,
wystarczy wymienić to imię
oraz nazwisko i właściwie nic
więcej nie trzeba dodawać.
Zmarły niedawno Stanisław
Michalik był wielkim miłośnikiem regionu, samorządowcem, lokalnym patriotą,
ale może przede wszystkim
pisarzem i poetą.
Dobra, wiadomo pandemia, zagrożenie koronawirusem, ale nie można dać
się zwariować. W Centrum

Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy
postanowili zorganizować
spotkanie autorskie „Tu jest
mój dom”. Teraz już dokładnie
wiecie, skąd ten tytuł naszego
artykułu. Wydarzenie zaplanowano w sali widowiskowej 8
maja o godz. 17:00. Wstępna
data jest, a co przyniesie czas
i czy będzie można zaprosić
wszystkich chętnych, to się
dopiero okaże. Na razie promujemy wydarzenie, bo to
świetna inicjatywa.

Wieczór poświęcony będzie rzecz jasna twórczości znanego i szanowanego
samorządowca i pisarza.
Zapowiada się właściwie
podsumowanie projektu „Tu
jest mój dom – ławeczka Stanisława Michalika”. Skąd tu
w ogóle ławeczka? Jeśli nie
jesteście z Głuszycy, możecie
nie wiedzieć. Otóż dzięki pozyskanym środkom z Fundacji
Orlenu w korytarzu głównym
Centrum Kultury-MBP zamontowano niedawno wła-

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Zastanawialiście się kiedyś nad tym zagadnieniem.
Ale zabrzmiało! Poważnie, nostalgicznie, a może nawet melancholijnie. Widzicie, nawet u nas możemy
zbudować taki nastrój. Wszak piszemy o ważnej sprawie. O spotkaniu autorskim poświęconym twórczości
Stanisława Michalika.

śnie ławeczkę wraz z tablicą
upamiętniające postać tego
zmarłego miłośnika regionu
i lokalnego patrioty. Zadanie

zostało sfinansowane w ramach III edycji ogólnopolskiego konkursu „Moje miejsce
na ziemi”.

Zapowiada się wieczór pełen pięknych wspomnień. Byle
COVID-19 nie pokrzyżował
planów organizatorom. Red

WAŁBRZYCH

RWS w remoncie
Trwa odnowa siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój w Wałbrzychu przy ulicy
Armii Krajowej. Nie możemy się doczekać, kiedy
pomieszczenia wypięknieją.

Dotychczas lokal położony
naprzeciw Kina Apollo służył
nie tylko Radzie Wspólnoty Sa-

morządowej Stary Zdrój, ale
również świetlicy Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, a także pełnił

funkcję lokalu wyborczego dla
mieszkańców dzielnicy. W ramach prac nie tylko skuto tynki
i położono nowe, ale również
poszerzono przejścia do toalet,
tak aby mogły skorzystać z nich
osoby niepełnosprawne na wózkach. Zainstalowano już nowe
ościeżnice drzwi. Cały remont
ma potrwać do kwietnia. Koszt
wykonania prac to około 50 tys.
zł. Warto zaznaczyć, że lokal ten

nie był remontowany ponad
20 lat.
Siedziba RWS służy nie tylko
radzie, ale przede wszystkim
lokalnej społeczności przy organizacji imprez takich jak spotkania mikołajkowe czy obchody
Dnia Dziecka. Dodajmy, że przez
ponad rok z powodu pandemii
Rada nie mogła normalnie funkcjonować.
SCB

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Były życzenia,
dobry humor
i pyszny tort

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jak to jest mieć sto lat?
Jeśli zdrowie dopisuje, humor nie opuszcza, a emerytura wpływa na czas, to można sobie
zaśpiewać z pełnym przekonaniem „wesołe jest życie staruszka”. Tak jest w przypadku
Heleny Tabaki ze Szczawna-Zdroju, która skończyła niedawno 100 lat. Jak to bywa w
takich przypadkach, władze gminy odwiedziły jubilatkę.
Helena Tabaka urodziła
się 28 stycznia 1921 roku w

Narolu. Mieście niewielkim
(mniejszym od Szczawna),

leżącym dziś w województwie podkarpackim. To tam

CZARNY BÓR

Zróbcie piękną palmę!

w wieku 18 lat wzięła ślub
z ukochanym Grzegorzem,

z którym przeżyła wspólnie, uwaga, 59 lat! To się
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Fot. użyczone (RWS Stary Zdrój)
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nazywa zgodne małżeństwo.
Kobieta nie cieszyła się długo szczęściem. Na początku
II wojny światowej, w lutym
1940 roku została wywieziona w pierwszym transporcie
przez Sowietów na Syberię. Wojenne losy rzuciły ją
później do Besarabii (kraina
historyczna położona między
Dniestrem a Prutem; obecnie
jest częścią Mołdawii i Ukrainy). Nie miała łatwo. Trudne
warunki tułaczki, strach przed
śmiercią, głód, jaki towarzyszył wywożonym – te obrazy
pani Helena ma do dziś przed
oczami. Wiele osób tego nie
przeżyło. Jej na szczęście udało się powrócić do kraju rok po
wojnie. W Szczawnie-Zdroju
zamieszkała w 1947 roku,
prowadząc od początku aż
do emerytury wraz z mężem
rodzinne gospodarstwo rolne.
Wychowała pięcioro dzieci –
czterech synów i córkę. Wszyscy synowie zostali górnikami
w Wałbrzychu i Lubinie. Ma
dziesięcioro wnucząt i trzynaścioro prawnucząt. Helena
Tabak jak na swój wiek jest
aktywna i sprawna. O czym
mogli przekonać się włodarze
Szczawna, którzy odwiedzili
solenizantkę.
Red

» Takie palmy to tylko w Czarnym Borze. Podejmiecie
rękawicę, żeby zrobić takie cudeńka?

A te jak wiadomo, jedne
z najpiękniejszych w regionie, powstają w Czarnym
Borze, gdzie po raz kolejny zapraszają do konkursu
na najpiękniejsze drzewko
wielkanocne. W zabawie
właściwie wszystko jest dozwolone – tradycyjne formy,
okazałe rozmiary, cała feeria
kolorów oraz rzecz jasna
naturalne.

Podobnie będzie z pewnością podczas tegorocznej
Niedzieli Palmowej. Organizatorzy konkursu: parafia
p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Czarnym
Borze, gmina, miejscowa
biblioteka i centrum kultury w jednym oraz zespół
szkolno-przedszkolny zaplanowali rywalizację w trzech
kategoriach: indywidualnej,

dla dzieci szkolnych oraz
instytucji.
Palmy będzie można oglądać już 28 marca (właśnie
podczas Niedzieli Palmowej)
w parafii p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze, ale – i tu ważna
informacja – dostarczyć je do
kościoła trzeba wcześniej. W
piątek (26 marca) w godz.
13:00-15:00. Na zwycięzców

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

Gałązki wierzbowe, żarnowiec, bukszpan, suszone zioła i kwiaty – zastanawiacie się, cóż to za przepis. Nie,
z tego na pewno nie powstanie żaden napar, a tym bardziej procentowy napitek. To materiały, których możecie użyć do stworzenia palmy wielkanocnej.

konkursu czekają atrakcyjne
nagrody, a ich pula to 3 tys.
zł.
Nie będziemy nikogo zanudzać wymienianiem ko-

lejnych punktów regulaminu konkursu. Odsyłamy do
internetu, gdzie dokładnie
przeczytacie, co należy zrobić,
żeby wziąć udział w zabawie.

To tu znajdziecie regulamin:
www.ck.czarny-bor.pl, www.
czarny-bor.pl, www.parafiaczarnybor.pl.
Red
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Oni też zasługują na lepsze życie
Niektórym czworonogom udaje się znaleźć nowy dom. Ciepły z kochającymi właścicielami. Czy pieszczochy, których zdjęcia właśnie oglądacie, nie zasługują na nowe
życie? Zróbcie „coś”, żeby im też lepiej się żyło. To „coś” to adopcja kotów lub psów
ze schroniska. Nie kupowanie rasowców, lecz przygarnięcie tych niesamowitych „miziaków”.
AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
17.10.2020

Samiec Ami to duży piesek, na stare lata szukamy dla niego nowej, kochającej rodziny!
Polecamy go do adopcji!

ORKAN, nr ewidencyjny 276/20
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
28.12.2020

Staruszek Orkan to psiak, któremu wiek daje
się już we znaki. Piesek ma problemy z poruszaniem się, ale nadal jest pełen energii!

SZOGUN, nr ewidencyjny 236/20
Szogun to wymagający psiak, na pewno
potrzebuje pracy i cierpliwości. Adopcja
tylko po dłuższym zapoznaniu.

Wiek: około 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
26.01.2021

Sympatyczny Boston to piesek, który czeka
w schronisku na nowych właścicieli. Może
znajdzie nowy, kochający dom?

PESTKA, nr ewidencyjny 11/21
Wiek: około 13 lat Pestka to suczka, która ma już swoje lata, ale
Data pr zyjęcia nadal jest chętna do zabaw i psot. Lubi towado schroniska: rzystwo ludzi, szuka dobrego domu.
26.01.2021

THOR, nr ewidencyjny 284/20
Wiek: około 3 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
31.12.2020

Duży i silny Thor to pies, który potrzebuje
doświadczonego i odpowiedzialnego właściciela. Adopcja możliwa wyłącznie po
dłuższym zapoznaniu

CYKOREK, nr ewidencyjny 241/20
Wiek: około 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
27.10.2020

Schronisko poleca Cykorka do adopcji! To
miły, towarzyski psiak, czy uda mu się znaleźć nowych właścicieli?

RAMZES, nr ewidencyjny 10/21
Wiek: około 16 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.01.2021

Ramzes jest sympatycznym, dużym psem.
Jest to senior, który trafił do schroniska i
szuka nowego, kochającego domu!

ZORRO, nr ewidencyjny 253/20
Wiek: około 2 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
11.11.2020

Zorro to młody i energiczny psiak, jest dość
duży. Lubi towarzystwo ludzi, polecamy go
do adopcji po zapoznaniu.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: około 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
22.10.2020

BOSTON, nr ewidencyjny 12/21

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

» Książ można odwiedzać o każdej porze
roku, do czego zresztą zachęcamy

Książ zawsze zachwycający
Od czego mielibyśmy zacząć naszą rubrykę, jak nie od Zamku Książ. Pewnie niektórzy skrzywią się z
niezadowolenia i mrukną coś pod nosem w stylu „znów”. Tak znów, bo jak tu się nie chwalić tak pięknym miejscem, którym zachwycają się w całej Polsce, a także w Europie.
Książ to największy dolnośląski
zamek i trzeci pod względem wielkości w Polsce. Ta majestatyczna
budowla wywiera niezapomniane
wrażenie na każdym. I nie tylko
chodzi o jej wielkość (choć jest
potężna), ale też o zróżnicowaną
architekturę i położenie. Zamek
był wielokrotnie niszczony, odbudowywany i przebudowywany.
Na przestrzeni dziejów należał
do wielu właścicieli, a największy
wpływ na dzisiejszy jego charakter
miała panująca tu rodzina Hochbergów.
To na pewno też wielu z was
wie, ale nie zaszkodzi przypomnieć.
Początki Książa datowane są na
koniec XIII w. Zbudowany został
przez Bolka I Surowego, księcia
świdnicko-jaworskiego. W XIV w.
przeszedł na własność rodów rycerskich. Potem przez ponad cztery
wieki był we władaniu rodu Hochbergów do czasu konfiskaty przez
władze III Rzeszy. Za panowania
tej znamienitej rodziny budowla
przeobraziła się z zamku obronnego
w jedną z piękniejszych w tej części
Europy rezydencji z okazałą, baroko-

wą Salą Maksymiliana. Ostateczny
kształt zamek otrzymał w trakcie
przebudowy na początku XX wieku.
Podczas II wojny światowej w wyniku adaptacji na kwaterę wojenną
jego część została w drastyczny
sposób zniszczona, a wyposażenie
wywieziono. Pod zamkiem więźniowie z obozu Gross-Rosen drążyli
ogromne tunele – część kompleksu
Riese (Olbrzym). Ich przeznaczenie
do dziś owiane jest tajemnicą.
Przypuszczalnie miały tu powstać

fabryki broni, a sam Książ przygotowywano na jedną z kwater Hitlera.
Po wojnie zamek został zajęty przez
Armię Czerwoną, która dokonała
dalszego zniszczenia. W latach
powojennych Książ jeszcze długo
ulegał dewastacji.
Dziś ta architektoniczna perełka
skrywa wspomnienia o ludziach, wydarzeniach i miejscach, zachowane
w przekazach pisanych i ikonograficznych, ale też w opowieściach i
legendach. W szczególny sposób w

historii Książa zapisała się ostatnia
jego właścicielka – Księżna Daisy.
Urokliwy, niezwykle pięknie położony, w którym podziw budzi
harmonijne połączenie różnych stylów architektonicznych zarówno
w potężnej bryle budowli, jak i w
aranżacji otoczenia.
W ostatnich latach zamek zmienia
się niezwykle dynamicznie. Sukcesywnie udostępniane są nowe sale,
w których prezentowane są meble
i obrazy z epoki. Historię zamku z

początku XX w. można poznać na
stałej wystawie „Książ od kuchni”
prezentującej fotografie nadwornego kucharza Hochbergów Luisa
Hardouina (wystawa w lutym została rozbudowana o nowe zdjęcia).
Remontowane są kolejne fontanny,
park książański odzyskuje swój
dawny blask, a turyści obsługiwani
są w nowym pawilonie powitalnym,
znajdującym się przed budynkiem
bramnym.
ToP

Co warto zobaczyć zwiedzając kompleks zamkowo-parkowy Książ
- Zamek Książ – wnętrza zamku można zwiedzać z audioprzewodnikiem
- Podziemną trasę turystyczną – zwiedzanie jest organizowane z przewodnikiem
- Tarasy zamkowe – wejście biletowane
- Mauzoleum Hochbergów – wcześniej pawilon letni przebudowany na kaplicę grobową
- Stado Książ – zabudowania stadniny koni z XIX i XX w.
- Palmiarnię – z początku XX w.
- Stary Książ – malowniczo usytuowane sztuczne ruiny z końca XVIII w.
- Książański Park Krajobrazowy – a w nim wiekowe aleje parkowe, ponad 100-letnie rododendrony,
punkt widokowy na Skale Olbrzyma i malownicze ścieżki spacerowe w przełomie rzeki Pełcznicy
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» Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego (Fot. zbiory Jordana Szablińskiego, 1976 rok)

Książ znaczy fabryka porcelany (2)
Fabryka rozpoczęła działalność w połowie lat 80., w chwili, gdy niektóre prace budowlane były jeszcze na ukończeniu. Olbrzymie przedsiębiorstwo produkujące porcelanę, które otwierał sam towarzysz Gierek, miało być wzorem dla innych krajowych zakładów tej branży.
Jednym z pierwszych fasonów
był „Bolko”, który powstał na bazie
wzoru „Nora” z Zakładów Porcelany
Stołowej „Karolina” w Jaworzynie
Śląskiej. Przeznaczono go na rynek
duński. Pierwszy fason opracowany
przez projektantów fabryki „Książ”
(przy współpracy z jugosłowiańską
firmą Zaječar) pojawił się w 1986
roku, najpierw pod nazwą „Aida”,
później „Allegro”. Stał się on bazowym fasonem „Książa”.
Nie minęło pół dekady od uroczystego otwarcia fabryki, a zaczęły się
kłopoty. „Książ” trafił na listę 400 inwestycji, których finansowanie miało
być zahamowane. Znaczny, często
skokowy wzrost cen surowców i me-

diów energetycznych, zwiększające
się stopy procentowe utrudniające
spłatę kredytów, ogromne obciążenia finansowe na rzecz państwa,
załamanie się produkcji i sprzedaży
z powodu napływu taniej porcelany
z Chin i Wietnamu, postawiły fabrykę
na skraju upadku.
Wdrożony program naprawczy nie
powiódł się i fabrykę postawiono w
stan likwidacji. W 1991 roku od Skarbu Państwa odkupiło ją konsorcjum,
utworzone przez Bank Zachodni S.A.
we Wrocławiu, Agencję Rozwoju
Przemysłu S.A. w Warszawie, Centralę Eksportowo-Importową Minex
S.A. w Warszawie, Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Wałbrzychu i Central Europe Trust
Co. Ltd. z Wielkiej Brytanii. Firma
otrzymała nową nazwę, Fabryka
Porcelany „Książ” sp. z o.o. w Wałbrzychu.
Konsorcjum zabrało się ostro do
pracy. „Nowa” fabryka rozpoczęła
działalność w kwietniu 1992 roku.
Zatrudniono nowych pracowników, w tym specjalistów, których
zadaniem był przegląd parku maszynowego i jego uruchomienie.
Fabryka pozyskała nowych klientów
krajowych i zagranicznych. Rozpoczęto produkcję porcelany stołowej i
hotelowej, rozszerzając w 1993 roku
profil produkcji o porcelanę sanitarną
i wyroby z porcelitu. Wszystkie te

działania nie przyniosły niestety pożądanych efektów i fabryka „Książ”
nadal przynosiła straty. W sierpniu
1998 roku doszło do zmiany właściciela. Wszystkie udziały zakupiła
wspomniana już na początku artykułu fabryka porcelany „Karolina” z
Jaworzyny Śląskiej.
Jeszcze przed objęciem udziałów
przez „Karolinę”, w Tygodniku Wałbrzyskim ukazał się artykuł zatytułowany „Porzucone dziecko Gierka”,
w którym ówczesny prezes Henryk
Kasprowski informował czytelników,
że: „Zawirowania były, lecz obecnie
wieją dla nas dobre wiatry. Wzrósł
popyt na porcelanę i fabryka nasza
ma przyszłość. Gwarantem tego jest

duża powierzchnia fabryki, uzbrojony teren, maszyny i inne urządzenia.
Daje to wszystko szansę dalszego
rozwoju”.
Jak już wspomniałem w pierwszej
części artykułu, pod koniec lat 80.
produkcja porcelany niemal osiągnęła zakładaną wielkość (10 tys.
ton rocznie). W 1998 roku była to
już połowa z tego (5 tys. ton, przy
zatrudnieniu 1100 osób), co niestety
przekładało się na wyższe koszty
produkcji. Inwestor strategiczny z
kapitałem miał być nową nadzieją.
Jakie fasony były wtedy na topie
oprócz wspomnianych już wcześniej „Bolka” i „Allegro”? Na przykład „Sophia” i „Tokada”. Warto też
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wspomnieć o fasonie „Margarita”,
któremu w 1996 roku Instytut Wzornictwa Przemysłowego przyznał
świadectwo uzyskania znaku „Dobry
Wzór”. Oprócz dekoracji wyróżniono
też technologię wypału, dzięki której
dekoracja wtopiona w warstwę
szkliwa była odporna np. na kwasy
czy zmywanie. Natomiast w lutym
1998 roku na Targach Porcelany we
Frankfurcie nad Menem, na własnym
stoisku, fabryka „Książ” zaprezentowała swoje najmłodsze dziecko
– fason „Gabriela”. Miał zdobić
różne serwisy (obiadowy, kawowy i
herbaciany) a jego produkcję zaplanowano na marzec 1998 roku. Cała
produkcja była zarezerwowana dla
jednego odbiorcy.
Co działo się w „Książu” po przejęciu przez „Karolinę”? Rozpoczęto restrukturyzację, opracowano program
działalności firmy do 2001 roku,
dokonano zmiany profilu produkcji,
pozyskano nowych klientów, a także
sprzedano zbędny majątek niewykorzystywany w działalności przedsiębiorstwa. I co ważne, podjęto rozmowy z największymi wierzycielami
fabryki w celu rozłożenia na raty (lub
umorzenia) zadłużenia ciążącego na
„Książu”. W latach 1999-2000 większościowy pakiet udziałów fabryki
został przejęty przez zagraniczną
firmę Pricket Holding z Amsterdamu.
W 2001 roku w Nowych Wiadomościach Wałbrzyskich ukazał się
wywiad z ówczesnym prezesem
obu fabryk („Karoliny” i „Książa”),
Bożeną Mechlą, zatytułowany „Wiem
o tym, że pracownicy mówią o mnie
Margaret Thatcher”. Opowiadała w

nim, m.in.: „W pracy jestem przed
7.00. Ta godzina rozpoczęcia dnia
dotyczy wszystkich pracowników.
Mnie też. W firmie nikt nie może
niczego ukraść oraz pić alkoholu.
Za te dwa ostatnie wykroczenia
bezdyskusyjnie grozi kara usunięcia
z firmy”. A skąd przydomek „żelaznej
damy” i prowadzenie firmy „twardą
ręką”? „Zawsze trzeba wiedzieć,
czego się chce i od kogo można to
wyegzekwować. Jednak kiedy już
się coś zada do wykonania, to trzeba
tego konsekwentnie pilnować”. Pani
prezes okazała się też koneserką wyrobów „Karoliny” przyznając, że w
domu jada wyłącznie na zastawach
wyprodukowanych w tej fabryce.
W innym artykule z 2001 roku
opublikowanym w Tygodniku Wałbrzyskim ówczesny dyrektor ds.
ekonomiczno-finansowych fabryki,
Tadeusz Choczaj, wyjaśniał, że zakład
jest największym pracodawcą przemysłowym w Wałbrzychu. Łącznie
zatrudnienie znalazło tu 1300 osób,
w większości mieszkańców Wałbrzycha. Średnia płaca w 2000 roku
wynosiła 1430 zł brutto, chociaż np.
przy wypale porcelany sięgała ponad
1650 zł brutto. Wprowadzenie w
niektórych komórkach organizacyjnych pracy na akord, tj. powiązanie
wynagrodzeń z wydajnością, przyniosło wzrost i wydajności pracy i
wynagrodzeń. Najpierw na akord
przeszli pracownicy działu druku
porcelany (1 lipca 1999), rok później
pracownicy pakowni, a w październiku 2000 – malarni. „Ludzie wyzwolili
z siebie zdecydowanie więcej energii
i mamy przykłady, że niektóre panie

» Wiceminister Tadeusz Wrzaszczyk zwiedza teren budowy
zakładu (Fot. Leszek Tarnawski, KAW, 1980 rok)

na wydziale drukarni przekraczają
teraz średnią płacę pracowniczą nie
o kilka, a nawet o kilkadziesiąt procent, i ich zarobki sięgają od 1800 do
2200 zł brutto” – tłumaczył dyrektor.
Dodatkowo w fabryce pracowało
wówczas około 200 pracowników
interwencyjnych.
W dniu 15 marca 2001 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wprowadziło nowe taryfy
gazu ziemnego. Dla Fabryki Porcelany „Książ” oznaczało to wzrost cen
o 36%. Przeliczając to na pieniądze,
fabryka musiała płacić za gaz więcej
o 190 tys. złotych netto miesięcznie.
Firma wystąpiła do PGNiG o odstąpienie od stosowania nowych taryf.
W artykule „Zbliżamy się do zera”
opublikowanym w Tygodniku Wałbrzyskim dyrektor Tadeusz Choczaj
wyjaśniał: „To dla nas (utrzymanie
nowych cen gazu - przyp. red.)
oznacza spadek rentowności o
2%. Zbliżamy się z tą rentownością
do zera, a przy niesprzyjających
warunkach będzie ujemna. Przy
wysokich cenach gazu grozi to decyzją o ograniczeniu produkcji. (...)
Póki mamy poważne zamówienie z
Hiszpanii, to jeszcze się trzymamy.
Co będzie później, nie wiem”. Utrzymanie nowych cen gazu oznaczało
kłopoty. W pierwszej kolejności
zakład miał szukać oszczędności w
największych działach, tj. kosztach
pracy. „Nie będziemy przedłużać
umów z pracownikami interwencyjnymi w związku z kontraktem
z Powiatowym Urzędem Pracy”
– mówił dyrektor Choczaj. Poważnym problemem był też dług PUP
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» Linia produkcyjna oraz fragment gamy wyrobów firmy (Fot. zbiory Piotra
Daszkiewicza, koniec lat 80.)

wobec „Książa” – około 600 tys. zł.
„Kierownik PUP twierdzi, że Krajowy
Urząd Pracy nie przekazuje pieniędzy, bo podobno budżet państwa
jest kiepski. Kontrakty kończą się w
maju, ale myśmy przedłużyli umowy
z pracownikami interwencyjnymi do

lipca, czyli do zakończenia kontraktu
z Hiszpanią” – wyjaśniał dyrektor.
Nadszedł rok 2003. Fabryka Porcelany „Książ” rozpoczęła realizację
dwóch programów: restrukturyzacyjnego realizowanego przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
w Warszawie w oparciu o decyzję
prezesa zarządu ARP o warunkach i
trybie restrukturyzacji spółki Fabryka
Porcelany „Książ” sp. z o.o. z dnia 1
grudnia 2003 roku oraz programu
naprawczego wprowadzonego od
dnia 25 sierpnia 2003 roku przez Sąd
Rejonowy w Wałbrzychu.
Aby programy były skuteczne,
konieczne było dokapitalizowanie
fabryki i podwyższenie kapitału
zakładowego do kwoty ok. 20 mln
zł (poprzez konwersję wierzytelności
na udziały). Deklarację dokapitalizowania spółki złożył jej większościowy
udziałowiec. Ponieważ wkrótce
wycofał się z tej deklaracji, przez co
doszło do naruszenia postanowień
programu naprawczego, nadzorca
sądowy wystąpił do sądu gospodarczego z wnioskiem o zakończenie
postępowania naprawczego.
W dniu 6 lipca 2004 roku, zgodnie z
ustawą prawo upadłościowe i naprawcze, postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Fabryka Porcelany
„Książ” sp. z o.o. w Wałbrzychu została
postawiona w stan upadłości. (cdn)
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Wałbrzyskie białe złoto. Krucha trwałość, red.
Kokowska E. M., Stowarzyszenie Ceramików
Polskich, Wałbrzych 2020;
2.www.polska-org.pl (dostęp 04.03.2021);
3.Tygodnik Wałbrzyski nr 10/1998,
nr 12/2001, nr 23/2001;
4.Nowe Wiadomości Wałbrzyskie nr 8/2001.
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muzyka pierwotnie przeznaczona dla sceny. Powstawała
w latach 60. XIX wieku, a
Musorgski trzykrotnie później
do niej wracał, wybierając poszczególne motywy do innych
realizacji. W całości nigdy jej
nie wydał. Opowieść według
Musorgskiego brzmi tak: „Podziemny zgiełk nadnaturalnych
głosów. Zjawiają się piekielne
duchy, a potem sam Lucyper. Gloryfikacja Czernoboga i
czarna msza. Sabat czarownic.
W kulminacyjnym punkcie sabatu dochodzą z dala dźwięki
dzwonów wiejskiego kościółka, które rozpraszają duchy
ciemności. Świt.”
W koncercie czas na najczystsze wyznanie miłości,
które Gustav Mahler kierował do swojej żony Almy
Schindler w Adagietto, czwartej części V Symfonii (19011902). Najbardziej znana
Symfonia Mahlera napisana
została w szczęśliwym okresie
jego życia. W Adagietto tylko
smyczki, tylko harfa.
Kiedy jesteśmy już w uniesieniu po wyznaniach Mahlera, pozostaje nam zachwycić
się czystym pięknem w czasie
Walca „Très-Jolie” i zwykłym
życiem w jakiejś idyllicznej
krainie. Opowieść w koncercie 12 marca 2021 kończy
się na południu Francji. Do
Prowansji, nad rzekę Rodan,
do urokliwego Arles, które na
swoich płótnach uwieczniał
Van Gogh przenoszą nas „Arlezjanki” obie suity Georgesa
Bizeta. Kompozytor znany z
opery „Carmen” przygotował
w 1872 muzykę do sztuki Alfonsa Daudeta „L’Arlésienne”.
Sztuka po kilku wystawieniach zeszła z afisza, za to
muzyka... Opracowana

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Lubicie „opowieści” symfoniczne. Ta 12 marca jest skrojona
przez wałbrzyskich filharmoników dosłownie dla każdego

Jak tu nie wierzyć legendom
Kiedy rok temu w Filharmonii Sudeckiej przygotowywano koncert okolicznościowy zatytułowany „Ada to już wypada” próbom towarzyszyło podekscytowanie. To właśnie w Wałbrzychu miała się rozpocząć trasa koncertowa nowego projektu muzycznego…
Specjalnie przygotowane przez Adama Jarzmika
aranżacje przedwojennych
piosenek Lody Niemirzanki,
Toli Mankiewiczówny, Zofii
Terne czy Eugeniusza Bodo
miały zaprezentować zupełnie
współczesnej publiczności trzy
wokalistki Monika Kuczera,
Beata Orbik i Ada Kiepura
(tak z tych Kiepurów). Towarzyszył im Zespół Bigbandowy
Filharmonii Sudeckiej. Miłe
wspomnienie niedzielnego
koncertu 8 marca zeszłego
roku kilka dni później zamieniło się w lockdown.
Na ulicach pojawiły się samochody, a z megafonów
płynął komunikat: „Szanowni
Państwo! Tu policja. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy,
aby dla własnego
bezpie-
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czeństwa pozostać w domach.
Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania,
należy unikać bezpośredniego
kontaktu z innymi osobami zachowując dystans co najmniej
dwóch metrów. Prosimy o
niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.
Apelujemy! Zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej
postawy każdego z nas, nie
tylko dzisiaj, jutro, ale przez
cały czas trwania epidemii
zależy zdrowie i życie, nasze
oraz najbliższych. Szanowni
Państwo! Tu policja. ...”. Do
czerwca odwołano wszystkie
koncerty, w tym ten 12
marca 2020 do
którego

na była możliwość kontaktu
z publicznością. Najpierw
w ograniczonej ilości słuchaczy, potem zupełnie bez
publiczności, ale zdalnie za
pomocą relacji internetowych
i wreszcie z pięćdziesięcioprocentowym udziałem widowni
w sali. Pierwsze koncerty w
lutym 2021 pokazały, że wałbrzyska publiczność z chęcią
powróciła do Filharmonii Sudeckiej. Bezpieczne odległości
pozwalają niespełna stu
osobom zasiąść na
widowni i te
bile-

rc

a
12 m

próby
były już zaawansowane... Rozpoczęto pracę zdalną.
Od minionego lata w krajowych filharmoniach testowa-
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się błyskawicznie.
Najbliższy koncert 12
marca 2021 odbędzie się
równo rok od zawieszenia
działalności koncertowej w
całym kraju. Specjalnie przygotowany program nie będzie
jednak rozpamiętywaniem
naszej pandemicznej traumy.

Tradycyjnie jak co roku w
pierwszych dniach marca Filharmonia Sudecka zagra dla
wszystkich pań.
Czy lubicie koncerty symfoniczne? Ten ma swoją opowieść. Zaczyna się od legendy
o Meluzynie, nimfie wodnej.
Przez niemal wszystkie dni
tygodnia nimfa wiedzie
normalne, szczęśliwe,

W 1833 roku był na premierze
opery „Melusine” Conradina
Kreutzera. Uwertura w tym
przedstawieniu była bisowana, a bardzo nie podobała
się Mendelssohnowi. Zapragnął
sam
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małżeńskie życie pod postacią
dziewczyny. Tylko w sobotę
zakazuje mężowi, którym
jest hrabia Raymond, by nie
wchodził do jej pokoju, bo
wtedy zamienia się w syrenę.
Mąż zakaz łamie, a ona na
zawsze zostaje już syreną...
To jedna z czterech uwertur
Mendelssohna, które cieszą
się ogromną popularnością
na estradach muzycznych.
Napisał ją właściwie z irytacji.

muzycznej narracji nastrój ludowej
opowieści, pokazać główne
postacie w bardziej abstrakcyjnej formie. Nagabywany
o wykładnię fabularną do
swojej „Uwertury piękna Meluzyna” odpowiedział: „to
historia mezaliansu...”
Skoro jesteśmy w świecie
legend i opowieści magicznych, nie ma wyjścia, musimy
spotkać... czarownice. „Noc na
Łysej Górze”, fantazja orkiestrowa Modesta Musorgskiego
przybrała swoje ostateczne
brzmienie pod ręką Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. To

d

ań”
p
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przez
kompozytora
w suitę (pierwszą)
była jego największym za
życia sukcesem. Z materiału
muzycznego dla sceny przyjacielowi kompozytora, Ernestowi Guiraud udało się złożyć
drugą suitę, nie mniej udaną
i popularną. Zapraszamy 12
marca na opowieści muzyczne Filharmoników Sudeckich.
Kolejny koncert w mitologicznej oprawie, ze scenami
z przygód Herkulesa, Prometeusza i Orfeusza już 19
marca 2021. A będzie tego
dnia jeszcze jedna wyjątkowa okazja, by znaleźć się w
sali koncertowej Filharmonii
Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Ale
o tym w innym czasie!
Redakcja

19

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

WIESZ CO | NR 10/9.3.2021 r.

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Zdecydowaliśmy się powrócić do rubryki, w której zapowiadamy najciekawsze naszym zdaniem wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Zrobiliśmy to zresztą po waszych namowach. Nie wiemy, na jak długo wracamy z „Dzieje się”, bo nie od nas wszystko zależy,
ale mamy nadzieję, że już na stałe, a rząd nie zamknie za chwilę wszystkiego z powodu rosnącej liczby zakażonych koronawirusem.
Przed nami Nocne Zwiedzanie Starej Kopalni. Różni
się od standardowego nie
tylko porą dnia, ale przede
wszystkim przebiegiem wydarzenia – uczestnicy otrzymują
cały górniczy ekwipunek w
postaci kombinezonu, hełmu
czy aparatu ucieczkowego.
Następnie udadzą się na trasę, na której czekać będą na
nich do wykonania zadania,
a nad całością czuwać będzie
przewodnik – były górnik.
Zainteresowanie taką formą
zwiedzania jest ogromne – bilety wyprzedają się w całości. Stara Kopalnia planuje dwie edycje
w marcu – najbliższa w sobotę, 13 marca o godzinie 20:00. Bilety są dostępne na stronie
instytucji. Wydarzenie skierowane jest do osób, które skończyły już 10 lat.
Od 8 marca wystartował Tydzień Kobiet w Starej Kopalni – w programie spotkanie „Kobiety Kopalni”, warsztaty artystyczne dla pań, prezentacja online oraz wystawy tematyczne. Szczegóły na stronie instytucji oraz w mediach społecznościowych.
A 14 marca odbędzie się pierwsza w tym roku Rodzinna Niedziela w Starej Kopalni – jest
to specjalna forma zwiedzania połączona z zabawą dla rodzin z dziećmi. Każde spotkanie
obejmuje inny temat z zakresu górnictwa i pracy na kopalni, nawiązuje do ciekawostek
widzianych oczami dziecka na trasie. Zwiedzanie wybranych przestrzeni kopalni połączone
jest z warsztatem lub specjalnymi zadaniami do rozwiązania w czasie trwania wycieczki. O
godzinie 10:30 organizatorzy zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 5-7 lat, a o godzinie
12:30 dorosłych z dziećmi w wieku 8-10 lat. Szczegółowy plan Rodzinnych Niedziel oraz bilety
dostępne na www.starakopalnia.pl.

Pokażcie wiosnę

Co też Ropuch wymyśli

Teatr Lalki i Aktora w
Wałbrzychu zaprasza najmłodszych widzów (3+) na
wiosenny spektakl „Żabcia i
Ropuch” w reż. Marty Kwiek,
który odbędzie się 14 marca
o godz. 12:30.
To pełna poczucia humoru
prosta opowieść o przyjaźni
żywiołowej Żabci i pesymistycznego Ropucha, którzy
wspierają się w codziennych
sytuacjach i problemach.
Wszystkie działania zawsze
inicjuje Żabcia, głównie po
to, by podnieść na duchu swojego przyjaciela, służąc mu radą, pomocą i ciepłym słowem.
Spektakl „Żabcia i Ropuch” ma uświadomić najmłodszym odbiorcom, jakie wartości w
życiu są naprawdę istotne. To historia nie tylko o przyjaźni i odpowiedzialności, ale także o
odkrywaniu siły empatii i szacunku, jakim powinniśmy darzyć drugiego człowieka. Spektakl
z pewnością nauczy, że wymienione cechy są najbardziej pożądanymi i właściwymi, by po
prostu żyło się lepiej.
W związku z COVID-19 przypominamy, że podczas wszystkich spektakli lub innej wizyty w
teatrze widzowie zobowiązani są do zakrycia ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do
4. roku życia. Bilety: 20 zł – normalny, 18 zł – ulgowy (dzieci do 12. roku życia).

Może zrobicie palmę lub pisankę
Jak co roku w okresie przygotowań do
Wielkanocy pragniemy zaprosić wszystkich
do udziału w kolejnej edycji wielkanocnych
konkursów plastycznych. Tradycyjnie proponujemy konkurs na palmę wielkanocną,
który tym razem przeznaczony będzie
wyłącznie dla grup, a także, podobnie jak
w latach ubiegłych – konkurs na tradycyjną
wielkanocną pisankę. Termin nadsyłania
prac plastycznych upływa 23 marca 2021 r.
Więcej na stronie Samorządowego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie
Śląskiej.

Zgodzicie się z
nami, że wiosna to najpiękniejsza pora roku? Uśpiony świat budzi się na nowo
do życia. Wszystko staje się
kolorowe, pachnące, pełne
energii. Pokażcie nam wasze
spotkania z tegoroczną Panią
Wiosną, a my nagrodzimy
najlepsze pomysły. Na wasze
prace czekamy do 18 marca.
„Zwiastuny wiosny” – konkurs plastyczny jest właśnie
dla ciebie! Więcej na stronie
Gminnego Centrum Kultury i
Sportu w Żarowie.

Dużo ciekawego w „Dramacie”
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza na spektakle. Już 12 marca i 13 marca
zobaczymy spektakl „Rita”,
odpowiednio o godz. 19:00
i 18.00. W sobotę zapraszamy także o godz. 20:00 na
przedstawienie „Pacjent 0”
na dużej scenie. W niedzielę z
kolei (14 marca) o godz. 18:00
zobaczymy spektakl „Rita”, a
o godz. 19:30 na dużej scenie
„Cyrano”.

Ekologicznie na święta
Mieroszowskie Centrum Kultury organizuje
konkurs na Eko Palmę Wielkanocną. Należy
stworzyć drzewko przy użyciu materiałów
ekologicznych, wtórnych. Prace należy dostarczyć do 26 marca do MCK. Regulamin i karta
zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej:
www.mck.pl
SCB, KaR

Fot. użyczone (materiały prasowe/Stara Kopalnia/MCK/TD w Wałbrzychu/Waldemar Łomża)

Z ekwipunkiem na szychtę
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Okiem gracza

Balans – czy wszyscy są równi?
mat zaczął się od pewnego
mema, którego przypadkowo
znalazłem. Widniało na nim
sarkastyczne zestawienie – tła

fabularnego Ionii (krainy wzorowanej na Dalekim Wschodzie) dążącego do uzyskania
równowagi oraz postaci z

Fot. użyczone (www.universe.leagueoflegends.com)

I tu pojawia się League
of Legends, najpopularniejsza obecnie gra typu MOBA.
Cały tok myślenia na ten te-

Prawnik radzi
Kiedy alimenty mogą zostać podwyższone? Na to pytanie odpowiada dziś w wyczerpujący sposób nasz prawnik Adam Daraż.
Przyczyną wniesienia powództwa o podwyższenie
alimentów na dziecko może
być każda istotna zmiana
okoliczności, która w znaczący
sposób wpływa na całą sprawę. Do takich sytuacji można
zaliczyć m.in.: zwiększenie
wydatków na dziecko ze stro-

ny osoby pełniącej funkcję
głównego opiekuna (np. ze
względu na pojawienie się
nowych potrzeb dziecka, takich jak rozpoczęcie nauki
w szkole); obniżenie kosztów utrzymania lub znaczące
zwiększenie przychodu strony
zobowiązanej do płacenia

alimentów (np. zakończenie
spłacania kredytu, podwyżka
w pracy, otrzymanie spadku);
problemy zdrowotne lub ekonomiczne uprawnionego do
alimentów dziecka lub jego
opiekuna (np. choroba, utrata pracy czy wypadek); inne
okoliczności (np. podniesienie
czynszu). Należy podkreślić,
że oficjalne i zobowiązujące
podniesienie wysokości alimentów może mieć miejsce
wyłącznie na drodze sądowej
– poprzez wyrok sądu.
Żeby wnioskować o podwyższenie zasądzonych wcześniej alimentów, należy skierować do sądu odpowiednie

U
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Chętnie byśmy już przycupnęli gdzieś w jakiejś przytulnej knajpce i posilili

się pysznym lunchem. Na przykład w jakiejś czeskiej gospodzie. Na razie to
wykluczone, bo do naszych południowych sąsiadów w „odwiedziny” ciężko
teraz się wybrać, a lokale w Polsce wciąż serwują posiłki tylko na wynos,
ale… Zaraz, zaraz, ale dlaczego nie „złapać” doskonałej okazji na miejscu
przy zamówieniu na wynos?! Choćby w Kryształowej Gospodzie Kuflowej
w Wałbrzychu. To ta restauracja jest partnerem w naszej zabawie. Zapraszamy, żebyście skosztowali tradycyjnej czeskiej potrawy w tym właśnie
lokalu, a przy okazji wykorzystali atrakcyjny rabat. No to dalej, wystarczy,
że weźmiecie udział w naszym konkursie i poprawnie odpowiecie na pytanie. Widzicie fotografię obok? Jak nazywa się widoczny na zdjęciu pomnik
przyrody, znajdujący się w Książańskim Parku Krajobrazowym?
Każdemu kto zechce się z nami bawić, proponujemy upust na wybrane
danie we wspomnianej restauracji. Kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do zamówienia dowolnie wybranej potrawy z 15-procentowym
rabatem! Wystarczy znać odpowiedź, wyciąć kupon i pokazać go w
lokalu przy składaniu zamówienia. Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety
w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (10 marca) do piątku (12 marca). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę
otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

niej pochodzących. Zabawne
jest to, że znajdowali się tam
między innym Yasuo, Sett,
Irelia, Akali, Zed – czempioni,
którzy według wielu graczy są
uważani za naprawdę silnych,
wręcz niezbalansowanych. To
w śmieszny i dobitny sposób
pokazuje obecny stan niektórych bohaterów w grze.
Oczywiście Riot nie może
pozwolić sobie na taką nierówną przewagę przy wyborze postaci, dlatego jak
to każdy wydawca cały czas
czujnie sprawuje nad tym pieczę i wzmacnia bądź osłabia
wybrane postacie, starając
się zachować ten zamierzony
balans. Niestety największy
problem leży gdzieś indziej.
Każda gra musi się rozwijać,

żeby sprostać oczekiwaniom
graczy, tak i LoL nie może pozostawać dłużny. Właśnie tu
pojawiają się nowi herosi. Ze
względu na to, że rozgrywka
staje się szybsza i dynamiczniejsza, postacie muszą w
taki sam sposób ewoluować.
Każda rola bohaterów do tej
pory w czymś się specjalizowała, choć z drugiej strony
posiadała też swoje słabości.
Weźmy na przykład strzelców
– walcząc z dystansu zadają
naprawdę dużo obrażeń, przy
czym są bardzo podatni na
atak, nie są też tak szybcy jak
inne postacie.
A teraz najnowszy bohater
z tej roli – Samira. Nie dość
że posiadała o wiele większy
potencjał obrażeń niż staty-

pismo – pozew. Powinno się
zaznaczyć w nim przyczynę,
dla której konieczne jest podniesienie kwoty alimentów. W
tym celu powinno się opisać
zmiany, jakie zaszły od wydania poprzedniego wyroku w tej
sprawie. Należy również wskazać, do jakiej kwoty powinna
zostać podniesiona wysokość
świadczenia alimentacyjnego.
Osoba wnioskująca o zwiększenie alimentów musi udowodnić przed sądem zmianę
stosunków majątkowych oraz
wykazać, że zmiana ta była
istotna. W przeciwnym razie
istnieje duża szansa, że taki
wniosek zostanie oddalony.

Pozew o podwyższenie alimentów wnosi się do sądu
rejonowego właściwego dla
osoby uprawnionej do alimentów (lub jej opiekuna
prawnego, gdy jest to niepełnoletnie dziecko) albo rejonu
osoby pozywanej. Przywilej
wyboru jednego z tych sądów
należy do osoby wnoszącej
o podwyższenie alimentów.
Jeżeli osoba pozwana przebywa za granicą, pozew może
zostać rozpatrzony przez sąd
w Polsce. Pozew może zostać
wniesiony przez opiekuna
dziecka lub dorosłe dziecko
uprawnione do otrzymywania
alimentów.

SKN

CHALLENGER
styczny strzelec, to jest też
niesamowicie mobilna oraz
dzięki umiejętności defensywnej bardzo często potrafi wyjść
z walki obronną ręką. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy
od premiery była już „nerfiona” (osłabiana). No i sami
powiedzcie, jak taka postać
ma się na tle innych? Czy jest
zbalansowana? Taki właśnie
jest problem z równowagą i
nowymi czempionami. Riot
powinien zatem zadać sobie
pytanie – czy aby na pewno
robimy to dobrze? Skoro zarówno my, jak i oni chcemy
zachować spójność gry.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Jak każdy się już domyśla, balans w grach komputerowych jest bardzo ważny. Szczególnie jeżeli chodzi o rywalizację online z innymi
graczami. Ale czy aby na pewno zawsze tam występuje?

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

KUPON
Jak nazywa się widoczny na zdjęciu pomnik
przyrody znajdujący się w Książańskim Parku
Krajobrazowym?

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

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

Red

21

mISZmaSZ

WIESZ CO | NR 10/9.3.2021 r.

Fot. Tomasz Czeleń

» Rower coraz bardziej staje się kobietą

Rower jest OK

Kobiety i rower to ważna jedność!
Rowerzystki! Dziewczyny! Drogie Panie! Wszystkiego, co najlepsze! Niech Wasze nie
tylko rowerowe szlaki będa tylko te najlepsze i najatrakcyjniejsze. Pełne szczęścia
i pozytywnych wrażeń. Z okazji Waszego Święta ten artykuł będzie poświęcony Wam
– dziewczynom na rowerach.
Zdajecie sobie sprawę – drogie
Panie, że Wasza obecność w rowerowym świecie wiele znaczy? To, że po
prostu jeździcie dla przyjemności, bo
lubicie, to nie jest wszystko. Wasze
„bycie” na rowerze ma ogromne
znaczenie.
Zacznijmy od tego, że jeszcze
15 lat temu w wielu wysokorozwiniętych krajach w ruchu
rowerowym udział kobiet wynosił mniej więcej jedną panią na
trzech mężczyzn, a w niektórych
rejonach rowerzystki stanowiły
tylko 15%.

Od tego czasu wiele się zmieniło.
Rower stał się na tyle modny, że dziś
wielu służy nawet jako podstawowy
środek transportu. Liczba jeżdżących
na rowerach znacznie się pomnożyła
i … wyrównała. Dziś można powiedzieć, że na rowerze jeździ niemal
tyle samo pań co panów. To oznacza,
że jest bezpieczniej! Statystycznie kobiety mają bowiem większe obawy
dotyczące bezpieczeństwa w ruchu i
pokazują to fakty.
Wraz z rozwojem dobrej infrastruktury rowerowej w miastach, znacznie
wzrasta nie tylko ruch rowerowy, ale
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Jedzenie to jedna z najprzyjemniejszych czynności. A jeśli nie trzeba
stać „przy garnkach” w domu i można zamówić potrawę ze zniżką w dobrym lokalu, to już w ogóle pełnia szczęścia. A my wam to umożliwiamy,
dzięki naszemu stałemu partnerowi Restauracji Kryształowej w Świdnicy.
Rzecz jasna nic za darmo i pamiętajcie, że danie otrzymacie wyłącznie na
wynos. Żeby zjeść porządny lunch i skorzystać z atrakcyjnego rabatu,
który wam proponujemy, wystarczy wziąć udział w naszym konkursie i
poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Przy jakiej świdnickiej ulicy możemy natknąć się na widoczny na zdjęciu mural?
Jak co tydzień proponujemy wszystkim upust na wybrane danie w
Restauracji Kryształowa w Świdnicy. Pamiętajcie, każdy kupon z dobrą
odpowiedzią upoważnia do zakupu dowolnie wybranej potrawy z
15-procentowym rabatem! Wystarczy, że będziecie znać odpowiedź
i wytniecie z gazety kupon, a potem pokażecie go w lokalu przy zamówieniu. Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Na miłośników dobrego
jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji
Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy (10 marca)
do piątku (12 marca). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie na
wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

bardzo, właśnie udział Was, drogie
Panie! Chętniej chcecie wyjść na rower ze swoimi dziećmi, a to potężna
rekomendacja! Która kobieta narazi
ukochane osoby na niebezpieczeństwo i dyskomfort? Wasza rola jest
tu nieoceniona. Coraz częściej lubicie
na rowerze wyglądać kobieco – odpowiedni rower, sukienka, buty – czy
to nie oznaka, że czujecie się dobrze,
szczęśliwie i komfortowo?
W ośmiu edycjach największej
rowerowej kampanii „kręć kilometry” przejechano łącznie niemal
145 milionów km. Połowę wykrę-

ciły kobiety, a ich udział w ostatniej
edycji był nie mniejszy niż panów!
Dziewczyny coraz częściej spotykają
się w grupach, tworzą rowerowe
teamy towarzyskie. Same już dobrze
wiecie, jak to działa. Jak piękne panie mogą, to facet musi, taka duma
i ambicja!
W Danii, czy Holandii to Wy, kobiety jadące na rowerach, już od dawna
jesteście ikoną kultury, szyku i stylu.
Panie jeżdżące rowerem do pracy,
czy szkoły częściej osiągają lepsze
wyniki, niż wybierający samochód
czy komunikację zbiorową. Czują

się pewniej, są bardziej niezależne.
Pokazujecie, że jazda rowerem to
nie tylko błoto po czoło, mocne łydy
i trasy niczym z Tour de France.
Na rowerze łamiecie stereotypy.
Zmieniacie świat, sprawiacie, że
rower jest ważny w codziennym
życiu. Dodajecie mu popularności i
ważności w społeczeństwie. Dużo
większe znaczenie dla promocji
kolarstwa miała Włoszczowska niż
Majka i Kwiatkowski. Rower coraz
bardziej staje się kobietą! Wszystkiego Najlepszego!
Tomasz Czeleń

KUPON
Przy jakiej świdnickiej ulicy
możemy natknąć się na widoczny
na zdjęciu mural?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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O nadużywaniu alkoholu (2)
Spożywanie większych ilości alkoholu powoduje negatywne
skutki w różnych dziedzinach życia pojedynczych ludzi i społeczeństwa. Wyróżnia się alkoholizm nałogowy i przewlekły.
W życiu jednostki następuje: upośledzenie stanu zdrowia, pogorszenie sytuacji materialnej, degradacja
zawodowa, izolacja towarzyska,
konflikty rodzinne i te związane z
prawem. W życiu społeczeństwa
następuje: demoralizacja dzieci,
rozbicie rodziny, absencje chorobowe, zmniejszenie wydajności pracy,

wypadki komunikacyjne, wzrost
przestępczości.
Najczęstszymi objawami alkoholizmu są: zwiększona fizjologicznie
tolerancja na alkohol, objawy odzwyczajania się i głodu przy braku
alkoholu, nieumiejętność umiarkowanego picia (utrata kontroli nad
piciem i picie bez umiaru).

Wyróżnia się alkoholizm nałogowy i przewlekły. Nałogowy oznacza
skłonność do spożywania napojów
„wyskokowych” w stężeniach wywołujących stan oszołomienia. Cechuje go przede wszystkim uzależnienie psychiczne. Gdy długotrwałe
nadużywanie doprowadza do organicznych uszkodzeń, rozpoznajemy

alkoholizm przewlekły, z wyraźnymi
objawami uzależnienia fizycznego.
Alkohol działa szkodliwie na
niemal wszystkie tkanki i narządy.
Jego nadużywanie jest przyczyną
zaburzeń w układach: nerwowym,
dokrewnym, krążenia, pokarmowym, moczowo-płciowym i mięśniowym.

Obserwuje się ze strony układu
nerwowego i narządów zmysłów,
m.in. zwolnienie procesów psychicznych, zaburzenia snu, bóle i zawroty
głowy, zaburzenia wzroku, smaku,
węchu i czucia, nadpobudliwość
nerwową, psychozy, przecenianie
własnych możliwości, padaczkę,
depresję, halucynacje.
Występujące zaburzenia wydzielania wewnętrznego, to m.in. skłonność do rozwoju cech żeńskich u
mężczyzn i cech męskich u kobiet,
upośledzenie wydzielania hormonów tarczycy. U części alkoholików
stwierdza się, m.in.: anemię, przerost
i uszkodzenie oraz niewydolność
serca, nadciśnienie.
Ze strony układu pokarmowego
występują przewlekły nieżyt błony
śluzowej jamy ustnej, przełyku,
żołądka, dwunastnicy, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapalenie, stłuszczenie, zwłóknienie, zanik
lub marskość wątroby, zapalenie
trzustki, niedobory witamin.
Obniżenie sprawności mięśni, ich
zanik, drżenie (zwłaszcza mięśni rąk
i języka) są objawami występującymi ze strony układu mięśniowego,
zaś częste podniecenie płciowe z
opóźnieniem orgazmu, zaburzeniami
miesiączkowania oraz schorzenia
nerek – ze strony układu moczowo-płciowego. Należy podkreślić, że
często u alkoholików stwierdza się
nowotwory złośliwe jamy ustnej,
krtani, przełyku, gruczołu piersiowego, krokowego i wątroby. Alkohol
wzmaga bowiem działanie różnych
czynników rakotwórczych, także tych
zawartych w dymie tytoniowym.
Według Światowej Organizacji
Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka
dla zdrowia populacji.
Prof. Anna J. Kurnatowska,
prof. Piotr Kurnatowski

Co „mówi” nasz pupil?
Bardzo często słyszymy, że nasz czworonożny przyjaciel czegoś
się boi. Zastanawialiście się jednak, czym tak naprawdę jest
strach? A może to inna reakcja? Strach to stan emocjonalny, w
którym organizm chcąc uniknąć pewnego zagrożenia, wykazuje
napięcie, chęć ucieczki bądź walkę.
Dlatego podczas wizyty ze zwierzakiem u lekarza weterynarii zaobserwowaliście u niego rozmaite zachowania. Ot choćby sygnały uspokajające, jak na przykład: ziewanie,
unoszenie łapki, ziajanie. Albo szybsze bicie serca, wyższą temperaturę
ciała, podkulenie ogona pod siebie,
tulenie się w swojego opiekuna lub
mlaskanie. Koty natomiast często nie

chcą za nic w świecie opuścić swoich
transporterów.
Mimo jasnych sygnałów alarmowych pupila, często zapominamy
wspomóc go w tym procesie. Dlatego wszystkie złe wspomnienia mogą
przerodzić się w lęk. Warto, żebyśmy
o tym dokładnie pamiętali.
Lęk u naszego pupila to także
swoista reakcja na zagrożenia. Róż-

ni się on jednak od strachu tym,
że stany emocjonalne zwierząt są
wzmocnione innymi czynnikami
lub wieloma bardzo stresującymi
sytuacjami. Może się on pojawić
na przykład wtedy, gdy zaburzamy
etogram/harmonogram zwierzęcia.
Zostawiamy czworonoga pod opieką
innych osób. Adoptujemy zwierzę.
Również wówczas, gdy nasz pupil

» Złe wspomnienia u zwierząt
mogą przerodzić się w lęk

jest wyjątkowo czuły na dźwięki –
nie lubi burzy, fajerwerków, sygnału
domofonu.
Wszystkie te stany możemy zdiagnozować i naprawić z pomocą

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Alkohol działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy

specjalistów: behawiorystów zwierząt, trenerów psów, bądź lekarzy
weterynarii.
Justyna Rawska,
behawiorysta zwierząt, trener psów
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Do usunięcia zgrubień na podeszwach wykorzystuje się skalpele i
dłuta. Wielu moich pacjentów patrzy
z przerażeniem na te ostre narzędzia.
Jednak w rzeczywistości strach ma
wielkie oczy, a użycie ich wcale nie
wiąże się z bólem – wręcz przeciwnie, zabieg jest przyjemny. Później
wygładzam podeszwę specjalnym
frezem z nakładką ścierną.
Oprócz narzędzi w gabinecie znajduje się oczywiście fotel podologiczny i moja ulubiona – lampa lupa. Po
pierwsze doskonale oświetla, a po
drugie powiększa. Nic nie umknie
moim oczom i każdy zabieg jest wykonany dokładnie i starannie.
Kolejnym przyrządem jest frezarka,
urządzenie do elektrokoagulacji (nim
prowadzę terapię kurzajek). Do czyszczenia i dezynfekcji – myjka ultradźwiękowa oraz autoklaw – do sterylizacji
narzędzi. Zabieg podologiczny
to coś więcej niż klasyczna pielęgnacja stóp w salonach piękności.
Podolog ocenia i diagnozuje zmiany patologiczne na stopach, paznokciach. Proponuje terapie bądź kieruje
do dalszej diagnostyki.

» Zabieg podologiczny to coś więcej
niż klasyczna pielęgnacja stóp

Fot. użyczone (Studio S8)
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To coś więcej niż pielęgnacja
Barbara Krause-Maniowska

W trakcie wizyty w gabinecie podologicznym specjalista przeprowadza wywiad dotyczący stanu zdrowia, trybu życia, noszonego obuwia czy uprawianych sportów. Także
dolegliwości bólowych dotyczących kończyn dolnych oraz reakcji alergicznych na stosowane preparaty.
Podczas zabiegu podologicznego
zostają prawidłowo skrócone i opracowane paznokcie oraz usunięte wszelkie
zgrubienia, odciski, modzele. Jeśli zajdzie
taka potrzeba, zostanie rozpoczęta
terapia mająca na celu pozbycie się
problemu wrastających paznokci, brodawek wirusowych HPV nazywanych
kurzajkami, czy problemu pękających
pięt. Pamiętajcie, że ważna jest pielęgnacja domowa zalecona przez podologa.
Podstawowe narzędzia używane
podczas zabiegu to cęgi, sonda oraz

różnego rodzaju frezy. Cęgami skracane są paznokcie, sondą podologiczną
oceniam tor wzrostu paznokcia i stan
wałów okołopaznokciowych, w których często gromadzi się spora część
martwego naskórka dającego uczucie
dyskomfortu.
Frezy mają natomiast wiele zastosowań zależnie od ich kształtu,
materiału, z jakiego są wykonane.
Służą między innymi do opracowania
paznokci, nawet tych bardzo zgrubiałych i trudnych do obcięcia w domu.

» Podstawowe narzędzia używane podczas zabiegu
to cęgi, sonda oraz różnego rodzaju frezy
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

Poziomo:
3 - siłacz - osoba, którą cechuje wielka siła
fizyczna
4 - osoba wróżąca, przepowiadająca
przyszłość
8 - system uzupełniania sił zbrojnych
9 - legat papieski, pełniący równocześnie
stałą misję dyplomatyczną
11 - cecha ułożenia ciał niebieskich taka, że
Ziemia jest w środku układu
13 - znamię w postaci ciemnej owłosionej
plamki na ciele człowieka
15 - warstwa z zaprawy lub gipsu
pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów
16 - pisemne opracowanie danego
zagadnienia technicznego
Pionowo:
1 - potoczne określenie gramofonu
2 - sportowa gra zespołowa
rozgrywana na lodowisku
4 - znane paliwo, kopalina
5 - adaptacja utworu muzycznego do
wykonywania przez instrument, głos
6 - żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku,
które psoci i dokazuje
7 - nadanie czemuś bardziej szlechetnego,
uwznioślonego kształtu
8 - popularna nazwa marihuany
10 - teren odludny, najczęsciej bagnisty,
leśny i trudno dostępny
12 - nakrycie głowy noszone przez
Żydów, okrywające włosy i szczyt głowy
14 - mąż córki

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - członek najmłodszej grupy
metodycznej w organizacji
harcerskiej - zuch
4 - roślina z rodzaju Rubus
charakteryzująca się czarną
barwą owoców - jeżyna
7 - mieszkaniec Indii - Hindus
8 - izba w większych dworach
szlacheckich przeznaczona dla
kobiet – babiniec
10 - urządzenie do przepłukiwania wodą lub roztworem
leku jam ciała - irygator
11 - najniższa figura w kartach
do gry – walet
12 - muzułmański dostojnik
państwowy – emir
13 - kompozytor i pianista niemiecki, ostatni z tzw. klasyków
wiedeńskich – Beethoven
15 - zewnętrzne narządy
płciowe – genitalia

16 - lewa strona konta księgowego – debet
17 - długa, biała szata liturgiczna – alba
Pionowo:
1 - długa broń palna myśliwska – fuzja
3 - bezżeństwo osób duchownych, konsekrowanych – celibat
5 - wolne stanowisko pracy
– wakat
6 - porządek według ważności
osób lub rzeczy - hierarchia
9 - terytorium państwa, które
jest okupowane przez inne
państwo – zabór
14 - szkliwo - powłoka pokrywająca wyroby ceramiczne
– emalia
16 - niższa izba parlamentu
rosyjskiego - Duma

StreFa roZrYWkI /reklama
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program tv

Piątek

20:05
TVN

23:45

12 - 18 marca 2021
Poniedziałek

POLSAT

TVN

Ania Kwiatkowska (Agnieszka Więdłocha)
pracuje jako nauczycielka muzyki w jednej
z warszawskich szkół podstawowych. Jest
romantyczką, ale brakuje jej pewności
siebie. Idealnej drugiej połówki szuka na
portalach randkowych. Kolejne spotkanie
ma się odbyć w walentynkowy wieczór,
niestety potencjalny partner nie przychodzi. Do Ani dosiada się Tomasz Wilczyński
(Maciej Stuhr), który prowadzi najbardziej
kontrowersyjny i najpopularniejszy talkshow w kraju.

środa

20:05

20:00

Planeta singli
komedia, Polska, 2016

Moje pieskie
szczęście
TVP 2

Sobota

Barry Seal, król przemytu
ﬁlm biograﬁczny, Japonia, USA, 2017

00:30

John Rambo

TVP1

John Rambo samotnie mieszka w północnej
Tajlandii. Unika ludzi i ceni sobie spokój.
Zarabia na utrzymanie rybołówstwem,
naprawianiem starych łodzi i przeprawianiem nimi chętnych przez rzekę.
Pewnego dnia zgłasza się do niego grupa
chrześcijańskich misjonarzy, wśród których
są Michael Burnett i Sarah Miller. Przybysze
proszą go, by pomógł im przedostać się
na drugą stronę rzeki - do rozdartej wojną
Birmy. W sąsiednim kraju mają oni zamiar
wspierać represjonowaną ludność.

21:30
TVN

Szybcy i wściekli: Tokio Drift
ﬁlm sensacyjny, Niemcy, USA, 2006

Nastoletni outsider, Sean Boswell
(Lucas Black), bierze udział w nielegalnych
ulicznych rajdach samochodowych. Daje
się namówić na wyścig Clayowi (Zachery
Ty Bryan). Stawką jest dziewczyna rywala.
Sean wygrywa, ale straty, jakie spowodował, sprowadzają na niego kłopoty.
Grozi mu więzienie. Rozgoryczona matka
wysyła go do pracującego dla wojska ojca,
mieszkającego w zapuszczonej dzielnicy
Tokio. W nowym miejscu Sean czuje się
jeszcze bardziej wyobcowany.

Barry Seal (Tom Cruise) jest pilotem
pracującym dla Trans World Airlines. Jego
życie ulega zmianie, gdy w 1978 roku zostaje
zrekrutowany przez CIA. Zadanie, które
wykonuje w Ameryce Południowej, zwraca
uwagę kartelu z Medellín, a także samego
Pablo Escobara. Narkotykowy baron potrzebuje kogoś, kto posiada umiejętności Seala.
Postanawia zaproponować mu współpracę.
Barry szybko staje się przemytnikiem
substancji odurzających i broni. Film Douga
Limana opowiada prawdziwą historię.

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, Niemcy, USA, 2008

Niedziela
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Środa

23:45

Zemsta szeryfa

TVP2

western, USA, 1968

Czwartek

Moje pieskie szczęście
Do niewielkiej restauracji prowadzonej
przez Louiego (Michael Kopsa) i Nikki
(Joyce DeWitt) przychodzi zapłakana panna
młoda, Bailey Daley (Erika Christensen),
której towarzyszą trzy psy. Kobieta właśnie
uciekła sprzed ołtarza. Nieznajoma zaczyna
opowiadać właścicielom o swoim życiu
i nieudanych próbach znalezienia idealnego
kandydata na męża. Pomimo rad matki
Diny i przyjaciółki Amber pracująca jako
nauczycielka Bailey bezskutecznie próbowała
dopasować się do różnych partnerów.

Oklahoma, 1889 r. Były szeryf Jed Cooper
(Clint Eastwood) kupuje bydło, by hodować
je na swoim ranczo. Zostaje niesłusznie
oskarżony o kradzież zwierząt i zabójstwo
ich właściciela. Grupa krewkich kowbojów
postanawia sama wymierzyć mu karę
i wiesza go. Po chwili przejeżdżający obok
szeryf Bliss (Ben Johnson) odcina wisielca,
któremu udaje się przeżyć. W miasteczku
sędzia Adam Fenton (Pat Hingle) oczyszcza
Coopera z zarzutów. Mianuje go ponadto
zastępcą szeryfa.

22:30
TVN

komedia romantyczna, USA, 2014

Porady na zdrady
komedia romantyczna, Polska, 2017

Kalina i Fretka niedawno na własnej skórze
przekonały się, jak boli zdrada partnera.
Pierwsza planowała ślub, druga także
była przekonana, że jej związek kwitnie.
Sfrustrowane postanawiają założyć
ﬁrmę, w której na zlecenie kobiet będą
prowokować mężczyzn do zdrady i zbierać
dowody ich niewierności. Wszystko idzie
dobrze, dopóki nie dostają zlecenia od
Beaty Woltyńskiej, która posądza męża,
Macieja, coacha i specjalistę do spraw
damsko-męskich, o zdradę.

piątek
TVP 1
05:15
06:05
06:50
07:00
07:30
08:00
08:10
08:15
08:40
09:35
10:35
11:25
12:00
12:10
12:30
12:35
12:50
14:00
15:00
15:15

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
Agape - magazyn
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo - serial
obyczajowy TVP
Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
Kasta - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Natura w Jedynce
- Wielkie rzeki świata
Elif - serial, prod. Turcja
Wiadomości
Alarm! - magazyn
TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
21:55 Blondynka - serial TVP
22:40 Blondynka - felieton
22:55 Poszukiwany, poszukiwana - komedia
00:35 Ballistic - ﬁlm akcji
02:10 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial

12 marca
TVP 2

TVN

POLSAT

04:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
05:25 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Dookoła Bałtyku
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
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
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo

SERIAL KOSTIUMOWY

KOMEDIA

PROGRAM ROZRYWKOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Dance Dance Dance
22:45 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:50 Kino relaks - Magia
w blasku księżyca
- komedia, prod. USA,
2015, reż. Woody Allen,
wyk. Emma Stone
01:35 Mistyﬁkacja
- ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania,
1991, reż. Manny Coto,
wyk. Dolph Lundgren,
John Finn
03:20 Nigdy nie mów
nigdy - ﬁlm sensacyjny
05:30 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Planeta singli
- ﬁlm komedia,
Polska, 2016, reż. Mitja
Okorn, wyk. Maciej Stuhr,
Agnieszka Więdłocha,
Piotr Głowacki, Weronika
Książkiewicz
22:55 Król Skorpion
- ﬁlm przygodowy,
USA, Niemcy, Belgia,
2002, reż. Chuck Russell,
wyk. The Rock, Steven
Brand, Michael Clarke
Duncan, KellyHu,
Bernard Hill
00:50 Kuba Wojewódzki
01:50 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:10 Noc magii
03:30 Szpital - program
obyczajowy

22:10 Love Island.
Wyspa miłości
23:10 Lara Croft: Tomb
Raider
Bohaterka ﬁlmu,
niezwykle atrakcyjna
Lara Croft - uwielbia
niebezpieczne przygody
i ryzyko. Lara mieszka w
posiadłości odziedziczonej
po ojcu, poszukiwaczu
przygód. Richard Croft
zaginął przed laty podczas
jednej z wypraw. Córka
przejęła jego zainteresowania i podróżuje po
świecie, poszukując
skarbów.
01:30 Star Trek: W nieznane
04:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:55
08:25
09:05

11:00

12:10
13:30
14:25
14:50
15:55
17:45
18:00
18:30
18:55
20:00

Teledyski
Informacje kulturalne
Kronos Wierność
Czerwona oberża
- komedia, prod. Francja,
1951, reż. Claude Autant
- Lara, wyk. Fernandel
Fernandel, Jacques
Charon, Gregoire Aslan,
Francoise Rosay
Z biegiem lat, z biegiem dni - Kraków 1901
- serial TVP, reż. Andrzej
Wajda, Edward Kłosiński,
Anna Polony, Krystyna
Grochowicz
Film fabularny
Scena muzyczna
Wydarzenie aktualne
Nie marnuj jedzenia
Ucieczka w kajdanach
Co dalej?
Rok 2020
Informacje kulturalne
Reżyserzy
Wieczór kinomana

FILM OBYCZAJOWY

20:05 Wieczór kinomana
- Party
- ﬁlm prod. Wielka Brytania, 2017, reż. Sally Potter,
wyk. Cillian Murphy, Emily
Mortimer, Kristin Thomas,
Timothy Spall, Patricia
Clarkson, Cherry Jones,
Bruno Ganz
21:25 Tego się nie wytnie
- talk-show
22:50 Tego się nie wytnie
23:20 Gomorra IV - serial,
prod. Włochy, Niemcy
00:10 Teraz animacje! - D.I.M
- ﬁlm animowany
00:20 Teraz animacje! - Locus
- ﬁlm animowany
00:35 Co dalej?
00:55 Informacje kulturalne
01:25 Garsoniera
- ﬁlm obyczajowy

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Nash Bridges - serial
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Cena powrotu
21:55 Terrorysta
FILM AKCJI

23:50 Maczeta zabija
Amerykański rząd
zatrudnia Maczetę, by
pokrzyżował plany szalonego handlarza bronią.
01:55 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
02:50 Reporterzy.
Z życia wzięte
03:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

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

21:30 Bridget Jones:
W pogoni za rozumem
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, Francja,
Niemcy, Irlandia, 2004,
reż. Beeban Kidron, wyk.
Renée Zellwege
23:50 Sztuka kochania:
Historia Michaliny
Wisłockiej
- ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2017, reż. Maria
Sadowska, wyk. Magdalena Boczarska, Eryk Lubos,
Justyna Wasilewska,
Piotr Adamczyk, Jaśmina
Polak, Borys Szyc, Karolina Gruszka, Wojciech
Mecwaldowski, Danuta
Stenka, Arkadiusz
Jakubik
02:30 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 09:55 Gliniarz
i prokurator 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny
12:55 STOP Drogówka 13:55
Rubi 14:55 Z miłości do
dziecka 16:00 Policjantki
i Policjanci 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Gwiazdy Kabaretu 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
00:15 Hooligans 3 Danny,
przywódca grupy kibiców
West Ham United ze wschodniego Londynu, mając dość
chuligańskich wybryków, postanowił wyjechać, by zacząć
nowe życie. Teraz prowadzi
własny klub bokserski. 02:10
Interwencja 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów

TV Trwam
11:25 Głos Polski 11:35 100 cudownych miejsc 11:45 Spotkania z ekologią 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Droga Krzyżowa
w Boczkach Chełmońskich
13:10 Aktywna zima 13:30
Msza święta 14:30 Zrozumieć Antycywilizacje
14:55 Słowo Życia 15:00 Modlitwa 15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Świat
na wyciągnięcie ręki 17:00
Droga Krzyżowa słowami
Pisma Świętego
17:25 Kolory Świętości 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Warto zauważyć... 19:30
Opowieści Theo 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:05 Klan - telenowela TVP
06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni - magazyn
dla niepełnosprawnych
09:10 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
09:40 Fascynujący świat
- Miejsca kultu na świecie
10:40 Blondynka - serial TVP
11:40 Frisco Kid - komedia
13:45 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Ozdrowieńcy
15:05 Skoki Narciarskie
17:30 Teleexpress
17:35 Jaka to melodia?

05:50 Barwy szczęścia
06:55 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinny ekspres
11:50 Dance Dance Dance
- widowisko rozrywkowe
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
15:45 Smaki świata po polsku
16:25 Na dobre i na złe - serial
17:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:50 Słowo na niedzielę
- Granica państwa życia
czyli Chaldejczycy
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:20 Rodzinka.pl - serial
20:00 The Voice Kids
22:15 Kabaret. Super Show
Dwójki
23:25 Hity wszech czasów

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Efekt Domina
- program rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
14:00 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
15:50 MasterChef Junior
- program rozrywkowy
17:25 Efekt Domina
- program rozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Barry Seal, król przemytu - ﬁlm, USA, Japonia

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

18:30 Stulecie Winnych
- serial TVP, reż. Michał
Rogalski, Piotr Trzaskalski,
Piotr Śliskowsi
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę
- Gentleman
z rewolwerem
- ﬁlm fabularny
23:15 Poszukiwany,
poszukiwana
- komedia, reż. Stanisław
Bareja, wyk. Adam
Mularczyk
00:55 Ballistic - ﬁlm akcji
02:35 Jaka to melodia?
03:30 Party przy świecach
04:30 Z pamięci - felieton
04:35 Zakończenie

00:25 I że ci nie odpuszczę
- komedia
prod. USA, 2018, reż. Rob
Greenberg, wyk. Eugenio
Derbez, Anna Faris, Eva
Longoria
02:20 Saga Wikingów
- ﬁlm akcji, prod.
Szwajcaria, Niemcy,
Republika Południowej
Afryki, 2014, reż. Claudio
Fah, wyk. Tom Hopper,
Ryan Kwanten, Ken Duken,
Charlie Murphy
04:05 Toccata
- ﬁlm TVP,
reż. Aleksander Kuc,
wyk. Ewa Dałkowska,
Zygmunt Hubner, Elżbieta
Kilarska, Ryszard Szczyciński, Jerzy Nowak
05:15 Zakończenie

27
13 marca

program tv

WIESZ CO | NR 10/9.3.2021 r.
sobota

22:20 Złodziejka
tożsamości
- komedia, USA,
2013, reż. SethGordon,
wyk. Jason Bateman,
Melissa McCarthy, Jon
Favreau, Amanda Peet,
Robert Patrick
00:50 Odwet
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2003,
reż. F. Gary Gray, wyk.
Vin Diesel, Larenz Tate,
Timothy Olyphant, Geno
Silva, Jacqueline Obradors,
Steve Eastin
03:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

POLSAT
06:00
08:30
10:10
10:40
12:40
13:45
14:45
15:45
17:45
18:50
19:25
20:05

21:05

Nowy dzień z Polsat
Horton słyszy Ktosia!
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Design Dream.
Pojedynek na wnętrza
Łowcy nagród
Rolnicy. Podlasie
Więzienie
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Kowalscy kontra
Kowalscy
Opowieść o dwóch rodzinach, które teoretycznie
łączy tylko to samo popularne w Polsce nazwisko, a
różni właściwie wszystko!
Choć żyją w dwóch innych
światach oraz dzieli ich
wykształcenie, status
społeczny to nagle, jedna
wiadomość sprawi, że
staną się sobie bliżsi.
Piękni i bezrobotni

FILM PRZYGODOWY

22:05 Vabank
Warszawa, lata trzydzieste. Słynny kasiarz
Henryk Kwinto mści się
na dawnym wspólniku
Kramerze, który przed
laty wydał go policji i
doprowadził do śmierci
przyjaciela.
00:35 Suma wszystkich
strachów
- thriller
Tajemnicza organizacja
neonazistowska zdobywa
bombę atomową, którą
chce zdetonować w Baltimore podczas rozgrywek
futbolowych, a winą za
atak obarczyć Rosję.
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Tyle słońca
w całym mieście.
Niezapomniane przeboje Anny Jantar
07:55 Informacje kulturalne
08:25 Od ucha do ucha
- Baśnie i bajki polskie
08:35 Od ucha do ucha - Casting - ﬁlm dokumentalny
09:00 Od ucha do ucha
- Awantura o Basię
10:25 Awatar, czyli zamiana
dusz - ﬁlm TVP
11:40 Serialowa nostalgia
- Kariera Nikodema
Dyzmy - serial TVP
12:50 Urodzeni artyści
- Rodzina Wendtów
13:25 Stawka większa niż życie - Łączniczka z Londynu
- spektakl teatralny
14:55 Tego się nie wytnie
16:20 Retro kino - Amator
18:15 Tamte lata, tamte dni
18:50 Count Basie własnymi
słowami - ﬁlm

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney
Fox decyduje się
podróżować po świecie,
by odnaleźć zaginione
skarby i dzieła sztuki.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
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, jak i młode.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Kosmiczny wykop
06:15 Szkoła
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:20 Hotel Paradise
12:20 Andrzej Bargiel
- Śnieżna Pantera
13:20 Nowy Jork, nowa miłość
- ﬁlm komedia, USA, 2004,
reż. Dennie Gordon, wyk.
Ashley Olsen, Mary-Kate
Olsen, Eugene Levy, Andy
Richter
15:10 Junior
- ﬁlm komedia, USA, 1994,
reż. Ivan Reitman, wyk.
Arnold Schwarzenegger,
Danny DeVito, Emma
Thompson, Frank Langella, Pamela Reed, Aida
Turturro, James Eckhouse
17:30 Jurassic World
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2015

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:10 Scooby Doo
podbija Hollywood 08:00
Galileo 10:05 Wyspa piratów
12:50 STOP Drogówka 13:55
A.X.L. Pies-robot - tajny
projekt z wykorzystaniem
najbardziej zaawansowanej
sztucznej inteligencji na
świecie - mający służyć do
ochrony żołnierzy w walkach
wydostaje się. 16:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci
22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:05 Agenci Wybuchowy
ﬁlm akcji, w którym dwaj
pracownicy rywalizujących
agencji muszą współpracować ze sobą. Jest tylko
jeden problem: żaden z nich
nie wie, że obaj są tajnymi
agentami. 02:25 Disco Polo
Life - program rozrywkowy

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

20:00 Bilet do kina
- Tulipanowa gorączka
- ﬁlm fabularny
21:55 Blue Wild Angel.
Jimi Hendrix
na Wyspie Wight
- koncert
23:35 Seans kultowy
- Mechaniczna
pomarańcza
- ﬁlm prod. Wielka
Brytania, USA, 1971,
reż. Stanley Kubrick
02:00 Urodzeni artyści
02:35 Wieczór kinomana
- Party - ﬁlm prod.
Wielka Brytania, 2017, reż.
Sally Potter, wyk. Cillian
Murphy, Emily Mortimer
04:00 Wszystko będzie
dobrze - dramat
05:45 Zakończenie

20:00 Mocne sobotnie
kino: Ostateczna
rozgrywka
Piłkarski stadion
zostaje opanowany
przez rosyjskich terrorystów. Były komandos
usiłuje powstrzymać
napastników.
22:00 Niebezpieczna
dzielnica
23:30 Strzelec wyborowy
01:35 Castle
02:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:20 Biesiada na cztery
pory roku
04:05 Z archiwum
policji
04:50 Dyżur - serial

20:00 Kac Vegas
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2009, reż. Todd
Phillips, wyk. Bradley
Cooper, Ed Helms, Zach
Galiﬁanakis, Justin Bartha,
Heather Graham, Sasha
Barrese, Jeﬀ rey Tambor,
Mike Tyson
22:20 Ciemniejsza strona
Greya - ﬁlm obyczajowy,
Chiny, Japonia, USA, 2017,
reż. James Foley, wyk.
Dakota Johnson, Jamie
Dornan, Eric Johnson,
Eloise Mumford
00:50 Zabójcy królowych
piękności
01:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:25 Noc magii

TV Trwam
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Sympozjum 12:50 Aktywna
zima 13:10 100 cudownych
miejsc na świecie 13:20
Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:35 Inna Teresa
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia
16:10 Powrót do Dylągowej
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30 Mocni Jego
mocą 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej
Górze 21:20 Informacje dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
05:10
06:00
06:25
06:55
07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:50
13:15
14:15
14:25
15:05
17:30

Klan - telenowela TVP
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Weterynarze z sercem
Przyrodnik na tropie
Jako w niebie,
tak i w Komańczy
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Pasterz
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
Okrasa łamie przepisy
Skoki Narciarskie
Teleexpress

SERIAL KRYMINALNY

17:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
prod. TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:15 To był rok!
22:20 Zakochana Jedynka
- Orchidea miłości
- komedia, prod. USA
24:00 Gentleman z rewolwerem - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2018
01:40 Młodość - dramat,
prod. Francja, Szwajcaria,
Wielka Brytania, 2015,
reż. Paolo Sorrentino
03:55 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:40 Z pamięci - felieton
04:45 Zakończenie

14 marca
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

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

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Efekt Domina
12:00 Co za tydzień
- magazyn
12:30 Tajemnica
zawodowa - serial
13:30 Los numeros
- ﬁlm komedia, Polska,
2011, reż. Ryszard Zatorski, wyk. Lesław Żurek,
Justyna Schneider
15:10 Planeta singli - ﬁlm
komedia, Polska, 2016
18:00 Równi sobie
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:25 Ratatuj
10:45 Spider-Man 2
Minęły dwa lata o czasu,
kiedy spokojny chłopak o
łagodnym usposobieniu, Peter odszedł od
swojej ukochanej, z którą
związany był od wielu
lat - Mary Jane Watson.
Wtedy to właśnie podjął
decyzję, że życie jego
będzie podporządkowane
nie uczuciom lecz odpowiedzialności za, na której
rzecz będzie działał jako
Spider-Man.
13:40 Ninja Warrior Polska
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:35 Design Dream
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo - Klinika Skeczów Męczących

07:00 Liturgia prawosławna
z klasztoru św. Onufrego Wielkiego
08:25 Od ucha do ucha
09:30 Od ucha do ucha
- Kopciuszek - spektakl
10:30 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
11:40 Trzeci punkt widzenia
12:15 Przygody Münchhausena - ﬁlm przygodowy
13:55 Ogień pod pokładem
- ﬁlm fabularny, prod.
Wielka Brytania, 1957
16:00 Beethoven w team
Lab Tokyo - koncert
17:15 Niedziela z...
twórczością Anny
Jantar
18:05 Niedziela
z..Twórczością Anny
Jantar - Pejzaż bez Ciebie
19:20 Niedziela z...
Twórczością Anny
Jantar - Tyle słońca
w całym mieście

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:20 Małolaty u taty
Charlie Hinton wraz ze
swoim przyjacielem
tracą swoje posady.
Są zmuszeni zrezygnować
z posyłania dzieci do
prestiżowego przedszkola Chapman Academy.
Charlie postanawia więc
sam założyć nowatorskie
przedszkole z niekonwencjonalnymi metodami
wychowania dzieci.
11:15 Sezon na psa
13:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
O soli cenniejszej
niż złoto
14:45 Najpiękniejsze
baśnie: O złotym
talarze
15:55 Królewna Śnieżka
- ﬁlm przygodowy
18:00 Powiedz tak

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Kosmiczny wykop
06:15 Szkoła
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:20 Hotel Paradise
12:20 Ten moment
12:50 Endrju - dokument
13:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:50 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:55 Wakacje Jasia Fasoli
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, Francja, Niemcy,
2007, reż. Steve Bendelack,
wyk. Rowan Atkinson,
Emma De Caunes, Jean
Rochefort, Karl Roden,
Max Baldry, Willem Dafoe,
Steve Pemberton
17:50 Sposób na teściową
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2005, reż. Robert
Luketic, wyk. Jane Fonda

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

21:00 Saga Wikingów
- ﬁlm akcji, prod. Szwajcaria, Niemcy, Republika
Południowej Afryki,
2014, reż. Claudio Fah,
wyk. Tom Hopper
22:50 Kino bez granic - Nasz
najlepszy rok - ﬁlm
obyczajowy, prod. Francja,
2017, reż. Cedric Klapisch,
wyk. Pio Marmai, Anna
Girardot, Francois Civil
00:55 Body/Ciało - dramat,
reż. Małgorzata Szumowska, wyk. Janusz Gajos,
Maja Ostaszewska
02:35 Ostatnia akcja
- komedia sensacyjna
04:15 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
04:40 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Szybcy i wściekli:
Tokio Drift
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2006, reż. Justin
Lin, wyk. Lucas Black, Bow
Wow, Nathalie Kelley, Brian Tee, Kang Sung, Brian
Goodman, Vin Diesel
23:45 Obecność II
- ﬁlm horror, USA,
2016, reż. James
Wan, wyk. Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Madison
Wolfe, Frances O’Connor,
Lauren Esposito, Franka
Potente
02:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

22:10 Love Island.
Wyspa miłości
23:10 Pitbull. Ostatni pies
Kiedy ginie Soczek,
partner Majamiego,
policjanci z wydziału
terroru rozpoczynają
dochodzenie. Schwytanie
sprawcy uważają nie tylko
za swój obowiązek, ale też
punkt honoru. Niestety,
wydział jest przetrzebiony
zmianami organizacyjnymi i zwolnieniami.
01:55 John Rambo
- ﬁlm akcji
03:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:15 Złota dama
- ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania,
2015, reż. Simon Curtis,
wyk. Helen Mirren, Ryan
Reynolds, Daniel Bruhl,
Katie Holmes, Charles
Dance
22:10 Scena taneczna
23:10 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:40 Toni Erdmann
- komedia
02:25 Teraz animacje!
- D.I.M - ﬁlm animowany,
reż. Marek Skrobecki
02:35 Teraz animacje! - Locus
- ﬁlm animowany,
reż. Anita Kwiatkowska
02:55 Kino nocne
- Tulipanowa gorączka
04:45 Gigant - ﬁlm

20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Mad Max: Na drodze
gniewu
Max przyłącza się do grupy
uciekinierek z Cytadeli
- osady rządzonej przez
Wiecznego Joe. Tyran wraz
ze swoją bandą rusza za
nimi w pościg.
22:35 Hotel Artemis
00:25 Anakonda
02:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:55 Taki jest świat
- program informacyjny
03:45 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum policji
05:00 Rodzinny interes

20:00 Godzilla
- ﬁlm przygodowy,
USA, Japonia, 2014, reż.
Gareth Edwards, wyk.
Aaron Taylor-Johnson,
Elizabeth Olsen, Bryan
Cranston, Ken Watanabe,
Juliette Binoche, David
Strathairn, Sally Hawkins
22:40 Ścigany
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1993, reż. Andrew
Davis, wyk. Harrison
Ford, Tommy Lee Jones,
Jeroen Krabbe, Sela Ward,
Joe Pantoliano, Julianne
Moore
01:20 Zabójcy królowych
piękności
02:20 Druga strona medalu
- talk show
03:30 Noc magii

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 07:35 Scooby-Doo!
Wyprawa po mapę skarbów
08:35 Alvin i wiewiórki
10:25 Galileo 12:30 STOP
Drogówka 13:30 Gwiazdy
Kabaretu 14:40 Agent XXL
2 Malcolm Turner zatrudnia
się jako gosposia w rodzinie
Toma Fullera, którego
posądza o zaprojektowanie
groźnego wirusa komputerowego, otwierającego dostęp
do najtajniejszych akt rządowych. W przebraniu Mamuśki
przeprowadza się do domu
Fullerów i roztacza troskliwą
opiekę nad żoną Toma, Leah
i trójką ich dzieci.
16:45 Agent XXL: Rodzinny interes 19:00 Galileo 20:00 Joe
Black 23:45 Teren prywatny
Małżeństwo Franka i Susan
Morrisonów rozpadło się.
01:40 Śmierć na 1000 sposobów 02:10 Interwencja

TV Trwam
11:25 Jesteśmy katolikami
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
13:50 Życie św. Weroniki
Giuliani. Przebudzenie giganta 15:30 Cud wirującego
słońca - prawdziwa historia
objawień fatimskich
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Zostań
Żołnierzem RP 17:15 Gorzkie
Żale 17:45 100 cudownych
miejsc na świecie. Maroko:
Miasto Marakesz 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Opowieści
biblijne historie animowane
z Nowego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Kolory Świętości
21:00 Apel Jasnogórski

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
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
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 BBC w Jedynce
- Na ratunek młodym
szympansom - Cuda się
zdarzają - serial

05:00 Cafe piosenka
05:30 Górscy ratownicy
06:15 Policzmy się dla Polski
06:25 Coś dla Ciebie
06:50 Familiada
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:25 Koło fortuny
13:05 Policzmy się dla Polski
13:15 Kozacka miłość - serial
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:05 Górscy ratownicy
15:50 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
16:00 Koło fortuny - teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:10 Uwaga! - magazyn
05:20 Nowa Maja
w ogrodzie
05:50 Akademia
ogrodnika
06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Jesteśmy w domu!
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:50 Policzmy się
dla Polski
- felieton
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Znaki
22:15 Świat bez ﬁkcji
23:25 Warto rozmawiać
00:25 Orchidea miłości
02:05 Zemsta szeryfa

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 Czarna róża
22:45 Karmazynowe wesele
- serial, prod. Francja
23:45 Fuga - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2018, reż.
Agnieszka Smoczyńska,
wyk. Gabriela Muskała,
Łukasz Simlat, Małgorzata
Buczkowska
01:40 Warto kochać - serial
02:35 Tato - dramat
04:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:55 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Równi sobie
22:30 Godziny szczytu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Brett Ratner,
wyk. Jackie Chan, Chris
Tucker, Tom Wilkinson,
Elizabeth Pena, Philip
Baker Hall, Mark Rolston,
Chris Penn
00:40 Co za tydzień
- magazyn
01:10 The shooter
- serial, USA
02:10 Uwaga!
- magazyn
02:30 Noc magii
03:50 Szpital - program
obyczajowy

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

20:05 MEGA HIT
- John Rambo
John Rambo prowadzi
spokojne życie w okolicach Bangkoku, gdzie
pracuje przy starych
łodziach. Pewnego dnia
grupa chrześcijańskich
misjonarzy zwraca się do
niego z prośbą o przewiezienie ich do Birmy. Rambo
zgadza się i przewozi ich
na drugi brzeg rzeki.
22:05 Love Island.
Wyspa miłości
23:20 Jack Reacher:
Jednym strzałem
02:15 Zabójca idealny
03:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
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TVP Kultura
07:00
08:10
09:55
11:00
12:15
13:30
13:35
13:40
14:00
14:50
15:55
17:30
17:55
18:30
18:55

Muzyczne poranki
Tego się nie wytnie
Reżyserzy
Z biegiem lat,
z biegiem dni - Kraków
1902 - serial TVP
Bo jestem geniuszem!
Lorenza Mazzetti
- ﬁlm dokumentalny
Oh My Darling
- ﬁlm animowany
Dokument - ﬁlm
Poza starością
- ﬁlm animowany
Niedziela z...
twórczością Anny
Jantar
Cary Grant - po drugiej
stronie lustra - ﬁlm
Ikaria XB
- ﬁlm science ﬁction
Rok 2020
Trzeci punkt
widzenia
Informacje kulturalne
Wszystko dla Pań
DRAMAT

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Podziemny krąg
- dramat, prod. USA,
1999, reż. David Fincher,
wyk. Brad Pitt, Helena
Bonham Carter
22:25 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
23:05 Panorama kina
polskiego - Demon
- dramat, prod. Polska,
Izrael, 2015, reż. Marcin
Wrona, wyk. Itay Tiran,
Agnieszka Żulewsk
00:50 Scena taneczna
01:50 Rok 2020
02:20 Informacje
kulturalne
02:45 Żelazna klasyka
- Widmo wolności
04:40 Luna - krótkometrażowy,
prod. Polska

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Zabójcza przesyłka
FILM AKCJI

22:00 Mad Max:
Na drodze gniewu
Max przyłącza się do grupy
uciekinierek z Cytadeli
- osady rządzonej przez
Wiecznego Joe. Tyran wraz
ze swoją bandą rusza za
nimi w pościg.
00:25 Saper
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

21:30 Podatek od miłości
- ﬁlm komedia, Polska,
2017, reż. Bartłomiej
Ignaciuk, wyk. Aleksandra
Domańska, Grzegorz
Damięcki, Roma
Gąsiorowska, Michal Czernecki, Anna Smołowik,
Ewa Gawryluk, Zbigniew
Zamachowski
23:45 Blade, Wieczny Łowca
- ﬁlm horror, USA, 1998,
reż. Stephen Norrington,
wyk. Wesley Snipes,
Stephen Dorﬀ, Kris Kristoﬀerson, N’Bushe Wright,
Donal Logue,
Udo Kier, Arly Jover
02:15 Druga strona
medalu
- talk show
03:25 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 09:55 Gliniarz
i prokurator 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy
20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Zwiastun
zagłady. Podczas gdy Ziemię
zaczynają nawiedzać opisane
w przepowiedni Majów katastrofy zwiastujące koniec
świata, pracownik wydawnictwa i młoda archeolog
muszą rozwiązać zagadkę
tajemniczego przedmiotu,
który może ocalić świat przed
zagładą. 23:30 Galileo 01:30
Pękniesz ze śmiechu

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie. Miasto Uxmal,
Meksyk 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Filmowe życiorysy
13:30 Msza święta 14:30
Podhalański Ogień 14:55
Kolory Świętości 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria
polskie 16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Natura obiektywnie
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
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
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- Bliskie spotkania ze
zwierzętami - Dżungla

05:00 Cafe piosenka
05:30 Górscy ratownicy
06:15 Policzmy się dla Polski
06:25 Na Skale... - reportaż
06:50 Familiada
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Górscy ratownicy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

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

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

07:25 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:25 Rok 2020
08:55 Wydarzenie aktualne
09:20 Ikaria XB
- ﬁlm science ﬁction
11:00 Z biegiem lat, z biegiem
dni - Kraków 1905
- serial TVP
12:15 Herge. Życie w cieniu
Tintina - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2016,
reż. Hugues Nancy
13:30 Tego się nie wytnie
- talk-show
15:05 Syndrom Wenecki
- ﬁlm dokumentalny
16:10 Fatima - ﬁlm fabularny
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Tamte lata, tamte dni
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Wszystko dla Pań
20:00 Wesele
- spektakl teatralny

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

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM OBYCZAJOWY

THRILLER

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
16:50 Skoki Narciarskie
16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Magazyn Ekspresu
Reporterów
20:30 Leśniczówka
20:55 Wielkie rodziny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni
- reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:30 Zemsta szeryfa

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:40 Sanditon - serial,
prod. Wielka Brytania,
2019
22:30 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
22:40 Karmazynowe wesele
- serial, prod. Francja
23:40 Ludzkie historie
- Synek, prod. Polska
00:45 Eroica - dramat,
prod. Polska, 1957,
reż. Andrzej Munk,
wyk. Edward Dziewoński
02:20 Niewinne - dramat
04:20 Reakcja bliźniacza
- ﬁlm dokumentalny
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

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

23:10 Sypiając z wrogiem
Laura i Martin są
małżeństwem od 4 lat.
Pozornie wydają się
idealną parą, jednak w
rzeczywistości ich związek
to koszmar. Szaleńczo
zazdrosny Martin znęca się
nad żoną, którą traktuje
jak swoją własność. Pewnego dnia Laura ucieka
z domu. Finguje własną
śmierć, zmienia nazwisko i
wygląd.
01:20 Replikant
Oﬁarami obłąkanego
seryjnego zbójcy zwanego
„Pochodnią” padają
matki z małymi dziećmi
- martwe ciała podpala.
03:30 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

22:00 Lekkie obyczaje
- Co przynosi przyszłość
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 2016,
reż. Mia Hansen, wyk.
Isabelle Huppert, Andre
Marcon, Roman Kolinka,
Edith Scob
23:45 Co dalej? - program
publicystyczny
00:05 Informacje kulturalne
00:35 Młoda Polska
- Dzień pierwszy
01:10 Panorama kina
polskiego
- Demon
- dramat, prod. Polska,
Izrael, 2015, reż. Marcin
Wrona, wyk. Itay Tiran,
Agnieszka Żulewska
02:50 Kino Mocnych Wrażeń
- Podziemny krąg

22:00 Cena powrotu
- thriller
Córka teksańskiego
biznesmena zostaje porwana przez gangsterów.
Na ratunek rusza doświadczony ochroniarz.
23:55 Hotel Artemis
01:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:10 Dyżur - serial
dokumentalny
02:50 Na jedwabnym
szlaku
03:30 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

21:30 Kod dostępu
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2001,
reż. Dominic Sena,
wyk. John Travolta,
H. Jackman, Halle
Berry, Don Cheadle,
Sam Shepard, Vinnie
Jones
23:40 Ponad bezprawiem
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2012, reż. Oliver
Stone, wyk. Taylor Kitsch,
Blake Lively, Aaron
Taylor-Johnson, John
Travolta, Benicio Del Toro,
Salma Hayek
02:20 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
03:25 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 09:55 Gliniarz
i prokurator 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny
21:40 Nożownik Bonham to były
instruktor amerykańskich
Sił Specjalnych, który szkolił
perfekcyjne maszyny do zabijania. Paradoksalnie, uczył
czegoś, czego sam nigdy nie
doświadczył - nigdy nikogo
nie zabił. Aaron Hallam to
najbardziej uzdolniony uczeń
Bonhama, który jako komandos uczestniczył w niezwykle
krwawych walkach. 23:30
STOP Drogówka

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
Polski 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Sanktuaria polskie 12:40
Śladami apostoła Pawła
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:30 Antarktyda
15:25 100 cudownych miejsc
na świecie 15:35 Filmowe
życiorysy 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop Młodych
16:50 Chingola 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Rajd Katyński 17:55 Poczet Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Każdy
maluch to potraﬁ 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

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

05:30 Górscy ratownicy - serial
06:25 Mistyka studni
06:50 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
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 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

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
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
21:05 Komisarz Mama
22:10 Love Island.
Wyspa miłości

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:35 Niedziela z...
twórczością Anny
Jantar
09:30 Fatima - ﬁlm fabularny
11:00 Z biegiem lat, z biegiem
dni - Kraków 1907
- serial TVP
12:40 Gdzie jest dziadek?
13:05 Rzecz Polska
13:20 Komponowanie
przestrzeni. Rzeźby
awangardy - reportaż
13:40 Tamte lata, tamte dni
- Andrzej Titkow
14:20 Odkrywając
Beethovena
15:30 Portret rodzinny we
wnętrzu - ﬁlm
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
- Rodzina Wendtów
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Wszystko dla Pań

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
23:10 Historia bez tajemnic
00:20 Mała matura 1947
01:20 Okup za córkę - ﬁlm
03:00 Prokurator - serial
kryminalny TVP

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe - serial
21:45 Sanditon - serial, prod.
Wielka Brytania, 2019
22:45 Karmazynowe wesele
- serial, prod. Francja
23:45 Moje pieskie szczęście
- komedia romantyczna,
prod. USA, 2014,
reż. Terry Ingram
01:20 W pułapce miłości
02:20 AMazon: co oni o nas
wiedzą? - ﬁlm
03:25 Zaginiona - serial TVP
04:20 Rodzinka.pl - serial
04:45 Zakończenie

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Tajemnica
zawodowa - serial
22:30 Epidemia strachu
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, 2011,
reż. Steven Soderbergh,
wyk. Marion Cotillard,
Matt Damon, Laurence
Fishburne, JudeLaw,
Gwyneth Paltrow, Kate
Winslet, Jennifer Ehle,
Elliott Gould
00:50 Superwizjer - magazyn
reporterów
01:25 Tajemnica
zawodowa
02:25 Uwaga! - magazyn
02:45 Noc magii
04:05 Szpital

23:10 Klik: i robisz,
co chcesz
- komedia
Architekt Michael
Newman skupia się przede
wszystkim na pracy.
Zaniedbuje swoją rodzinę:
piękną i kochającą żonę
Donnę oraz dwoje dzieci.
Jednak zestresowany
mężczyzna liczy na to, że
jego szef Ammer w końcu
go doceni i zaproponuje
mu spółkę.
01:40 Jaja w tropikach
W dżungli, bez asystentów
i telefonów komórkowych,bohaterowie traﬁają
na narkotykowy gang.
04:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska

20:00 Genialna
przyjaciółka - serial,
prod. Włochy, 2018
21:10 Na wschód
od Hollywood
- Ostatni cesarz
- dramat, prod. Wielka
Brytania, Hongkong,
Chiny, 1987, reż. Bernardo
Bertolucci, wyk. John
Lone, Joan Chen, Peter
O’Toole
24:00 Więcej niż ﬁkcja
- Dlaczego jesteśmy kreatywni? - ﬁlm dokumentalny
01:40 Jazz Juniors 2020
- Premiery / dzień
improwizacji I - koncert
03:10 Co dalej?
03:30 Informacje kulturalne
03:55 Lekkie obyczaje - Co
przynosi przyszłość

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Pakt z mordercą
21:45 Uwięziona w mroku
23:35 Wielkie wesele
01:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
01:40 Dyżur - serial
dokumentalny
02:05 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
03:00 Taki jest świat
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

21:40 Na pokuszenie
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2017, reż. Soﬁa Coppola,
wyk. Colin Farrell, Nicole
Kidman, Kirsten Dunst,
Elle Fanning, Oona
Laurence
23:35 Kac Vegas
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2009, reż. Todd
Phillips, wyk. Bradley
Cooper, Ed Helms, Zach
Galiﬁanakis, Justin Bartha,
Heather Graham, Sasha
Barrese, Jeﬀ rey Tambor,
Mike Tyson
01:55 Zabójcy królowych
piękności
02:55 Druga strona
medalu
- talk show
03:30 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 09:55 Gliniarz
i prokurator 10:55 Detektywi
w akcji Detektywi zmagają
się z najdziwniejszymi
sprawami, którą trapią ich
nie mniej dziwnych zleceniodawców. 11:55 Kobra
- oddział specjalny 12:55
STOP Drogówka 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:40 Agenci Film akcji,
w którym dwaj pracownicy
rywalizujących agencji muszą współpracować ze sobą.
Jest tylko jeden problem:
żaden z nich nie wie, że obaj
są tajnymi agentami. 23:55
Śmierć na 1000 sposobów
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Świat na
wyciągnięcie ręki. Wyprawa
na kraniec Syberii 11:15
Jestem mamą 11:30 Myśląc
Ojczyzna 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Święty Patryk, apostoł Irlandii 13:15 Kazembe 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:30 Geniusz Stworzenia
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 16:30 Po co
nam wykopaliska? 17:00
Po stronie prawdy 17:30
Rykoszetem 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

18 marca

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 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:45 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
12:55 Natura w Jedynce
- Bliskie spotkania ze
zwierzętami - Lasy

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2012
06:10 Policzmy się dla Polski
06:20 Smaki świata po polsku
- magazyn
06:50 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial

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

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
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island. Wyspa
miłości

07:00 Teledysk
07:50 Informacje kulturalne
08:15 Tamte lata, tamte dni Andrzej Titkow
08:50 Portret rodzinny
we wnętrzu - ﬁlm
obyczajowy, prod. Włochy,
Francja, 1974, reż. Luchino
Visconti
11:00 Z biegiem lat, z biegiem
dni - Kraków 1914 - serial
12:35 Złota kaczka
- baśń ﬁlmowa
13:30 Rok 2020
13:55 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:35 Pierre Richard
16:00 Marty - ﬁlm fabularny
17:30 Co dalej?
17:50 Rzecz Polska
18:05 Willmann. Opus minor
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Wszystko dla Pań
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges - serial
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Pokojówka
na Manhattanie
Kandydat na senatora
przez pomyłkę bierze
pokojówkę za gościa
ekskluzywnego hotelu,
w którym się zatrzymał.
Zauroczona nim kobieta
nie ma odwagi wyprowadzać go z błędu.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:45 Policzmy się
dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
16:50 Skoki Narciarskie
16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Sprawa dla reportera
21:55 Magazyn śledczy
Anity Gargas - magazyn
22:30 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:15 Motel Polska
23:50 Tanie Dranie
00:35 Londyńczycy - serial

15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2013
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na sygnale - serial
21:50 Sanditon - serial
22:50 Zabójczy widok
- ﬁlm sensacyjny
01:10 Teściowie - komedia
02:55 Bez tożsamości - serial
03:50 Art Noc

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Porady na zdrady
- ﬁlm komedia,
Polska, 2017,
reż. Ryszard Zatorski,
wyk. Magdalena Lamparska, Mikołaj Roznerski,
Anna Dereszowska,
Krzysztof Czeczot, Weronika Rosati, Tomasz Karolak,
Olga Borys
00:35 Chyłka-Rewizja - serial
01:40 Uwaga!
- magazyn
02:00 Noc magii
03:20 Szpital - program
obyczajowy

23:10 Dzień matki
Każda rodzina obchodzi
Dzień Matki na swój
sposób. Jedni w podniosłej
i uroczystej atmosferze, inni na luzie i ze
śmiechem, ale wszyscy
przede wszystkim z
miłością. Garry Marshall
przedstawia cztery rodziny, których losy splotą się
w tym wyjątkowym dniu.
01:50 12 mężczyzn
z kalendarza
Przebojowa publicystka
E.J. Baxter jednego dnia
traci intratną posadę
i narzeczonego.
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program ezoteryczny
05:25 Telezakupy TV Okazje

21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Słodka Irma
- komedia, prod. USA,
1963, reż. Billy Wilder,
wyk. Jack Lemmon, Shirley
MacLaine
24:00 Tego się nie wytnie
00:25 Joe Strummer.
Niepisana przyszłość
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2006, reż. Julien
Temple
02:35 Co dalej? - program
publicystyczny
02:55 Na wschód
od Hollywood
- Ostatni cesarz
05:40 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:43 Zakończenie

KOMEDIA SENSACYJNA

22:05 Co się zdarzyło
w Las Vegas
Po nocy w Las Vegas
Joy i Jack budzą się jako
małżeństwo. Na domiar
złego jedno wygrywa
fortunę za pieniądze
drugiego.
00:00 Amerykańska
dziewica
01:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
02:05 Z archiwum policji
02:40 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
04:20 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes

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

21:40 Wakacje
Jasia Fasoli
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, Francja, Niemcy,
2007, reż. Steve Bendelack,
wyk. Rowan Atkinson,
Emma De Caunes, Jean
Rochefort, Karl Roden,
Max Baldry, Willem Dafoe,
Steve Pemberton
23:30 Ciemniejsza strona
Greya - ﬁlm obyczajowy,
Chiny, Japonia, USA, 2017,
reż. James Foley, wyk.
Dakota Johnson, Jamie
Dornan, Eric Johnson,
Eloise Mumford
01:55 Zabójcy królowych
piękności
02:55 Druga strona
medalu
03:30 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
jest jednym z najlepszych
Strażników Texasu. 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:55 Gliniarz
i prokurator 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny
21:40 Oczy Anioła Podczas
pościgu za przestępcą,
chicagowska policjantka
Sharon Pouge omal nie traci
życia. Przed śmiercią ratuje
ją tajemniczy nieznajomy,
Catch Lambert . Kiedy poznają się bliżej, rodzi się między
nimi gorące, prawdziwe
uczucie. 23:45 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 Po stronie prawdy
12:50 Wyszyński 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:30 Święta Rita z Casci 15:35
100 cudownych miejsc na
świecie. Włochy: Pompeje
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Akademia pro-life 17:05
W Solankowej Dolinie 17:30
Odpowiedzialni za Kościół
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel

Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)

30

Sport
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» Dariusz Piaskowski był bardzo zadowolony ze swoich
podopiecznych podczas turnieju w Rudzie Śląskiej

Rosną nowe fighterki
Młode podopieczne Dariusza Piaskowskiego długo musiały czekać
na swój pierwszy start w tym roku. Głodne walk zawodniczki Herosa
Boguszów-Gorce w końcu mogły stanąć na macie podczas mistrzostw
Śląska dzieci i dziewcząt w zapasach w stylu wolnym.
Trener mógł przekonać się
wreszcie, czy jego praca szkoleniowa idzie w dobrym kierunku. Okazało się, że idzie w
jak najlepszym, bo zapaśniczki
spisały się znakomicie i na 15
pojedynków przegrały raptem
3 walki. Do Boguszowa powróciły z kilkoma medalami
– złotem i trzema srebrami.
W grupie wiekowej młodziczek (12-14 lat) w dość
mocno obsadzonej kategorii
wagowej do 46 kg, świetnie
spisała się Regina Błaszkowska, która dotarła do finału,
w którym musiała uznać wyższość swojej przeciwniczki.
Regina rozpoczęła zawody
od wygranej 11:0 z Natalią
Szczęsną (ZKS Slavia Ruda
Śląska), w kolejnej rundzie
miała tzw. „wolny los”, a
w trzeciej – półfinałowej,
po ładnym rzucie, pokonała
mocną Kingę Januszek (Hardzi Jaroszowiec). W walce o

złoto zmierzyła się z Klaudią
Galast (ZKS Gogolin). Poje-

dynek był bardzo zacięty, bogaty w akcje techniczne i w

» Regina Błaszkowska (niebieski strój) za chwilę położy
na łopatki Kingę Januszek (Hardzi Jaroszowiec)

drugiej rundzie zawodniczka
Herosa przegrywała mini-

malnie 10:11. Zdecydowała
się wówczas na próbę rzutu,
która niestety okazała się
nieudana i nasza młodziczka
została tuż przed czasem
położona na łopatki.
W grupie wiekowej dzieci
(roczniki 2010 i 2011) zawodniczki zostały podzielone na grupy 5-osobowe, w
których walczyły systemem
„każdy z każdym”. Wagę do
42 kg zdominowały Heroski
– Zuzia Wołowicz i Magda
Piaskowska, które zajęły kolejno dwa najwyższe miejsca
na podium. Obie zaliczyły po
3 zwycięstwa i po 1 porażce
i mając najkorzystniejszy bilans zwycięstw między nimi
rozegrała się „bitwa” o złoty medal, jednak odbywała
się ona już po walkach, przy
stoliku sędziowskim. W tym
przypadku trzeba było dokładnie przeanalizować walki
i policzyć punkty. I chociaż

w bezpośrednim pojedynku
obu zawodniczek w Rudzie
Śląskiej górą była Piaskowska, to Wołowicz ostatecznie
wskoczyła na najwyższe podium, gdyż wszystkie swoje
zwycięstwa odniosła przed
czasem.
W kategorii wagowej do
50 kg bardzo dobrze spisała
się Miriam Błaszkowska, która
podobnie jak jej koleżanki
trzy razy wygrywała i tylko
raz zeszła z maty pokonana.
W pierwszej rundzie walk
rozprawiła się szybko z Antoniną Bogusławską (SMS
Łódź), w kolejnej z Roksaną
Wilczek (Slavia Ruda Śląska),
a następnie z Magdaleną Jeżyną (Siła Mysłowice). Uległa
tylko – niepokonanej w tej
wadze – Alicji Surowiak (Gujakan Jaworzno). Wszystkie
pojedynki kończyły się przed
czasem – przez położenie na
łopatki.
Do Rudy Śląskiej przyjechały
zawodniczki i zawodnicy z
24 klubów z całej Polski oraz
ekipa z Węgier.
Przy okazji przypominamy,
że Heros Boguszów-Gorce zaprasza dziewczęta i
chłopców od 9 roku życia
na treningi zapaśnicze do
hali OSiR w Gorcach przy ul.
Olimpijskiej 1. Zajęcia dla
grupy początkującej odbywają się w każdy wtorek o
godzinie 15:30. Treningi są
bezpłatne.
Red
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Fot. Ryszard Burdek

» Uznajmy, że mecz w hali przy ul.
Mieszczańskiej jest już wspomnieniem, do
którego nie chcemy nigdy wracać pamięcią

Survival w Wenecji
Suzuki 1 Liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych z piątym zwycięstwem
z rzędu. Nasi pokonali w derbach TBS Śląsk II Wrocław 69:57.
Gdy spogląda się na wrocławską
„Kosynierkę”, przychodzą do głowy
wspomnienia. To obiekt historyczny,
właściwie już relikt, podtrzymywany przy życiu przez filary, które
przecinają z kolei widok na parkiet
z trybun. Z plakatów spoglądają
lokalne legendy, a prawdopodobny
grzyb na ścianie zakrywają banery
mistrzowskie seniorów oraz juniorów. „Kosynierka” jest żywym

wspomnieniem bogatej przeszłości
koszykarskiego Śląska, a dla mnie
kojarzy się z czasami studenckimi.
Dekadę temu odwiedziłem to miejsce po raz pierwszy, wraz z Na Lin,
chińską studentką z wymiany, a
powodem wizyty było trzecioligowe
starcie WKS-u z Górnikiem.
Na pochodzi z Fuzhou, średniej
wielkości miasta (7 mln mieszkańców) nad Morzem Południowo-

chińskim. Bliskie sąsiedztwo morza
sprawiło, że to miejsce rozwinęło się
dzięki portowi. Nie wiem, czy motyw
wodnego akwenu miał wpływ na
wybór przez Na studiów we Wrocławiu, ale stolica Dolnego Śląska
poniekąd wpasowała się w te kryteria. Wrocław przecież, z racji wielu
mostów, kładek, kanałów, wysepek
i dopływów, określany jest mianem
Polskiej Wenecji Północy.

Przypomniałem sobie o tym,
oglądając piątkowy mecz biało-niebieskich ze Śląskiem, właśnie
w „Kosynierce”, w ramach Suzuki
1 Ligi. Wenecja pojawia się tu nieprzypadkowo, bo ten mecz długo
przypominał film w rodzaju „Śmierci
w Wenecji”. Festiwal błędów, niedokładności i braku płynności w
grze powodował grymas na naszej
twarzy, pewien rodzaj nerwowej

niepewności, trochę jak u Bolca z
filmu „Chłopaki nie płaczą”, który z
niecierpliwością czekał aż „Śmierć w
Wenecji”, czyli opowieść o facecie
w łódce, rozkręci się na dobre. Po
dwudziestu minutach meczu Śląska
z Górnikiem nasi prowadzili, ale
ledwie 29:20. Niski wynik, słaba
skuteczność i chaos na parkiecie
sprawiały, że dla kibiców to spotkanie przemieniło się w „Survival w
Wenecji”. Tylko najtwardsi wariaci i
najwięksi koneserzy basketu byli w
stanie dotrwać do czwartej kwarty.
Nieliczni, którzy pokonali przeszkody
w postaci ziewnięć i rozprawili się z
atakami zamykających się powiek,
otrzymali kilka cukiereczków rekompensaty. Śląsk nieco odrobił stratę,
zbliżył się na trzy „oczka”, Jan Wójcik
„dał z góry” w sposób spektakularny,
a Kamil Zywert popisał się potężnym
blokiem, któremu nadał tak wielki
impet, że wpadł rozpędzony w ścianę, kilka metrów za koszem.
Prawdziwym Bearem Gryllsem
tego kursu przetrwania był zdecydowanie Krzysztof Jakóbczyk. Rzucający
Górnika jest wychowankiem Śląska
i w starej „Kosynierce” zna niemal
każdy kąt, bo tam koszykarsko dorastał. Ten przestarzały obiekt musi
budzić w nim masę pozytywnych
wspomnień. „Mały” trafiał tam
bowiem jak w transie, zdobywając
26 punktów. Jakóbczyk z piłką w
dłoniach był w piątek równie biegły
jak Grylls z maczetą pod pachą.
Do play-off pozostało pięć kolejek. Uznajmy zgodnie, że mecz w
hali przy ul. Mieszczańskiej jest już
wspomnieniem, do którego nie chcemy nigdy wracać pamięcią. Górnicy
we Wrocławiu nie zachwycili, raczej
przetrwali i dzięki Jakóbczykowi
dźwignęli się z mokradeł mizerności.
Z drugiej strony odnieśli cenne zwycięstwo i – mamy nadzieję – szczyt
formy jeszcze przed nimi.
TBS Śląsk II Wrocław – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 57:69 (8:12,
12:17, 20:19, 17:21)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 26,
Wróbel 12, Bojanowski 9, Cechniak 7
(11 zb), Zywert 5, Malesa 4, Ochońko
4, Ratajczak 2, Koperski 0, Durski 0.
Dominik Hołda
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