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Czy wiesz, że…
i postanowiono je eksploatować. Ujęcie istnieje do
dzisiaj, a pozostałości po
butelkowanej wodzie „Adelsbacher Sprudel” (szklane
butelki i porcelanowe kapsle)
odnajdywane są na pobliskich terenach.
Red

Czytaj str. 12

T y l ko u n a s 3 2 s t r o n y !

Dużo i dobrze, czyli WieszCo

Cieszymy się, że wyglądacie nas co tydzień z utęsknieniem. Wiedząc, że
dostaniecie pokaźną porcję informacji. Jesteśmy jak porządna restauracja,
w której jest spory wybór dań, a do tego serwująca wasze ulubione potrawy.
Poza tym u nas dostajecie „dużo” (treści) i „dobrze” (napisanych). Czego
chcieć więcej od lokalnego tygodnika?
Wiemy, że nie zawsze to, co
się robi, jest najwspanialszym
zajęciem na świecie. Któremu
jesteście w stanie poświęcić całe
swoje życie. Akurat my tworzymy nasz tygodnik z pasją, wielką energią i zaangażowaniem.
Co mamy nadzieję, widać w
każdym kolejnym numerze
naszego tygodnika. Gdy nam

się przestanie chcieć, od razu to
zauważycie, Drodzy Czytelnicy.
Bo nie zamierzamy nikogo oszukiwać. Ale raczej nie nastąpi to
szybko. Wychodzimy z założenia, że albo robić coś na maksa,
wkładając w to całe swoje siły,
albo nie robić tego w ogóle.
To jednak wy nas napędzacie. Swoimi opiniami, zarówno

tymi pochwalnymi (jest ich
mnóstwo i są coraz bardziej
entuzjastyczne) jak i krytycznymi (są w zdecydowanej
mniejszości), ale jeszcze się
taki nie narodził, kto wszystkim dogodził. Niezmiennie
prosimy was o komentarze,
co wam się u nas podoba,
a co powinniśmy poprawić.

Jak zwykle piszcie na dobrze
każdemu znany adres mailowy: redakcja@wieszco.pl.
Od pewnego czasu każdy
nowy numer naszej gazety do
32 strony oryginalnych, kreatywnych oraz nietuzinkowych
treści. Znajdziecie nas prawie
wszędzie na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Lista punktów

kolportażu zbliża się do, teraz
uważajcie, 400! To wręcz nieprawdopodobne. Postawiliśmy
sobie bowiem za cel dotrzeć
wszędzie. No prawie wszędzie.
Nie jest sztuką zostawiać 500
gazet w jednym miejscu i czekać z założonymi rękami, co się
stanie. Sztuką jest docierać do
coraz to nowych czytelników
w nieoczywistych miejscach
całego regionu. I my to robimy.
Poza tym, oprócz wersji papierowej możecie nas przecież
poczytać w sieci. Wystarczy
zajrzeć na www.wieszco.pl i
ściągnąć najnowsze wydanie
tygodnika w wersji PDF na
swoje urządzenie. Tu również
znajdziecie archiwalne numery.
Redakcja
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zamieniono w schronisko z
kilkoma miejscami noclegowymi. Działało ono do lat 30.
XX wieku. Następnie zostało
przekształcone na rozlewnię
wody mineralnej „Adelsbacher Taffelwaser”. W pobliżu
schroniska znajdowały się od
dawna znane źródła wody

Fot. użyczone (Bernard Kopiec „Sudeckie schroniska turystyczne”, str. 27)

Niedaleko zamku Cisy istniało schronisko Zeisgrundbaude? Początkowo była to
karczma, którą wybudowano
w 1785 roku. Na jej miejscu
powstała murowana gospoda z salą taneczną, która była
idealnym punktem wyjścia
do zamku Cisy. Gospodę
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Temp. 13/6
zachmurzenie duże
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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

Czas na luzowanie
Pewnie już się domyślacie, że chodzi o obostrzenia, z którymi musieliśmy
wszyscy nauczyć się żyć w ostatnich miesiącach. Cieszycie się, że wkrótce wszystko powinno wrócić do jako takiej normalności? Podpowiadamy
wam, co i kiedy zostanie otwarte. No to cieszcie się chwilą i planujcie
swoje aktywności. Kto wie, kiedy znów zostaniemy zamknięci.

Po z n a l i ś m y d o k ł a d n y
plan odmrażania gospodarki w maju. Skoro „trąbiliśmy” wcześniej o zakazach, nakazach i innych
obostr zeniach, to teraz
z wielką pr zyjemnością
informujemy o otwieraniu
kolejnych branż. W kolejnych tygodniach mieszkańcy powinni zacząć
wracać do stanu sprzed
pandemii.
Wielu Polaków oczekiwało zniesienia obostrzeń,
ale przedstawiciele niektór ych sektorów muszą
uzbroić się w cierpliwość,
bowiem to odmrażanie będzie następowało stopniowo. Z pewnością do najważniejszych zmian należy
zaliczyć ponowne otwarcie
galerii handlowych od 4
maja, a także otwarcie
hoteli od 8 maja oraz zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym
powietr zu od 15 maja.
Dla lokali gastronomicznych ważną informacją jest
możliwość otwarcia ogródków gastronomicznych na
świeżym powietrzu od 15
maja i możliwość organizacji wesel w ograniczonej
ilości osób, również od
15 maja. Z kolei 29 maja
to kolejna ważna data,
bowiem wtedy do szkół
w systemie stacjonarnym
wrócą uczniowie wszystkich klas, a także będzie
możliwość zjedzenia posiłków w restauracjach.
SCB

Wracamy do normalności
1 maja
w całym kraju otwarte zostały salony fryzjerskie i kosmetyczne
możliwe jest uprawianie
sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu
w limicie 50 osób
możliwe jest uprawianie
sportu w krytych obiektach
sportowych oraz na basenach
dla zorganizowanych grup
dzieci i młodzieży; limitem jest
50 proc. obłożenia obiektu
4 maj
otwarte zostały galerie
sztuki i muzea, w limicie 1
osoby na 15 metrów kwadratowych i w ścisłym reżimie
sanitarnym
otwarte zostały wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe oraz galerie
handlowe w limicie 1 osoby
na 15 metrów kwadratowych
i w reżimie sanitarnym
w nabożeństwach religijnych i kościołach obowiązywać zaczął limit 1 osoby na

15 metrów kwadratowych;
rząd rekomenduje jednak,
aby odprawiać ceremonie na
świeżym powietrzu
obowiązywać zaczęła nauka stacjonarna dla klas 1-3
w szkołach podstawowych;
rekomendowane jest wietrzenie sal podczas każdej
przerwy oraz dezynfekcja
szkół w weekendy
8 maja
otwarte zostaną hotele w
limicie 50 procent obłożenia
obiektu; zamknięte pozostaną
jednak hotelowe restauracje
oraz strefa welness&spa
15 maja
w całej Polsce zniesiony
zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym
powietrzu (jeżeli wskaźnik
zakażeń na 100 tys. osób
spadnie poniżej 15); cały czas
konieczne będzie noszenie
maseczek w pomieszczeniach
zamkniętych
otwarte zostaną ogródki
restauracyjne – w obiektach

będzie obowiązek zachowania dystansu między stolikami
oraz limitu osób przy stoliku
otwarte zostaną kina i teatry na świeżym powietrzu
możliwe będzie organizowanie imprez okolicznościowych (wesela, komunie) na
zewnątrz w limicie do 25 osób
i w reżimie takim samym, jak
dla gastronomii zewnętrznej
wprowadzona zostanie nauka hybrydowa dla klas 4-8
szkół podstawowych oraz klas
1-4 szkół średnich
możliwe będzie uprawianie
sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu
przy maksymalnym udziale 25
procent publiczności
29 maja
otwarta zostanie gastronomia wewnętrzna – przy
maksymalnym obłożeniu 50
procent lokalu, z dystansem
między stolikami i limitem
osób na stolik
imprezy okolicznościowe
będą mogły być organi-

zowane także wewnątrz
np. w salach w limicie do
50 osób i ścisłym reżimie
sanitarnym takim samym,
jak dla gastronomii wewnętrznej
otwarte zostaną też kina
i teatry, które mogą być ob-

łożone maksymalnie w 50
procentach miejsc
otwarte zostaną obiekty sportowe i baseny dla
wszystkich, przy maksymalnym obłożeniu do 50
procent (razem z widownią)

otwarte zostaną siłownie,
kluby fitness i solaria przy
zachowanym limicie 1 osoby
na 15 metrów kwadratowych
szkoły podstawowe i średnie zaczną działać w trybie
stacjonarnym dla wszystkich
uczniów
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» Rozpoczęło się odmrażanie gospodarki
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Nowy kierunek na politechnice
Przyszli studenci mają w naszym mieście nowe możliwości,
bowiem w wałbrzyskiej filii Politechniki Wrocławskiej pojawi
się nowy kierunek studiów. Już od przyszłego roku akademickiego.

prezydent Wałbrzycha. Gospodarzem spotkania był dyrektor filii Andrzej Figiel. W
spotkaniu wzięli również udział dyrektorzy

wałbrzyskich liceów i szkół technicznych.
To jedno ze wspólnych działań mających
na celu promowanie akcji „Studiuj w
Wałbrzychu”.
- Informatyka Techniczna to nowy
kierunek, który Politechnika Wrocławska
planuje uruchomić od października 2021 w
swojej wałbrzyskiej filii. Cieszę się, że tak
znakomita uczelnia rozwija swoją ofertę w
naszym mieście – mówi prezydent Roman
Szełemej.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Mówili o tym na specjalnej konferencji
prasowej Arkadiusz Wójs rektor Politechniki Wrocławskiej i Roman Szełemej,
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Co tam szczepionki? Dawać lody
Takie czasy, że nawet wiosna za oknami wygląda jakby organizował ją
Jacek Sasin, a lody to dziś bardziej poszukiwany towar niż szczepionki
AstraZeneca. Których dostawy i tak mają być ograniczone, jak w PRL zaopatrzenie w artykuły luksusowe. Nie do wiary, ale raczej szybciej się zaszczepicie niż znajdziecie w sklepie sorbety Ekipy Friza w polewie o smaku
gumy balonowej ze strzelającym cukrem.

Teraz dopiero złapaliśmy się na
tym (chyba nieświadomie), że daliśmy się omamić temu całemu socjologiczno-handlowemu fenomenowi.
Wpadając w cynicznie zastawioną
pułapkę marketingową, decydując
się o tym napisać. Uwierzcie, wcale
nie błaznujemy jak Norbi w „Kole fortuny”. Jesteśmy śmiertelnie poważni
jak Stanisława Ryster przy finałowym
pytaniu w „Wielkiej grze”.
Zapytacie, dlaczego zestawiliśmy
te dwa teleturnieje? W pierwszym
bywa, że uczestnicy nie potrafią
podać hasła, gdy na tablicy brakuje

ledwie jednej samogłoski. W drugim
trzeba było wykazać się wiedzą na
tematy mało popularne, ot choćby
jak życie i twórczość Pucciniego. To
nie to, co lody Ekipy Friza. Użyliśmy
czasu przeszłego, bo „Wielka gra”
od dawna nie jest emitowana w telewizji. Kto by ją oglądał w czasach,
gdy o widza walczą tak porywające
programy jak „Wyspa miłości”, czy
„Królowe życia”, a najważniejsze
stało się posiadanie największego
domu, najszybszego samochodu,
najnowszego iPhone’a, najdroższego
zegarka i jeszcze kilku innych rzeczy

spod znaku „naj”. Wstawcie tu, co
chcecie, również zamrożony sok o
smaku gumy balonowej ze strzelającym cukrem.
Nie spodziewaliśmy się dożyć
czasów, w których nie tylko po
lody będą organizowane wyprawy
niczym ta Jazona po złote runo.
Ale też chwil, gdy niektórzy będą
skłonni zapłacić nawet za papierki
po zjedzonych sorbetach. Bez jaj!
Jeśli nie macie w domu nastolatka,
nie zrozumiecie, o co chodzi w tym
„lodowym” szaleństwie. Dobra,
przyznajemy, byliśmy kiedyś proto-

plastami współczesnego recyklingu. Zbieraliśmy puszki po piwie,
historyjki po gumach z Kaczorem
Donaldem, pocztówki, znaczki, opakowania po czekoladkach i jeszcze
zdjęcia samochodów z gum Turbo.
Nie przeszkadzało nam nawet to,
że te ostatnie były podobno rakotwórcze. Nie przypominamy sobie
jednak takiego najazdu na sklepy
spożywcze w poszukiwaniu marzeń.
To już przyjaźniej od ludzi pochylonych nad lodówkami w Biedronce,
w amoku przerzucających mrożonki
w poszukiwaniu zmarzliny w ko-

Fot. użyczone (Politechnika Wrocławska)
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lorowym opakowaniu, wyglądały
hordy barbarzyńskich Wandalów
plądrujące Rzym.
To już ten czas, w którym naprawdę niewiele brakuje, żeby
wielka historia została napisana na
naszych oczach. Przyznajemy news
na poziomie libacji w bramie kamienicy gdzieś na zadupiu średniej
wielkości miasta w centrum Polski.
Kraju, w którym przynajmniej, tak
lekko licząc, jedna czwarta społeczeństwa (ta młodsza), dała się
otumanić i zwariować na punkcie
„jakichś” lodów. Ta część, która
nie tak dawno drwiła ze starszych,
walczących w Lidlu o kawałek karpia na Wigilię.
Spróbujmy podjąć się trudnej
sztuki poukładania klocków i wytłumaczenia, o co chodzi w tym,
że choć podobnych produktów jest
od zatrzęsienia, to akurat po „te”
od jakiejś ekipy wielu jest w stanie
nocą pojechać do drugiego miasta.
Jak po szczepionkę. Wygląda, że nie
dostaliśmy najnowszego zestawu
Lego, tylko jakieś zdeformowane
rupiecie, niekompletne, od których
dawno odlazła farba i przez to za nic
w świecie nie poukładamy tego w
głowie. Nie wyjaśnimy fenomenu,
za którym stoi Karol „Friz”, jeden z
najpopularniejszych ludzi polskiego
YouTube’a. A towarzyszy mu jego
ekipa: Tromba, Mini Majk, Wersow, Poczciwy Krzychu, Nowciax,
Murcix, Patec Wariatec, Marcysia, Kasia Bożek oraz Wujek Łuki.
Uszczypnijcie nas, albo kuksańcem
zwalcie z wersalki. Czy to dzieje się
naprawdę? Gdybyście kilka tygodni
temu powiedzieli nam, że za kawałek zamrożonego soku na patyku
ludzie gotowi będą pokłócić się w
spożywczaku, pewnie byśmy wam
załatwili izolatkę w Tworkach. Brzmi
to mniej więcej tak abstrakcyjnie
jak, no powiedzmy, uznanie ojca
Rydzyka za najbardziej cnotliwego
duchownego w Polsce.
Gdyby ten, który wymyślił akcję
marketingową z lodami Ekipy Friza,
był bardziej oblatany w sprawach
naukowych, dawno byśmy mieli
swoją kolonię na Jowiszu, nikt by nie
przejmował się ociepleniem klimatu,
a szczepionki na raka już w zeszłym
stuleciu byłyby tak powszechne jak
te na COVID-19 teraz. Jedno trzeba
przyznać, pomysł na promocję sorbetów był świetny. Prawie tak genialny
jak 500+ na każde dziecko. Teraz to
już każdy kit da się wcisnąć.
Tomasz Piasecki
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Obowiązkowe szczepienia?
Wałbrzyscy radni przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 przez mieszkańców miasta oraz
inne osoby u nas przebywające. Za głosowały 22 osoby, przeciw było
troje rajców.
Już kilkadziesiąt tysięcy wałbrzyszan zostało zaszczepionych, między
innymi w otwartym niedawno punkcie drive thru. Kolejnym krokiem,
który ma spowodować, że liczba
osób szczepiących się przeciwko

koronawirusowi będzie rosnąć, jest
wprowadzenie uchwały w sprawie
wprowadzenia obowiązku szczepień
przeciwko COVID-19 przez mieszkańców Wałbrzycha oraz inne osoby
wykonujące pracę na terenie miasta.

- Przeprowadziłem szereg rozmów
i konsultacji i uważam, że z koronawirusem będziemy mieli kontakt na
stałe. W obecnej sytuacji chcę wystąpić z wnioskiem do ministra zdrowia
o umieszczenie covida na liście chorób

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Czy w Wałbrzychu każdy będzie musiał się zaszczepić?

zakaźnych, które wymagają obowiązkowych szczepień – kontynuuje
prezydent Roman Szełemej. Jego
zdaniem tylko obowiązkowe szczepienia pozwolą skutecznie zabezpieczyć się przed skutkami choroby.

- Jeśli nie zrobimy niebywałego
wysiłku mobilizującego do szczepień,
liczba Polaków, którzy umrą na skutek
tej choroby, wzrośnie do 100 tysięcy
osób. Mimo wysiłków Ministerstwa
Zdrowia, mimo kampanii promocyjnej, mimo wielu zabiegów promujących szczepienia, to gotowość do
szczepień w Polsce jest według danych poniżej 50 procent, a to oznacza,
że jeśli ta tendencja się utrzyma, czeka
nas jesienią nieuchronnie kolejna fala
pandemii i kolejne zamknięcie gospodarki – podkreśla Szełemej.
Radni większością głosów przychylili się do uchwały. Wątpliwości
miał jednak radny Jerzy Langer. - Według mnie, jeśli mówimy o osobach
dorosłych, szczepienia powinny być
dobrowolne i ludzie sami powinni
mieć prawo podejmować decyzje,
czy chcą być zaszczepieni, czy też
nie – uważa radny. Nie wiadomo,
w jaki sposób będzie egzekwowany
obowiązek szczepień. Czy osoby
niezaszczepione nie zostaną wpuszczone do miasta lub stracą pracę? Poczekajmy co na to nadzór wojewody,
który może uchylić uchwałę.
Dodajmy, że dokument nie przewiduje kar dla tych, którzy zaszczepieniu się nie poddadzą. Pojawił się
też pomysł, by do instytucji kultury,
placówek miejskich można było
wchodzić za okazaniem dokumentu
potwierdzającego przyjęcie szczepionki.
SCB

REKLAMA
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Niepotrzebne zgony i znikająca pasta
Lubicie statystyki? Mamy coś dla was. Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy pokazała dane
dotyczące interwencji przeprowadzonych w 2020 roku. Gdzie dochodziło do największej ilości
wypadków? Ilu „zgarnięto” pijanych kierowców? Przekonajcie się sami.
W 2020 roku na terenie
Świdnicy głównie odnotowano przestępstwa pospolite,
takie jak kradzieże, włamania,
zniszczenia mienia. Niewiele z
nich było zdarzeniami, które
zainteresowały media ogólnopolskie. I bardzo dobrze.
Były jednak spektakularne
sukcesy. Ot choćby przejęcie
krajanki tytoniowej zapakowanej w 66 worków płóciennych o łącznej wadze 1200
kg. To prawie milion złotych
strat dla Skarbu Państwa...
Zatrzymano też stalkera, który

od dłuższego czasu groził zabójstwami, pobiciem i gwałtami mieszkańcom Świdnicy.
Wykryto też kradzież z fabryki
Colgate – zniknęły palety z
pastą do zębów w ilości 6564
sztuk o wartości przekraczającej 100 tys. zł... Przejęto też
jednorazowo pół kilograma
marihuany.
Jak sytuacja przedstawia się
jednak w liczbach? Na terenie
Świdnicy w 2020 roku najwięcej zgłoszeń odnotowano
w kategorii „nieprawidłowe
parkowanie” –147, „przekra-

czanie dozwolonej prędkości”
–78 zgłoszeń i „spożywanie
alkoholu w miejscach niedozwolonych” –35. Na terenie
powiatu świdnickiego doszło
do 1701 kolizji i 113 wypadków, w tym 12 wypadków
śmiertelnych, w których zginęło łącznie 12 osób. Średnio raz
w miesiącu ktoś u nas ginął w
wyniku przekroczenia prędkości lub też wyprzedzania w
nieodpowiednim miejscu. W
samej Świdnicy zaś doszło do
665 kolizji. Miało u nas miejsce też 26 wypadków. Jedna

osoba poniosła śmierć, ponad
20 zostało rannych.
Jesteście ciekawi, gdzie w
Świdnicy najczęściej dochodziło do zderzeń, wypadków,
kolizji? Co ciekawe, najwięcej
drogowych zdarzeń nasi policjanci odnotowali na ulicy
Westerplatte. Doszło tu do 44
kolizji i dwóch wypadków. Na
ulicy Zamenhofa odnotowano
42 zdarzenia – 41 kolizji i 1
wypadek. Trzecie miejsce w
rankingu to ulica Wrocławska,
na której odnotowano 37 zdarzeń drogowych (35 kolizji i 2

wypadki), a czwarte miejsce
przypadło najszybszej ulicy w
mieście – ul. Esperantystów.
To doszło do 29 kolizji.
Pijani kierowcy to plaga na
naszych drogach... Według
danych policji w roku 2020 na
terenie naszego miasta zatrzymano aż 118 kierujących na
podwójnym gazie. W całym
powiecie liczba zatrzymanych
robi jeszcze większe wrażenie.
W ręce mundurowych wpadło
bowiem aż 413 pijanych kierowców. Pocieszający jest fakt,
że to spadek w porównaniu z

poprzednim rokiem. Zawsze
to coś...
Mamy też dane dotyczące
pandemii. Większą część roku
trwało sprawdzanie przestrzegania kwarantanny. Na
terenie miasta sprawdzono
aż 1317 adresy w związku
ze wspomnianym odosobnieniem. A jak wyglądało
zdyscyplinowanie względem
zasłaniania ust i nosa? Przeprowadzono aż 1363 interwencji w związku z nieprzestrzeganiem tego obowiązku.
KaR
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Fot. KaR

» Policjanci ze Świdnicy podsumowali
miniony rok. Nie było spokojnie
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I cóż w tym złego?
Świdnickie parki każdego dnia pełne są spacerowiczów. Wielu podziwia
piękno kwiatów, które właśnie tu kwitną. Dla niektórych piękno to jest
tak kuszące, że nie mogą się mu oprzeć...

pochyliła się nad klombem i zaczęła zrywać świeżo rozkwitnięte
żonkile... Kolejną ofiarą amatorki
kwiatków padła magnolia.
W tym czasie dyżurny straży
miejskiej skierował już radio-

wóz w ten rejon. Po chwili w
komendzie straży zadzwonił
telefon. Obserwacje operatora potwierdziła również
inna osoba, dyżurny uspokoił
zgłaszającą: „nasz patrol już

KaR

Fot. użyczone (UG Świdnica)/KaR

» Gmina Świdnica wspiera remonty zabytkowych kościołów

Tu się sypie, tam coś odpada...
Nasze kościoły potrzebują wsparcia. To obiekty, które były świadkami historii
tworzonej przez Polaków, Czechów, Austriaków i Niemców. Mało które województwo może poszczycić się tak pięknymi kościołami jak Dolny Śląsk. Obiekty z gminy
Świdnica powolutku odzyskują utracony przez lata blask.
Bardzo cieszy fakt, że samorząd gminy Świdnica przywiązuje dużą wagę do ochrony
zabytków i dbałości o dziedzictwo kulturowe. Podczas
ostatniej sesji Rady Gminy
Świdnica, radni podjęli m.in.
pięć uchwał w sprawie udzie-

lenia dotacji z budżetu gminy
Świdnica w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków.
Wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek z udziałem probosz-

czów parafii rzymskokatolickich, których obiekty sakralne
znajdują się na terenie gminy,
podpisała umowy na udzielenie
dotacji z budżetu gminy Świdnica na łączną kwotę 150 tys. zł.
- Obiekty zabytkowe w gminie
Świdnica wymagają ogrom-

nych nakładów finansowych
związanych z ich remontami.
Dlatego też każdego roku w
naszym budżecie staramy się
zabezpieczać środki na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do reje-

stru zabytków. W okresie od
2006 do 2020 z budżetu gminy
Świdnica przyznano 66 dotacji
na łączną kwotę ponad 1,13
mln zł. W tym roku jest to kolejne 150 tys. zł – mówiła podczas podpisania umów Teresa
Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Parafia pw. Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej
w Bojanicach (najwcześniejsze informacje o kościele w
Bojanicach pochodzą z listu
czynszowego z 1370 roku)
– kościół pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Makowicach – dotacja w wysokości
40 tys. zł na remont dachu w
części północnej i wschodniej.
Parafia pw. św. Anny w Grodziszczu (wieś łańcuchowa
nad Piławą, zaliczana do najstarszych na Śląsku) – dotacja
w wysokości 35 tys. zł na II
etap remontu elewacji kościoła parafialnego. Parafia pw.
Przemienienia Pańskiego w
Lutomi Dolnej (kościół parafialny Przemienienia Pańskiego, wzmiankowany w 1318
roku w rejestrze czynszowym
Gabriela z Rimini) – dotacja
w wysokości 15 tys. zł na
II etap wymiany instalacji
elektrycznej. Parafia pw. św.
Mikołaja w Pszennie (obecna
świątynia z kamienia została
zbudowana w swej najstarszej części w 1355 r., o tym
wspomina się w regeście
dziesięcinnym nuncjusza Galharda ) – dotacja w wysokości
40 tys. zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu w kościele
parafialnym. Parafia pw. Św.
Michała Archanioła w Wirach
(kościół p.w. św. Marcina
wymieniony został w 1219
roku w rejestrze nuncjusza
Gotharda – w tymże roku
potwierdzone zostało nadanie kościoła w dokumencie
biskupa Wawrzyńca) – kościół
pw. św. Marcina w Gogołowie – dotacja w wysokości
20 tys. zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu filialnym.
KaR

Tu pójdą pieniądze

* Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach – kościół pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach – dotacja w wysokości 40 tys. zł na remont dachu
w części północnej i wschodniej
* Parafia pw. św. Anny w Grodziszczu – dotacja w wysokości 35 tys. zł na
II etap remontu elewacji kościoła parafialnego
* Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej – dotacja
w wysokości 15 tys. zł na II etap wymiany instalacji elektrycznej
* Parafia pw. św. Mikołaja w Pszennie – dotacja w wysokości 40 tys. zł
na prace konserwatorskie przy ołtarzu w kościele parafialnym
* Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wirach – kościół pw. św. Marcina w Gogołowie - dotacja
w wysokości 20 tys. zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu filialnym
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Operator monitoringu miejskiego obserwował spacerowiczów w Ogrodzie Różanym i
Parku Centralnym. Uwagę strażnika miejskiego przykuła kobieta,
która wyraźnie czegoś szukała,

tam dojeżdża”. Kobieta zdążyła jeszcze zerwać gałązkę
różanecznika i spotkała się ze
strażnikami.
Nie pomogły tłumaczenia „i
cóż w tym złego?”. Sprawcą
tego wykroczenia okazała się
63-letnia mieszkanka Świdnicy.
Interwencja zakończyła się wypisaniem mandatu karnego w
kwocie 500 zł.

Fot. użyczone (miejski monitoring)
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Trudne początki walki z ogniem

Najpierw może trochę się
przypodobam?
- Proszę (śmiech)
Dlaczego strażacy to ludzie najbardziej godni zaufania?
- To proste. Tych, którzy
ratują z narażeniem swego
zdrowia i życia, szanuje się i
bywa, że podziwia. Podzielę
się taką osobistą refleksją.
Gdy dzisiaj widzę i słyszę
mknącą karetkę do chorego,
to myślami jestem przy nim
i jej załodze pragnąc, żeby
jak najszybciej dotarła i dała
ratunek, ukojenie.
Dziś strażak nie tylko
musi gasić pożar, ale udzielać pierwszej pomocy, bo
karetka nie może dojechać
na czas?
- Musi dowieźć seniora na
szczepienie, a także ściągnąć
kotka z wysokiego drzewa, a
to unieszkodliwić gniazdo os
czy szerszeni. Otworzyć drzwi
i tak można jeszcze długo wymieniać. Gama działań oraz
interwencji jest nieskończenie
wielka i siłą rzeczy urozmaicona. Mnogość działań sprawia,
że przeciętny strażak to osoba
doświadczona, a i wrażliwa
na ludzkie cierpienie. Czy tylko
ludzkie…
Dawniej tak nie było?
-Strażacy zawsze czynni
byli w usuwaniu skutków
powodzi, awarii, zagrożeń
dla środowiska, katastrof.
Ratowali poszkodowanych
w wypadkach komunikacyjnych. Co prawda nie mieliśmy
takich narzędzi, jakie są na
wyposażeniu współczesnych
strażaków PSP i OSP, ale nie
brakowało nam odwagi,
hartu, pasji i umiejętności
podczas akcji. Dodam, że
byliśmy przygotowywani do
wykonywania czynności ratowniczych.
W takim razie zapytam o
jeszcze odleglejsze czasy.
Kiedy powstała straż pożarna w Wałbrzychu?
- Tak naprawdę nie ma dokładnej metryki czasowej powołania w Waldenburgu – bo

mówimy przecież o dawnych
dziejach – straży pożarnej. Dokładniej należałoby powiedzieć
oddziału do gaszenia pożarów,
do którego na zasadzie przymusu, rotacyjnie, magistrat
wyznaczał mieszczan. Pamiętajmy, że pełniący w niej służbę
mężczyźni zobowiązani byli do
udziału w gaszeniu pożarów i
w ćwiczeniach w sprawianiu
sprzętu pożarniczego oraz
bojowego. Obowiązek udziału
w takich ćwiczeniach wprowadzono w Prusach 1753 roku.
Jednak dopiero ponad
100 lat później pojawili się
na tych ziemiach pierwsi
strażacy?
- Niech będzie strażacy
(uśmiech). W 1869 roku z
inicjatywy ówczesnego burmistrza Waldenburga, niejakiego Ludwiga, zawiązało się
stowarzyszenie OSP (niem.
Freiwilligen Feuerwehr Waldenburg). Ludwig oczywiście
został pierwszym przewodniczącym. Nie było wtedy mowy
o żadnych komendantach. Kolejnymi szefami stowarzyszenia byli: od 1875 roku radca
miejski inż. Leistikow, od 1881
roku kupiec Hentschel, od
1901 roku okręgowy mistrz
kominiarski Reitzig, od lutego
1911 roku radca budowlany
inż. Otto Rogge i od marca
1936 roku Adolf Ilchmann.
Zawiązanie stowarzyszenia było czymś precedensowym?
- Powiem tak, stało się ono
dopiero trzecim z kolei w
ówczesnym powiecie wałbrzyskim, po Jedlince (1865)
i Szczawnie-Zdroju (1867).
Pewnego rodzaju smaczku całemu wydarzeniu dodaje fakt,
że w 1865 roku powstały OSP
w Krakowie, Stanisławowie i
Tarnowie. Pierwsze na terenie
Galicji. Warto wiedzieć, że
wałbrzyska straż znalazła się
wśród 30 pierwszych stowarzyszeń straży założonych na
Dolnym Śląsku. Dodam też,
że Wałbrzych był jednym z
40, powiedzmy w dzisiejszym
nazewnictwie, podmiotów,

czyli straży i gmin, które 19
lipca 1863 roku powołały we
Wrocławiu Prowincjonalny
Śląsko-Poznański Związek
Towarzystw Ratunkowych i
Pożarnych (Ogniowych) oraz
komun (gmin). Z tej organizacji w 1891 roku wyodrębnił
się Związek Poznański.
Gdzie znajdowała się siedziba wałbrzyskich, XIX-wiecznych strażaków?
- Założona straż ochotnicza
objęła teren na pograniczu
obecnej ul. Przemysłowej
i powstającej wówczas, a
dzisiejszej ul. Matejki. Ziemię
kupiło miasto w 1867 od
parafii katolickiej. Zapłacono
1800 talarów. Na tym terenie
wzniesiona została solidna
remiza (Feurlösch Untensiliehaus) wraz z wieżą zwaną
wspinalnią. Zachowane dokumenty za moment założenia
pierwszej straży, może bardziej należałoby powiedzieć
formacji do gaszenia pożarów,
wskazują jednak pierwszą
połowę XVIII wieku.
To jednak nie 1869 rok był
początkiem?
- Wtedy wszystko sformalizowano. Straż obowiązkowa
(Pflichtfeurwehr), służba przeciwpożarowa (Feuerdienst),
związek sikawkowy (Spritzenverband) lub drużyna gaśnicza (Feuerlöschmannschaft)
w Waldenburgu, została powołana 23 marca 1711 roku
po nadaniu przez właścicielkę miasta, Marię Katarzynę
von Bibran z domu Czettritz.
Stało się to w zamku, gdzie
dziś mieści się Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa,
wzniesionym przez jej dziadka
Dypranda. W tym czasie Dolny
Śląsk należał do monarchii
Habsburgów. Straż ta dysponowała magazynem narzędzi
do gaszenia pożarów, w języku niemieckim nazywanym
Spritzehausem. Znajdował się
on w pobliżu kościółka Maryjnego i traktu wiodącego w
kierunku Boguszowa. Umieścił
go na solidnej mapie wojskowej, którą wykonano między

1734 a 1738 rokiem, cesarski
inżynier, geometra porucznik
F. G. Schultz i oznaczył literą
M przy parceli nr 42. Drugie
świadectwo wyszło spod ręki
słynnego F. B. Wernera około
1750 roku. Oba zachowały
się do naszych czasów.
To wciąż nie rozwiązuje
problemu początków
straży?
- Owszem. Wiedząc, że
sprawy bezpieczeństwa
były w gestii samorządów miast od XIII wieku, do utworzenia formacji gaśniczej mogło
dojść właśnie dzięki
decyzji wałbrzyskiego samorządu. Kiedy?
Tego nie wiemy.
???
- Nie wiemy nawet,
k i e d y Wa l d e n b u r g
otrzymał prawa miejskie,
a pierwszy raz wałbrzyski
samorząd wzmiankowano
w 1549 roku.
Przyjęło się, że prawa
miejskie Wałbrzych otrzymał w 1426 roku?
- Tak, ale nie ma na to żadnego dokumentu. Jest zapis
z tego roku, że „Waldenburg
to mieścina nielicha”. I tyle.
Co z tego, że w 1926 roku na
powstałym dopiero stadionie
na Nowym Mieście uroczyście
obchodzono 400-lecie miejskości Waldenburga, skoro
nie ma na to żadnego świadectwa. Że tak właśnie było.
Kiedy wokół Wałbrzycha
zaczęto tworzyć straże pożarne?
- Tak naprawdę miasto
tworzą osiedla, które często
przez wieki były samodzielnymi osadami i posiadały
własne straże miejscowe.
Szczawienko – 1881 rok, Stary Zdrój – 1882, Rusinowa
– 1884 lub 1885, Podgórze
i Stary Zdrój – około 1886,
Sobięcin – 1891, Biały Kamień
– 1897, Górny Wałbrzych –
1901, Glinik Stary – 1905
i Poniatów – 1924, a także
Konradów, Lubiechów, Nowy
Glinik i stara Piaskowa Góra.

» - Bogatą sieć straży skutecznie uzupełniały oddziały
rezerwowe oraz jednostki zakładowe – mówi Roman Świst,
emerytowany wałbrzyski strażak oraz pasjonat historii
regionu

Jacyś druhowie działali
w tych miejscach przed
założeniem OSP?
- Jak najbardziej. We
wszystkich tych osadach działały straże obowiązkowe lub
jak kto woli przymusowe.
Bogatą sieć straży skutecznie
uzupełniały oddziały rezerwowe oraz jednostki zakładowe.
Były one zorganizowane w
większych fabrykach, kopalniach. Bardzo ważnym wsparciem dla wałbrzyskiej OSP,
była jednostka przy manufakturze Carla Cristera.
W fascynujący sposób
Pan o tym opowiada. Jest
coś, czego Pan nie wie o pożarnictwie w Wałbrzychu?
- Takich niewyjaśnionych
tematów jest na chwi-

Fot. Artur Burdek

Wiadomo, że strażakom, jak mało komu, można zaufać w pełni.
Tak jak my bez cienia wątpliwości zawierzamy temu, co mówi
Roman Świst. Fascynujący rozmówca, który o pożarnictwie
i jego historii wie chyba wszystko. W końcu to emerytowany
wałbrzyski strażak i pasjonat historii regionu. Nie będzie wyłącznie o ogniu.

lę obecną kilka. Jednym z
nich jest dokładne zbadanie istnienia i działalności
terenowych oraz zakładowych zawodowych straży
pożarnych w gospodarce
wałbrzyskiej. Z uwagi na jej
ponadregionalny charakter i
znaczenie było takich straży
u nas aż 14, a może więcej,
np. w Elektrowni Miejskiej w
Wałbrzychu, w Hucie Szkła,
przy kopalni rudy uranu w
Starym Julianowie, w Jedlince, Sobięcinie, czy WZPL w
Walimiu. Jest też wiele znaków zapytania odnoszących
się do niemieckiej straży w
latach 1939-1945, ale to już
chyba temat na inne opowiadanie…
Rozmawiał Tomasz Piasecki

fakty

Pokazali wielkie serce
Za nami akcja charytatywna, podczas której zbierano pieniądze dla
wałbrzyszanki zmagającej się z nowotworem.

Do Wałbrzycha zjechały się
piękne amerykańskie samochody, które stanęły na parkingu Auchan Castorama, bo to
właśnie tam dzięki ogromnemu wsparciu dyrekcji Auchan,

odbyła się akcja charytatywna.
Przyjechały auta nie tylko z
regionu dolnośląskiego, ale
i Poznania, Łodzi, Opola, a
nawet okolic Hamburga. Nie
zabrakło legend amerykańskiej

motoryzacji takich jak: Dodge,
Chevrolet, Lincoln, Ford Mustang. Inicjatorom akcji udało
się zebrać blisko 17 tys. zł.
- Zebraliśmy sumę większą
niż brakowało Agnieszce do
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operacji ratującej życie. Nie da
się opisać słowami tego, co
się wydarzyło w Wałbrzychu.
Mieszkańcy pokazali swoje
serce dla innego człowieka i to
im składam największe podziękowania za to, że przybyli na
parking Auchan, by wspomóc
potrzebującą dziewczynę –
mówi Piotr, pomysłodawca
akcji.

Fot. (red)
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Fot. użyczone (Archiwum Gabrieli Szustak)

» Nasze czytelniczki w Tatrach, oczywiście z WieszCo

Bez krokusów, ale z WieszCo
Jeszcze trochę i zaczniemy prowadzić bloga odznaczając miejsca, gdzie
dotarła nasza gazeta z hasłem „tu byliśmy”. Prawie jak Tony Halik. Dobra, ale bez żartów. Bardzo nam miło, że czytelnicy zabierają
WieszCo w podróż. Wkładają do plecaka i wyciągają w najmniej
oczywistych miejscach.
Trochę się chwalimy, ale kto by nie
był zadowolony, gdyby jego gazetę
ludzie wieźli setki kilometrów. By
potem ją wyciągnąć, zrobić zdjęcie
i jakby tego było mało, jeszcze te
fotografie przysłać do redakcji
z pozdrowieniami. Odebrało
nam po prostu mowę. Fajnie, że
wam się chce robić takie
akcje. Dziękujemy, że je-

» Nocleg pod Świnicą, ale wcześniej
lektura ulubionej gazety

steście z
nami!
Dwie czytelniczki,
które zdecydowały się zabrać
nas do plecaka na krótki wypad,

to Gabriela Szustak z córką Katarzyną z Chwaliszowa (gm. Stare
Bogaczowice). Tak przy okazji, obie
panie spełniły w ten sposób swoje
marzenie. Nie, nie o tym, żeby zabrać
gazetę w góry. No bez jaj! Zrealizowały marzenie o wspinaniu się
w Tatrach zimą.
Już w Zakopanem wraz
z grupą przyjaciół, himalaistów zdobywały metr
po metrze wzniesienia.
Najpierw rzecz jasna
musiały przejść
kurs. Wjechały
więc gondolą
na Kasprowy
Wierch, żeby po-

dejść pod Świnicę. Tu mogły
rozpocząć swoją przygodę
ze wspinaczką. Raki na buty,
czekan w dłoń, sprawdzenie
uprzęży i w górę. Kurs był
niezwykle wymagający, ale
panie z Chwaliszowa dały
sobie bez problemu radę. Przy
okazji miały sporo szczęścia,
bo wspinały się przy pięknej
pogodzie, a obok gazety, dobrze że w plecakach zmieściły
filtry UV. Inaczej po jednym
dniu w Tatrach wyglądałyby
jak po tygodniu leżenia na
plaży w Egipcie.
Po wyczerpującym dniu
przyszedł czas na relaks.
Jak najlepiej odreagować
w górach, gdy wokół dzika
przyroda? Chyba już się domyślacie – czytając WieszCo.
Zresztą do snu też można nas
przejrzeć. spójrzcie na zdjęcie
obok. Jedna z uczestniczek
„okopana” w śpiworze kończy ostatni artykuł w naszym
tygodniku.
Dobra, ale żeby to wszystko nie wybrzmiało jak propagandowy tekst w czasach
Gierka, gdy nawet trawę
malowano na zielono, wróćmy do jednej z bohaterek.
Gabriela Szustak to miłośniczka rozmaitych sportów.
Doskonale zjeżdża na nartach
i kocha kwiaty. Dziewczyny
miały plan, żeby w Dolinie
Chochołowskiej zobaczyć
krokusy, ale niestety
kwiaty przykrył śnieg.
Dobrze, że miały chociaż WieszCo
pod ręką.
ToP

» Podczas kursu wspinaczkowego

BOGUSZÓW-GORCE

kątem pojawiania się nowych wariantów koronawirusa” – czytamy w uzasadnieniu opinii GIS.
Przypomnijmy, że po odwołaniu poprzedniego
włodarza, komisarzem powołano Krzysztofa
Kumorka. Wybory na burmistrza miały odbyć się
11 kwietnia, ale z powodu pandemii przełożono
je na 9 maja, a teraz wskazany został nowy
termin na 13 czerwca. O stanowisko burmistrza
Boguszowa-Gorc zamierza się ubiegać czworo
kandydatów – Marta Cinciała, Sylwia Dąbrowska, wspomniany Krzysztof Kumorek i Roman
SCB
Ludwiczuk.

Wybory dopiero w czerwcu
Przedterminowe wybory na burmistrza Boguszowa-Gorc znów nie
odbędą się w zaplanowanym terminie. Głosowanie przesunięto z 9
maja na 13 czerwca.

Główny Inspektor Sanitarny wydał opinię, że z
uwagi na panującą sytuację, wszystkie wybory i referenda w kraju powinny zostać przesunięte. Zgodnie z decyzją premiera boguszowskie głosowanie
zostanie przeprowadzone 13 czerwca tego roku.

„Pomimo tendencji schyłkowej trzeciej fali zachorowań na SARS-CoV-2 oraz prognozy poprawy sytuacji w najbliższych tygodniach, ciągle należy brać
pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację i
ryzyko wzrostu zachorowań. W szczególności pod

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

» Świetna sprawa z tą grą, która pozwoli lepiej poznać Stary Zdrój, dawniej znany w całej Europie kurort Altwasser

WAŁBRZYCH

Dziś zapomniany,
kiedyś bardzo znany
Polecimy trochę sztampą. Gry mobilne to coraz popularniejszy sposób na spędzanie czasu. To jasne. Z jednej
strony prostota, z drugiej zaś doskonała zabawa połączona z nauką. Tak jest z grą „Stary Zdrój”. Dzięki niej
poznacie zabytki, ludzi oraz wydarzenia związane z dawną dzielnicą Wałbrzycha.
Wspomniana gra to jeden
z elementów realizowanego
przez Bibliotekę pod Atlantami i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 projektu „Stary
Zdrój na nowo”. Kolejnymi
są bank darmowych zdjęć z
dzielnicy i wystawa. Działania
nie byłyby możliwe, gdyby nie
finansowe wsparcie Fundacji
Orlenu w ramach programu
„Moje miejsce na ziemi”.
Tę dzielnicę naprawdę
warto poznać. Ale chwila,

nie tak szybko. Nie od razu
Rzym zbudowano. Najpierw
musicie wiedzieć o tym, że
zorganizowano warsztaty,
na których młodzież zdobyła
podstawową wiedzę, jak zro-

bić dobre zdjęcie. Potem…
przyszedł lockdown. Można
było wszystko zawiesić lub
spróbować kontynuować
projekt. Zdecydowano się na
to drugie i bardzo dobrze.

Kolejne warsztaty, tym razem
historyczne o dawnych dziejach Altwasser przeniesiono
do internetu. Tak „wyposażona” młodzież w wiedzę
fotograficzną i historyczną

Co trzeba zrobić, żeby zagrać?

* zainstalować bezpłatną aplikację ActionTrack
* stanąć przed dworcem Wałbrzych Miasto, gdzie gra ma początek
* otworzyć aplikację i zeskanować kod QR z plakatu lub ulotki

mogła zacząć robić zdjęcia
w dzielnicy. Na bibliotekarzy
czekało natomiast trudniejsze
zadanie – stworzyć grę w
aplikacji ActionTrack. Jedni
i drudzy wywiązali się ze
swoich obowiązków doskonale, dzięki czemu powstała
gra „Stary Zdrój”. Pozwala
ona poznać zabytki dzielnicy,
ludzi z nią związanych i wydarzenia, które kiedyś miały
tu miejsce.
Ciekawi jesteście, jak zagrać. Zobaczcie na opis poniżej To bardzo proste. Po
zeskanowaniu kodu gracz
wciela się w postać młodego
chłopca, który przyjeżdża
na wakacje do mieszkającej
na Starym Zdroju rodziny.
Tak sobie zapowiadający się
wypoczynek zamienia się w
fascynującą przygodę, gdy
wraz z kuzynami przenosi się
do czasów, gdy Altwasser
był znanym w całej Europie
kurortem. Wraz z kuzynostwem i żyjącymi w tamtych
czasach Tobiasem i Margheritą odwiedza ciekawe miejsca,
takie jak szyb Chwalibóg,
zakład Kalkomanii czy uzdrowiskowe zabudowania obecnej ulicy Pocztowej, a także
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poznaje historię i najważniejsze osoby związane z tą
dawną osadą. Po wszystkich
miejscach prowadzi gracza
aplikacja, która wskazuje
odpowiednią drogę. Kody
QR znajdziecie na plakatach,
które wiszą m.in. w ZSP nr
4 i w Filii nr 3 Biblioteki pod
Atlantami. Są też dostępne
w bibliotecznych i szkolnych
mediach społecznościowych.
Sama gra to jedno, ale powstał też bank bezpłatnych
zdjęć Starego Zdroju. Wszystkie umieszczone w nim fotografie objęte są specjalną
licencją, ale można je bezpłatnie wykorzystywać na przykład do tworzenia szkolnych
prezentacji. Linki do banku
znajdziecie na stronie Biblioteki pod Atlantami i ZSP nr 4.
Na razie nie wiadomo, kiedy
obejrzymy wystawę zdjęć
– trzeci z owoców projektu
– która jest już jednak przygotowana i czeka na pokazanie.
Super, że Stary Zdrój zyskał ciekawą multimedialną
atrakcję, która pozwoli lepiej
poznać nieco zapomniany
dziś, a kiedyś znany w całej
Europie kurort Altwasser.
ToP

12

Co W gmINaCH pISZCZy / promoCJa

WIESZ CO | NR 18/4.5.2021 r.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» W Jedlinie przy parku linowym wypożyczycie rowery, również elektryczne

JEDLINA-ZDRÓJ

Pożyczasz „elektryka” i w drogę
Nie ma co, jak by powiedzieli komentatorzy meczów piłkarskich, potrafimy antycypować.
Ale na poważnie, już kilka tygodni temu pisaliśmy w WieszCo o tym, że kompleks Active
oraz Czarodziejska Góra w Jedlinie zmienią się, a właściwie zyskają nowe atrakcje. Tak też
się stało.
Sezon otwarto podczas
majówki. Powiedzmy sobie
szczerze, pogoda nie zachęcała do wszelkiej aktywności
na świeżym powietrzu, ale
jeśli sprawdzą się prognozy

na kolejne tygodnie, dzieci i
dorośli powinni mieć wiele radochy z nowych atrakcji, które
przybyły w parku aktywności
oraz w kompleksie przy ul.
Kłodzkiej.

» Akcja „Rupieć” potrwa od 4 do 14 maja

Jak mówią w mieście,
nowy sezon rozpoczęto z
nową mocą. Przede wszystkim mowa o trasach single
track, czyli dla lubiących karkołomne podróże rowerami.

Do 3 istniejących ścieżek
przy parku linowym dojdzie
w tym roku kolejnych 8 kilometrów traktów w dwóch
lokalizacjach. Pojedziemy na
dwóch kółkach w stronę Ka-

mieniołomu oraz serpentyn
przy ul. Wałbrzyskiej, a także
poszalejemy na terenach
przed Hotelem Jedlinka z
malowniczo wpisanym strumieniem.

Żeby się wybrać na taką
przejażdżkę, trzeba mieć rower. A ten najlepiej pożyczyć
w niedawno otwartej przy
parku linowym wypożyczalni.
Jest tam łącznie 10 jednośladów, przystosowanych właściwie do każdego wzrostu – 6
typowych „górali” i 4 rowery...
elektryczne. Wiadomo, uzdrowisko, więc musi być ekologicznie. „Czarodziejska Góra”
zaprasza ponadto do siebie na
tor saneczkowy, trasę tyrolską,
na wieżę wspinaczkową i na
pozostałe atrakcje, ale o nich
pewnie doskonale wiecie.
Jeśli tego wam mało, możecie odwiedzić położony
niedaleko Kompleks Active,
gdzie znajduje się parking
na 100 samochodów. Na
stałe zagości tu grochówka i inne smakołyki kuchni
polowej. Przed jedynym w
Polsce krytym bulodromem,
wasze dzieci pobawią się
na dmuchanych zestawach,
poskaczą na eurobungee i
wskoczą do wodnych kul.
W namiocie napijecie się
soków wyciskanych ze świeżych owoców i kawy. Są tu
plac zabaw, kompleks boisk, kilometrowa ścieżka dla
wrotkarzy, rowerzystów i rolkarzy, pumptrack, skatepark,
siłownia terenowa. To chyba
najbogatsze w tego rodzaju
atrakcje miejsce w regionie.
Red

BOGUSZÓW-GORCE

Macie jakieś rupiecie?
No to je wyrzucajcie

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

Wiosna w pełni, więc najwyższy czas na domowe porządki. Nie chodzi tylko o mycie okien lub trzepanie
dywanów. Mieszkańców Boguszowa zachęcamy, żeby
zajrzeli do piwnicy, na strych, a także przeszukali swoje mieszkania. Być może zalegają wam gdzieś niepotrzebne meble lub inny duży sprzęt, jak stare lodówki,
czy pralki.
Jeśli tak, to możecie je teraz bez większego kłopotu
wyrzucić. Umożliwia to akcja
„Rupieć”, która dziś (4 maja)
ruszyła w całym mieście i
potrwa do 14 maja.
Ale nie wszyscy na hurra. Nie mamy w gazecie aż
tyle miejsca, żeby wypisać w
WieszCo cały harmonogram
odbioru śmieci z podziałem na
dni i ulice. Jest tego bowiem
sporo. Dlatego zachęcamy
was, żebyście w dwóch miejscach sprawdzili dokładną rozpiskę, kiedy i skąd odbierane

będą wielkogabarytowe odpady. Na stronie urzędu: www.
boguszow-gorce.pl oraz na
Facebooku Gminy Miasta Boguszów-Gorce. Jeśli nie macie
dostępu do internetu, możecie
w każdej chwili poradzić się
miejskich urzędników. Na przykład dzwoniąc do magistratu.
Zbiórka prowadzona będzie
w formie wystawki. Każdego
dnia między 6:00 a 14:00.
Wystawiać możecie szafy,
sofy, wersalki, fotele, stoły,
krzesła, a także duże elektrośmieci jak lodówki, czy pralki.

Nie wyrzucajcie natomiast
papy, eternitu, styropianu,
opon rolniczych oraz tych od
pojazdów ciężarowych. Te
rzeczy nie będą zabierane.
Wystawiajcie swoje odpadki
wielkogabarytowe przy pojemnikach na śmieci komunalne najpóźniej do godz. 7:00 w
dniu rozpoczęcia odbioru.
Akcję prowadzi Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
przy współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o.
Red

Zaangażowani maksymalnie
W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w Czarnym Borze w akcję
zaangażowały się m.in. przedszkolaki.

Centrum Kultury odbyła się z kolei akcja dla czytelników „Sadzonka za wypożyczenie” oraz quizy
i zabawy z ekologicznymi nagrodami.
– Dziękujemy Nadleśnictwu Kamienna Góra
oraz Gospodarstwu Rolno-Szkółkarskiemu w

Pustelniku za nieodpłatne przekazanie sadzonek,
które trafiły do mieszkańców gminy – mówi
Katarzyna Bernaś, dyrektor Biblioteki+ Centrum
Kultury w Czarnym Borze.
Natomiast radni, pracownicy gminnych jednostek, urzędu i biblioteki oraz grono pedagogiczne
Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wzięli
udział w akcji uzupełniania drzewostanu w lesie
przy stadionie sportowym w Czarnym Borze. Wykonanych zostało ok. 300 nasadzeń młodych lip,
buków, jodeł, klonów i świerków.

Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Ogrody Kwiatów w Książu otwarte są do 9 maja

WAŁBRZYCH

Zamek cały w kwiatach
Pamiętacie zimowe Ogrody Światła? Teraz w Książu znów jest kolorowo, ale z innego powodu. Kwiatowe aranżacje ozdobiły zamkowe tarasy. Zachęcają do odkrywania przyrody w otoczeniu najpiękniejszego
zamku w Polsce. Zapraszamy na Ogrody Kwiatów i… wszędzie wokół.
To świetna wiadomość.
Od dziś otwarty jest bowiem

zamek, podziemia z czasów II
wojny światowej, Mauzoleum

Hochbergów oraz Palmiarnia.
Wszystkie atrakcje możecie

już zwiedzać. Bilety kupicie
w internecie, w kasach w

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

CZARNY BÓR

Sadzenie młodych drzewek na placu przy przedszkolu, porządkowanie i sprzątanie terenu, zajęcia
proekologiczne oraz dawka wiedzy z zakresu
segregacji odpadów towarzyszyła najmłodszym
mieszkańcom gminy Czarny Bór. W Bibliotece+
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SCB

pawilonie powitalnym i od
niedawna także w dwóch
biletomatach.
Fontanny wypełnione kwiatami, roślinne alejki, czy też
tunel kwietny to tylko niektóre
z aranżacji, którymi od 30
kwietnia możecie się zachwycać na tarasach w Książu.
Ogrody Kwiatów obejmują
barokowy dziedziniec honorowy, przedzamcze i ogrody
tarasowe w stylu francuskim.
Ale uwaga, nie można wejść
do samego zamku lub tylko
do podziemi. Trzeba będzie
mieć bilet na tarasy. Dodajmy,
że na terenie górnej płyty
parkingowej znajdziecie stoiska z roślinami, a w zatokach
parkingowych punkty gastronomiczne.
Teraz kilka ważnych informacji, które pozwolą w pełni
cieszyć się chwilami spędzonymi w ogrodach. Majówka
być może nie zachęcała do
Bilet główny:
Ogrody Kwiatów
Bilety dodatkowe:
Zamek
Podziemia
Palmiarnia

spacerów, ale kwietną przygodę w Książu możecie wciąż
przeżyć. Ogrody otwarte będą
do 9 maja. Bilety w kasach
kupicie w godz. 9:00-18:00, a
przestrzenie do spacerowania
otwarte są aż do 19:00. Kupiony bilet pozwoli odwiedzić
nie tylko przepiękne tarasy,
ale również przedzamcze. Ale
uwaga, liczba biletów na każdy dzień jest limitowana! Jeśli
chcecie miło spędzić najbliższy
weekend i mieć pewność, że
zostaniecie wpuszczeni, warto
przyjechać do Książa nieco
wcześniej. Albo… kupić bilet
w systemie online.
Wystarczy, że wejdziecie
na stronę www.bilety.ksiaz.
walbrzych.pl i już. Należy wybrać opcję Ogrody Kwiatów w
Książu. Kupioną w ten sposób
wejściówkę możecie okazać
ochronie w wersji elektronicznej lub w formie papierowej.
Red

Cennik
35 zł | 28 zł
25 zł | 20 zł
19 zł | 14 zł
15 zł | 10 zł

GŁUSZYCA

Cóż, będziemy się powtarzać, ale jak tu nie chwalić
na każdym kroku Funduszu Toyoty, dzięki któremu w
regionie dzieje się dużo pożytecznego. Właśnie dzięki dofinansowaniu z tego źródła wkrótce w Głuszycy
uczniowie będą mogli poczuć się bezpieczniej.
Wiecie na pewno, że niedawno rozstrzygnięto XI
edycję konkursu Funduszu
Toyoty. Czołowe miejsce w
głosowaniu na najlepsze
projekty zajął pomysł Szkoły
Podstawowej nr 3 w Głuszycy, który uzyskał maksymalną
dotację. Powiedzcie nam teraz, że nie opłaca się walczyć
o swoje i wymyślać fajnych

rzeczy? Opłaca się, trzeba
tylko chcieć.
Toyota to wiadomo bezpieczeństwo na drogach, o
którym do znudzenia przypomina ten japoński koncern. A jeśli bezpieczeństwo,
to piesi, zwłaszcza dzieci. I tak po nitce do kłębka
zrodził się pomysł, by przy
podstawówce w Głuszycy

i w sąsiedztwie pływalni
powstało aktywne przejście
dla pieszych w ciągu ulicy
Pionierów. Koszt inwestycji
oszacowano na ponad 50
tys. zł, więc sporo. Miasto
samo raczej by nie podjęło
wyzwania, ale od czego jest
Fundusz Toyoty. To z tego
źródła udało się pozyskać
dotację w wysokości20 tys.

» Aktywne przejście dla pieszych to świetny
pomysł, aby poprawić bezpieczeństwo

zł. Resztę bez kłopotu dołoży
już głuszycki samorząd.
Co to znaczy aktywne przejście dla pieszych? Zamontowane zostaną migające
kocie oczka, pod pasami pojawi się znana z wielu miejsc
czerwona masa. Nie zabraknie detektorów ruchu i lamp

ostrzegawczych. Dzięki temu
bezpieczniejsi będą uczniowie, ale także przechodzący
tamtędy dorośli. A i kierowcy
poczują się bardziej komfortowo, z łatwością dostrzegając osoby znajdujące się
na przejściu lub do niego
się zbliżające. To powinno

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Kocie oczka na
ratunek pieszym

spowodować poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu,
gdzie niekiedy dochodziło do
groźnych sytuacji. W szkole
już nie mogą doczekać się
realizacji inwestycji, ale chyba
nie tylko w podstawówce
dopingują temu projektowi.
Red
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NASI ULUBIEŃCY
Pokażcie swoje dobre serce
Pomyślcie tylko, ile radości daje opieka nad czworonożnym przyjacielem po
przejściach. Któremu dotąd nie wiodło się najlepiej i w końcu trafił do zwierzęcego bidula. Gdzie ma opiekę, ale to nie to samo, co własne legowisko, zabawki i kochający opiekunowie w nowym domu. Wy możecie ten nowy dom stworzyć dla kota lub psa. Jak wolicie.
AHMED, nr ewidencyjny 144/20
Wiek: 2 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

Ahmed to spory psiak, ma dużo siły, więc
może mocno pociągnąć na spacerze!
Szukamy dla niego dobrego i doświadczonego domu, gdzie zazna dużo miłości.

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
31.10.2020

Cezar to psiak o trudnym charakterze,
może sprawiać problemy, stąd poszukiwany jest dla niego doświadczony nowy
dom.

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charakterze, potrzebuje odpowiednich zasad
i pracy. Uwielbia spacerować i bawić się
piłką, musi być jedynakiem w domu.

Wiek: około 8 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
09.06.2020

Bohun to psiak po przejściach, sporo
wycierpiał, ale doszedł już do siebie.
Jest przyjazny i towarzyski, poleca się do
adopcji.

DIEGO, nr ewidencyjny 41/19
Wiek: około 11 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.01.2019

Diego to duży, bardzo spokojny pies.
Dogaduje się z innymi psiakami. Niestety
z racji wieku ma problemy z poruszaniem
się, wymaga specjalnej opieki.

SKARPETKA, nr ewidencyjny 172/20
Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.09.2020

Kotka Skarpetka to uroczy zwierzak,
uwielbia towarzystwo ludzi i szuka
kontaktu z człowiekiem. Jest po operacji
tarczycy, dochodzi do zdrowia.

BUBU, nr ewidencyjny 60/20
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
18.03.2020

Biały psiak Bubu to uroczy senior,
może sprawiać trochę problemów wychowawczych, ale zasługuje na nowy,
kochający dom.

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
10.11.2020

Gajowy sporo przeszedł w swoim życiu.
To spokojny i dobry psiak, który szuka
kochającego domu, w którym zazna
spokoju i miłości.

STEFEK, nr ewidencyjny 271/20
Wiek: około 15 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.12.2020

Stefek to bardzo stary pies, jest mocno
zmęczony swoim dotychczasowym, nie
do końca dobrym życiem. Czy znajdzie
nowy dom?
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20

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

» Grodno zachwyca o każdej porze roku

Warownia jak ze snu
Jeśli lubujecie się w baśniach, kochacie tajemnice, uwielbiacie dawne historie,
w tym miejscu poczujecie się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Zamek Grodno
to idealne miejsce dla poszukiwaczy średniowiecznych przygód. Wystarczy rzut
oka na budowlę, a w brzuchu na pewno poczujecie „motyle” z podekscytowania.

Na szczycie Góry Choina cia świdnicko-jaworskiego począł się nowy rozdział w
(450 m n. p. m.), w otocze- Bolka I Surowego. Grodno dziejach zamku, który trafił
niu rezerwatu przyrody w wraz z kilkunastoma innymi w ręce czeskich starostów i
Zagórzu Śląskim (gm. Walim) obronnymi obiektami, sta- był traktowany po macoszewznosi się jedna z najlepiej ło na straży niezależności mu. Zamek zaczął podupazachowanych warowni sudec- księstwa świdnicko-jawor- dać. W XV wieku miejsce to
kich – średniowieczny zamek skiego. Zamczyska chroniły „zajęli” rycerze-rozbójnicy,
Grodno. Skąpany w słońcu, te ziemie przed niebezpie- stając się „zbójeckim gniazw strugach deszczu czy też czeństwami czyhającymi dem”. Lepsze czasy nadeszły
pokryty białym puchem – o ze strony Korony Czeskiej. wraz z wiekiem XVI. Zamek
każdej porze roku zachwyca Dodajmy, że w 1398 roku przeszedł wtedy ogromną
i odkrywa przed turystami księstwo świdnicko-jawor- metamorfozę i został przekarty swojej burzliwej historii. skie utraciło swoją suwe- kształcony w rezydencję. We
Warownię zbudowano w renność i znalazło się pod wnętrzach obiektu zagościł
XIII wieku z polecenia księ- wpływami czeskimi. Roz- styl renesansowy.
Co ciekawego w pobliżu Zamku Grodno
* Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego „Akwarium” w Zagórzu Śląskim.
To nowy ośrodek edukacji ekologicznej. Miejsce to jest potocznie nazywane „Akwarium” ze
względu na znajdujące się tu duże akwarium słodkowodne. W pobliżu znajdziecie parking, który
jest dobrym punktem wyjścia na wycieczki z dziećmi (ul. Wodna 1, tel. 74 84 57 230).
* Kładka wstęgowa. Prowadzi przez Jezioro Bystrzyckie, jest najdłuższą tego typu budowlą w Polsce.
* Małpi gaj i wypożyczalnia sprzętów wodnych nad Jeziorem Bystrzyckim.
Przy kładce w Zagórzu Śląskim, u podnóża Zamku Grodno znajdują się Hotel i Restauracja Maria
Antonina. Jest tu kręgielnia, dzieci mogą spędzić czas w „małpim gaju”, a w sezonie letnim można
popłynąć statkiem po Jeziorze Bystrzyckim, wypożyczyć sprzęty wodne oraz skorzystać z pobliskiej
plaży z wyznaczonym miejscem do kąpieli (ul. Spacerowa 6, tel. 506695111).
* Zapora na Jeziorze Bystrzyckim
Potężna kamienna zapora wodna wybudowana w 1914 roku stanowi zabytek techniki. Jej
wymiary to 44 m wysokości oraz 230 m długości.
W pobliżu znajdziecie też kilka punktów widokowych (na Górze Chojna, pod Zamkiem Grodno
i po drugiej stronie kładki – teraz jest tam odremontowany szlak)

Historia tego miejsca usiana
jest wzlotami oraz upadkami.
Mury starego zamczyska pamiętają liczne wojny, rozbudowy, zmieniających się jak w
kalejdoskopie właścicieli, ale
i niszczycielską siłę przyrody.
Pożar w XVII wieku pochłonął
fragment zamku i przeistoczył
go w kamienny szkielet. W
1774 roku budowlę opuszczono. Zniszczone mury oplotła
roślinność, tworząc smutny
obraz dawnej niegdyś potęgi
piastowskich władców.

Zamek przed dewastacją
i zapomnieniem uratował w
XIX wieku wrocławski historyk sztuki, profesor Gustaw
Busching. Człowiek ten tchnął
ducha w porzucony zabytek,
zabezpieczył obiekt, przeprowadził remonty i odtworzył
zniszczone detale. Dzieło średniowiecznej architektury
odżyło. Następcy prof. Gustawa Buschinga kontynuowali
prace. Po II wojnie światowej
warownia znalazła się w granicach Polski.

Dzisiaj Zamek Grodno to
nie tylko jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych
na mapie gminy Walim, ale
także jeden z najpiękniejszych
zamków Sudetów. Zobaczycie w nim m.in. Salę Tortur,
spoczywający w lochu głodowym szkielet księżniczki
Małgorzaty, Salę Myśliwską,
Studnię Życzeń czy Salę Multimedialną, która zabierze was
w wirtualną podróż do świata
przyrody tutejszych okolic.
Warownię wieńczy strzelista,
kamienna wieża. Rozpościera
się z niej piękna panorama
na Jezioro Bystrzyckie, Góry
Sowie, Góry Wałbrzyskie i
Pogórze Wałbrzyskie.
Od 2008 roku właścicielem
Grodna jest gmina Walim,
która dba o warownię, poprawiając jej stan techniczny, przy
tym nie zmieniając wizerunku
zewnętrznego i pozostawiając
zamek autentycznym.
Red

16

HIStorIa NIeZNaNa

WIESZ CO | NR 18/4.5.2021 r.

HISTORIA NIEZNANA

» Lata 80. ubiegłego wieku. Ośrodek Sportowy Kopalni Thorez przy ul. Ratuszowej na Białym Kamieniu

Nowoczesny obiekt, że hej!
Pomysł budowy hali sportowej przez kopalnię Thorez w Wałbrzychu nabrał realnych
kształtów w listopadzie 1955 roku. Wtedy też dyrekcja zakładu górniczego umieściła w swoich planach inwestycyjnych na 1956 rok zadanie polegające na budowie
nowoczesnego obiektu.
Autor artykułu „Hala sportowa potrzebą chwili” opublikowanego 17 listopada 1955

roku w Trybunie Wałbrzyskiej
przy tej okazji postanowił zrobić rajd (jak to nazwał) po

ówczesnych halach sportowych Wałbrzycha. Na pierwszy
ogień poszła sala w hotelu

» Hala sportowa na terenie Ośrodka Sportowego Kopalni Thorez na Białym Kamieniu

robotniczym kopalni Mieszko
przy ul. Niepodległości. Według redaktora sala ta bardziej
przypominała lokum na kino
względnie teatr i z pewnością
właśnie w tym celu została
zbudowana. „O tym, że zmieniła ona swoje przeznaczenie,
świadczą umieszczone na ścianach tablice do koszykówki i
kredą wyrysowane linie boisk
do siatkówki i koszykówki.
Rozmiary boiska są za małe.
Na większe brak miejsca. W
sali ćwiczą sporadycznie zawodnicy koła sportowego.
Sala, jako obiekt sportowy z
prawdziwego zdarzenia odpada kompletnie. Jest za szczupła
i nie spełnia warunków, jeśli
chodzi o jej budowę”.
Inna sala gimnastyczna
mieściła się na drugim końcu

miasta, w Technikum Budowy
Maszyn. Redaktor podkreślał, że była czysta, zaopatrzona w sprzęt gimnastyczny, niedaleko znajdowało
się boisko do koszykówki.
Niestety była mniejsza niż
sala kopalni Mieszko i ze
względu na wielkość nie
nadawała się do rozgrywek
mistrzowskich. Inne odwiedzone przez dziennikarza
sale również były zbyt małe,
a dodatkowo znajdowały
się na terenie szkół, przez co
były niedostępne dla sportowców zrzeszonych. Pozostała ostatnia hala ZS Górnik
przy ul. Masarskiej, „mekka”
wałbrzyskich sportowców-wyczynowców w okresie
zimowym. Według rozkładu
zajęć z listopada 1955 roku

wówczas ćwiczyli w niej lekkoatleci, koszykarze, siatkarze, piłkarze młodzieżowej
szkółki piłkarskiej, bokserzy,
kolarze, siatkarki i koszykarki
(każda z sekcji – dwa dni w
tygodniu). Podkreślić trzeba,
że były to sekcje wyczynowe,
biorące udział w mistrzostwach, więc uczestnictwo w
treningach przez dwa dni w
tygodniu było niewystarczające. Redaktor wysnuł wniosek, że zimą w Wałbrzychu
zamiera sport masowy, ponieważ brakuje odpowiedniej
hali. „Górnicy naszych kopalń
pozbawieni są możliwości
uprawiania sportu. Liczne
rzesze młodzieży szukając
rozrywki po pracy znajdują
ją niejednokrotnie w restauracjach, w formie dla niej
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absolutnie niepożądanej”. W
tym stanie rzeczy inicjatywa
kopalni Thorez wydawała się
niezwykle cenna.
Pięć lat później kopalnia
Thorez poinformowała, że
zamierza wybudować nowy
ośrodek sportowy, na który
składać się będą: odkryta
pływalnia o wymiarach 25 x
50 metrów, kryta hala sportowa z szatniami, natryskami
i salą klubową, boiska do
gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, dwa korty
tenisowe, bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia kulą, skocznia
w dal i wzwyż oraz boisko
rezerwowe. Uff! Inwestycja
z wielkim rozmachem. Na
miejsce tego ośrodka o powierzchni 5,8 ha wybrano
teren przy ul. Ratuszowej i
Piasta na Białym Kamieniu.
Spycharki rozpoczęły niwelowanie terenu jeszcze w 1960
roku. Założono, że ośrodek
zostanie wybudowany głównie systemem gospodarczym,
częściowo w ramach czynów
społecznych, a tylko niektóre
bardziej zaawansowane prace
budowlane zostaną powierzone firmom z odpowiednim
doświadczeniem.
Rozpoczęto budowę, ale
śledząc artykuły prasowe nie
można oprzeć się wrażeniu,
że się trochę ślimaczyła. Na
przykład w 1962 roku trwały
jeszcze prace przy formowaniu czaszy stadionu. W sierpniu 1963 roku uformowany
był wał ziemny, na którym
miały powstać trybuny. Trwały
wówczas prace przy budowie
parkingu samochodowego
przy ośrodku. W maju 1966

roku redaktor Trybuny Wałbrzyskiej pisał: „Od ubiegłego
roku, kiedy fotografowaliśmy
stadion, pojawiło się tu wiele
nowego: gotów jest pawilon sportowy, wybudowano
ogrodzenie wewnętrzne,
klamra ławek niemal zupełnie zamknęła arenę”. Ale
w powijakach była jeszcze
budowa sali gimnastycznej, a także wspomnianego
parkingu na 400 pojazdów.
Opóźnienia w budowie sali
sportowej spowodowane
były zakwestionowaniem
przez nadzór budowlany
strunobetonowej konstrukcji dachu. Konieczne było
naniesienie poprawek w dokumentacji, brakowało form
na płyty do pokrycia dachu.
Planowano, że do zimy 1966
roku sala będzie gotowa
w stanie surowym i będzie
można przystąpić do prac
wykończeniowych wewnątrz
obiektu. W tym czasie kryta
pływalnia była jeszcze na deskach kreślarskich biura architektonicznego, które przekładało termin oddania projektu.
Były również małe problemy
z pozyskaniem żużlu wielkopiecowego, będącego częścią
składową powierzchniowej
warstwy bieżni. Podjęto natomiast decyzję, że ten wielki
kombinat sportowy otrzyma
dodatkowy obiekt – sztuczne
odkryte lodowisko z trybunami na 3 tys. miejsc siedzących
oraz pawilonem, usytuowane
naprzeciw stadionu, przed
główną bramą. Poza okresem
zimowym lodowisko miało
funkcjonować jako kort tenisowy o betonowej nawierzch-
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ni. Prace miały się rozpocząć
latem 1967 roku.
Pierwszy mecz na stadionie,
jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem, rozegrano
29 maja 1966 roku (piłkarze
Thoreza grali ze Startem Łódź).
Sprzeciwiało się temu kierownictwo budowy, obawiając się
wpuszczenia piłkarzy i kibiców na jeszcze nieukończony
obiekt. Ale ponieważ stare
boisko po ulewnych deszczach było w tak opłakanym
stanie, że nie nadawało się
do przeprowadzenia ligowych
rozgrywek, nie było wyjścia.
W niedzielę 24 lipca 1966
roku otwarto nowy stadion
Klubu Sportowego Górnik
Thorez. Obiekt otrzymał nazwę Tysiąclecia. Jak wyglądał przebieg uroczystości?
Barwna kolumna sportowców
wyruszyła ze starego boiska
KS Thorez (przy ul. Dąbrowskiego) i maszerując ulicami
Białego Kamienia weszła na
teren nowego obiektu. Wstęgę przeciął Jan Rutkowski,
wiceprzewodniczący GKKFiT.
Później dyrektor kopalni Józef
Osmęda przywitał gości. Następnie Jan Rutkowski pogratulował działaczom i zawodnikom wspaniałego obiektu
oraz życzył im wielu sukcesów
na niwie sportowej. Chwilę
potem ośmiu popularnych
sportowców Thoreza wciągnęło na metalowe, wysokie
maszty dwie flagi: narodową i
górniczą. Przy dźwiękach marsza różni sportowcy tworząc
długą kolumnę przemaszerowali wzdłuż trybun stadionu,
otrzymując od publiczności
serdeczne brawa.

» Spartakiada zakładowa – zawody pływackie na krytym basenie przy
ul. Ratuszowej. Na zdjęciu start na dystansie 50 m stylem dowolnym

W kolejnych latach Stadion
Tysiąclecia był świadkiem
wielu imprez. Na przykład w
czerwcu 1969 roku odbył się
na nim miting lekkoatletyczny
o „Złote Lampki Górnicze”,
na który przybyło wiele sław,
m.in. Kubańczycy (Miguelina
Cobián Hechavarría, Hermes
Ramírez, Pablo Montes), Kenijczycy z doskonałym Charlsem
Asati (zdobył nagrodę Trybuny Wałbrzyskiej za najlepszy
wynik na 400 metrów – 45,8
sekundy), a także czołowi
lekkoatleci Polski (Daniela Jaworska, Stanisław Grędziński,
Adam Adamek). W dniu 11
sierpnia 1968 roku na stadionie miała miejsce inauguracja
ligowego sezonu 1968/69, w
trakcie której piłkarze Zagłębia
Wałbrzych zadebiutowali w
rozgrywkach polskiej ekstraklasy. Rozegrano wówczas
mecz z Legią Warszawa, który
oglądało ok. 25 tysięcy widzów. Niestety gospodarze

przegrali 1:3. W maju 1969
roku bieżnię stadionu wykorzystano w jednym z etapów
Wyścigu Pokoju, który wygrał
Dieter Mickein z NRD. A w
maju 1985 roku na stadionie
miała miejsce impreza „Barwy przyjaźni”, w czasie której żołnierze „bratniej armii”
urządzili pokaz z saperkami i
karabinami.
Gdy w lipcu 1966 roku uroczyście otwierano Stadion
Tysiąclecia, jak już wspomniałem, trwały jeszcze prace przy
budowie innych obiektów
wchodzących w skład ośrodka. Kryty basen o długości
25 metrów (jak pamiętacie,
w pierwszych planach zakładano, że będzie to pływalnia
odkryta 25x50) oddano do
użytku dopiero w 1973 roku
(a z lodowiska zrezygnowano
w ogóle).
Przez wiele lat od uruchomienia ośrodka był to jedyny
tak duży basen w Wałbrzychu.

» Stadion Tysiąclecia w Wałbrzychu wchodzący w skład ówczesnego Ośrodka Sportowego Kopalni Thorez. W tle po prawej hala sportowa

Co prawda równocześnie,
przez jakiś czas, funkcjonował
jeszcze zakład kąpielowy przy
ul. Małej, niestety niewielkie
wymiary jego niecki basenowej (15,50 x 8,60 m wg
projektu rozbudowy sprzed
1945 r.) sprawiały, że służył
on raczej do rekreacji niż pływania sportowego. Kolejne
duże baseny (przyszkolne)
powstały w Wałbrzychu wiele
lat później (pod koniec lat 70. i
w latach 80. ubiegłego wieku)
przy ul. Ogrodowej, Sokołowskiego i Grodzkiej.
W 1992 roku właścicielem
ośrodka sportowo-rekreacyjnego na Białym Kamieniu
zostały Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego. W
marcu 2009 roku rozpoczęto
rozbiórkę obiektów ośrodka
(z wyjątkiem stadionu), by
w jego miejscu wybudować
Aqua-Zdrój. Kamień węgielny pod budowę kompleksu
wmurowano w 2010 roku.
Inwestycję planowano zakończyć dwa lata później, ale
z powodu problemów wykonawców obiekt otwarto dopiero 23 czerwca 2013 roku.
Z pierwotnej pojemności
widowni stadionu (20 tys.
miejsc siedzących i 5 tys.
miejsc stojących) obecnie zostało 3,5 tys. miejsc siedzących na odrestaurowanych w
XXI wieku trybunach (zachodniej i wschodniej).
Opr. Piotr Frąszczak
Fot. użyczone (Kronika Związku
Zawodowego Pracowników KWK Thorez
ze zbiorów Starej Kopalni
Bibliografia:
1) Trybuna Wałbrzyska z 17.11.1955,
19.05.1966, 28.07.1966, 06.01.1970
2) Niemierka K., 60 lat sportu
wałbrzyskiego, PWSZ AS, Wałbrzych,
2006
3) www.polska-org.pl (dostęp
27.04.2021)
4) www.pl.wikipedia.org (dostęp
27.04.2021)
5) www.stadiony.net (dostęp
27.04.2021)
6) www.90minut.pl (dostęp 27.04.2021)
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» To Bartosz Żurakowski, dyrygent Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, wpadł na pomysł
nagrania płyty z muzyką Jana Adama Maklakiewicza

Filharmonia nagrywa płytę!
Będzie hit? Nie mamy wątpliwości. Na krążku znajdziecie muzykę Jana Adama
Maklakiewicza. Dokładnie to dwa koncerty – wiolonczelowy oraz Concertino
quasi una fantasia na fortepian, mezzosopran i orkiestrę. Płyta powinna być
gotowa w grudniu tego roku. Prezent na Mikołaja lub pod choinkę jak znalazł.
Co roku w programach Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
realizowane są w różnych
miejscach kraju projekty finansowane ze środków państwa.
To właśnie dzięki tym środkom
w ciągu ostatnich kilku lat Filharmonia Sudecka im. Józefa
Wiłkomirskiego w Wałbrzychu kupiła nowe instrumenty,
wymieniono pulpity i krzesła
na estradzie, zgromadzono
nagłośnienie i oświetlenie
dostosowując salę do współczesnych standardów. W tym
także do wysokich wymagań
akustycznych. Jeśli jeszcze nie
byliście w najlepszej pod tym
względem sali koncertowej w
mieście, pomyślcie, kiedy to
nadrobicie.
Dlaczego o tym wspominamy? Bo będzie o ministerialnym wsparciu w ramach „Muzycznego śladu”, jednego z
32 programów wspierających
kulturę w Polsce. Umożliwia
on nie tylko nagranie, ale też
wydanie płyty. Pierwszeństwo
w dostępie do środków mają
wykonawcy proponujący za-

rejestrowanie muzyki polskiej. Chodzi o to, byśmy na
półkach sklepowych lub jeśli
ktoś woli w serwisach streamingowych mogli znaleźć
utwory rodzimych kompozytorów, atrakcyjnie wydane i
w znakomitym wykonaniu.
Najlepiej jeśli jest to muzyka o
wybitnych walorach artystycznych, skomponowana przed
1945 rokiem, dotychczas nienagrywana lub słabo rozpowszechniona. Program nie
narzuca muzycznego gatunku.
Od momentu uruchomienia
w 2018 roku zgłaszano około
250 projektów rocznie. W
2020 było ich 627, co jest
widomym znakiem trwającej
pandemii w kulturze… Jest
początek maja i jesteśmy w
momencie weryfikacji złożonych projektów. Wiemy już, że
projekt Filharmonii Sudeckiej
jest jednym z pięćdziesięciu
czekających na realizację w
2021 roku.
Co to będzie za płyta? Najkrócej mówiąc z muzyką Jana
Adama Maklakiewicza. Dwa
koncerty: wiolonczelowy

(1929) oraz Concertino quasi una fantasia na fortepian, mezzosopran i orkiestrę
(1929). Płytę dopełni suita
tańców polskich Maik (1938),
w podtytule Polski lud wita
wiosnę. Ma być jeszcze bonus, ale… jego miejsce na
płycie nie jest jeszcze przesądzone. Maklakiewicz? Znamy
aktora o imieniu Zdzisław,
ale czy Jan Adam to ktoś z
rodziny, zapytacie? Rodzina
Maklakiewiczów to aż trzech
kompozytorów Jan Adam,
Franciszek i Tadeusz. Jan był
trzecim z kolei spośród dwanaściorga, ale najstarszym z
sześciu żyjących dzieci Jana
i Rozalii z Izbickich Maklakiewiczów. Jan Adam dla
Zdzisława Maklakiewicza był
wujkiem.
Jan Adam Maklakiewicz
urodził się 24 listopada 1899
roku w Chojnacie, wiosce
położonej na Mazowszu, w
pobliżu Skierniewic. Ojciec,
również Jan, był organistą,
prowadził chór parafialny i
orkiestrę strażacką w Mszczonowie, do którego rodzina

przeprowadziła się w 1905
roku. Dzięki monografii Marii
Wacholc (Triangiel, 2012), która napisana została w 1987
roku (33 lata po śmierci kompozytora) możemy poznać
fakty z życia artysty. Wiedza,
którą wałbrzyscy muzycy mieli
podejmując decyzję o przygotowaniu nagrania muzyki
Jana Adama Maklakiewicza,
opierała się na lakonicznych
informacjach. Najpierw, że
był uczniem Romana Statkowskiego i Paula Dukasa, a
zaraz potem, że był uznawany
w latach 20. XX wieku za najwybitniejszego kompozytora
młodej generacji. Wreszcie, że
wykształcił grono wybitnych
kompozytorów, wśród których
są Jerzy Tyszkowski, Antoni
Szaliński, Benedykt Konowalski, Miłosz Magin.
Dopiero wspomniana monografia spowodowała, że
poznano bliżej kompozytora. Nie ma co ukrywać,
w wałbrzyskiej filharmonii
zakochali się w muzyce Jana
Maklakiewicza. Dla początkującego kompozytora spotka-

nie z Romanem Statkowskim
ukształtowało jego postawę
twórczą i stosunek do muzyki. Rozbudziło poczucie sumiennej, uczciwej pracy, poważnego niemal nabożnego
stosunku do muzyki. W czasie
studiów u Statkowskiego
odnosił swoje pierwsze sukcesy kompozytorskie, chodzi
o „Wariacje symfoniczne na
temat własny” op. 4 wykonane w 1923 roku na popisie
w Konserwatorium Warszawskim. W jego muzyce z tego
okresu słychać wyraźne wpływy Mieczysława Karłowicza.
Po stypendium paryskim u
Paula Dukasa (1926-27) jego
muzyka przeszła ewolucję,
zaznacza się odejście od tradycyjnej harmoniki w kierunku atonalności. Maklakiewicz
zafascynował się w tym czasie muzyką Szymanowskiego i z tego okresu na płycie
znajdzie się Concerto quasi
una fantasia na fortepian,
głos i orkiestrę oraz koncert
wiolonczelowy. Za koncert
wiolonczelowy w 1932 roku
otrzymał zresztą Państwową

Nagrodę Muzyczną. Kompozycje z tego okresu uznaje się
dzisiaj za należące do najwybitniejszych osiągnięć muzyki
polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Maklakiewicz był przekonany o konieczności tworzenia muzyki przystępnej
dla szerokich kręgów. Począwszy od „Impresji hiszpańskich” z 1931 roku stosował proste środki muzyczne
oraz tonalność dur-moll.
Największą część spuścizny
kompozytorskiej Jana Maklakiewicza stanowi muzyka wokalna, którą tworzył
całe życie. Podyktowane
to było także jego bardzo
intensywną współpracą z
różnego rodzaju zespołami
chóralnymi, na potrzeby
których komponował utwory
własne i opracowywał pieśni
ludowe. Jego kompozycje
o charakterze sakralnym,
a zostawił 6 cykli mszalnych, respektują wymogi
stawiane użytkowej muzyce
sakralnej, posiadają wybitne wartości artystyczne, a
zarazem są przystępne pod
względem wykonawczym.
W tej dziedzinie zaliczyć go
można do najwybitniejszych
obok Feliksa Nowowiejskiego polskich kompozytorów
użytkowej muzyki kościelnej
XX wieku.
Czy wiecie, że słynne, znakomite tango „Siedem róż”
zostało skomponowane do
filmu „Dom na pustkowiu”
Jana Rybkowskiego z 1949
roku? Maklakiewicz zresztą był jednym z pierwszych
kompozytorów muzyki filmowej w Polsce. Jego najwcześniejsze ilustracje do filmów
dźwiękowych powstały pod
koniec lat 20. i później do
filmów „Wiatr od morza”,
„Cham”, „Barbara Radziwiłłówna”, „Kościuszko pod
Racławicami”.
Jeszcze dwie aktywności
dopełniają wielokierunkową działalność kompozytora.
To publicystyka muzyczna,
głównie w „Kurierze porannym”, która zaowocowała
627 artykułami i recenzjami
oraz działalność pedagogiczna
zarówno przed 1939 rokiem
w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, jak i po wojnie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. A przecież ma jeszcze zasługi jako
pierwszy dyrektor Filharmonii
Krakowskiej w latach 194547 i Filharmonii Warszawskiej 1947-49. Zmarł przedwcześnie na tyfus w 1954.
Redakcja na podstawie rozmowy
z Piotrem Jonkiem
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» Wystawę można oglądać do końca lipca tego roku

Kim jest artysta?

Dopasowane rzeźby
W pandemicznych czasach ciężko organizowało
się podobne wydarzenia, ale jak pokazują w Starej Kopalni, to nie jest niemożliwe. Wystawę rzeźb
Łukasza Karkoszki „Poszukiwania” po prostu musicie zobaczyć na żywo, bo dostępna będzie do końca
lipca tego roku.
Piszemy „organizowano”, bo
otwarcie odbyło się jeszcze, gdy
trwał lock down, a teraz do Starej Kopalni będziemy mogli za-

witać już osobiście. Oczywiście z
zachowaniem zasad sanitarnych.
Praca nad wystawą Karkoszki
trwała 2 lata. Podsumowuje jed-

Zanim do kina

Pójdź na mój rower
Nim kina zostaną całkowicie otwarte i
zostaniemy „przygwożdżeni” do foteli
nowym repertuarem, pełnym nietuzinkowych premier, zachęcam do sięgnięcia po
płyty DVD. Dzielę się z wami filmami, które z różnych względów stały się dla mnie
ważne. Dziś polecam „Mój rower” Piotra
Trzaskalskiego.
Po serii filmów zgłębiających raczej
mroczną stronę ludzkiej natury, tym
razem chciałbym przywołać znacznie
pogodniejszy tytuł i do tego polski.
W 2012 roku w kinach pojawił się
„Mój rower”. To trzeci i – jak do tej
pory – ostatni film Piotra Trzaskalskiego. Reżysera, scenarzysty i laureata wielu nagród. Jego nazwisko
najbardziej kojarzy się z debiutem z
2002 roku – „Edi”.

Po dziesięciu latach, ponownie z
Wojciechem Lepianką, napisał scenariusz, ale tym razem o relacjach
trzypokoleniowej rodziny. Nie brzmi
to zbyt obiecująco, a gdy dodam,
że główną rolę gra specjalista od
seriali dla emerytów i rencistów
– Artur Żmijewski, to sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Tymczasem
Trzaskalskiemu mimo to udało się
zrealizować nie tylko interesujący, ale

nocześnie w ten sposób aż 20 lat
doświadczeń ceramicznych. Czy
wy to rozumiecie?! Ekspozycję
przygotowano z myślą o przeprzede wszystkim poruszający obraz.
„Mój rower” opowiada o trzech
mężczyznach w różnym wieku, których drogi z różnych powodów się
rozeszły. Zaginięcie ich babki, matki
i żony spowodowało, że mieszkający
w różnych częściach Europy wnuk,
ojciec i dziadek musieli spotkać się
po latach. Początkowo ich odnowione kontakty to pasmo wzajemnych
złośliwości, ale każdy kolejny dzień
zbliża ich do siebie. Dzięki wyczuciu
i intuicji Trzaskalskiego w filmie nie
ma frazesów i utartych schematów.
Można za to przyjrzeć się, jak mężczyźni – niezależnie od wieku – zmagają się z trudnościami wyrażania
własnych uczuć. A najwięcej ich
mają, kiedy chcą o nich mówić.
Zazwyczaj artyści podejmują bardziej wyrazistą kwestię braku zrozumienia między dwoma płciami.
Twórcy „Mojego roweru” nie idą
jednak na łatwiznę i z wyczuciem
oraz zrozumieniem poruszają się
w świecie męskich emocji i relacji.
Taki dobry efekt to wielka zasługa
odtwórców głównych postaci – ojca

stronnych i postindustrialnych
przestrzeniach Centrum Nauki
Sztuki w Wałbrzychu. Jest jakby
do tego stworzona.
- Człowiek w mojej wystawie
stanowi pretekst do ciągłej interpretacji, do pracy nad kształtem,
formą, proporcją bryły – mówi
artysta. Całość uzupełniają mozaiki jako kompozycje obrazów
tworzonych za pomocą technik
ceramicznych. W Galerii Sztuki
Współczesnej zobaczycie część prac
Łukasza Karkoszki pokazywanych
na wystawach indywidualnych i
zbiorowych, ale większość rzeźb
w Starej Kopalni nie było nigdy
wcześniej prezentowanych. Jest to
absolutna premiera.
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że podczas procesu tworzenia artysta myślał o przestrzeni,

w której będą prezentowane
prace, jej skali i industrialnym
charakterze. - Jednocześnie artyście zależało, aby nie zatracić
charakteru swoich rzeźb wynikającego z inspiracji nadmorskimi
klifami i nieskalanym nadmorskim
krajobrazem. Rzeźby są na pograniczu figuratywności i abstrakcji,
co mocno definiuje artystyczną
działalność Łukasza Karkoszki –
podkreśla Piotr Micek, kierownik
Centrum Ceramiki Unikatowej
oraz kurator wystawy.
Wystawę możecie oglądać do końca lipca tego roku i mamy nadzieję,
że każdy chętny ją zobaczy na żywo.
Piszemy z wielką radością, że „możecie oglądać”, bo Stara Kopalnia,
po ostatniej decyzji rządu, jest już
otwarta dla zwiedzających.
Red

Ostatnie ważniejsze wystawy
zbiorowe Łukasza Karkoszki
2018 ,,Para Ceramika Grafika” Galeria Regionalna w Libercu
2017 ,,39th International Competition of Ceramic Art.,
Gualdo Tadino”
2016 ,,Ceramika Multiplex”
2016 „Croatian Ceramic Association”, Varazdin
2015 „The 10th International Exhibition of Small Form
Porcelain w Rydze
2015 ,,Skulpturensommer” Galeria Zamkowa w Pirnie,
Niemcy
Pawła (Artur Żmijewski), syna Michała (Krzysztof Chodorowski) i dziadka
Włodzimierza (Michał Urbaniak).
Ze wstydem muszę, przyznać, że
– mimo wątpliwości i uprzedzeń
(Żmijewski) – cała trójka poradziła sobie z aktorskim wyzwaniem.
Szczególnym zaskoczeniem jest sam
udział i, jak się okazało, umiejętności aktorskie wybitnego skrzypka i
saksofonisty jazzowego – Michała
Urbaniaka. Panowie potrafią bawić

i wzruszyć (i to nie tanimi środkami
wyrazu), a to wartość nie do przecenienia. Nie można zapomnieć
jeszcze o dwóch innych współautorach sukcesu, czyli o autorze zdjęć
i muzyki – odpowiednio Piotrze
Śliskowskim i Wojciechu Lemańskim. Artyści idealnie zrozumieli
pomysł Trzaskalskiego na atmosferę
filmu. Bez zbędnych udziwnień
stworzyli do niego obraz i dźwięk.
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Łukasz Karkoszka urodził się w Sosnowcu w 1978 r. Studiował na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP. Dyplom zrealizował w pracowni prof. Przemysława Lasaka w 2005 r.
Od 2006 r. pracuje w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku adiunkta
w Pracowni Projektowania Ceramiki Artystycznej i Użytkowej w Katedrze
Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła. Zajmuje się ceramiką artystyczną.
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Okiem gracza

Za każdym razem gdy oglądam wywiad z tym projektantem gier, napełnia mnie
pozytywna energia i chęć do
działania. Jestem tak zafascynowana jego twórczością
i charyzmą, że odważę się
nawet powiedzieć, że jest on

dla mnie muzą i wzorem do
naśladowania.
Szczególnie dobrze pamiętam wywiad, który Josef Feres udzielił podczas rozdania
nagród BAFTA w 2019 roku.
Oprócz opowiadania o swojej najnowszej grze (za którą

chwilę wcześniej otrzymał
statuetkę) wspomniał o jego
nadchodzącej produkcji mówiąc przy tym, że jest pewny,
iż również za nią on i jego
zespół zostanie nagrodzony.
Przeskoczmy do 2021 roku,
w którym premierę miał It

Prawnik radzi
Lokal za grunt, czyli nowe przepisy. Zawiłości tłumaczy nasz prawnik Adam Daraż.
W dniu 1 kwietnia 2021 r.
weszły w życie ważne zmiany w procesie deweloperskim, czyli przepisy dotyczące
programu „Lokal za grunt”.
Zgodnie z zapisami ustawy
gmina będzie mogła przekazać deweloperowi grunt
zabudowany lub niezabudowany do wykorzystania,
czyli wybudowania na nim
mieszkań. W zamian deweloper będzie musiał przekazać
gminie własność niektórych
z wybudowanych mieszkań
lub własność innych mieszkań
należących do dewelopera.

Przekazane lokale nie muszą
być lokalami mieszkalnymi,
ale mogą także mieć przeznaczenie użytkowe.
Główną zasadą jest to, że
deweloper nie będzie musiał
dysponować już na samym
początku procesu inwestycyjnego sporym funduszem na
zakup gruntu. Inaczej mówiąc
deweloper nie będzie musiał
zapłacić za grunt od razu, ale
zapłaci za niego wybudowanymi już lokalami na koniec
inwestycji. Ponadto korzyścią
jest to, iż gminy będą mogły
wykorzystać swoje zasoby

nieruchomości na potrzeby
lokalowe, zgodnie z planami,
w szczególności na lokale komunalne. To zapewne zachęci
wiele samorządów do podejmowania działań – gminy nie
będą musiały inwestować
gotówki w budowę mieszkań
socjalnych, ale rozliczą się z
deweloperem przekazując
mu własność swoich nieruchomości.
Procedura może być uruchomiona tylko z inicjatywy
gminy. To one będą musiały
podjąć jako pierwsze stosowne działania, żeby rozpocząć

UWAGA KONKURS

Któż nie lubi domowych potraw? Jak u mamy lub babci? Właśnie
takie pyszne posiłki serwują w Restauracji Fabryka Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu przy ul. Obrońców Westerplatte (Piaskowa Góra).
Rzecz jasna jeszcze na wynos, ale już wkrótce także w ogródku. Jeśli
dotąd nie skosztowaliście specjałów z tego miejsca, najwyższy czas,
żeby to zmienić. Zwłaszcza, że lokal jest naszym nowym partnerem
w cotygodniowej zabawie. Proponujemy wam rabat w wysokości 2
zł na każdego zamówionego naleśnika. Oferta nie dotyczy pierogów.
Żeby taniej zamówić danie, musicie jednak poprawnie odpowiedzieć
na pytanie konkursowe. Widzicie fotografię obok? Z jakiego wałbrzyskiego schroniska zostało wykonane to zdjęcie?
Każdy może skorz ystać z upustu na wybranego naleśnika, ponieważ
nie ustalamy żadnych limitów. Pokazujecie kupon z dobrą odpowiedzią
i płacicie za potrawę 2 zł mniej. Na miłośników dobrego jedzenia
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Fabryka
Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej
środy (5 maja) do piątku (7 maja). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że naleśniki
otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

Takes Two. I wiecie co? Nie
jestem nawet w połowie
rozgrywki, ale jestem przekonana, że statuetka znowu
powędruje w ręce Feresa.
Przy tej grze po prostu nie
można się nudzić! Ilość różnorodnych mechanizmów
zaskakuje z każdym nowym
wyzwaniem, a elementy

SKN

CHALLENGER
proces. Na początek muszą
podjąć uchwałę, w której
zostaną określone wszystkie
parametry programu. Uchwała obejmie m.in. ustalenie
liczby mieszkań, które zostaną
przekazane do rozliczenia,
ich powierzchni, minimalny
standard oraz termin realizacji inwestycji. Następnym
etapem jest uruchomienie
przetargu dla uczestników
tego programu. Deweloper,
który wygra przetarg, będzie
mógł zrealizować inwestycję
zgodnie z uchwałą.
Aktualnie opracowywana
jest także nowa ustawa deweloperska, która ma zastąpić
dotychczasową. Zmiany nie
będą rewolucyjne, ale mają
zapewnić większe bezpieczeństwo kupujących. Jak
wyjdzie w praktyce, trudno

przewidzieć. Przepisy ustawy obejmą nie tylko obecne
sytuacje, w których trzeba
podpisać umowę deweloperską, ale także te, w których
obecnie nie ma potrzeby jej
podpisywania. W praktyce
obejmie to m.in. zobowiązanie do sprzedaży lokali w już
istniejących budynkach (w
przypadku ich przebudowy),
a także sprzedaży garaży i tym
podobnych umów, w których
deweloper zobowiązuje się do
sprzedaży lokalu.
Deweloper będzie mógł
również skorzystać tylko z
opcji otwartego lub zamkniętego rachunku powierniczego.
Nie będzie można korzystać
z opcji otwartego funduszu
powierniczego z gwarancją
ubezpieczeniową lub bankową. Zmiana ta jest bezpo-

współpracy (oraz rywalizacji) wciągają tak bardzo, że
nikt nie chce przerywać gry.
Jeśli dodamy do tego piękną
grafikę i klimat podobny do
niebanalnej komedii romantycznej, otrzymamy prawie
same pozytywne oceny, w
tym jedną ode mnie.
Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Są takie osoby, które samą swoją egzystencją i podejściem do życia potrafią sprawić,
że świat staje się o wiele ciekawszym miejscem. Dla mnie kimś takim jest Josef Feres,
czyli genialny umysł, stojący za takimi grami
jak A Way Out czy Brothers: A Tale of Two
Sons.

Fot. użyczone (www.gamereactor.pl)

Josef Feres zbiera
najwyższe oceny

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

KUPON
Z jakiego wałbrzyskiego schroniska zostało
wykonane to zdjęcie?

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

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

» Kto powiedział, że po płaskim nie może być przyjemnie?

Rower jest OK

Jazda z widokiem na Ślężę
Dziś na rower zapraszam w innym kierunku. Z Ziemi Kamiennogórskiej,
gdzie na przejażdżkę zaprosiłem w tamtym tygodniu, na płaskie tereny z
widokiem na Ślężę. Inny krajobraz, inne ukształtowanie terenu, ale też z
ciekawymi atrakcjami turystycznymi. Wsiadamy i jedziemy!
Tym razem szlak sami wyznaczamy na mapie. Nie jest
to trudne. Wystarczy skorzystać z popularnego portalu z
mapą w internecie. Wpisujecie poszczególne miejscowości i trasa niemal wyznacza
się sama. Kiedy mieszkałem

we Wrocławiu, bywało, że do
Wałbrzycha przyjeżdżałem rowerem właśnie tymi drogami.
Jest naprawdę przyjemnie.
Rozpoczynamy w Mietkowie, wsi, którą znamy z przejazdów pociągiem na trasie
Wałbrzych – Wrocław. Ilu z

was wysiadało tu, by udać
się nad zalew z wędką albo
na plażę w Borzygniewie?
Wiecie, że kiedyś stał tam
pałac? Dziś zobaczycie ruiny
murów. Ze stacji PKP udajemy
się właśnie nad brzegi Zalewu
Mietkowskiego. To zaledwie

4 km do krajobrazu z wodą i
górą Ślężą w tle. Chwila przerwy nad brzegiem wskazana
i objeżdżamy zalew. Wzdłuż
zapory, a następnie brzegu
zalewu udajemy się w stronę
Chwałowa i Domanic, gdzie
skręcamy w lewo w kierunku

Siedlimowic. Wiecie, że w
Siedlimowicach do dziś działa
zabytek techniki? W tutejszym
młynie gospodarczym produkuje się mąkę już od XV
wieku! Warto zobaczyć!
Jedziemy do Żarowa. Dla
odmiany podziwiamy współ-

UWAGA KONKURS

Nim siądziecie w restauracyjnym ogródku – na szczęście to
już niedługo – zachęcamy, byście zamówili lunch na wynos.
Na przykład w świdnickiej Restauracji Kryształowa, która jest
ponownie partnerem w naszym cotygodniowym konkursie.
Dzięki nam zjecie posiłek z dużym rabatem, ale nic za darmo.
Musicie poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Co to za atrakcja Rudaw Janowickich?
Przypominamy, bo podobne zasady obowiązują od dobrych kilku tygodni, rabat na wybrane przez was danie w
knajpce wynosi 15 proc. Wpisujcie odpowiedzi do kuponu,
wytnijcie go i przy zamówieniu pokażcie w lokalu. Tylko
wtedy skorzystacie z bonifikaty. Każdy kto zna odpowiedź,
zje taniej pyszną potrawę. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji
Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy (5
maja) do piątku (7 maja). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że
potrawę otrzymacie tylko na wynos. Podstawą jest kupon
z poprawną odpowiedzią.

czesne dokonania współczesnego przemysłu na terenie
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w postaci
nowoczesnych fabryk. Kto
wie, że nieopodal za rondem Orderu Uśmiechu nad
rzeką Strzegomką przy ul.
Wrocławskiej znajdował się
najstarszy żelazny most w
kontynentalnej części Europy? Pochodzi z 1796 roku,
budowla zniszczona podczas
II wojny światowej została
odbudowana, a jej pierwotne
fundamenty wykorzystano
do budowy obecnej przeprawy. Wracamy do ronda i
ulicą Wojska Polskiego oraz
Wiejską przez Żarów udajemy się w kierunku Piotrowic Świdnickich. Uważajcie
przekraczając obwodnicę!
W Piotrowicach koniecznie
należy podjechać pod piękny
zespół pałacowy, w którym
działa dziś Muzeum Techniki
Rolniczej. Idealne miejsce na
odpoczynek. Za nami 28 km.
Stąd droga prowadzi niemal
prosto pod Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.
Na pobliskiej stacji kolejowej
możemy zakończyć wycieczkę
po 32 km i ok 180 m podjazdu. Ze zwiedzaniem obiektów i przerwami wystarczy
na całodzienną wyprawę.
Jeśli jednak uznacie, że
to mało i celem jest bardziej wyśrubowany dystans,
trasę można wydłużyć o
powrót do Mietkowa przez
Pastuchów z pozostałościami
po byłym zamku wodnym,
gdzie do dziś została wieża mieszkalna. Następnie
przez Przyłęgów, Łażany,
Mrowiny, Tarnawę i Imbramowice – wzdłuż drugiej
strony zalewu – wracamy
do Mietkowa. Miejscami
jedziemy po polach i szutrze,
a pętlę zamykamy mając na
liczniku 58 km.
Tomasz Czeleń

KUPON
Co to za atrakcja
Rudaw Janowickich?
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Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3

WIEMY JAK ŻYĆ

WIESZ CO | NR 18/4.5.2021 r.

WIEMY JAK ŻYĆ

Fot. użyczone (Studio 8)/www.shutterstock.com

» Bardzo ważne jest, aby dobrać odpowiedni krem

Palenie nie dla cery
Choroby układu oddechowego, nowotwory – to tylko niektóre z zagrożeń wynikających z palenia tytoniu. Jeśli „kopcimy”, również wygląd
naszej skóry ulega pogorszeniu.
Podczas palenia powstaje ogromna ilość wolnych
rodników, które uszkadzają komórki skóry nasilając
w ten sposób niekorzystne
efekty działania promieniowania słonecznego. Skóra
palacza szybciej się starzeje.
Jest mniej dotleniona, staje

się ziemistoszara. Palacze
starzeją się szybciej niż osoby
niepalące.
Bardzo łatwo można zauważyć pionowe zmarszczki
wokół ust – tzw. zmarszczki palacza oraz wokół oczu,
spowodowane mrużeniem
przez drażniący wpływ dymu

tytoniowego. Przebarwienia
pojawiają się nie tylko na
skórze, ale również na zębach i paznokciach. Nieświeży
oddech czy męczący kaszel
to również rezultaty palenia
tytoniu.
U palaczy zaobserwować
można obniżony poziom wi-

taminy A, C i E – czyli antyutleniaczy.
Niedobór tych witamin
zmniejsza zdolność skóry do
regeneracji. Jest bardziej wysuszona i zrogowaciała, a naczynka ulegają uszkodzeniu.
Nikotyna narusza włókna kolagenu i elastyny. Przyczynia

się to do utraty owalu twarzy,
powstawania zmarszczek.
Osoby chcące poprawić
stan swojej skóry w gabinecie kosmetycznym powinny
decydować się na zabiegi,
które nie tylko ukryją skutki
palenia, ale również będą
działały regenerująco. Ważne
jest złuszczenie martwego
naskórka, pobudzenie krążenia i odpowiednie odżywienie. Szczególnie polecane
są: zabiegi złuszczające jak
peelingi chemiczne (kwasy),
mezoterapia bezigłowa czy
mikroigłowa. Osoba wykonująca zabieg, po ocenie stanu
skóry na pewno dobierze odpowiedni rodzaj pielęgnacji.
Do stosowania w domu –
dla palaczy polecane są wszelkie kremy i maski o działaniu
odżywczym i regenerującym.
Na co dzień niedoskonałości
cery można zatuszować korektorem, podkładem i innymi
kosmetykami kolorowymi.
Warto od czasu do czasu skorzystać z sauny w celu odtrucia organizmu. Bardzo ważne
jest również spędzanie czasu
na świeżym powietrzu.
Dym tytoniowy przyspiesza
naturalne procesy starzenia
i powoduje szereg chorób.
Najlepszym rozwiązaniem,
aby nie pogarszać swojego
stanu zdrowia i wyglądu, będzie rzucenie palenia już dziś!
Barbara
Krause-Maniowska

REKLAMA
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» Jeśli chcecie mieć w ogrodzie piękny
trawnik, wiosną musicie o niego zadbać

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

SPDE Serwis przydomowy
www.spde.pl
mail: serwis@spde.pl
tel: 519 088 109

O trawkę trzeba dbać
Wiosna zawitała do naszych ogrodów. Warto z tej okazji zrobić plan
prac, które należy wykonać w pierwszej kolejności. Jednym z zadań
do wykonania „na już” jest zadbanie o kondycję i wygląd naszych
trawników. Jak to zrobić?
wam na wypielęgnowanym trawniku.
Jeżeli jednak chcecie, żeby trawnik
służył długie lata, był ozdobą i dumą
właściciela ogrodu, musicie się trochę
napracować.

Konieczna jest właściwa dbałość
o jego wygląd i kondycję. Żeby
osiągnąć ten efekt, należy wykonać każdego roku kilka zabiegów.
Pierwszym z nich jest wertykulacja.

Polega na nacięciu darni odpowiednimi narzędziami w celu usunięcia
zalegających tam obumarłych części
roślin oraz mchu. Po każdorazowym
koszeniu na trawniku pozostają

» Jeśli naszym budulcem są cegły
klinkierowe, na pewno lepszym
rozwiązaniem jest użycie zaprawy
dedykowanej temu typowi wyrobów

zapraw szamotowych, czyli na bazie
surowca, który do wiązania potrzebuje odpowiednio wysokiej temperatury do wiązania ceramicznego.
Przy grillach takiej temperatury nie
uzyskamy, dlatego nie trzeba kupować tak specjalistycznych zapraw,
wystarczą zwykłe. Jedną z nich jest
np. tradycyjna zaprawa murarska
POZMUR 115 o wytrzymałości 5MPa
(megapascali), można też wykorzystać trochę mocniejszą o wytrzymałości 10MPa czyli POZMUR 116.
Głównym ich zastosowaniem jest
murowanie ścian z cegieł, bloczków
betonowych czy pustaków, ale nic
nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie ich użyć do murowania grilla.
Jeśli naszym budulcem są cegły
klinkierowe, na pewno lepszym rozwiązaniem jest użycie zaprawy dedykowanej temu typowi wyrobów, czyli
POZMUR-KL 130. Takie produkty są
specjalnie przygotowane, aby zminimalizować ryzyko przebarwiania
się klinkieru. Mają w swoim składzie
tras, który wiąże związki wapna w
zaprawie. Zaprawa ta dostępna jest
w kilku kolorach i możliwe jest wykorzystanie jej jako fugi. To rozwiązanie
jest idealne przy murowaniu na
pełną spoinę, czyli gdy jednocze-

Fot. użyczone (Kreisel)

Często właściciele ogrodów nie
przywiązują dużej wagi do trawników. Popularna jest opinia, że trawa
rośnie i jakoś sobie radzi. Takie podejście jest do przyjęcia, jeśli nie zależy

Prace ogrodowe (cz. 2)
Grillowanie i biesiadowanie przy nim to bardzo miła forma spędzania czasu z najbliższymi. A nie ma nic lepszego, jak wykonanie
takiego urządzenia samemu np. murując go według własnego pomysłu. Możemy wtedy użyć już gotowych zestawów lub po prostu
wymurować go z cegieł. Mowa o grillu.

Właśnie cegła, wiadomo, że jest
odporna na działanie wysokiej temperatury, ale zaprawa? Dlatego bardzo
częstym pytaniem wśród wykonaw-

ców-amatorów jest to, czy muszą
w tym przypadku wykorzystywać
specjalistyczne zaprawy. Okazuje się,
że wystarczą produkty dostępne w

każdym składzie budowlanym, takim
jak MAZBUD w Wałbrzychu.
Część na pewno pamięta, że stawiając piece, zdun używał cegieł i

niezebrane odrobiny trawy, które
po dłuższym czasie ulegają zbiciu i
wyschnięciu, tworząc na trawniku
brzydko wyglądający „dywan z filcu”. Powstała warstwa nie przepuszcza do korzeni odpowiedniej ilości
wody, jednocześnie zatrzymując ją
na górnej powierzchni trawnika.
Taka mokra warstwa filcu jest idealnym, środowiskiem do rozwoju
mchu. Słonko i wilgoć zrobią następnie swoje, bo to czynniki, które
powodują rozwój mchu. A tego
byście chyba nie chcieli.
Kolejnym zabiegiem jest aeracja,
która powinna być przeprowadzona
każdego roku. Zabieg ten polega
na stworzeniu odpowiednich warunków powietrznych w strefie
korzeni. Następną czynnością jest
piaskowanie. Powinno się jej dokonać po aeracji. Zabieg ten można
wykonać z piaskiem rzecznym o
frakcji 0,5-2mm. Nie zapomnijcie
o nawożeniu. Naszym zdaniem
najlepsze są nawozy organiczne. Te
mineralne dadzą szybki efekt, ale
kosztem środowiska. Należy użyć ich
wiele razy w sezonie, przy nawet do
30-procentowych stratach azotu, co
„ pędzi” trawę i może powodować
wypalenie trawnika.
Maciej Kosmala

śnie murujemy i formujemy fugę.
W przypadku murowania i późniejszego fugowania lepiej użyć osobno
zaprawy murarskiej, a następnie do
spoinowania fugi takiej jak FUGA
701. Przy murowaniu i spoinowaniu
klinkieru należy pamiętać, żeby nie
używać zbyt dużo wody do zaprawy,
lepiej zaufać producentowi i wykonywać prace zgodnie z instrukcją.
Na koniec warto pomyśleć o impregnacji. Środki takie mają za zadanie zmniejszenie nasiąkliwości
materiału budowlanego. Będą się
też przyczyniać do mniejszego brudzenia. Do klinkieru najczęściej używamy środków w postaci olejków
lub na bazie wody. W obu najważniejszym są żywice silikonowe, które
odpowiadają za hydrofobizację,
czyli zmniejszenie nasiąkliwości i
odporność na działanie wody opadowej. Pamiętajmy, że impregnację
należy powtarzać co jakiś czas. Okres
żywotności takiego preparatu znajdziemy na pewno na opakowaniu.
Do tej czynności najlepiej zabrać się
po związaniu i wyschnięciu zapraw
budowlanych. Wilgotna zaprawa,
czy cegła uniemożliwią prawidłowe
wiązanie się impregnatu z podłożem.
BP
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STREFA ROZRYWKI

Fot. (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 13

Poziomo:
2 - obraz o tematyce religijnej, malowany na
drewnie
6 - bardzo głośny, przeraźliwy krzyk
7 - rozstrzyganie konfliktów polubownie
przez osoby wskazane przez strony
9 - wykrztuszana wydzielina dróg
oddechowych
10 - osoba pochodząca z innego kraju
11 - dziesięć przykazań
13 - żart, czyn, którego celem jest
wywołanie śmiechu
14 - smakołyk, przysmak
16 - linia na mapie łącząca punkty o
jednakowej temperaturze
17 - stara i cenna rzecz lub budowla
o dużej wartości historycznej
18 - minerał o zielonej lub zielonoszarej
barwie
Pionowo:
1 - osoba używająca przemocy, należąca do
grupy zazwyczaj paramilitarnej
3 - przednia część głowy psa
4 - informacja wieszana w miejscu
publicznym agitująca lub reklamująca
5 - próbowanie i smakowanie potraw i
napojów
8 - włączenie jakiejś osoby lub
organizacji do istniejącego już
towarzystwa
12 - pogardliwie o osobie, która bardzo
dużo się uczy
15 - łoże osłonięte baldachimem,
przystosowane do noszenia ludzi

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
5 - przerwa w pracy systemu
elektroenergetycznego – blackout
6 - pracownik wywiadu,
szpieg, wywiadowca – agent
8 - kwas nikotynowy – niacyna
9 - zespół miast skupionych
wokół największego miasta
będącego centrum - aglomeracja
13 - sprawa mało ważna –
bzdet
14 - rodzaj rośliny z rodziny
araliowatych, popularne pnącze
- bluszcz
16 - rodzaj cukierka mlecznego z miękkim, ciągliwym
nadzieniem - krówka
Pionowo:
1 - znana amerykańska odmiana jabłoni – jonatan

2 - zjawisko stałości temperatury powietrza wraz ze
zmianą wysokości – izotermia
3 - wróżba, w której istotną
rolę odgrywa magia liczb kabała
4 - mały domek letniskowy
– dacza
7 - zasada działania czegoś,
jego powstawania lub przebiegu - mechanizm
10 - osoba władająca sztuką
retoryki, potrafiąca przemawiać publicznie – orator
11 - pożyczka gotówkowa, udzielane pr zez instytucje parabankowe –
chwilówka
12 - pokrywa ciała niektórych
zwierząt, w szczególności ryb
i gadów - łuska
15 - stała postać leku, przeznaczona do stosowania doodbytniczego - czopek

Strefa roZryWkI / promoCJa
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Poniedziałek

22:30
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21:35
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Lata sześćdziesiąte XX wieku. Pisarka Barbara
Novak przyjeżdża do Nowego Jorku, aby opublikować swoją książkę „Do diabła z miłością”.
Autorka przekonuje w niej kobiety, aby
skupiły się na karierze zawodowej i traktowały
seks oraz uczucia tak samo jak mężczyźni.
Redaktorka Vicki Hiller (Sarah Paulson)
próbuje umówić ją ze słynnym dziennikarzem,
Catcherem Blockiem (Ewan McGregor), ale
żadne z kilku spotkań nie dochodzi do skutku.
W końcu książka Barbary zyskuje popularność
i staje się bestsellerem.

Państwo
w państwie
POLSAT

Do diabła z miłością
komedia romantyczna, Niemcy, USA, 2003

Sobota

20:00

Krwawy diament
Lata 90. XX wieku. Trwa wojna domowa
w Sierra Leone. Rybak Solomon Vandy
(Djimon Hounsou) z plemienia Mende
jest zmuszany do pracy na polach diamentowych. Pragnie odnaleźć i uwolnić syna, Dię,
porwanego przez rebeliantów, którzy za
pomocą przemocy i narkotyków zmieniają
dzieci w wyzutych z wyższych uczuć morderców.
Pewnego dnia Solomon znajduje niezwykle
duży i rzadki różowy diament. Narażając
swoje życie, ukrywa go. Wkrótce traﬁa
do aresztu.

POLSAT

21:35

Czas zemsty

TVN

dramat kryminalny, USA, 2013

Skok stulecia
ﬁlm sensacyjny, USA, 2018

Nicholas O’Brien kieruje grupą agentów, która
owiana jest złą sławą w środowisku przestępczym. Jego podwładni zlikwidowali najbardziej
niebezpieczne gangi. Wszyscy zdają sobie sprawę,
że funkcjonariusz sięga po brutalne metody i nigdy nie rezygnuje. Ray Merriman i członkowie jego
ekipy mają już na koncie liczne spektakularne
rabunki. Teraz szykują napad, dzięki któremu nie
zabraknie im pieniędzy do końca życia. Złodzieje
zamierzają dostać się do Banku Rezerwy Federalnej w celu przejęcia około 30 milionów dolarów
przed ich urzędowym zniszczeniem.

Victor (Colin Farrell) od kilku miesięcy pracuje
dla szefa nowojorskiej maﬁi, Alphonse’a
(Terrence Howard). Szybko zyskuje jego zaufanie i zostaje jego prawą ręką. Od pewnego
czasu członkowie szajki są systematycznie
likwidowani przez nieuchwytnego mordercę,
który na miejscu zbrodnia pozostawia
tajemnicze wiadomości. Członkowie gangu
za wszelką cenę usiłują namierzyć zabójcę.
W międzyczasie Victor, żyjący samotnie
w bloku na przedmieściach, poznaje sąsiadkę
z naprzeciwka.

Wtorek

dramat przygodowy, Niemcy, USA, 2006
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Piraci z Karaibów. Klątwa Czarnej Perły

00:20
TVP1

ﬁlm przygodowy, USA, 2003

Karaiby, XVIII wiek. Kapitan Jack Sparrow
(Johnny Depp) przewodził pirackiemu okrętowi
„Czarna Perła”. Statek opanowali jednak buntownicy pod wodzą pierwszego oﬁcera Barbossy
(Geoﬀrey Rush). Po pewnym czasie, w wyniku
niepomyślnego zbiegu okoliczności, kapitan
Sparrow traﬁa w ręce brytyjskich żołnierzy
i zostaje aresztowany. Niebawem korsarze
atakują karaibskie miasto Port Royal i porywają
Elizabeth Swann (Keira Knightley), piękną
córkę gubernatora. Zamierzają dotrzeć z nią na
tajemniczą wyspę Isla de Muerte.

Czwartek

Barbershop 3: Na ostro

23:40
TVP2

komedia, USA, 2016

Calvin (Ice Cube) wraz ze swoją załogą, którą
tworzą Eddie (Cedric The Entertainer), Jerrod
(Lamorne Morris), Raja (Utkarsh Ambudkar)
i Rashad (Common), wciąż prowadzi zakład
fryzjerski w Chicago. Choć oni niezmiennie
trwają na stanowiskach, w lokalu nastają
nowe zwyczaje. Przede wszystkim w ich
sanktuarium męskości pojawiają się panie,
a wraz z nimi nowa energia i pomysły.
Kobiecą sekcją rządzi Angie (Regina Hall),
której pomagają Bree (Margot Bingham)
i Draya (Nicki Minaj).

Strażnik
ﬁlm sensacyjny, USA, 2006

Doświadczony agent Secret Service, Pete
Garrison, jest odpowiedzialny za ochronę
Pierwszej Damy, Sary Ballentine (Kim
Basinger). Pewnego dnia jego przyjaciel i kolega ze służby Charlie Merrieweather (Clark
Johnson) wpada na trop spisku zagrażającego
bezpieczeństwu USA. Nie zdąża jednak poznać
szczegółów akcji, gdyż zostaje zamordowany.
Okoliczności śmierci wskazują na rabunek,
ale Pete nie wierzy w taką wersję zdarzeń.
Podejrzewa, iż pośród pracowników Białego
Domu jest zdrajca.

piątek

7 maja

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce - Ary i
ich królestwo - ﬁlm

05:20 Na dobre i na złe - serial
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
- magazyn kulinarny
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM SENSACYJNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 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 Sprawa się rypła
- komedia
23:35 Mapy gwiazd - dramat
01:35 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
21:30 Centralne Biuro
Humoru - program
rozrywkowy
22:55 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:00 Kino relaks - Do diabła
z miłością - komedia,
prod. Niemcy, USA, 2003,
reż. Peyton Reed
01:55 Śmierć nadejdzie
jutro
04:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:00 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Legion samobójców
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2016, reż. David Ayer,
wyk. Will Smith, Jared
Leto, Margot Robbie, Joel
Kinnaman, Viola Davis,
Ben Aﬄeck
22:50 Siedem
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1995, reż. David
Fincher, wyk. Brad Pitt,
Morgan Freeman, Richard
Roundtree, Kevin Spacey,
Gwyneth Paltrow,
R. Lee Ermey
01:25 Kuba Wojewódzki
- talk show
prod. Polska
02:30 Noc magii
03:55 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- 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
19:55 Pogoda
20:05 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
FILM PRZYGODOWY

22:05 Ewolucja planety małp
Dziesięć lat po epidemii
wirusa, który uśmiercił
niemal wszystkich
ludzi, genetycznie
zmodyﬁkowane małpy
przewodzą wielotysięcznej populacji orangutanów, szympansów i
goryli. Caesar, wychowany
przez człowieka samiec,
który swego czasu poprowadził człekokształtne
do rewolucji, jest ich
liderem.
01:00 Po katastroﬁe
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Teledyski
07:55 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
09:10 Artysta - ﬁlm obyczajowy, prod. Belgia,
Francja, 2011, reż. Michel
Hazanavicius
11:00 Sława i chwała - serial
13:30 Scena taneczna - Taniec
współczesny - magazyn
13:55 Scena taneczna - Bajka
muzyczno
14:25 Wydarzenie aktualne
14:50 James Stewart i Robert
Mitchum: Dwa oblicza
Ameryki
- ﬁlm dokumentalny
16:00 Westerplatte
- dramat wojenny,
17:45 Co dalej?
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy - Carol Reed
- cykl dokumentalny
20:00 Wstęp do ﬁlmu

06:00 Zbuntowany anio
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 AtomicBlonde

05:55 Szkoła
06:55 Szpital - program
obyczajowy
07:50 Po pierwsze kino
08:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:30 Rozwód. Walka o
wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:30 Brzydula - serial, Polska
18:00 Rozwód. Walka
o wszystko
19:00 Ukryta prawda

FILM FABULARNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

20:05 Wieczór kinomana
- Detroit - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2017,
reż. Kathryn Bigelow, wyk.
Chris Chalk, Mason Alban,
Bennett Daddy
22:35 Tego się nie wytni
00:25 Gomorra
- serial, prod. Włochy,
Niemcy, 2018
01:15 Teraz animacje!
- My Juke - Box - ﬁlm
animowany
01:30 Teraz animacje!
- Pamięć - animowany
01:35 Teraz animacje!
- Przestrzeń negatywna
- ﬁlm animowany
01:45 Co dalej?
02:15 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Obiecaj mi!
- dramat

22:10 Rocky
- dramat
Historia Rocky’ego
Balboa, boksera-amatora,
któremu nadarza się
okazja stoczenia walki
o tytuł mistrza świata
wagi ciężkiej.
00:30 Ostatnie zlecenie
Płatny zabójca Joe otrzymuje zadanie wyeliminowania kilku osób w
Bangkoku. Trzyma się
swoich, ściśle określonych
zasad. Tym razem jednak
potrzebuje dodatkowej
osoby do pomocy, więc
przyjmuje drobnego
złodziejaszka Konga.
02:30 Castle
03:25 Z archiwum
policji

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Miłe wieści
20:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
21:40 Moje wielkie
greckie wesele II
- ﬁlm komedia, USA,
Kanada, 2016, reż. Kirk
Jones, wyk. Nia Vardalos,
John Corbett, Michael
Constantine
23:40 Stan gry - ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA,
Francja, 2009, reż. Kevin
Macdonald, wyk. Russell
Crowe, Ben Aﬄeck, Rachel
McAdams, Helen Mirren,
Robin Wright, Jason
Bateman
02:15 Druga strona medalu
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Galileo
14:55 Z miłości do dziecka
15:55 Policjantki i Policjanci
16:55 Najgroźniejsi kierowcy
świata 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:05 Bez litości Jennifer Hills
wynajmuje położoną w lesie
chatę, by pracować nad nową
książką. Przyjezdna zwraca
uwagę kilku niebezpiecznych typów z pobliskiego
miasteczka. 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
11:25 Głos Polski 11:35 100
cudownych miejsc na świecie
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie
14:30 Zrozumieć Antycywilizacje 14:55 Słowo Życia
15:00 Modlitwa 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie
ręki 17:00 Regał Mistrzowie
17:30 Antykultura III
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Warto zauważyć... 19:30
Opowieści Theo 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:05 Klan - telenowela TVP
05:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
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
- magazyn
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn
09:10 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
09:40 Fascynujący świat
- Superinteligencja
- ﬁlm dokumentalny
10:45 Sprawa dla reportera
11:45 Most na Renie - dramat
wojenny, prod. USA, 1969
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Ozdrowieńcy - magazyn

05:00 U Pana Boga za piecem
- komedia, reż. Jacek
Bromski, wyk. Ira Łaczina,
Jan Wieczorkowski,
Krzysztof Dzierma,
Andrzej Zaborski
06:50 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
11:30 Rodzinny ekspres
- magazyn
12:05 Arktyczna przygoda
- ﬁlm obyczajowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
15:50 Smaki świata po polsku
- magazyn
16:20 Na dobre i na złe - serial
17:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

04:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
05:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:55 Wymarzone
ogrody
07:25 Efekt Domina
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula
- serial, Polska
14:00 Na Wspólnej
- serial, Polska
15:50 MasterChef
Junior
17:25 Wymarzone
ogrody
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Power Couple

REALITY SHOW

TELETURNIEJ

KOMEDIA

15:05 Sekretne życie kotów
- reality show
15:55 To był rok!
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP,
reż. Krzysztof Lang,
wyk. Grażyna Suchocka,
Piotr Mielnik, Krystian
Wieczorek
21:35 Hit na sobotę - Czas
zemsty
- ﬁlm akcji
23:40 Sprawa się rypła
- komedia
01:20 Mapy gwiazd - dramat
03:20 Jaka to melodia?

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Dance Dance Dance
- widowisko rozrywkowe
22:15 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:20 Nie ma tego złego
- komedia romantyczna,
prod. Belgia, Francja
01:05 Kryptonim HHhH
- ﬁlm fabularny,
prod. Belgia, Wielka
Brytania, Francja
03:15 Pograbek - ﬁlm
obyczajowy, reż. Jan Jakub
Kolski, wyk. Grażyna
Błęcka-Kolska, Mariusz
Saniternik
04:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
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21:30 W starym dobrym
stylu
- ﬁlm komedia, USA, 2017,
reż. Zach Braﬀ,
wyk. Morgan Freeman,
Michael Caine, Alan Arkin,
MattDillon, Christopher
Lloyd
Trzej zdesperowani emeryci postanawiają napaść na
bank, który pozbawił ich
oszczędności.
23:40 Legion samobójców
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2016, reż. David Ayer,
wyk. Will Smith, Jared
Leto, Margot Robbie, Joel
Kinnaman, Viola Davis,
Ben Aﬄeck
02:10 Uwaga!
- magazyn
02:30 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
- program informacyjny
prod. Polska
08:25 Astro Boy
10:10 Ewa gotuje
- program rozrywkowy
prod. Polska
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty Dom - Biedny
Dom
- program rozrywkowy
prod. Polska
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy.
Podlasie
- program rozrywkowy
prod. Polska
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Kowalscy kontra
Kowalscy
FILM PRZYGODOWY

21:15 Jak rozpętałem
II wojnę światową
cz. 3 - Wśród swoich
Ostatnia część doskonałej
komedii o niesamowitych
przygodach szeregowca
Franka Dolasa. Nasz
bohater na pokładzie
szpitalnego statku, traﬁa
do Włoch. Przypadkowa
dekonspiracja przed
włoskim żołnierzem,
zmusza Dolasa do
przebrania się w niemiecki
mundur.
22:50 Resident Evil: Zagłada
00:55 Victor Frankenstein
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Ballady Bułata
Okudżawy - cykl dokumentalny
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha
- W samolocie
- ﬁlm animowany
08:40 Od ucha do ucha
- Nos Kleopatry - ﬁlm
animowany, prod. Francja
08:45 Od ucha do ucha
- Jubile - ﬁlm animowany
08:50 Od ucha do ucha
- Grand Bassin - ﬁlm
animowany, prod. Francja,
2018, reż. Chloe Plat,
Heloise Courtois
09:05 Od ucha do ucha
- Niewiarygodne przygody
Marka Piegusa - serial
10:20 Serialowa nostalgia
- Czarne chmury - serial
11:20 Scena taneczna - Taniec
współczesny - magazyn
11:50 Scena taneczna
12:20 Urodzeni artyści

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
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
20:00 Mocne sobotnie
kino: Rocky 2
22:30 Twierdza
01:10 Ostateczna rozgrywka

FILM TVP

DRAMAT

12:50 Non - stop kolor
- ﬁlm TVP
13:40 Teatr Sensacji - Stawka
większa niż życie
15:05 Tego się nie wytnie
16:35 Retro kino - Człowiek
w połowie drogi
- dramat
18:20 Tamte lata, tamte dni
- Anna Dymna - magazyn
18:50 Grzesiuk, chłopak
z ferajny - ﬁlm
20:00 Bilet do kina
- Na karuzeli życia
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2017,
reż. Woody Allen
21:50 Queen Live in Rio
23:00 Seans kultowy - Dzikie
anioły - ﬁlm fabularny
00:40 Urodzeni artyści - Gosia i
Tomek Rygalikowie

03:10 Castle
- dramat
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
04:05 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:55 Dyżur - serial
dokumentalny
Mrożące krew w żyłach
przypadki medyczne,
z życia wzięte dramaty
ludzkie, niesamowite
historie prosto z ostrego
dyżuru warszawskiego
szpitala.

TVN 7
05:15
06:15
06:30
07:35
10:35
12:40

15:00

17:10
20:00

Szkoła
Kosmiczny wyko
Wiza na miłość
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Hotel Paradis
Uwolnić orkę
- ﬁlm przygodowy, USA,
Francja, 1993, reż. Simon
Wincer, wyk. Jason James
RichterJayne Atkinson,
August Schellenberg,
Michael Madsen, Michael
Ironside
Akademia policyjna
- ﬁlm komedia, USA,
1984, reż. Hugh Wilson,
wyk. Steve Guttenberg,
Kim Cattrall, G.W. Bailey,
Bubba Smith, Donovan
Scott, George Gaynes
Robin Hood - ﬁlm
przygodowy, USA, Wielka
Brytania, 2010
Harry Potter i insygnia
śmierci Część II

FILM SENSACYJNY

22:45 Człowiek demolka
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1993,
reż. Marco Brambilla,
wyk. Sylvester Stallone,
Wesley Snipes,
Sandra Bullock,
Nigel Hawthorne,
Benjamin Bratt
01:10 Akademia
policyjna II:
Pierwsze zadanie
- ﬁlm komedia, USA,
1985, reż. Jerry Paris,
wyk. Steve Guttenberg,
Bubba Smith, David Graf,
Michael Winslow, Art
Metrano, George
Gaynes
03:00 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
08:05 Galileo 10:05 Mistrz
kierownicy ucieka, cz.
1 Z Teksasu do Georgii
ciężarówka szmugluje piwo,
chroniona przez mistrza kierownicy Bandita . Pościgem
kieruje, kasując dziesiątki
samochodów, szeryf Buford,
któremu uciekła sprzed
ołtarza synowa.
12:05 STOP Drogówka 13:10 Siła
modlitwy Elizabeth i Tony
Jordanowie wydają się mieć
wszystko – świetne posady,
piękną córkę i dom marzeń.
15:50 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 18:50
Domowe rozgrywki 19:00
Galileo 20:00 Policjantki
i Policjanci 22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:00 Bez litości 2 02:05
Interwencja 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Przegląd
Katolickiego Tygodnika
„Niedziela” 14:35 Apokryfy
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Historia Antoniego Żubryda 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Mocni Jego mocą 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
05:10
06:00
06:25
06:55
07:00

08:00
08:30
09:05
09:30
10:00
11:50
12:00
12:15
12:50
13:15
14:15

Klan - telenowela TVP
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
- M jak Y czyli coś
oczywistego
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach 09.05.21
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Weterynarze z sercem
Przyrodnik na tropie
Msza Święta
Między ziemią
a niebem
Regina Coeli
Między ziemią
a niebem
Pasterz - dokumentalny
BBC w Jedynce
- Szpiedzy wśród
zwierząt II
Z pamięci
- felieton
MAGAZYN

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Policzmy się
dla Polski - felieton
15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
16:05 Sekretne życie kotów
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych
21:15 To był rok!
22:25 Zakochana Jedynka
- Dzień w Middleton
00:15 Czas zemsty
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2013
02:20 Miłość od pierwszego
dziecka - komedia
04:00 Jaka to melodia?
04:50 Z pamięci - felieton

9 maja
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:40 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Dookoła Bałtyku
- magazyn kulinarny
11:45 Dance Dance Dance widowisko rozrywkowe
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:15 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:45 Lajk!
17:15 Moje życie XXL
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
19:00 Smaki świata
po polsku - magazyn
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Postaw na milion
- teleturniej

05:05 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzi
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Co za tydzień
- magazyn
12:05 Inspirujące kobiety
12:40 Power Couple
- program rozrywkowy
14:10 Lego Masters
15:45 Pieniądze to nie
wszystko - ﬁlm komedia,
Polska, 2001, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Marek
Kondrat, Stanisława
Celińska, Sylwester Maciejewski, Cezary Kosiński,
Hanna Mikuć, Magdalena
Wójcik, Andrzej Chyra,
Tomasz Sapryk

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:55 Załoga G
09:50 Opowieści z Narnii:
Książę Kaspian
Magiczny świat
wykreowany w
powieściach C.S. Lewisa
ożywa ponownie w
drugiej ﬁlmowej odsłonie
sagi zatytułowanej . Od
przygód Łucji, Zuzanny,
Edmunda i Piotra Pevensie
w Narnii minął już rok.
Zgodnie z obietnicą
Aslana, dzieci powracają
tam, jednak w czasie ich
nieobecności w Narnii
minęło ponad 1000 lat i
wiele się zmieniło.
13:05 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
15:00 Wyścig F1 GP Hiszpanii
17:40 Nasz Nowy Dom
18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia

06:50 Myśli na ten czas
- ks. Andrzej Luter. Miłość
07:00 Liturgia prawosławna
w niedzielę
Antypaschy
08:25 Od ucha do ucha
- Wschodzące gwiazdy
baletu - Postępy - serial
dokumentalny
08:55 Od ucha do ucha
- Wschodzące gwiazdy
baletu - Odrębny świat serial dokumentalny, prod.
Francja, 2012
09:35 Od ucha do ucha
- Adam Sztaba o muzyce
10:05 Adam Sztaba o muzyce
- Co słychać w Riﬀenuto? koncert
10:45 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
11:45 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
12:20 Mysz - ﬁlm TVP, reż.
Wiktor Skrzynecki, wyk.
Zuzanna Antoszkiewicz

05:55 Rodzinny interes - serial
09:45 Był sobie książę
Podczas odwiedzin USA
książę małego państwa
zakochuje się w zwykłej
dziewczynie. Matka
mężczyzny nie popiera
tego związku i próbuje
rozdzielić młodych.
11:35 Królewna Śnieżka
13:35 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Sześciu zawsze sobie
radę da
Jasper zostaje wtrącony
do lochów przez
króla, który nie chce, by
poślubił on jego córkę,
księżniczkę Ellę. Z pomocą
innych więźniów chłopak
postanawia odzyskać
ukochaną.
14:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Niedźwiedzia skóra
16:05 Zaczarowana

FILM FABULARNY

MAGAZYN

MAGAZYN

FILM FABULARNY

FILM PRZYGODOWY

21:00 Kryptonim HHhH
- ﬁlm fabularny
23:10 Kino bez granic
- Pod prąd - dramat,
prod. USA, 2010, reż.
Peter Callahan, wyk.
Joseph Fiennes, Samantha
Sherman
00:55 Maria Skłodowska
- Curie - ﬁlm biograﬁczny,
prod. Niemcy, Polska,
Belgia, Francja, 2017,
reż. Marie Noelle, wyk.
Karolina Gruszka, Charles
Berling, Izabela Kuna,
Daniel Olbrychski
02:45 Gry uliczne
- ﬁlm sensacyjny,
reż. Krzysztof Krauze,
wyk. Redbad Klijnstra,
Robert Gonera
04:35 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

18:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 MasterChef Junior
21:35 Skok stulecia
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2018, reż. Christian
Gudegast, wyk. Gerard
Butler, Pablo Schreiber,
O’Shea Jackson Jr., 50
Cent, Meadow Williams
00:20 Ex machina
- ﬁlm S-F, Wielka
Brytania, 2014, reż. Alex
Garland, wyk. Domhnall
Gleeson
02:35 Kuchenne rewolucje
03:40 Noc magii

19:30 Państwo w Państwie
- magazyn
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:20 Faceci w czerni 2
Akcja ﬁlmu rozgrywa się
cztery lata po wydarzeniach przedstawionych
w pierwszej części. Agent
K zrezygnował już z pracy
dla facetów w czerni,
J natomiast, dalej pełni
swoje obowiązki w tej
ściśle tajnej organizacji
rządowej zajmującej
się monitorowaniem
przybyłych na Ziemię
przybyszy z kosmosu.
00:00 W imię zasad
02:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

13:00 Bilet do kina
- Na karuzeli życia
- ﬁlm fabularny
14:50 Halka
17:15 Niedziela z... Ewą
Konstancją Bułhak
18:05 Niedziela z...Ewą
Konstancją Bułhak
19:15 Niedziela z... - portret
dokumentalny
20:00 Prawdziwe męstwo
- western, prod. USA
21:55 Scena taneczna
23:05 Trzeci punkt
widzenia
23:40 Mściciel z Laramie
- western, prod. USA
01:25 Teraz animacje! - My
Juke - Box - ﬁlm
01:40 Teraz animacje!
Pamięć - ﬁlm
animowany

18:25 Taxi 2
Marsylska policja
przygotowuje się
do wizyty japońskiego
ministra obrony.
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
John Wick
22:00 Atomic Blonde
00:10 Wyrok śmierci
02:20 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:15
06:15
06:30
07:25
07:30
11:30
12:30
14:30
15:35

17:25

Szkoła
Kosmiczny wykop
Wiza na miłość
Po pierwsze kino
Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
Rozwód. Walka o
wszystko
Hotel Paradise
Ślub od pierwszego
wejrzenia
Akademia policyjna II:
Pierwsze zadanie
- ﬁlm komedia,
USA, 1985, reż. Jerry Paris,
wyk. Steve Guttenberg,
Bubba Smith, David Graf,
Michael Winslow, Art
Metrano, George Gaynes
Harry Potter
i insygnia śmierci
część II
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2011, reż.
David Yates

FILM PRZYGODOWY

20:00 Władca pierścieni:
Drużyna Pierścienia
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2001, reż. Peter
Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen
23:55 Stan gry
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania, USA,
Francja, 2009, reż. Kevin
Macdonald, wyk. Russell
Crowe, Ben Aﬄeck, Rachel
McAdams, Helen Mirren,
Robin Wright, Jason
Bateman, Jeﬀ Daniels
02:35 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
- serial dokumentalny,
prod. USA
03:40 Noc magii

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:35 Tom i Jerry:
Dziadek do orzechów 08:35
Mistrz kierownicy ucieka
10:35 Galileo 12:35 STOP
Drogówka 13:35 Gwiazdy
Kabaretu 14:45 Agent XXL
2 Malcolm Turner zatrudnia
się jako gosposia w rodzinie
Toma Fullera, którego
posądza o zaprojektowanie groźnego wirusa
komputerowego. 16:50 Biały
tygrys W czasie zaciekłych
walk na froncie wschodnim
drugiej wojny światowej
w kluczowych momentach
bitew pojawia się jak widmo
tajemniczy niemiecki czołg
zwany Białym Tygrysem.
19:05 Galileo 20:05 Załoga
22:45 Królowie nocy 01:05
Gwiazdy Kabaretu 02:05
Interwencja 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:35 Jesteśmy
katolikami 12:00 Regina
Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem 12:20 Wieś - to też
Polska 13:30 Papież Polak
do Rodaków 14:10 Opowieść
o świętym Polikarpie 15:45
Ivato 16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP
17:15 100 cudownych
miejsc na świecie 17:30
Nowa Ewangelizacja 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kolory Świętości 21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Retrospekcja

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga - serial
Teleexpress
Jaka to melodia?
Klan - telenowela TVP
Kasta - serial
Jeden z dziesięciu
Wiadomości
Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Norymberga - spektakl
22:35 Świat bez ﬁkcji
23:35 Putin: historia rosyjskiego szpiega. Wrogowie
i zdrajcy
00:35 Dzień w Middleton
15:00
15:15
15:35
16:05
17:00
17:15
17:55
18:20
18:55
19:30
20:10

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Miłość i medycyna
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Mustang - dramat
01:25 Warto kochać - serial
02:25 Chopin. Pragnienie
miłości - dramat

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Krwawy diament
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2006,
reż. Edward Zwick, wyk.
Leonardo DiCaprio, Djimon
Hounsou,
Jennifer Connelly, Kagiso
Kuypers, Arnold Vosloo,
Antony Coleman
01:25 Co za tydzień
01:55 Strzelec - serial, USA
02:50 Uwaga!
- magazyn
03:10 Noc magii
04:35 Szpital - program
obyczajowy

POLSAT
06:00
08:40
09:40
10:40
11:40
12:50
13:25
13:40
14:40
15:50
16:10
16:15
16:30
17:00
18:00
18:50
19:25
19:45
20:00

Nowy dzień z Polsat
Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Sport, Pogoda
MEGA HIT - Królestwo
niebieskie
Balian stracił rodzinę.
Wojna religijna w odległej
Ziemi Świętej nic dla
niego nie znaczy, a mimo
to wciągnięty zostaje
w jej wir.

FILM PRZYGODOWY

23:10 Mission Impossible
- ﬁlm przygodowy
Ethan Hunt to agent
amerykańskich
służb specjalnych,
od którego odwagi
i determinacji zależy
utrzymanie delikatnej
równowagi między
wielkimi mocarstwami.
Równowagi, bez której
świat stanie na krawędzi
wojny.
01:30 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje
- program komercyjny

10 maja
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TVP Kultura
07:00
08:10
09:30
09:55
11:00
13:10
13:30
13:35
13:45
14:00
14:50
16:00
17:30
17:55
18:30
18:55

Muzyczne poranki
Tego się nie wytnie
Tego się nie wytnie
Reżyserzy
- cykl dokumentalny
Sława i chwała
- serial TVP
We wsi gadają - ﬁlm
krótkometrażowy
Romeo i Julia
- ﬁlm animowany
Pan Trąba - ﬁlm
animowany
Bulandra i diabeł
- ﬁlm animowany
Niedziela z... Ewą
Konstancją Bułhak
Duch Bauhausu
- ﬁlm dokumentalny
Skutki noszenia
kapelusza w maju - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia
Informacje kulturalne
Północ południe

FILM FABULARNY

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Długi postój na Park
Avenue
- ﬁlm fabularny
21:55 Kronos - Strata
22:35 Panorama kina polskiego - Zabawa zabawa
- dramat, prod. Polska
00:10 Scena taneczna
01:15 Rok 2020
01:40 Informacje kulturalne
02:15 Żelazna klasyka
- Windą na szafot - ﬁlm
fabularny, prod. Francja
03:55 Cudze szczęście - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
1997, reż. Mirosław Bork,
wyk. Danuta Stenka,
Susanne Luning, Maciej
Robakiewicz
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie

TVN 7

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Krzyżowy ogień
22:00 Wściekły pies
DRAMAT

00:00 Legionista
- dramat wojenny
Alain Lefevre naraża
się marsylskiej maﬁi.
By ratować życie,
wstępuje do Legii
Cudzoziemskiej.
02:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:35 Idealny facet
dla mojej dziewczyny
- ﬁlm komedia, Polska,
2009, reż. Tomasz Konecki,
wyk. Marcin Dorociński,
Magdalena Boczarska,
Izabela Kuna, Danuta
StenkaKrzysztof Globisz,
Tomasz Karolak, Bronisław
Wrocławski
00:10 Obecność
- ﬁlm horror, USA,
2013, reż. James Wan,
wyk. Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Lili Taylor,
Ron Livingston, Shanley
Caswell
02:35 Trzy noce z duchami
03:45 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 Kobra
- oddział specjalny 12:55
STOP Drogówka 14:55
Z miłości do dziecka
16:00 Policjantki i Policjanci
17:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Skaza Zwolniony z więzienia John Brickner, chce
rozpocząć uczciwe życie
- pragnie także odkupić swoje winy pomagając krewnym
mężczyzny, którego kiedyś
zabił - zamierza im przekazać
250 tys. dolarów. 23:50
Wzór 00:50 Śmierć na 1000
sposobów 01:50 Pękniesz ze
śmiechu

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości 11:50 Święty na
każdy dzień 12:00 Regina
Coeli 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz
13:15 Mój brat papież 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Jan Paweł
II i Prymas Stefan Kardynał
Wyszyński 15:25 Drogą ks.
Bosco 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury 16:55 Świadkowie 17:25 Kolory Świętości
17:30 Natura obiektywnie
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

11 maja

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski felieton
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex- serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Nasza Ziemia
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pomocna dłoń
- reportaż
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital
16:00 LAB
17:00 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Szadź
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku

TELETURNIEJ

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Wielkie rodziny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni
- reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:25 Mortal Kombat
02:15 Ratownicy - serial TVP
03:15 Magazyn Ekspresu
Reporterów

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Miłość i medycyna
22:35 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:35 Ludzkie historie
01:00 Pętla - dramat
02:50 Niewinne - dramat
04:50 Around the Sea

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Żywioły Saszy
- Ogień
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
prod. Polska
00:05 Porwani
- serial, USA
01:05 Oszuści
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:25 Noc magii
03:45 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
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
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM PRZYGODOWY

20:00 Piraci z Karaibów.
Klątwa Czarnej Perły
Film przygodowy, którego
akcja rozgrywa się na
Karaibach w XVIII wieku.
Kapitan Barbossa kradnie
legendarną „Czarną
perłę”, piracki statek Jacka
Sparrowa, a następnie
atakuje miasto Port Royal i
porywa córkę gubernatora
Elizabeth Swann.
23:10 W sieci pająka
01:20 Droga do prawdy
Podczas gdy Keith
Miller pozostaje
zamknięty za kratami,
za morderstwo, jego
rodzina płaci cenę
za jego czyny.
03:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

TVP Kultura

TV Puls

07:25 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Rok 2020
- cykl dokumentalny
08:55 Wydarzenie aktualne
09:25 Skutki noszenia kapelusza w maju
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Sława i chwała - serial
13:10 Popołudnie Clemence
- ﬁlm animowany
13:30 Tego się nie wytnie
- talk-show
14:55 Tati ekspres
16:10 Kocie ślady - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 1971, reż.
Paweł Komorowski, wyk.
Janusz Gajos, Mieczysław
Pawlikowski
17:35 Co dalej?
17:55 Tamte lata, tamte dni
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Północ południe
20:00 Teatr Telewizji. Scena
Współczesna - Zmowa
świętoszków - spektakl

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

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

22:10 Lekkie obyczaje
- Złota klatka
- dramat, prod. Hiszpania,
Meksyk, 2013
00:05 Co dalej? - program
publicystyczny
00:20 Informacje kulturalne
00:50 Młoda Polska Niestrudzeni wędrowcy
- ﬁlm krótkometrażowy
01:30 Panorama kina polskiego - Zabawa zabawa
03:10 Kino Mocnych Wrażeń
- Długi postój na Park
Avenue - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1974, reż. Joseph Sargent, wyk. Robert
Shaw, Walter Matthau,
Louise Larabee
05:00 Teledysk
05:25 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:40 Zakończenie

20:00 16 przecznic
Podstarzały policjant
-alkoholik otrzymuje
zadanie eskortowania
do gmachu sądu więźnia,
który ma zeznawać przeciwko skorumpowanym
policjantom.
22:00 Igrzyska śmierci
00:55 Dwóch gniewnych
ludzi
03:05 Zobacz to! Blok rozrywkowy: Biesiada na
cztery pory roku
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Wejście smoka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1973, reż. Robert Clouse,
wyk. Bruce Lee, John
Saxon, Shih Kien, Jim
Kelly, Bob Wall
23:50 Prawo krwi - ﬁlm sensacyjny, USA, 1989, reż. John
Irvin, wyk. Patrick Swayze,
Adam Baldwin, Helen
Hunt, Andreas Katsulas,
Bill Paxton
02:10 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
- serial dokumentalny,
prod. USA
03:10 Druga strona medalu
03:45 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka - magazyn
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 Selekcja 23:05 Wzór
Agent FBI Don Eppes pracuje
nad szczególnie trudnymi
sprawami. Właśnie próbuje
rozwikłać kolejną, ale mu się
to nie udaje. 00:05 Śmierć
na 1000 sposobów 01:30
Pękniesz ze śmiechu 02:30
Interwencja 02:50 Trans
World Sport 2021 03:55
SuperLudzie

TV Trwam
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz 13:15 Chingola
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30 Pieśniczki spod Równicy 15:40
Pocztówka z Indii 15:50 Ma
się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Reﬂeksje nad Psalmem
XXIII 17:00 100 cudownych
miejsc na świecie 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Rajd Katyński 17:55 Poczet
Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Każdy
maluch to potraﬁ 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1
05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Nasza Ziemia
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
SERIAL OBYCZAJOWY

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 Film dokumentalny
22:10 Historia bez tajemnic
- Tak blisko...
tak daleko...
23:15 Deep State: tajny układ
00:20 Barbershop 3:
Na ostro - komedia
02:20 Prokurator - serial
03:10 Wojsko - polskie.pl

TVP 2
06:20
06:50
07:30
07:55
10:45
10:50
11:15
11:25
11:50
12:30
13:15
14:05
14:35
15:10
16:00
16:35
17:15
18:00
18:20

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

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Miłość i medycyna
- serial obyczajowy,
prod. Dania, 2018
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Przypadkowi
zakochani - komedia
01:15 Geniusz: Picasso
02:15 Koncert na dwoje
- ﬁlm dokumentalny
03:40 Instynkt - serial
04:25 Rodzinka.pl - serial
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TVN
05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Niezapomniany
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2017, reż. Denise Di Novi,
wyk. Rosario Dawson,
Katherine Heigl, Geoﬀ
Stults, Isabella Kai, Cheryl
Ladd
23:40 Skok stulecia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2018, reż. Christian Gudegast, wyk. Gerard Butler,
Pablo Schreiber, O’Shea
Jackson Jr., Meadow
Williams
02:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
03:10 Uwaga! - magazyn
03:30 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
- magazyn
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
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 prod. Polska
KOMEDIA

21:05 Nie ma mocnych
- komedia
Kontynuacja przygód
dwóch rodzin zabużańskich, osadników na
Dolnym Śląsku, którzy po
latach szukają męża dla
swej wnuczki, by zdobyć
następcę do swojego
gospodarstwa.
23:10 PolandJa
Akcja ﬁlmu rozgrywa
się w ciągu 24 godzin,
podczas których bohaterowie przeżywają pasmo
zabawnych perypetii,
radykalnie zmieniających
ich życie.
01:20 D Train
03:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z... Ewą
Konstancją Bułhak
09:25 Kocie ślady - ﬁlm TVP
11:00 Komediantka - serial
13:05 Pola
13:30 Rzecz Polska
13:45 Monika Sosnowska
- reportaż
14:05 Tamte lata, tamte dni
- Anna Dymna - magazyn
14:35 Ostatnia lekcja
- ﬁlm dokumentalny
15:40 Chce się żyć
- ﬁlm obyczajowy
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
- cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy, prod.
Wielka Brytania, 2002, reż.
David Moore, Christopher
Menaul, Andy Wilson

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Genialna przyjaciółka
- serial, prod. Włochy,
2020
21:15 Na wschód
od Hollywood
- Słodkich snów
- dramat
23:30 Więcej niż ﬁkcja
- ﬁlm dokumentalny
01:15 Dziedziniec Kultury NCK
- Mistrzowie yassu
02:25 Co dalej?
- program publicystyczny
02:45 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
03:15 Lekkie obyczaje
- dramat, prod. Hiszpania,
Meksyk, 2013
05:10 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Zakończenie

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Igrzyska śmierci:
W pierścieniu
ognia
23:00 Escape Room
00:55 Kocurek
02:50 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
03:25 Taki jest świat
- program informacyjny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:55
06:55
07:55
08:00
08:30
09:30
11:30
12:00
13:00
14:00
14:30
15:30
16:30
17:30
18:00
19:00
19:30
20:00

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

PROGRAM ROZRYWKOWY

20:30 Hotel Paradise
- Rajskie rozdanie
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Kontakt
- ﬁlm S-F, USA, 1997,
reż. Robert Zemeckis,
wyk. Jodie Foster,
Matthew McConaughey,
James Woods, John Hurt,
Tom Skerritt, Angela
Bassett
00:45 Nagłe zderzenie
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1983, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Sondra
Locke, Pat Hingle,
Bradford Dillman,
Paul Drake
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 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 Poza zasięgiem Były
agent specjalny William
Lansing chętnie zapomniałby
o przeszłości. Ale nie będzie
mu dane: dawni wrogowie
nie śpią. 23:30 Wzór 00:25
Śmierć na 1000 sposobów
01:55 Ucho Prezesa 02:15
Graﬃti 02:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
11:15 Jestem mamą 11:30 Myśląc Ojczyzna 11:40 Prosto
o gospodarce 12:00 Regina
Coeli 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz 13:15 Misyjna
Eucharystia w Gahunga
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Filmowe
Życiorysy. Wichura - Zielony
Trójkąt 15:35 Jan Paweł II
(1978-2005) 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 Regina Coeli 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

13 maja

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
07:30 Pomagamy, nie
oceniamy - reportaż
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - Przyjaciel - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
12:55 Nasza Ziemia
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

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

05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

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
20:00 Modlę się i przebaczam
- koncert
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
01:30 Nowa - serial TVP
02:30 Ocaleni - reality show
03:35 Sprawa dla reportera

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:50 Miłość i medycyna
- serial obyczajowy
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Strażnik - ﬁlm sensacyjny, prod. USA, 2006
01:35 Boisko bezdomnych
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2008
03:40 Bez tożsamości - serial,
prod. Hiszpania, Niemcy
04:30 Art Noc

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Karbala
- ﬁlm wojenny,
Polska/Bułgaria, 2015, reż.
Krzysztof Łukaszewicz,
wyk. Bartłomiej Topa,
AntoniKrólikowski,
HristoShopov
00:55 Żywioły Saszy
- Ogień
- serial, Polska
01:55 Uwaga!
- magazyn
02:15 Noc magii
03:40 Szpital - program
obyczajowy

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- 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
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn prod. Polska
21:05 Przyjaciółki
DRAMAT

22:05 Hotel Marigold
- dramat
prod. USA, Wielka
Brytania
Zarządca hotelu,
Sonny, marzy, aby
zmienić ten chylący
się ku upadkowi budynek
w turystyczną atrakcję.
I choć jego metodą
działania jest chaos,
udaje mu się sprowadzić
do Marigold zagranicznych
klientów. Ci traﬁają
tam raczej z przypadku
- to jedno z nielicznych
miejsc, na które
wystarczają ich
emerytury.
00:40 Kabaretowy
Ekstraklasa
01:00 Zakończenie

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni Anna Dymna - magazyn
09:00 Chce się żyć - ﬁlm
obyczajowy
11:00 Komediantka - serial
13:10 Koniec widzenia
13:30 Rok 2020
13:55 Trzeci punkt widzenia
14:35 Wizja lokalna 1901
- ﬁlm fabularny
16:15 Duże zwierzę
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2000,
reż. Jerzy Stuhr,
wyk. Jerzy Stuhr, Anna
Dymna, Dominika Bednarczyk, Błażej Wójcik
17:35 Co dalej?
17:55 Rzecz Polska
- cykl dokumentalny
18:10 Galeria Sztuki Starożytnej - Muzeum Narodowe
w Warszawie
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Taxi 3
Dwaj przyjaciele,
taksówkarz i policjant,
próbują złapać gangsterów przebierających się
za świętych mikołajów.

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM OBYCZAJOWY

18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
20:00 Tego się nie wytnie
- talk-show
21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu
- Życie jest cudem
21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Życie jest
cudem - dramat
00:15 Tego się nie wytnie
00:30 Magazyn Rolling
Stone, reportaże
znad krawędzi - ﬁlm
01:20 Co dalej?
01:40 Informacje kulturalne
02:15 Na wschód
od Hollywood
- Słodkich snów
04:30 Kino nocne - List - ﬁlm
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie

21:45 Kobieta na Marsie,
mężczyzna na Wenus
Małżeństwo zamienia
się rolami. Hugo zostaje
sprzedawcą damskiej
biżuterii i przejmuje domowe obowiązki, Ariane
przejmuje kierownictwo
w ﬁrmie budowlanej.
23:25 Jeszcze dalej
niż Północ
01:45 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Menu
na miarę
02:25 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
02:45 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:25 Menu na miarę
04:00 Z archiwum policji
05:00 Rodzinny interes

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Pitch Perfect II
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. Elizabeth Banks,
wyk. Anna Kendrick, Rebel
Wilson, Hailee Steinfeld,
Brittany Snow, Skylar
Astin
00:00 Kasamowa
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Brett Ratner,
wyk. Chris Tucker, Charlie
Sheen, Gérard Ismaël
02:00 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet - serial
dokumentalny, USA
03:05 Druga strona medalu
03:45 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 Kobra- oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Galileo
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
- serial kryminalny 21:40
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.
23:35 Wzór 00:45 Ucho
Prezesa - serial komediowy

TV Trwam
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00
Regina Coeli 12:03 Informacje dnia 12:20 Po stronie
prawdy 12:50 Zawierz się
Niepokalanej
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:25 13. Dzień 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Z wędką nad
wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:05 Fatima 17:20
Pocztówka z Indii 17:30
Odpowiedzialni za Kościół
17:55 Poczet Wielkich Polaków 18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Cud wirującego słońca
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
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Fot. Dominik Hołda

» Tak Górnicy cieszyli się po sobotniej
wygranej we Wrocławiu

Duży krok zrobiony
Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał w trzecim meczu półfinału
Suzuki 1 Ligi WKK Wrocław 95:93, wychodząc na prowadzenie w
serii 2:1. Kapitalne spotkanie we wrocławskim WKK Sport Center
rozegrał Jan Malesa.
W ostatnim tygodniu nagłówki
wałbrzyskich gazet i portali zdominowały newsy o przegłosowaniu
przez miejscowych radnych obowiązkowych szczepień przeciwko
COVID-19 i narodzin piskląt pary
sokołów wędrownych, które wybrały
Wałbrzych na lęg po raz pierwszy od
lat 70. Nie zapominajmy o koszykarskim Górniku, który dokonuje rzeczy
niebywałych!
Trzeci mecz półfinałowej serii z
WKK przeniósł nas do stolicy Dolnego Śląska. Wierzcie lub nie, ale
gdy znajomy zapytał mnie o wynik
tego starcia, z dużą dozą pewności
stwierdziłem, że biało-niebiescy
wygrają jednym punktem, po mrożącym krew w żyłach dreszczowcu.
Niewiele się pomyliłem! Byłem przekonany, że po dwóch jednostronnych spotkaniach w Wałbrzychu,
ta seria musi doczekać się meczu
na ostrzu noża, gdzie o wygranej
będzie decydować jedno posiadanie
piłki.
Już do przerwy było 47:47. Żadna
z drużyn nie potrafiła odskoczyć, a

główną rolę odgrywali
arbitrzy, którzy odgwizdywali mnóstwo przewinień. Dźwięk gwizdka nie ustawał,
co odbiło się na
reakcjach obser watorów
na Twitterze.
Dominik Wilczek, koszykar z Kinga
Szczecin oraz
brat młodego zawodnika
WKK, napisał
przewrotnie, że pomimo
święta państwowego (mecz rozegrano 1
maja) apteki były czynne.
Rzeczywiście, nieustanne przerywanie gry przez
sprawiedliwych doprowadziło do imponującej gry
świateł na tablicy wyników.
Aż czterech koszykarzy gospodarzy zakończyło mecz

z pięcioma przewinieniami, a
czterech biało-niebieskich zanotowało po cztery faule.
Kłopoty z przewinieniami
Piotra Niedźwiedzkiego i
Michała Jędrzejewskiego spowodowały, że

trener Tomasz Niedbalski musiał
szachować siłami swoich liderów.
Inny plan na ten pojedynek miał
trener Grudniewski, wypuszczając
na „Jędrzeja” szarańczę, mocno
naciskając go na całym parkiecie. W
trzeciej kwarcie wspomniani gracze

WKK musieli spocząć na ławce, z
czego skrzętnie skorzystali Górnicy,
odskakując na siedem „oczek”.
Wrocławianie, którzy w barwach
mają czerwony kolor, ani myśleli
się wykrwawiać. Ich czerwony był
raczej odzwierciedleniem wielkiego
serducha do walki. Mecz w czwartej
kwarcie się wyrównał i stało się jasne, że wygra ten, kto krew będzie
miał zimniejszą.
I tu płynnie przechodzimy do popisów Janka Malesy. 22-latek rodem
z Białej Podlaskiej trafiał krytycznie
ważne rzuty. To jego celne próby
z dystansu pozwoliły odskoczyć w
trzeciej kwarcie, a w ostatniej minucie Jasiek był jedynym, który punktował dla biało-niebieskich, rzucając
lekko już podtopionemu zespołowi
koło ratunkowe. Na nieco ponad
minutę przed końcową syreną WKK
prowadziło 93:90, po celnej próbie
z półdystansu Tomka Prostaka, w
ostatniej sekundzie czasu na rzut.
To były już ostatnie punkty gospodarzy w tym spotkaniu, a kolejne
pięć zdobył zimnokrwisty Malesa,
trafiający wszystkie trzy rzuty wolne
oraz świetnie wykańczający kontrę
po podaniu w tempo od Kamila
Zywerta. Ostatnie słowo, przy stanie 95:93, mogło jeszcze należeć
do gospodarzy. Żyłkę hazardzisty
zademonstrował trener Grudniewski, który mając do dyspozycji dwa
przewinienia nie zdecydował się
przerywać gry rywala i pozwolił
Prostakowi, najjaśniejszej postaci
WKK w całej serii, oddać rzut za trzy
na zwycięstwo. Szczęśliwie piłka nie
wpadła do kosza, a w gąszczu rąk
goście nie pozwolili wrocławianom
na zbiórkę ofensywą. Końcowa
syrena oznaczała wybuch radości
Górników, którzy postawili wielki
krok w drodze do finału walki o
ekstraklasę.
WKK Wrocław – Górnik Trans.
eu Wałbrzych 93:95 (21:20, 26:27,
25:31, 21:17)
Górnik Trans.eu: Malesa 25,
Wróbel 14, Cechniak 13, Jakóbczyk
11, Zywert 10, Ochońko 8, Durski
5, Koperski 5, Bojanowski 4, Ratajczak 0.
Dominik Hołda

Człowieku, czy ty masz układ nerwowy?

Wzywamy lekarzy, żeby porzucili badania nad lekiem na COVID-19 i wzięli na stół Jana
Malesę. Niech sprawdzą, czy gość ma w sobie jakieś neurony? Czy jakkolwiek reaguje
na bodźce zewnętrzne?
Obrońca Górnika w sobotnim meczu przeciwko WKK zdobył 25 pkt, mając
60-procentową skuteczność rzutów z gry (6/10). Do tego był prawie bezbłędny na
linii wolnych (11/12). Trafiał stąd do kosza z taką łatwością i spokojem, jakby wrzucał do ust lentilky z najbliższej odległości. Wiecie, takie czechosłowackie podróbki
m&m’s. No i wymusił 7 fauli rywali pchając się pod obręcz „na pewniaka”, nie zważając
na tłok, niczym podróżujący podmiejską koleją w Bombaju. Kto wie, czy to nie było najważniejsze.
Dlatego powinny zostać spełnione jego najskrytsze marzenia. Niech chłop ma! Nawet gdyby chciał
butelkę 25-letniej whisky Macallan. Albo przetestować Bugatti La Voiture Noire. Możliwe, że chciałby
też poznać jakieś modelki, tak chętnie niedawno pozujące na pewnym balkonie w Dubaju. Nie wiemy, co
tam Jankowi chodzi po głowie. W sobotę okazał się turbo kozakiem. Pewnie gdyby chciał, bez asekuracji
wspiąłby się na Burdż Chalifa, tirem wybrał się w podróż drogą śmierci w Boliwii i popływał z żarłaczami
białymi u wybrzeży Australii. Niemożliwe? Nie dla Malesy. Człowieka bez układu nerwowego.
Ale spokojnie, play-off wciąż trwa.
Tomasz Piasecki
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Fot. Ryszard Burdek

» W tę środę ostateczna bitwa o finał Suzuki 1 Ligi

Oczekiwanie na finalistę
Suzuki 1 Liga: Ta seria jeszcze się nie skończyła. WKK Wrocław pokonał
w czwartym meczu półfinału play-off Górnika Trans.eu Wałbrzych 78:74
i wyrównał stan rywalizacji na 2:2. O tym, która drużyna zagra w finale,
przekonamy się 5 maja o godz. 18:30.

W dzień czwartego meczu
półfinału odbywały się mistrzostwa świata sztafet w
Chorzowie. Polscy sprinterzy
ze sztafety 4x200 m biegli w
finale nieźle, ale na ostatniej
zmianie popełnili błąd i zgubili pałeczkę. Z koszykarskim

Górnikiem było podobnie. Do
przerwy prowadzili 44:35,
byli już jedną nogą w finale
Suzuki 1 Ligi. Na ostatniej
prostej podopieczni Łukasza
Grudniewskiego musieli jednak zmierzyć się z rozczarowaniem.

Wałbrzyszanie weszli w
czwarty mecz z animuszem,
a wrocławianie zostali w blokach, pudłując wszystkie próby z dystansu. Pierwszy celny
rzut za trzy WKK zanotowało
pod koniec trzeciej kwarty,
ale był to już rzut na remis.

Ostatnia część meczu przypominała tę dzień wcześniej.
Wymiana cios za cios, punkt
na punkt. Dreszczowiec, nerwówka, obgryzanie paznokci.
Ciężar gry ponownie na siebie
chciał wziąć Jan Malesa, ale
na piętnaście sekund przed

końcową syreną, przy stanie
74:72 dla rywali, został skarcony pod koszem przez Piotra
Niedźwiedzkiego. Środkowy
gospodarzy, a także rozgrywający Michał Jędrzejewski
nie mieli tym razem kłopotów
z faulami. Co innego Górni-

cy – aż czterech koszykarzy
grało w ostatnich minutach z
czterema przewinieniami na
koncie. Bohaterem po stronie
wrocławian był jednak zupełnie kto inny. Michał Sitnik, bo
o nim mowa, ma ledwie 20 lat,
a w niedzielę, na nieszczęście
biało-niebieskich, złapał szczyt
formy. Zdobył 20 punktów i
dodał 10 zbiórek, a w obronie
mocno spowalniał Krzyśka Jakóbczyka. Młody wychowanek
WKK to już teraz kawał gracza!
Górnikom tym razem zabrakło wyróżniającego się strzelca. W sobotę szalał Malesa,
ale tym razem miał kłopoty z
faulami i zatrzymał się na 13
punktach. Najskuteczniejszy
po stronie wałbrzyszan był
wspomniany Jakóbczyk, ale
zaliczył jedynie 14 „oczek”.
Gospodarze zwyciężyli, choć
zakończyli mecz jedynie z trzema celnymi próbami z dystansu na dwadzieścia dwie oddane. Byli jednak aktywniejsi w
walce o zbiórki, których mieli
o osiem więcej.
Seria Górnika z WKK nie ma
już nic wspólnego ze sprintem. To raczej wyczerpujący
maraton w piekącym, afrykańskim słońcu. Po meczu numer
cztery czasu na regenerację
będzie bardzo niewiele. Już
w środę, 5 maja decydujące
starcie. Rywalizacja powraca
do Wałbrzycha, bo Górnicy po
rundzie zasadniczej byli wyżej.
Po raz pierwszy od 2018 roku
nasi zagrają ligowy mecz w
wysłużonej Hali Wałbrzyskich
Mistrzów (Aqua-Zdrój w tym
czasie będzie zajęta przez
reprezentację Polski siatkarek
U-16). Czy Górnicy odnajdą się w tym specyficznym
obiekcie? Wydaje się, że będą
faworytami, ale w tym sezonie wygrali zaledwie dwie z
sześciu potyczek z WKK. W
środę będzie to chyba bez
znaczenia. Liczy się jeden
mecz. Zespoły znają się już jak
łyse konie. Nie ma miejsca na
kalkulacje. Ci, którzy zachowali więcej sił, będą górą.
Na zwycięzcę dolnośląskiej
pary czekają już zawodnicy Grupy Sierleccy-Czarnych
Słupsk, którzy pokonali w półfinale Rawlplug Sokół Łańcut
3:1. Pierwszy mecz finału, bez
względu na to, kto zatriumfuje
w środę w „wałbrzyskiej serii”, odbędzie się już w sobotę,
8 maja, w Słupsku.
WKK Wrocław – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 78:74
(18:24, 17:20, 21:14, 22:16)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk
14, Malesa 13, Zywert 12,
Durski 9, Wróbel 9, Bojanowski 9, Cechniak 6, Ratajczak 2,
Koperski 0, Ochońko 0.
Dominik Hołda
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