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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (Kronika Wałbrzyska, t. IX, s. 79)

W Wałbrzychu istnieje
najstarszy w Polsce Pomnik Ofiar Oświęcimskich?
Znajduje się na cmentarzu
parafialnym przy ul. Przemysłowej. Pierwotnie był to
obelisk, na którym wykuto
napis o treści: „Hołd ofiarom hitlerowskich obozów
śmierci”. Poniżej na marmurowym bloku napisano:
„Prochy pomordowanych w
Oświęcimiu”.
Historia jego powstania
wiąże się z rokiem 1946,
kiedy to delegacja harcerzy z Hufca ZHP Wałbrzych
sprowadziła prochy pomordowanych pod ścianą
śmierci w Oświęcimiu.
1 listopada 1946 roku
odbyło się nabożeństwo
żałobne, w asyście licznie
zgromadzonej społeczności, następnie urnę z
prochami złożono w grobowcu, przygotowanym
przez Alojzego Ciasnochę.
Na początku lat 50. grobowcem zajął się Cech
Rzemiosł, który w miejsce
skromnego obelisku zbudował pomnik.

W Y LU Z UJ!
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T y l ko u n a s 3 2 s t r o n y !
Siła tkwi w prostocie
Zawsze tak uważaliśmy. Po co tworzyć jakieś językowe „potworki”,
zdania wielokrotnie złożone, niejasne sformułowania? Chyba tylko po
to, żeby wyglądało na poważne, napuszone dziennikarstwo, robione pod
przykrywką zwykłej nieumiejętności przelania na papier swoich myśli.
Zapytacie, dlaczego o tym wspominamy? Natchnął nas do tego niedawny
mail, w którym czytelnik gratuluje nam
tego, że można znaleźć WieszCo prawie wszędzie. Owszem trzeba postarać się, żeby „dorwać” gazetę, bo gdy
późno się wstanie, może tygodnika już
nie być w stałym punkcie, ale… Jesteśmy na rogu w sklepie „U Pani Krysi”,
w salonie „U Pana Sławka”, ale także

w niejednym urzędzie, dużych instytucjach i tak moglibyśmy jeszcze długo
wymieniać. Słowem niemal wszędzie
na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Istotne jest tu słowo niemal, bo
nie sposób być oczywiście wszędzie.
Tak samo jak nie sposób wszystkim
dogodzić i sprawić, że każdy będzie zachwycony WieszCo. Na szczęście tych,
którym się podobamy jest przytłaczają-

ca większość. Staramy się docierać do
najodleglejszych zakątków regionu. A
możemy to robić dzięki sporemu nakładowi naszej gazety, który wynosi 10000
egzemplarzy. Nie piszemy na pierwszej
stronie niejasnych sformułowań, że
drukujemy do „iluś tam sztuk”, bo co to
oznacza? Że co tydzień – w zależności
jak spadnie moneta – drukowana jest
inna liczba egzemplarzy? Moglibyśmy

przecież wydrukować formułkę, że nasz
nakład wynosi „do 20 tysięcy”, co byłoby zresztą zgodne z prawdą, ale po co
tak robić? Wolimy proste komunikaty.
Nie piszemy też, że łączny nasz nakład
to „tyle i tyle”, bo o co niby miałoby w
tym chodzić? Łączny, czyli miesięczny?
Nie wiadomo jak to rozumieć.
U nas jest jasny i uczciwy przekaz. Co
tydzień dostajecie gazetę o objętości
32 stron, a nakład WieszCo to 10000
egzemplarzy. Znajdziecie nas w niemal
400 punktach kolportażu na terenie
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Oprócz wersji papierowej możecie nas poczytać
online. Wystarczy wpisać adres www.
wieszco.pl i ściągnąć najnowsze wydanie gazety w wersji PDF na swoje urządzenie. Tu także znajdziecie wszystkie
archiwalne numery WieszCo. Siła tkwi
Redakcja
w prostocie przekazu.
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muzeum sportów motorowych w
Wałbrzychu. Dodajmy, że pomysł
budowy pomnika spotkał się z
aprobatą nie tylko władz Wałbrzycha, ale też władz brazylijskich,

Prezydent Roman Szełemej cieszył się również z tego, że nowa
inicjatywa otworzy Wałbrzych na
świat. - Dobrze, że są ludzie z pasją.
Cieszy nas to, że w naszym mieście
powstają takie projekty. Cieszy nas
to, że dzięki nim Wałbrzych otwiera
się na świat – podkreśla Roman
Szełemej.
Nie podano, kiedy obelisk zostanie odsłonięty.
SCB

Fot. użyczone (Archiwum Patryka Barsznicy)

» Foto:

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

To nie jest żaden motor…
… to cafe racer jest. Chyba jakoś tak leci reklama kawy z Bogusławem Lindą
w roli głównej. Ale nie o tym będzie. W spocie w tle widać lśniącą maszynę na
dwóch kółkach. Piękną to mało powiedziane. To właśnie jest cafe racer, motocykl stylizowany na poprzednią epokę. Zastanawialiście się, jak to możliwe,
żeby zrobić takie cacko. Najlepiej zapytać o to wałbrzyszanina Patryka Barsznicę, fachowca jakich mało, jeśli chodzi o tworzenie niepowtarzalnych motocykli.
Wyobraźcie sobie, że jesteście maniakami jednośladów.
Chcecie mieć oryginalną, nietuzinkową maszynę. Taką,
której zazdrościć będzie wam
każdy. Kupujecie mający kilkadziesiąt lat wrak, wyłowiony
wcześniej z bagna lub przypadkiem znaleziony w jakiejś
szopie. W opłakanym stanie.
Pokazujecie go naszemu specowi, mówicie, co chcecie,
by z nim zrobił. I on to robi.
Oddaje do waszych rąk takie
cacko, że mowę wam odbiera.
Patryk Barsznica przebudowuje stare motocykle dla
klientów z całej Polski. Właściwie należałoby napisać
tworzy je od podstaw, bo w
90 proc. pojazd całkowicie
się zmienia. Najpierw cierpliwie poszukiwane, a potem

dokupowane są do niego
części od innej maszyny. Albo
robione od podstaw, czym
zajmują się wyspecjalizowane
pracownie tokarskie. Zostaje
tylko baza, czyli rama (którą i
tak często trzeba przespawać),
koła (przeważnie na nowo
malowane lub szprychowane)
i silnik. Bywa, że motocykl
jest w całkowitej rozsypce.
Przyjeżdża do naszego mechanika w częściach. Dosłownie
spakowany w kartonach, a
on go potrafi tak poskładać,
że wychodzi istne cudeńko na
dwóch kółkach. Dla wałbrzyszanina przebudowa motocykli i tworzenie cafe racerów
to wielka pasja, co widać i
słychać.
Patryk Barsznica prowadzi serwis motocyklowy i

tak zarabia na życie. Zresztą
warsztat zrodził się z pasji i
miłości do pięknych maszyn,
jakimi są jednoślady, a nie
z potrzeby rynku. – Odkąd
pamiętam, interesowała mnie
wszelka elektronika, kabelki,
przewody, różnego rodzaju
podzespoły. Już jako dziecko
próbowałem tworzyć pojazdy,
lutować, malować, naprawiać
– opowiada twórca motocykli.
Oprócz podstawowych
usług serwisowych, jak przeglądy przed sezonem i po nim
czy wulkanizacja, zajęciem,
które najbardziej lubi, jest budowa motocykli, modyfikacja,
upiększanie oraz dawanie im
drugiego życia. – Tak jak dobry krawiec szyje garnitur na
wymiar, tak ja tworzę nowy
motocykl pod indywidualne

preferencje klienta – mówi.
Ludzie przyjeżdżają do niego z

wielu zakątków kraju. Rzadko
z wizją w głowie. Przeważnie

Fot. (red)

Ayrton Senna zginął na torze Imola dokładnie 1 maja
1994 roku. Przy ulicy Ayrtona Senny 1 w Wałbrzychu
odsłonięto pamiątkową tablicę.

czy rodziny kierowcy. - Chcieliśmy,
żeby podczas tego wydarzenia byli
z nami obecni przedstawiciele ambasady brazylijskiej w Polsce, ale też
bardzo liczyliśmy, że będziemy mogli
gościć tu kogoś z rodziny Ayrtona
Senny. Szanujemy jednak zdrowie
przede wszystkim. Liczymy na to,
że po pandemii będzie to możliwe
i spotkamy się tu na kolejnym wydarzeniu, czyli odsłonięciu obelisku
– dodaje Jerzy Mazur.

zdają się na to, co im zaproponuje Patryk Barsznica. Fachura
w tej dziedzinie jakich mało.
Teraz mechanik tworzy swój
własny projekt o nazwie BMW
R45. Motocykl, którego długo
szukał, taki motoryzacyjny
staruszek, mający już 50 lat.
Na razie nie chce zdradzać
szczegółów, ale nowe serce
już mu podarował. To będzie
jego motoryzacyjne dziecko.
Wcześniej dla klienta stworzył
cacko. Pamiętacie Toma Cruisa
w Top Gun jeżdżącego Kawasaki GPZ1100? Dokładnie na
bazie tego modelu powstał
piękny cafe racer w szacie z
czekoladowych skór i felg oraz
oldtimerowej lampie. Zresztą
możecie maszynę podziwiać
na zdjęciu obok.
Wałbrzyszanin stworzył już
kilkanaście nietuzinkowych
motocykli. Ma też na koncie
kilkadziesiąt restauracji motorów typu Junak, ale raptem
wymiana lampy, kierownicy
czy baku to nie to samo, co
budowa od podstaw nowej
maszyny. – Tworzenie cafe
racerów daje mi niesamowicie dużo radości I satysfakcji.
Każda budowa motocykla
jest nową, niesamowitą przygodą, na końcu której jest
radość klienta, ale przede
wszystkim moja duma jako
„ojca” nowego motoryzacyjnego „dziecka” – podkreśla
Patryk Barsznica.
Nie wyobraża sobie życia
bez motocykli.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Ku pamięci Senny
- Bardzo chcieliśmy, żeby dzisiaj
w tym miejscu odsłonięto pomnik
tego wielkiego człowieka – mówi
Jerzy Mazur, były kierowca rajdowy i
wyścigowy, pomysłodawca i twórca
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„Odjazdowa Ogrodowa” – pod takim hasłem
Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa
Hubera w Wałbrzychu zorganizował Drzwi
Otwarte dla ósmoklasistów.

-PARK” w ramach działalności
Klastra Edukacyjnego „INVEST
in EDU”. Podczas spotkania w
świecie wirtualnym omówiono

seminariów dla doradców zawodowych, promowaniu szkolnictwa branżowego i technicznego. Przedstawiono również
najważniejsze informacje na
temat Centrum Szkoleniowego
WSSE, nowego projektu wałbrzyskiej strefy ekonomicznej,
które zostanie wyposażone w wirtualnej rzeczywistości. To pierwszy taki projekt w
modelową linię produkcyjną regionie, który znacznie poprawi jakość kształcenia oraz
odpowiadającą standardom łatwość wdrażania nowych pracowników produkcyjnych.
SCB
przemysłu 4.0. i technologię

Rys. Katarzyna Zalepa

Wydarzenie odbyło się dzięki
finansowemu wsparciu udzielonemu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-

m.in. jakie korzyści czekają
na szkoły, które przystąpią do
klastra prowadzonego przez
WSSE. Poruszono tematy pomocy przy organizacji praktyk/staży
u przedsiębiorców strefowych,
rozmawiano o wsparciu finansowym, o konkursach szkolnych, a także o doposażaniu
pracowni, organizacji wycieczek
zawodoznawczych do firm strefowych, organizacji szkoleń/

Fot. użyczone (WSSE)

Drzwi otwarte w ZS nr 5
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Matura to nie bzdura
Przewrót kopernikański to przy nauczaniu zdalnym jak wyjście rano po
chleb. Tylko czy wypada piekarzowi gratulować, że upiekł kajzerki? To
przecież jego powinność, jak siedzenie nad zeszytami przez wasze dzieci.
Jeśli jesteście po imprezie, na której świętowaliście rychły powrót latorośli do szkół, to znak, że nie obgryzaliście paznokci za nastolatków zdających matury.

Gdybyście próbowali zrozumieć
zagadnienia na egzaminie dojrzałości z taką determinacją, z jaką chcieliście poderwać kiedyś koleżankę na
studniówce, to ani w markecie, ani w
aptece nie kupilibyście prezerwatyw.
Nie to, że byłyby niepotrzebne, wy
nigdy byście po „gumki” nie dotarli. Może w takim razie nieśmiało
zasugerujemy, jak prymus lękliwie
proponuje taniec szkolnej piękności,
zastępcze tematy maturalne, skoro
te oryginalne były tak nudne jak
noworoczne orędzie głowy państwa.
Tylko nie myślcie, że jesteśmy jak ci

hochsztaplerzy sprzedający patelnie
lub pościel i znikniemy bez śladu
po wciśnięciu komuś kitu (nowych
zadań). Co to to nie! Zaczynajmy.
Język polski. Wytłumaczcie znaczenie słowa rezurekcja i dlaczego
zostało ono użyte przez prezydenta
Andrzeja Dudę zamiast wyrażenia
insurekcja w kontekście rocznicy
Powstania Śląskiego. A poziom
rozszerzony? Zwrot literatury pozytywistycznej w stronę historii u Adama
Sienkiewicza jako sprzeciw wobec
teorii dramatu romantycznego w
dziełach Henryka Mickiewicza. Na

pewno takiego zadania byśmy nie
dali uczestnikom programu „Hotel
Paradise”. Oni tam mogą mylić
imiona pisarzy z nazwiskami. Ale w
ustach prezydenta dziwnie wyglądają rozmaite przejęzyczenia.
Matematyka. Obliczcie różnicę
między dochodami w ostatnim roku
kadencji europosłów a ich zarobkami, gdy jeszcze nie byli europarlamentarzystami. Wiedząc, że nie
zostali wcześniej prezesami spółek
Skarbu Państwa i gdzie niewiadomą jest ich przyszłość w Brukseli.
Zamiast tablic matematycznych jako

przykładem posłużcie się zawrotną
karierą Daniela Obajtka. Choć w
takim przypadku nawet słynny Don
ORLENone brzydziłby się podobnymi
metodami obliczeń, które i tak do
niczego dobrego nie doprowadzą.
Historia. Jak na geopolityczne
losy Europy wpłyną w najbliższym
dziesięcioleciu nieudane próby sprowadzenia do Polski szczątków Tu154, który przed 11 laty rozbił się w
Smoleńsku w kontekście stworzenia
w kraju Wojsk Obrony Terytorialnej.
Biorąc pod uwagę, że terytorialsi
jednak nie wyjadą na Krym. Po

sprawdzeniu pracy przez komisję
egzaminacyjną (nie tę od badania
wypadków lotniczych), wyślijcie ją
w zaklejonej kopercie na adres biura
poselskiego Antoniego Macierewicza. Może się komuś przyda.
Biologia. Omówcie możliwy
wpływ obowiązkowych szczepień
w Wałbrzychu na wskaźnik zachorowalności na COVID-19 w Indiach. To
akurat łatwe, bo można wykorzystać
wiedzę, że wkrótce nikt niezaszczepiony nie wejdzie do wałbrzyskich
miejskich instytucji, jak teatr, muzeum, czy nawet hala sportowa.
Geografia. Zaznaczcie na mapie
Polski regiony, w których mimo
zakazów można było bez przeszkód
wynająć pokój w hotelu, zjeść kolację
w restauracji, pójść do kosmetyczki i
poćwiczyć na siłowni. Jaki wpływ na
to wszystko miało późne nadejście
wiosny? Nie wskazujcie tych miejsc,
gdzie w hotelach można było wynajmować pokoje na godziny, bo gdy
wasze odpowiedzi trafią do prezesa
NIK-u, możecie mieć kłopoty.
Język angielski. Napiszcie list do
swoich rówieśników w Wielkiej
Brytanii z prośbą o opisanie wrażeń
z pobytu w pubie, po ponownym
ich otwarciu na Wyspach. Używając
odpowiedniego czasu wyraźcie swoją tęsknotę za wyjściem do knajpy z
przyjaciółmi. Jeśli nigdy nie urwał
wam się film po „osiemnastce”, a
wracając do domu nigdy nie skłamaliście rodzicom, że na żołądku stanęła wam skórka od pomidora, nie
będziecie wiedzieć, o czym piszemy.
Język niemiecki. Usłyszycie dwukrotnie wypowiedzi Angeli Merkel,
oceniającej możliwość transferu
Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do innego klubu.
Zaznaczcie znakiem „x” zdania, które
są zgodne z treścią nagrania. Niekoniecznie muszą być one prawdziwe.
Potem przeprowadźcie analizę, czy
„Lewy” ma jeszcze szansę na pobicie
rekordu Gerda Müllera, bo jakoś
ostatnio o tym cicho w mediach.
Wiedza o społeczeństwie. Dlaczego prezes PiS Jarosław Kaczyński
wciąż pobłażliwym okiem spogląda
na wybryki koalicjantów – „ziobrystów” i „gowinowców”? Czy jesienią
jego cierpliwość skończy się, czy
jednak wejdzie w ściślejszy mariaż
z lewicą, a zwłaszcza ze złotoustym
Szymonem Hołownią, zjednującym
sobie wszystkich i wszędzie?
No i co, matura to nie bzdura?
Sami sobie odpowiedzcie!
Tomasz Piasecki
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Remont musi poczekać
Trwa budowa obwodnicy Wałbrzycha i to główna drogowa inwestycja prowadzona w mieście, ale mieszkańcy są zainteresowani planowanym remontem ulicy Rodziny Burczykowskich.

Radny Jacek Szwajgier uważa, że plany remontu tej ulicy powinny zostać
przekazane mieszkańcom ulicy Rodziny
Burczykowskich. - ZDKiUM powinien poinformować mieszkańców, od kiedy remont

się zacznie, jak będzie przebiegał i czego
mieszkańcy mogą się spodziewać – mówi
radny.
Prezydent Roman Szełemej wyjaśnia,
że są dwa aspekty remontów ulic na

WIESZ CO | NR 19/11.5.2021 r.

Poniatowie. - Ulica Rodziny Burczykowskich wymaga kompletnego remontu
i jest naturalną kontynuacją remontu
ulicy Giserskiej. Zresztą remont ulic
Pocztowej, Legnickiej, Giserskiej, a
także Burczykowskich jest planowany i
przesunie się nieco w czasie, co wynika
z trwającej budowy obwodnicy, czy z
nowego wyzwania, jakim jest remont
ulicy Ogrodowej – tłumaczy prezydent
Roman Szełemej.
SCB

Remonty planowane i zaklepane

również w bardzo szerokim
zakresie – do Subregionu
Wałbrzyskiego.
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach
zarządzanych przez jednostki
samorządu terytorialnego.
Jego celem jest przyspieszenie
powstawania nowoczesnej
i bezpiecznej infrastruktury
drogowej na szczeblu lokalnym – mówi Grzegorz Macko,
wicemarszałek województwa
dolnośląskiego.
Zobaczcie obok, które drogi
i w jakich miejscowościach
będą modernizowane. Nazbierało się trochę tego. Pocieszające, że w większości
przypadków inwestycje w
gminach powiatu wałbrzyskiego rozpoczną się jeszcze
w tym roku.
SCB

Kierowcy od dawna narzekają na coraz
bardziej zniszczone fragmenty ulicy Wrocławskiej. Szczególnie źle jeździ się w okolicach dwóch skrzyżowań i przy Wyższej
Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w
Wałbrzychu. Dziura goni dziurę. Nawierzchnia się rozsypuje, jest podmywana przez
wodę, swoje zrobiła też przedłużająca się
zima. Niedługo ma to się zmienić.
Czekamy na decyzje dotyczące kolejnego etapu remontu. Pod uwagę brane są
dwa odcinki wraz ze skrzyżowaniami.
Na ten moment rozpatrywany jest odcinek od ulicy
Odlewniczej do skrzyżowania
z ulicą Długą koło OBI. Remont ten ma objąć również
fragment ulicy Długiej aż do
ulicy Dunikowskiego. Wyliczono, że zakres prac pozwoli na

dokończenie renowacji drogi
w ciągu 13 miesięcy, ale ich
początek przewidziano dopiero na drugi kwartał przyszłego
roku po całkowitym zakończeniu budowy obwodnicy
Wałbrzycha.
Prace mają się odbywać
w ramach dwóch zamówień
publicznych: „Przebudowa
drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu na
odcinku od ul. Długiej wraz

ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem” oraz „Przebudowa ul.
Długiej w Wałbrzychu od ul.
Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem do ul. Wrocławskiej
wraz ze skrzyżowaniem”.
Tymczasem premier Mateusz Morawiecki ogłosił ważną
decyzję dla naszego regionu.
Dziesiątki milionów złotych
popłyną na inwestycje drogowe na Dolnym Śląsku, w tym

Jakie drogi do modernizacji w powiecie wałbrzyskim?
•
•
•
•
•
•

przebudowa ul. Dworcowej i sportowej w Mieroszowie – 1 495 000 zł
przebudowa ul. Wesołej w Czarnym Borze – 867 103 zł
remont ul. Przejazd w Mieroszowie – 599 447 zł
remont ul. Wczasowej (Kowalowa) w Mieroszowie – 581 711 zł
przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach – 1 309 904 zł
przebudowa ul. Szybowej w Boguszowie-Gorcach – 873 583 zł

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Jeszcze w tym roku w
wielu miejscach powiatu
remontowane będą drogi

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)
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Miasto weźmie na siebie obowiązek utrzymania i konserwacji międzywala
i skarp wałów brzegów rzeki Bystrzycy, potoku Witoszówka i zbiornika wodnego „Witoszówka I” w Parku Centralnym.

Świdnica przeznacza zaś kwotę
75 tys. zł, z czego 50 tys. zł na
utrzymanie brzegów, skarp, a
także międzywala rzeki Bystrzycy
i potoku Witoszówka oraz 25 tys.

zł na utrzymanie brzegów oraz
czystości zbiornika „Witoszówka
I” w Parku Centralnym.
Radni miejscy podjęli właśnie
uchwałę w sprawie podpisania

porozumienia z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie.
Od lat miasto realizuje zadania
związane z bieżącym utrzymaniem
i konserwacją brzegów rzeki Bystrzycy. W skrócie – aby było ładnie
i bezpiecznie, miasto bierze sprawy
w swoje ręce. Proces ten jest ciągły i możliwy dzięki współpracy z
PGWWP.
KaR

Fot. KaR

Świdnica bierze się za porządki
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Legnicy na ten rok przeznaczyło 40 tys. zł jako swój
udział w porozumieniu, miasto
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Oni chcą galerii z kawiarnią
Dziś oddajemy głos stowarzyszeniu działającemu w Świdnicy. Stowarzyszeniu robiącemu według nas różnicę. O kogo chodzi? O „Bliżej Ciebie”, które
aktualnie potrzebuje pomocy naszej, waszej, jakiejkolwiek...
W Stowarzyszeniu wyznawana jest zasada, że każdy
ma własną ścieżkę rozwoju
oraz prawo i obowiązek do
podążania nią, aby godnie i
szczęśliwie przeżyć swe życie.
Pięknie, prawda? Piękna i
bardzo pożądana to zasada.
Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” to organizacja społeczna
działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych
i ich nauczycieli. - Chcemy
otworzyć naszą wymarzoną
galerio-kawiarenkę, która da

nam szansę czynnego uczestniczenia w życiu miasta. To tu
będziecie mogli nas spotkać,
tutaj pokażemy swoje talenty
i możliwości. W niej napijesz
się dobrej kawy w świetnym
towarzystwie. Otrzymaliśmy
gotowy projekt architektoniczny i lada dzień powinniśmy
otrzymać także projekt instalacji elektrycznej i hydraulicznej. I
to właśnie będzie nasz pierwszy duży koszt – wykonanie
tych instalacji. Jednocześnie
musimy odnowić lub wymienić
witrynę, a przede wszystkim
przenieść drzwi wejściowe

Jak można pomóc?
Zrzutka.pl sp. z o. o.
al. Karkonoska 59
Indywidualny numer konta bankowego zrzutki
30 1750 1312 6886 7170 2689 4585

zgodnie z projektem – informują członkowie Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie”. Trzeba
też zakupić niezbędne meble i
sprzęty AGD, takie jak kuchenka, zmywarka czy ekspres do
kawy. To wszystko kosztuje...
W osiągnięciu sukcesu
wspiera ich rzesza dobrych
ludzi, którym bliskie jest ich
marzenie. - Dotąd byliście z
nami podczas dwóch imprez
charytatywnych w I LO, pikniku na zamknięcie sezonu
rowerowego, a ostatnio na
pikniku rodzinnym z o r g a n i zowanym przez

firmę IgnerHome. Wdzięczni
jesteśmy też Ambasadorom
Zrzutki, którzy, promując
zbiórkę, udostępnili przy tym
swoje media społecznościowe
– informuje Mariusz Maluha,
prezes Stowarzyszenia.
Pandemia na moment kazała zwolnić im tempo, ale
marzenia są silniejsze! Rozpoczyna się nowy etap w ich
działaniu. Stowarzyszenie
chce wam zaproponować wirtualny udział w realizacji tego
planu. Zostań mecenasem
wyrobów rękodzielniczych i
dołóż tym samym

cegiełkę do remontu i otwarcia galerio-kawiarenki.
Tworzymy drużynę uczestników i kadry z warsztatu terapii zajęciowej Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie”, która na co
dzień usamodzielnia i pozwala
rozwinąć skrzydła osobom z
niepełnosprawnościami. - Jesteśmy blisko was – waszymi

siostrami, wujkami, córkami i
sąsiadami. Chcemy być bardziej
widocznymi członkami lokalnej
społeczności. Wspierając naszą
misję tak naprawdę dajesz
nam poczucie bycia potrzebnym, bycia zaradnym, poczucie
zatrudnienia, wreszcie bycia
pełnosprawnym i pełnoprawnym człowiekiem – mówią
w Stowarzyszeniu. Wybierz
dogodną dla siebie formę płatności klikając przycisk „WPŁAĆ”
pod opisem zrzutki. To czas, że
trzymanie kciuków już nie wystarczy... Możesz także okazać
swoje wsparcie przelewając
pieniądze bezpośrednio na
konto tej zrzutki. Wszystkie
informacje znajdziecie poniżej.
KaR

REKLAMA

Fot. użyczone (Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie”)

» Pomóżcie osobom
niepełnosprawnym spełnić
marzenia o galerii z
kawiarnią
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Już nie serce. Tym razem jabłko!
Sołectwo Burkatów włączyło się do akcji zbierania nakrętek do charakterystycznego pojemnika w kształcie jabłka, będącego logiem sołectwa.

Codziennie każdy z nas pozbywa się plastikowych nakrętek
stanowiących zamknięcie butelek, kartonów po sokach, mleku,
napojach i opakowaniach po
najróżniejszych płynach. Tymcza-

sem ich zbieranie może przybrać
formę jednej z popularnych akcji
charytatywno-ekologicznych.
Zebrane nakrętki sprzedawane są firmom recyklingowym i
przerabiane na surowiec wtórny.

Zachęcamy do czynnego udziału.
To łatwy sposób na pomoc potrzebującym.
Kształt pojemnika, który znajduje się w sąsiedztwie świetlicy
wiejskiej, nie jest przypadkowy.

Ano to właśnie Burkatów przecież od wielu lat słynie z sadów
i gospodarstwa specjalizującego
się w produkcji dorodnych jabłek.
Zbieranie plastikowych nakrętek
do pojemników znane jest mieszkańcom gminy Świdnica nie od
dziś. Do tej pory pojemniki w
kształcie serca zamontowane
zostały już w 8 gminnych miejscowościach.

Fot. użyczone (UG Świdnica)
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Fot. wizualizacja

» Deszcz inwestycyjnych pieniędzy spłynie na Strzegom

Ogromne pieniądze dla Strzegomia
Stało się zapowiadane. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk wręczył w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu trzy niezwykle ważne promesy dotyczące inwestycji w gminie.
Dwie z nich są związane
z rozwojem budownictwa
mieszkaniowego w Strzegomiu. Budowa małych mieszkań o podwyższonym standardzie dla osób mieszkających w
trudnych warunkach oraz noclegowni i pomieszczeń tymczasowych dla mieszkańców,
którzy nie płacą czynszów – to
propozycja lokalnych władz
samorządowych, by poprawić
trudną sytuację bytowo-materialną i ograniczyć ubóstwo w
gminie.
Porozmawiajmy o cyfrach.
Kwota dofinansowania wynosi ok. 13,6 mln zł. Kwota
wsparcia w wysokości ponad
10 mln zł przeznaczona zostanie na budowę zespołu
budynków mieszkalnych przy
ul. Konopnickiej w Strzegomiu
w ramach Funduszu Dopłat
Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostała suma ponad

3,5 mln zł przeznaczona zaś
będzie na budowę osiedla
mieszkalnego przy ul. Parkowej.
Gmina Strzegom w tej
chwili realizuje projekt budowy mieszkań komunalnych z przeznaczeniem dla
jednej lub dwóch osób o
podwyższonym standardzie
(powierzchnia 26 m. kw., hol,
aneks kuchenny, łazienka,
ogrzewanie elektryczne).
Każde mieszkanie będzie
miało swoje osobne wejście.
Oferta ta jest skierowana
do ludzi samotnych, opuszczających dom dziecka, dla
mieszkańców, którzy znajdują
się na listach oczekujących
na lokal, gdzie największe
zapotrzebowanie to właśnie
małe mieszkania.
Druga część projektu to
noclegownia i pomieszczenia
tymczasowe, które są skiero-

wane do tych, którzy systematycznie od lat nie płacą za
czynsz. Zadłużenie za mieszkania w Strzegomiu to dziś
prawie 6 mln zł. Osoby, które
podpisały ugody i mają zadłużenie, mogą być spokojne,
jeśli je realizują. Podobnie jest
z tymi mieszkańcami, którzy
odpracowują zadłużenie (godzina pracy to 13 lub 15 zł).
Ci, którzy nie płacą i mają wyroki sądowe bez uprawnienia
do lokalu socjalnego, mogą
się spodziewać wykwaterowania do noclegowni bądź
pomieszczeń tymczasowych.
Propozycja ta skierowana jest
też do bezdomnych, którym
gmina chce pomóc wyjść z
trudnej sytuacji, w jakiej się
znaleźli. W noclegowni będzie
pralnia, natryski, toalety, jadalnia i świetlica. W obiekcie
tym będzie także filia ośrodka
pomocy społecznej, która bę-

dzie prowadzić swoją działalność, a także służyć osobom
starszym.
„W zakresie zagospodarowania terenu przewidziane
jest wykonanie utwardzonych
dojazdów, miejsc postojowych, miejsc na składowanie odpadów, wykonanie
ogrodzonego placu zabaw,
wykonanie przyłączy, wykonanie zewnętrznej instalacji
sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej,
oświetlenia i monitoringu,
wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla części socjalnej
oraz ułożenie trawników”
– możemy przeczytać w specyfikacji przetargowej.
To jeszcze nie wszystko.
Gmina Strzegom otrzymała
też dofinansowanie w ramach
kolejnego naboru Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokal-

nych z przeznaczeniem na
kompleksową przebudowę
ul. Konopnickiej. Remont ulicy
wyczekiwany był od dawna, a

stan jej pozostawiał wiele do
życzenia. Kwota dofinansowania to 1,5 mln zł.
KaR
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Uwielbiam malować igłą
Nie każdy może szyć ubiory do filmu kostiumowego. Być
częścią wielkiego projektu, tworzyć coś od podstaw, by
pasowało do realiów dawnej epoki. Tak jak Urszula Nowicka, właścicielka Artystycznej Pracowni Krawiectwa i Rękodzielnictwa UL-KA. Pracując przy niemieckiej produkcji „Biały Dom nad Renem” spełniła swoje marzenia.
ścia do każdej wykonywanej
rzeczy i na każdym etapie jej
tworzenia. Sztuka oparta na
znajomości tkanin i technik
szycia. Od czego artysta zaczyna tworzyć swoje dzieło? Od
pomysłu, który powstaje w
jego głowie. Następnie tworzy projekt, zarys, pewnego
rodzaju szkic tego, co chce
stworzyć. Wykonuje wzór,
szablon, a na jego podstawie
tworzy dzieło końcowe. To
tak jak dobry krawiec. Taki
miałam zamysł, gdy powstawała moja pracownia. To było
moje marzenie, żeby moje
krawiectwo było sztuką…
malowania igłą.
Kiedyś moja córka dostała
na urodziny w prezencie
ręcznie zrobionego konika.
Czy ta piękna maskotka
mogła pochodzić z Pani
pracowni?
- Możliwe, że zabawka
pochodziła z mojej pracowni. Od początku działalności
dbałam o wykonywanie mięciutkich przytulanek uszytych
i wykończonych z nieuczulających materiałów. Dodam,
że materiały zawsze kupuję
od polskich producentów,
bo uważam, że są to bardzo
dobre jakościowo tkaniny
oraz dlatego, aby każdy mój
asortyment miał wszytą metkę. Gdy wróci Pan do domu,
proszę sprawdzić, czy konik
ma metkę UL-KA.
Na pewno sprawdzę, ale
czy ja słyszę w głosie dumę
ze stworzenia pracowni
UL-KA?
- Absolutnie, jestem z niej
niezwykle dumna. Pracownia
powstała prawie 7 lat temu w
domu za czasów, kiedy szyłam
przy biurku. Zaczynałam od
tworzenia toreb zakupowych,
torebek i różnych torebeczek.
Gdy w mieszkaniu zrobiło
się ciasno, otworzyłam mały
punkt, wtedy też zajęłam się
rękodziełem, nauką szycia
i znów... zabrakło miejsca.
Wówczas zrealizowałam marzenia i otworzyłam obecną
moją pracownię. Dodam, że

wszystko, co mam, to tylko
efekt mojej ciężkiej pracy, bez
żadnej dotacji.
Jakie najdziwniejsze zadanie otrzymała Pani do
wykonania?
- Hm (dłuższa chwila namysłu). Uszycie maskotki o
wymiarach dorosłego człowieka dla Szkoły Mistrzostwa
Sportowego koszykarek, grających notabene w I lidze.
Było to nie tyle wyzwanie, ale
zadanie wymagające przewidywania działań, jakie będą w
tym kostiumie wykonywane.
Musiałam go od podstaw
zaprojektować, żeby osoba
przebierająca się w maskotkę,
czuła się komfortowo, mając
pełną swobodę ruchów skacząc, biegając i tańcząc. Musiałam dobrać odpowiednie
tkaniny zarówno dla warstwy
zewnętrznej kostiumu, jak i
wewnętrznej. Najfajniejsze
było to, że sama zawiozłam
tę maskotkę do Warszawy,
bo była to niespodzianka dla
dziewczyn.
Podobno niektóre stroje
na Festiwale Kwiatów, to
też wyroby pracowni UL-KA?
- Prawdą będzie, gdy powiem wykorzystanych podczas Festiwalu Kwiatów. Dla
Książa uszyłam dwie suknie
z czasów średniowiecznych,
takie piękne z pelerynami z
aksamitu. Dziewczyny ubierają je prawdopodobnie w
trakcie imprez z okazji Św.
Mikołaja. Uszyłam ponadto
piękne długie spódnice do
oprowadzania gości po zamku. Najciekawsza była halka
uszyta z 20 metrów tiulu.
Proszę mi wierzyć, wszystko
wyglądało cudownie.
Akurat to zlecenie pomogło trafić do filmu, czy to był
przypadek?
- Trochę przez polecenie, a
ciut przez przypadek. To było
dla mnie olbrzymie przeżycie,
że trafiłam na plan filmu „Biały
Dom nad Renem”. Chociaż
muszę przyznać, że stroje z
dawnych epok były dla mnie

i są motywacją do
powstania wielu
projektów. A zarazem kocham kostiumy z lat 30. XX wieku.
Mogłabym cofnąć się
w tamte czasy. Przy filmie poznałam niesamowitych ludzi, czołowych
kostiumografów z Polski i Czech.
No to jak to jest
szyć stroje do dużej niemieckiej
produkcji kostiumowej?
- Najpierw
siedziałam w
garderobie statystów, a po
prawie dwóch
tygodniach
byłam już w
garderobie
aktorskiej i
wraz z inną
krawcową
» - Szyłam od początku kostiumy i przerabiałam te istniejące dla głównych
bohaterów filmu – opowiada Urszula Nowicka, właścicielka pracowni
szyłyśmy
krawieckiej UL-KA
od początku kostiumy i przerabiałyśmy te istnie- bohaterów na przestrzeni z zarządem Zamku Książ na
jące dla głównych bohaterów 100 lat, więc przekrój przez temat realizacji pewnego mofilmu. Współpraca z tak dużą epoki modowe był ogromny. jego pomysłu. Ale na razie są
niemiecką produkcją kostiu- Z tego wynikała ilość powsta- to plany, o których głośno nie
mową była dla mnie ogrom- łych kostiumów.
chcę jeszcze mówić. Niech to
ną lekcją. Poznałam metody
Czeka Pani, żeby zobaczyć pozostanie tajemnicą, żeby
pracy nad kostiumami histo- aktorów na dużym ekranie później stało się niespodzianrycznymi. Praca wymagała w „swoich” kostiumach?
ką.
ode mnie znajomości technik
- Stroje, które były wykoCo jest trudniejsze: odszycia sprzed prawie 100 rzystywane w filmie, a które tworzyć ubranie z epoki na
lat, znajomości ówczesnych nie wyszły spod naszej ręki, wzór tego, które się widzi,
trendów mody, ówczesnych wypożyczano ze wszystkich czy stworzyć coś od posposobów doboru dodatków, wytwórni filmowych z całej czątku?
chociażby obuwia czy sposo- Europy i tu powrócę do kunsz- Najtrudniejsze jest to…
bu wszywania guzików.
tu krawieckiego. Musiałyśmy pytanie (śmiech). Jedno i trudTo chyba było niesamo- dokładnie poznać tkaniny, ne nie jest łatwym zadaniem.
wite?
jakie wówczas wykorzysty- Weźmy wykonanie od pod- Mało powiedziane. Proszę wano. Niewiarygodne, jak staw nowego ubrania. Trzeba
sobie wyobrazić, że szyjąc precyzyjne szycie wtedy wy- stworzyć szablon, projekt,
kostium na przykład tancerki konywano. To były produkty dochodzą liczne przymiarki,
estradowej z tamtej epoki, najwyższej jakości. Nie to, żeby efekt końcowy był zamusiałam ręcznie wykony- co teraz.
dowalający. I tutaj wracam
wać każdy najdrobniejszy
Skoro lubi Pani rekon- do początku naszej rozmowy.
element jej stroju. Czułam strukcje, to może najwyższy Zarówno odtwarzając ubrasię wtedy jak ryba w wodzie. czas wziąć się za odtwarza- nie, jak i szyjąc je od nowa,
Premiera filmu „Biały Dom nie strojów księżnej Daisy? potrzebujemy wielkiej wynad Renem” ma odbyć się
- Taka rekonstrukcja byłaby obraźni przestrzennej i znać
jeszcze w tym roku i czekam niewątpliwie wspaniałym techniki szycia. Nie wszyscy
na nią z niecierpliwością. przedsięwzięciem i być może to potrafią.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
Fabuła filmu opowiada losy niedługo podejmę rozmowy

Fot. użyczone (Archiwum Urszuli Nowickiej)

Kiedyś krawiec to był
ktoś, a dziś?
- Kiedyś był bardzo szanowaną i poważaną osobą
posiadającą pewne umiejętności, których inni nie mieli.
W krawiectwie niezbędna
jest wyobraźnia przestrzenna,
zmysł artystyczny, znajomość
tkanin i wielu technik szycia.
Dobry krawiec posiadający
te cechy zawsze był i będzie
poszukiwany. Przy obecnym
zalewie rynku wyrobami wątpliwej jakości szukamy coraz
częściej idealnie skrojonych
i starannie uszytych ubrań.
Cieszy mnie, że dziś ludzie
coraz częściej doceniają pracę
dobrego krawca.
Dobrze, ale wielu po
obejrzeniu filmów w internecie, powie „co za problem
coś uszyć”?
- W porządku, filmów instruktażu szycia jest w internecie bardzo dużo, ale jest
małe „ale”. Proszę pamiętać,
że krawiectwo to nie tylko
cięcie i zszycie dwóch kawałków materiału. To coś
więcej. I tego właśnie uczę
w swojej pracowni. Od kursu
podstawowego do zaawansowanego nauczania kunsztu
krawieckiego. Od projektowania do uszycia konkretnego
projektu.
Chce Pani powiedzieć, że
uszycie czegoś to jedno, ale
jest jeszcze zaprojektowanie i wykrojenie?
- Dokładnie tak! Niektórym
wydaje się, że to nic trudnego. Kawałek materiału, nici i
gotowe. Uszycie to jedno, ale
najważniejsze w krawiectwie
jest krojenie. Jeżeli krawiec
nie wykona dokładnej konstrukcji na wymiar i nie zrobi
dokładnego szablonu, to nie
będzie w stanie zszyć danego
projektu, ponieważ…
...nic nie będzie pasować?
- Właśnie (śmiech)
Czy krawiectwo to sztuka?
- Nie chcę, żeby zabrzmiało
to nieskromnie, ale tak. To jest
sztuka indywidualnego podej-
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Chyba każdy chciałby żyć na starość godnie

Bez kapitału się nie da
Wie o tym nawet dziecko. Nam jednak chodzi o tzw. kapitał początkowy. Jeśli nie zadbamy o jego ustalenie, to wysokość emerytury może
nas mocno rozczarować.
Dla dzisiejszych 40-, a niekiedy nawet 50-latków słowo emerytura brzmi
tak abstrakcyjnie, że wielu nie chce o
tym nawet myśleć. To błąd. Musicie
wiedzieć, że po naliczeniu kapitału

początkowego otrzymacie większe
świadczenie. Dlatego jeśli zbliżacie się
do wieku emerytalnego, musicie złożyć
do ZUS wniosek o wyliczenie tego
kapitału. Którym są pieniądze każdej

osoby, która pracowała legalnie i od
umowy o prace były odprowadzane
składki do ZUS przed 1 stycznia 1999
roku. Szkoda byłoby o tym zapomnieć
i dostawać „niepełną” emeryturę.

Dopiero po tym okresie składki
zaczęto gromadzić na indywidualnych
kontach emerytalnych, a wcześniej
pracodawcy często odprowadzali
składki bez imiennego wykazu pra-

cowników. Stąd nie wiadomo faktycznie, ile pieniędzy wpłacono do ZUS.
Ustalenie kapitału początkowego w
takich przypadkach to podstawa.
Zasada jest prosta. Bez wniosku
o naliczenie kapitału początkowego
i dostarczenia dokumentów, emerytura zostanie wyliczona tylko z
tych składek, które są zapisane na
indywidualnym koncie konkretnej
osoby, czyli od 1999 roku. Tego
byście chyba nie chcieli, bo może
się okazać, że wasze comiesięczne
świadczenie, gdy przestaniecie już
pracować, będzie bardzo niskie.
Wniosek można złożyć w każdej
chwili i lepiej nie odkładać tego na
ostatni moment.
Kapitał początkowy zostanie przeliczony przez ZUS po otrzymaniu całej
dokumentacji lub jej uzupełnieniu.
Zatem warto z tego skorzystać i
sprawdzić, czy nasz kapitał może
się zmienić np. z powodu okresu
sprawowania opieki nad dzieckiem.
Jeśli pracowaliście w firmie, która
już nie istnieje i macie kłopot ze
znalezieniem dokumentów niezbędnych do ustalenia kapitału, wtedy
można zwrócić się do właściwego
archiwum, które przechowuje dokumentację kadrowo-płacową.
Informacje o tym, gdzie szukać
brakującej dokumentacji w przypadku likwidacji zakładu pracy, dostępne
są na stronie www.zus.pl w zakładce
ŚWIADCZENIA.
Red
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Wróciły bezpośrednie porady
Zgodnie z zarządzeniem wałbrzyskiego starosty 4 maja wznowiono bezpośrednią obsługę udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Porady udzielane są we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie powiatu
wałbrzyskiego. Są to: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu (al. Wyzwolenia), od
poniedziałku do czwartku w godzinach

7:30-11:30, Miejska Biblioteka Publiczna
Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach
(pl. Odrodzenia 4), od poniedziałku do
piątku w godzinach 12:00-16:00 oraz w
Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju

(ul. Piastowska 11) w każdy piątek od 12:00
do 16:00.
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy
prawnej, należy zapisać się pod nr tel. 74
846-05-48 (w godzinach pracy urzędu) lub
wysłać zgłoszenie na adres: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl albo zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny
moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości na www.np.ms.
gov.pl.
SCB

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Po przyjęciu przez radnych miejskich uchwały o obowiązkowych szczepieniach, w Wałbrzychu (i nie tylko) zawrzało

WAŁBRZYCH

Uchwała, co budzi emocje
Wracamy do sprawy ewentualnego obowiązku szczepień w Wałbrzychu.
Nie spodziewaliśmy się, że podjęcie uchwały wywoła tyle emocji. Po jej
ogłoszeniu dosłownie zawrzało jak w garnku postawionym na dużym
ogniu, a temperatura sporu wcale nie spada.
Przypomnijmy, że uchwała
nakłada obowiązek szczepień przeciwko COVID-19
dla wałbrzyszan oraz innych
osób wykonujących w mieście pracę.
Podjęcie tej budzącej sporo emocji uchwały miało być
kolejnym krokiem powodującym wzrost liczby osób
szczepiących się przeciwko
wirusowi. - Masowe szcze-

pienia pozwalają osiągnąć
odporność populacyjną.
Polska znajduje się daleko
poza tymi wskaźnikami i
dlatego tempo szczepień
powinno być większe. Przeprowadziłem szereg rozmów
i konsultacji i uważam, że z
koronawirusem będziemy
mieli kontakt na stałe. W
obecnej sytuacji chcę wystąpić z wnioskiem do mini-

stra zdrowia o umieszczenie
covida na liście chorób zakaźnych, które wymagają
obowiązkowych szczepień –
mówi prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.
Radni podjęli uchwałę, na
którą jako jeden z pierwszych
zareagował wicemarszałek
województwa dolnośląskiego
Grzegorz Macko, który zwrócił
się do wojewody z prośbą o

analizę pod kątem formalno-prawnym uchwały podjętej
przez radnych w Wałbrzychu.
- Pomimo szczytnych intencji,
dokument ten wzbudził wiele
wątpliwości natury formalno-prawnej, analogicznie jak to
miało miejsce w przypadku
tzw. uchwały plastikowej.
Sprawy te – według mojej
wiedzy – regulowane są przez
organy władzy państwowej, a

nie poprzez akty prawa miejscowego – uważa Grzegorz
Macko.
Uchylenia uchwały domagają się samorządowcy i politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością. Napisali petycję
do prezydenta Wałbrzycha,
przewodniczącej rady miasta
i samych radnych.
- Uchwała ta według nas
jest wydana z rażącym na-
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ruszeniem prawa, a co za
tym idzie, narusza zasadę
praworządności, a także
godzi w podstawowe prawa
obywatelskie, w szczególności jest sprzeczna z art. 31
Konstytucji, który w zdaniu
drugim wskazuje, że nikogo
nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu
nie nakazuje – mówią inicjatorzy petycji, radni miejscy
Jerzy Langer i Cezary Kuriata, były poseł Maciej Badora,
radca prawny Piotr Sosiński
oraz Piotr Kochanowicz.
Tymczasem w poniedziałek 3 maja setki osób poszły
protestować pod dom prezydenta Wałbrzycha. Było sporo osób przyjezdnych m.in.
z Ostrowa Wielkopolskiego,
Jeleniej Gór y, Poznania i
innych miejscowości oraz
grupka wałbrzyszan. Postanowili zaprotestować jeszcze
mocniej i dobitniej. Uczestnicy wznosili okrzyki „Wolna
Polska”, „Nie bądź królikiem
doświadczalnym”. Protestujących na trasie próbowała
powstrzymać policja, ale
mimo to spora grupa manifestujących doszła pod dom
prezydenta. Tam nie doszło
do żadnych ekscesów, ale
pojawiły się kolejne okrzyki.
- Nie przyszliśmy tu nikogo
nękać, tylko przedstawić
swoje zdanie i pokazać, że
nie zgadzamy się na takie
zachowanie samorządowców - mówili protestujący.
Fala hejtu, która wylała
się na prezydenta Wałbrzycha, spowodowała, że trzeba
było zablokować jego konto
na Facebooku. Co więcej, w
komentarzach zaczęto grozić
gospodarzowi miasta i nawoływać do linczu. Dlatego
postanowiono wystąpić do
policji o ochronę dla niego.
Dodatkowo przy wejściu do
ratusza stanął strażnik miejski
pilnujący porządku.
Roman Szełemej nie wycofuje się ze swojej inicjatywy i uważa, że podjęcie
uchwały miało zwrócić uwagę
na problem i spowodować
ogólnopolską dyskusję na
temat szczepień przeciwko
koronawirusowi.
SCB
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Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Na takie spotkania warto czekać naprawdę długo

GŁUSZYCA

To na takie wieczory się czeka
Wydaje się jakby to było wczoraj, gdy zapowiadaliśmy spotkanie autorskie poświęcone twórczości Stanisława Michalika. Wieczór wspomnień miał się odbyć 8 maja, ale trzeba go było
odwołać i przenieść na 10 czerwca. Do tego czasu wszystko powinno już wrócić do normy,
więc gorąco zachęcamy, żebyście tego dnia zarezerwowali sobie czas.
Warto poznać twórczość tego
zmarłego niespełna 3 lata temu
miłośnika regionu, pisarza,
poety, samorządowca i lokalnego patrioty. Człowieka wielu
talentów, ale tym razem naszą

uwagę skupimy na słowie,
którym w mistrzowski sposób
operował Stanisław Michalik.
Zapraszamy do sali widowiskowej Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w Głuszycy na wieczór
poświęcony twórczości tego
nietuzinkowego człowieka.
Pierwotnie spotkanie miało
odbyć się 8 maja, ale z powodu obowiązujących jeszcze

obostrzeń, trzeba je było przenieść na 10 czerwca. Mamy
nadzieję, że za miesiąc nic już
nie stanie na przeszkodzie,
żebyśmy mogli spotkać się i
poznać twórczość Stanisława

Michalika. Początek zaplanowano o godz. 17:00. Będzie
to zarazem podsumowanie
projektu „Tu jest mój dom”.
Przypomnijmy, że dzięki pozyskanym środkom w koryta-

rzu głównym głuszyckiego CK-MBP zamontowano ławeczkę
wraz z tablicą upamiętniające
postać tego znanego w regionie propagatora lokalnej
kultury. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Fundacji Orlen w ramach III edycji
ogólnopolskiego konkursu
„Moje miejsce na ziemi”.
Zaręczamy, zapowiada się
wieczór pełen pięknych wspomnień. Już dziś zapraszamy
do udziału. Zapamiętajcie lub
zapiszcie gdzieś to sobie – 10
czerwca o godz. 17:00 w CK-MBP w Głuszycy.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

» Te bransoletki polubili seniorzy

Dbać, to trzeba umieć

Fot. red

Troska o osoby starsze nie sprowadza się tylko do
pytań, czy mają zrobione zakupy lub czy trzeba wyprowadzić im psa na spacer. To ciut szersze spojrzenie.
Dobra, zabrzmiało jak z folderu reklamowego jakiejś
prywatnej kliniki. A my przecież chcemy tylko napisać
o prozaicznych rzeczach z Jedliny, w której o seniorów
naprawdę się dba.

Przykłady? Proszę bardzo.
Ot choćby punkt diagnostyczny uruchomiony kilka miesięcy temu w Centrum Usług
Socjalnych dla uczestników
Klubu Seniora. Nim na dobre
się rozkręcił, trzeba go było

zamknąć z powodu pandemii koronawirusa. Niedawno
znów został otwarty i to jest
bardzo dobra wiadomość dla
osób starszych.
Nie będziemy pisać tu peanów, jaki to ten punkt dia-

gnostyczny jest wspaniały.
Seniorzy, którzy z niego zdążyli skorzystać, dobrze o tym
wiedzą, a ci, którzy z różnych
względów nie mogli do niego dotrzeć, niech szybko to
nadrobią. Jeśli nie możecie

dostać się do lekarza, macie
dość przepełnionej przychodni
lub ogranicza was czas, takie rozwiązanie jest idealne.
Punkt jest samoobsługowy
i wyposażony w termometr,
ciśnieniomierz, event EKG,
pulsoksymetr, wagę i stetoskop. Urządzenia te umożliwiają proste i szybkie pomiary
podstawowych parametrów
życiowych. Wykorzystują aplikację dostępną na tablecie lub
ekranie, przeprowadzającą
diagnozowaną osobę przez
wszystkie etapy. Badania wykonacie samodzielnie w trybie
podstawowym lub przy asyście
opiekuna czy pielęgniarki w

trybie rozszerzonym. Dane
przesyłane są do Centrum
Zdalnej Opieki Medycznej
i tam poddawane analizie.
Następnie interpretacja, bo
chyba tak to trzeba określić,
powraca do pacjenta. Jeszcze
raz powtarzamy, punkt diagnostyczny w Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie znów działa
Jeśli jesteśmy przy innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie zdalnej opieki medycznej, to nie bylibyśmy sobą,
gdybyśmy nie przypomnieli
słynnych już ,,Bransoletek
Życia”. W 2019 roku 16 jedlińskich seniorów otrzymało
opaski. Musielibyście zoba-

czyć radość w oczach tych
starszych ludzi z użytkowania
urządzeń. Rok później gmina otrzymała kolejną partię
bransoletek, które trafiły do
następnej „szesnastki” mieszkańców. Ta niewielka, wodoodporna opaska jest prostym
w obsłudze urządzeniem
przypominającym zegarek.
Wyposażonym w czujnik tętna, moduł GPS oraz przycisk
SOS. To wszystko umożliwia
monitorowanie stanu zdrowia
i szybką reakcję w przypadku
zagrożenia życia pacjentów.
Dlatego to tak pożądane przez
seniorów ustrojstwo.
Red

Maciej Żak zasłużony
Prezydent Wałbrzycha wystąpił do rady miejskiej z
wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta
Wałbrzycha” dla dra Macieja Żaka i rajcy ten wniosek poparli.

studiował na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Gdańsku
kierunek lekarsko-dentystyczny

uzyskując tytuł lekarza dentysty. Od
2002 roku do chwili obecnej jest
prezesem NZOZ ,,Stomax”. Wśród
wielu zasług Macieja Żaka najważniejsza to inicjatywa znacznego
ograniczenia próchnicy u dzieci
i młodzieży Wałbrzycha. Jest on
inicjatorem, współorganizatorem
oraz konsultantem „Wałbrzyskiego
programu profilaktycznej opieki
stomatologicznej zapobiegającej
rozwojowi próchnicy zębów i cho-

rób przyzębia u dzieci i młodzieży z
wałbrzyskich szkół podstawowych”.
Maciej Żak był również inicjatorem
oraz współorganizatorem utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
nowego kierunku studiów z zakresu nauk medycznych – kierunku
techniki dentystycznej, który przygotowuje do wykonywania zawodu
technika dentystycznego.
SCB

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» W takich budkach „wypożyczycie” swoją ulubioną książkę

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Książki prawie jak skowronki
„Przylatują” do nas wiosną jak ptaki z ciepłych krajów i osiadają w specjalnych
budkach. Możecie je pożyczać – rzecz jasna książki, a nie ptaki – zaczytywać się,
a następnie oddawać w to samo miejsce.
Możecie też wkładać do drewnianych domków swoje pozycje, by dzielić się z innymi.
Ten wstęp trochę ma wymiar

poetycki, ale taki miał być. A oto
dlaczego?
To proste. Piąty rok z rzędu budki
na książki w Szczawnie-Zdroju

znów się zapełniły. Gdy w 2017
roku uruchamiano akcję „letnia
czytelnia” niektórzy uśmiechali się
z politowaniem, mówiąc „i tak to

Fot. (red)

WAŁBRZYCH

Maciej Żak ukończył w 1965
r. I Liceum Ogólnokształcące w
Wałbrzychu. W latach 1965-1970

13

Co W gmINaCH pISZCZy / promoCJa

WIESZ CO | NR 19/11.5.2021 r.

nie wypali”. Wypaliło i co ciekawe,
trwa w najlepsze.
Gdy przed kilku laty dzięki
pieniądzom z Funduszu Toyoty

wybudowano pięć drewnianych budek na
książki, obawiano się, że powieści nie będą
wracać na swoje miejsca, że nikt nie będzie
dokładał tam swoich książek, że ludzie na
złość potraktują budki jak śmietniki. Jasne,
zdarzyło się, że nowe pozycje, które kupił
burmistrz, zostały już w domach wypożyczających, że ktoś kiedyś wrzucił do środka papierek po batonie, ale pisząc wprost budki z
książkami okazały się świetnym pomysłem.
Można do nich podejść w każdej chwili,
przejrzeć, co „proponują” i wziąć swoją ulubioną pozycję. Po przeczytaniu oczywiście
oddać. A najlepiej jeszcze dołożyć coś od
siebie, wcześniej wyszukując w domu lub na
strychu książki, które się kurzą, przekładamy
je z kąta w kąt i są już niepotrzebne, a być
może zainteresują innych. Tak to właśnie
działa od kilku lat w Szczawnie-Zdroju.
Przed długim majowym weekendem budki
znów się zapełniły książkami, niczym lasy
ptakami przylatującymi do nas z ciepłych
rajów. I tak będzie do później jesieni. Na
zimę bibliotekarze schowają książki, żeby
nie zmokły i nie zapleśniały, a po kilku miesiącach znów je udostępnią. I tak w kółko.
Na budki w uzdrowisku natkniecie się
w kilku miejscach. W parku niedaleko
muszli koncertowej (w pobliżu Teatru
Zdrojowego), na Słonecznej Polanie, przed
miejską biblioteką, w sąsiedztwie kortów
tenisowych i po drugiej stronie ulicy przy
placu zabaw niedaleko alejki prowadzącej
do Dworzyska.
Red

» Pożyczacie ecobike’a i ruszacie w góry. Prawda, że dobry pomysł

STARE BOGACZOWICE

Wsiadacie i jedziecie

Super, że każdy pełnoletni
mieszkaniec gminy może wypożyczyć rower bezpłatnie.
Może również wziąć dwa
kółka dla swojego dziecka.
Wypożyczalnia znajduje się
przy ul. Głównej 150b w budynku remizy strażackiej.
Zaraz, zaraz, ale musicie
pamiętać, nie jest tak, że jedziecie na miejsce i bierzecie
jednoślad. Każdy kto chce
pożyczyć ecobike’a, musi zgło-

sić taką chęć najpóźniej dobę
wcześniej, żeby pracownicy
przygotowali dla was sprzęt.
Zrobicie to dzwoniąc pod nr
tel. 74-844-35-03. Uzgodnicie
wtedy datę i godzinę odbioru oraz termin zwrotu. Nie
tylko roweru, ale też kasku i
blokady. Świetną sprawą jest
fakt, że nie musicie spieszyć
się z oddaniem dwóch kółek. A to dlatego, że istnieje
możliwość wydłużenia czasu

wypożyczenia. Z roweru można korzystać maksymalnie
w kolejnej dobie, albo przez
cały weekend – od piątku do
poniedziałkowego poranka.
Pamiętajcie, że podpisujecie
umowę wypożyczenia, dlatego musicie pokazać ważny
dokument tożsamości ze zdjęciem. Jesteście zobowiązani
ponadto wpłacić kaucję w
wysokości 100 zł. Taka sama
kwota obowiązuje za każdy

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

Jeśli pomyśleliście, że będzie to tekst o wypożyczalni,
to... dobrze pomyśleliście. Dokładnie o wypożyczalni
rowerów elektrycznych, która działa w Starych Bogaczowicach trzeci sezon. Do dyspozycji macie 6 jednośladów, a że pogoda za oknami przypomina w końcu
wiosnę, namawiamy was na wędrówki po okolicy.

rower. Potwierdzenie przelewu musicie mieć przy sobie.
Kaucja zostanie zwrócona po
oddaniu sprzętu. To akurat
chyba normalna praktyka.
Zwrot pieniędzy nastąpi na
konto.

Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za rower oraz
inne przedmioty jak kask, czy
blokada. Także za powstałe
szkody w czasie korzystania z
jednośladu. Na koniec jeszcze
jedno. Ze względu na pande-

mię przy dopełnianiu formalności pamiętajcie o zasłanianiu
nosa i ust. Dodajmy jeszcze, że
kierownica i siodełko każdego
roweru przed wypożyczeniem
są dezynfekowane.
Red
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Jak miło jest być dobrym
Na przykład dla czworonożnych przyjaciół, którzy czekają na adopcję, czyli
w teorii na lepszy dom. Nie wyobrażamy sobie bowiem, że koty lub psy mogą
trafić gorzej niż miały u poprzednich właścicieli. Każdy, decydujący się na
przygarnięcie zwierzęcia, musi być odpowiedzialny i zdawać sobie sprawę, że
bierze pod dach „ogona” z przeszłością.
AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: około 9 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
17.10.2020

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

GIBSON, nr ewidencyjny 9/21
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.01.2021

Gibson trafił do schroniska w styczniu
2021 roku i od tego czasu cierpliwie czeka
na nowy dom. Polecamy go do adopcji, to
kochany psiak!

ORKAN, nr ewidencyjny 276/20
Staruszek Orkan to psiak, któremu
wiek daje się już we znaki. Piesek ma
problemy z poruszaniem się, ale nadal
jest pełny energii.

Wiek: około 4 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
27.03.2021

Urocza kotka Bafi jest skora do zabaw i
psot – domaga się pieszczot i z niecierpliwością czeka na nowych, kochających
właścicieli! Poleca się do adopcji.

MANIEK, nr ewidencyjny 49/19
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
03.02.2019

W schronisku Maniek to znany psiak –
jest bardzo kochany i towarzyski, trzeba
jednak z nim trochę popracować, aby
zachowywał się jak należy.

SCARLET, nr ewidencyjny 166/20
Wiek: 12 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
24.07.2020

Scarlet to psia staruszka, z racji wieku i
nadwagi ma problemy z poruszaniem się,
dlatego obecnie jest na specjalnej diecie.
Szukamy dla niej dobrego, nowego domu.

BENIO, nr ewidencyjny 462/14
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.11.2014

Benio jest psem najdłużej przebywającym w schronisku, może w końcu znajdzie dobry dom i kochającą rodzinę.

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
06.06.2019

Michu to duży senior, który całe życie
stróżował, więc pilnuje swojego terenu.
Przy bliższym poznaniu chętnie spaceruje i spędza czas z człowiekiem.

SZOGUN, nr ewidencyjny 236/20
Wiek: około 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
22.10.2020

Szogun to wymagający psiak, na pewno
potrzebuje pracy i cierpliwości. Adopcja
tylko po dłuższym zapoznaniu.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
28.12.2020

BAFI, nr ewidencyjny 22/21

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

» W Starej Kopalni można spędzić nawet cały weekend

Kopalnia idealnie skrojona
Turystyka postindustrialna to dziś ogromny potencjał i fantastyczne obiekty
dostępne dla zwiedzających na całym świecie. W Wałbrzychu z tego skorzystano. To jedyne miejsce w kraju, gdzie można zobaczyć kompletny model kopalni z
przełomu XIX i XX wieku!
Na powierzchni 4,5 ha wyremontowano autentyczną
kopalnię węgla kamiennego,
z której stworzono Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,
kompleks wpisany na szlak Europejskiego Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH). Obiekt nie
tylko otwiera się na turystów,
ale właściwie na wszystkich.
Muzeum Przemysłu i Techniki z maszynami i pomiesz-

czeniami takimi, jakie pozosta- To wszystko wśród maszyn
wiła po sobie prawdziwa ko- i urządzeń, które zakończyły
palnia, Galeria Sztuki Współ- swoją pracę w kopalni na
czesnej, Centrum Ceramiki początku lat 90., a dziś dumUnikatowej (bo Wałbrzych to nie stoją odrestaurowane
też bogate tradycje porcela- i prezentują swoje wdzięki
ny), kawiarnia, hotel, ośrodek odwiedzającym! Od małych
kultury, sale konferencyjne atrybutów pracowniczych
i koncertowe, wieża wido- takich jak lampa czy hełm
kowa, plac eventowy, duży górniczy, aż po wielkie maszyparking. Obiekt jest dostępny ny, których nie sposób objąć
dla osób niepełnosprawnych. jednym spojrzeniem oka.
Stara Kopalnia to:

• Muzeum Przemysłu i Techniki
• Galeria Sztuki Współczesnej
• Centrum Ceramiki Unikatowej
• Kawiarnia
• Hotel
• Ośrodek kultury
• Sale konferencyjne
• Sale koncertowe
• Wieża widokowa
• Plac eventowy
• Duży parking
I MNÓSTWO WYDARZEŃ

Na początek sama oferta dla
dzieci (choć oczywiście dzieci
mogą zabrać na nią rodziców).
Stara Kopalnia proponuje zabawę w... Kopalnię Zmysłów. To
propozycja dla najmłodszych,
nawet tych w wieku przedszkolnym, aby poznać tajemnice
górnictwa. Poprzez warsztaty
muzyczne oraz przejście górniczym korytarzem i wykonywanie malunków z węgla.

Na dzieci z klas I-III czekają
warsztaty plastyczne z węgla i
pasteli oparte na historii i geologii. Dla tej grupy również
dedykowana jest pierwsza
zmiana młodych górników,
czyli Szychta Fuksów. Na godzinnych zajęciach z przewodnikiem dzieci chodzą po
terenie kopalni i dowiadują
się, jak wyglądała codzienna
praca górnika, poznają nazwy
sprzętów oraz ich przeznaczenie. Słuchają legend, a na
koniec podejmują się lekkich
prac górniczych pod ziemią.
Po drodze rozwiązują też kilka
zagadek.
Starsze dzieci podczas zajęć
multimedialnych lub warsztatów nauczą się podstaw geologii, zdobędą też praktyczną
wiedzę np. z podstaw rozbicia
obozu lub skąd pozyskać witaminy. Starsi mogą poznać
sztukę kartografii, hieroglifów
czy poznać ginące zawody.
Czas umilą im również liczne
tematyczne gry terenowe,
podczas których szuka się

skarbów i poznaje cały teren
Starej Kopalni.
Ofertę uzupełniają liczne
warsztaty dla dzieci i całych
rodzin. Wśród nich m.in. ze
zdobienia ceramiki, kalkomanii, linorytu czy wytwarzania własnych ceramicznych figurek, które później
na pamiątkę można zabrać
do domu. Naprawdę jest co
robić i nie da się wszystkiego
spróbować w jeden dzień!
Tym bardziej, że to tylko oferta edukacyjna. Dostępna dla
grup zorganizowanych jak i
indywidualnych turystów.
Stara Kopalnia proponuje
zwiedzanie z przewodnikiem
po trasie turystycznej z całą
rodziną. Trwa ok. 2 godz.
W trakcie poznacie bogatą
część naziemną i podziemną
kopalni oraz zachwycicie się
panoramą z wieży widokowej,
z której roztacza się widok
na część miasta i okoliczne
góry. Jeśli ofertę uzupełnicie
o imprezy towarzyszące odbywające się na terenie obiektu,
takie jak wystawy, koncerty,
czy występy, warto wpaść na
kawę lub przekąski do kawiarni Sztygarówka. Tu naprawdę
można spędzić cały weekend,
bo kompleks dysponuje miejscami noclegowymi.
Jeśli interesujecie się obiektami poprzemysłowymi lub
szukacie w turystyce nowych
kierunków, to miejscówka
idealnie skrojona dla was.
Red
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» Podwójny ślub w latach 50. ubiegłego wieku (Fot. www.polska-org.pl)

Właściwie po co komu ślub?
Pamiętacie artykuł, w którym pisaliśmy o wybranych aspektach powojennej obrzędowości? Było między innymi o weselach. Mieliśmy wówczas wrażenie, że nie wyczerpaliśmy tematu. Ba, nawet specjalnie nie wchodziliśmy w szczegóły. Na waszą
prośbę kontynuujemy temat.
Zdopingowaliście nas, żeby
„wgryźć się” w wesela, ale
tak na poważnie. Jak młodzi
przysięgający sobie miłość.

Kto na żonę,
kto na męża

W kulturze tradycyjnej założenie rodziny było podstawowym obowiązkiem młodych,
a o wyborze małżonka przez
wieki stanowiły dwie równości: społeczna i majątkowa.
Po 1945 roku na Ziemiach
Zachodnich doszło jeszcze
jedno kryterium: pochodzenie kulturowe. Jak wiadomo,
w powojennej przestrzeni
Wałbrzycha spotkali się osadnicy z Polski, przesiedleńcy ze
Wschodu, reemigranci z Francji, Żydzi, Grecy i pozostali tu
częściowo Niemcy. Dlatego w

tym ,,obcym” dla przybyłych
miejscu dbano, aby kandydat

na małżonka był ,,ze swoich”.
Przynajmniej w pierwszych

» Zimowy orszak weselny w Gorcach, druga połowa
lat 40. ubiegłego wieku (Fot. www.polska-org.pl)

powojennych latach. Z czasem kryteria te zostały wy-

parte przez zalety osobiste
wybranka, tj. wykształcenie i
konkretny zawód. Wynikało to
z faktu, że młodzi poznawali
się głównie w miejscu pracy
(kopalnie, fabryki), w drodze
do niej i na zabawach, a rodzice mieli mniejszy wpływ na
akceptacje ich wyborów.

Szybki i
skuteczny wybór

Nadal jednak z zamążpójściem czy ożenkiem nie należało zwlekać, bo miano
,,starej panny” albo ,,starego
kawalera” skutkowało niższym statusem społecznym.
Przy czym granicę wiekową
wyznaczał... podatek. Osoby
niezamężne, nieżonate i bezdzietne płaciły tzw. bykowe,
czyli podwyższoną kwotę

podatku dochodowego. Od
1945 do 1956 roku dotyczyła
ona osób powyżej 21 roku życia, a od 1973 roku od 25 roku
życia. Nie dziwi więc fakt, że
oprócz korzystania ze swatów
(szczególnie w małych miejscowościach powiatu, gdzie
były ograniczone możliwości
poznania kandydata), nierzadko sięgano do tzw. zabiegów
magicznych po to, aby zdobyć
wybranka serca. Obcięcie
podczas snu mężczyzny kosmyka jego włosów i włożenie
przez wybrankę do buta miało
zapewnić jej nie tylko miłość,
ale i władzę w związku. Podobny skutek miało potajemne dodanie przez kobietę kilku
kropli krwi miesiączkowej do
napoju mężczyzny. Widoczne
jest tu stare wierzenie, że

posiąść drugą osobę można
poprzez pozyskanie ,,części”
jej duszy (dawniej uznawano,
że dusza człowieka kryje się
m.in. w krwi, włosach i paznokciach).

Przygotowania
do ślubu

Zgodnie z wierzeniami niewskazane były tzw. podwójne
śluby wśród rodzeństwa –
jedną z par miało bowiem
spotkać nieszczęście. Jednak
z przyczyn organizacyjnych
(duża liczba udzielanych ślubów) lub ekonomicznych (razem wyprawiano przyjęcie
dla dwóch par), zdarzało się,
że takie śluby miały miejsce.
I jeśli faktycznie którejś z par
,,nie ułożyło się”, to wówczas wskazywała jako powód
,,podwójny ślub”. Data ślubu
też była nieprzypadkowa –
szczęście przynosił miesiąc z
literą ,,r” w nazwie. Popularny
był też okres Świąt Wielkanocnych lub Bożego Narodzenia
bądź też ,,po żniwach”. Przyszli małżonkowie zapraszali
osobiście i niejednokrotnie
była to pierwsza okazja, aby
dalsza rodzina mogła poznać
wybranka lub wybrankę. W
powojennych latach wieczory panieńskie były rzadziej
praktykowane, ale odbywały
się często kawalerskie – dzień
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przed ślubem i głównie w
męskim gronie.

Strój

Strój młodej składał się z
sukni w kolorze białym symbolizującym czystość i niewinność, z wianka (wypartego
z czasem przez welon, choć
częściowo ozdobiony tzw.
zielonym) i z bukietu kwiatów.
Z białej sukni (na rzecz błękitnej) rezygnowały kobiety w
widocznej ciąży. Ale ze względów praktycznych zdarzały się
przypadki, że kobieta szła do
ślubu cywilnego w garsonce,
a do kościelnego doczepiała
tylko welon (w zdecydowanej
większości oba śluby odbywały się w jednym dniu).
Kwiaty w bukiecie najczęściej
zależały od sezonu, jednak
Wschodniaczki wystrzegały
się kalii wierząc, że to kwiat
zarezerwowany na pogrzeb
i może przynieść młodej nieszczęście. Mężczyzna miał ,,łatwiej” – ślub brał w ciemnym
garniturze. Niejednokrotnie
w ten sam był ubierany do
trumny. Dopiero w latach 80.
i 90. XX w. modne stały się
kolorowe garnitury.

W drodze do kościoła

Młody wraz z orszakiem
ślubnym (drużbami, rodzicami, najbliższą rodziną) przy-

bywał (bryczką, z czasem samochodem) do domu panny
młodej. Wprowadzany był
przez kobiety (siostry, koleżanki), które symbolicznie przekazywały go przyszłej żonie,
oczekującej z najbliższą rodziną i drużkami (w środowisku
Wschodniaków i osadników
z okolic Tarnowa i Rzeszowa
na koszt panny młodej szyto
drużkom jednakowe stroje).
Po przybyciu następował bardzo wzruszający moment –
błogosławieństwo młodych.
Do tego celu używano obrazu
Matki Boskiej lub krzyżyka
oraz wody święconej. Młodych całowano. Błogosławili
rodzice, niekiedy chrzestni
i dziadkowie. Po błogosławieństwie młody ofiarował
młodej przywieziony ze sobą
bukiet, a ona dodatkowo
upinała jeden kwiat w klapie marynarki. W tym czasie
pozostałym doczepiano do
stroju kokardki. Po wyjściu
przed dom na młodych czekały dzieci weselników i sąsiadów. Celowo zachowywały
się głośno, ,,bo tak należało”,
oczekując w zamian cukierków. Do kościoła nie było
jednak tak łatwo dojechać (a
później z niego wrócić), bo na
młodych czekały już pierwsze
,,przeszkody”, czyli bramy
stawiane przez sąsiadów i

» Orkiestra weselna na przełomie lat 40./50. (Fot. www.polska-org.pl)

znajomych. Obecnie wskazuje się na formę rozrywkową
bram: młodzi muszą wykupić się alkoholem, niekiedy
sprawdza się ich umiejętności
np. przewijania lalki symbolizującej przyszłe dziecko, czy
rąbania drewna symbolizującego siłę. W kulturze ludowej
brama stanowiła symboliczne
przekroczenie granicy. Aby
ją przejść, musiała nastąpić
obrzędowa wymiana darów.
Stąd symboliczny prezent dla
młodych w zamian za alkohol
dla stawiających bramę. Poza
tym ilość bram przekładana
była na wielkość sympatii,
jaką młodzi cieszyli się wśród
lokalnej społeczności.

Jak rządzić mężem?

» Panna młoda z druhnami. Druga połowa lat 40. ubiegłego wieku (Fot. www.polska-org.pl)

Co wydarzyło się w drodze do kościoła, w kościele
i w drodze z niego – miało wpływ na przyszłe życie
młodych. Pogoda powinna
być ładna, bo deszcz wróżył zapłakane życie. W kościele młoda nie mogła się
oglądać za siebie, aby mąż
nią nie rządził. Nie mogła
płakać. Miała przydepnąć
młodemu kawałek ubrania
lub okręcić nim przy ołtarzu
po to, aby później to ona
rządziła w domu i ,,kręciła”
mężem. Świece powinny
się palić równym płomieniem (zapowiedź zgodnego
życia), żadna nie powinna
zgasnąć (zapowiedź przedwczesnej śmierci jednego
z małżonków). Po wyjściu
z kościoła młodych obsypywano owsem, ryżem lub
innymi ziarnami – w kulturze
ludowej wszystko, co niepoliczalne, wróżyło dostatek.
Nowożeńcom sypano też
monety – praktykowany był
zwyczaj, że które z nich szybciej i więcej zbierze, to będzie
trzymało ,,kasę” w domu. W
powojennych latach prezenty były skromne, choć we
wsiach powiatu zdarzał się

żywy inwentarz (krowa, świnia, koń). Z czasem młodym
prezentowano sprzęt gospodarstwa domowego (do tej
pory małżeństwa wspominają, jak otrzymały po trzy
żelazka, cztery serwisy i dwa
roboty kuchenne). Po latach
przyszła moda na koperty z
pieniędzmi. Orszak ślubny
spod kościoła jechał do miejsca wesela, natykając się po
drodze na kolejne bramy. Przy
czym jazda musiała odbywać
się przy hałasie (trąbienie,
doczepione puszki) informującym o przejeździe młodych
(hałas pełnił funkcję ochronną). Wyprzedzanie bryczki
czy samochodu wiozących
małżonków nie wróżyło nic
dobrego ani dla pary młodej,
ani dla wyprzedzających.

Wesele

Po 1945 roku wesela odbywały się najczęściej w domu
lub w świetlicy wiejskiej. Powszechnie młodą parę witano
chlebem i solą. Wypowiadane
były przy tym różne formuły: ,,Żeby nie zabrakło wam
chleba przez całe życie, żeby
młoda umiała dobrze podzielić, żeby nie zabrakło dla
rodziny” albo ,,Co wybierasz?
Chleb czy pana młodego” a
w odpowiedzi mężatka odpowiadała: ,,Chleba i pana
młodego, żeby zarobił na
niego”. Podawało się dwa
kieliszki: jeden z wodą, drugi z
wódką – które z młodych trafi
na wódkę, to będzie w domu
rządzić. Młody często przenosił młodą przez próg, co
symbolizowało przenoszenie
przez przeszkody i nowe życie. W przypadku nieżyjących
rodziców, młodzi w drodze z
kościoła do sali weselnej lub
po rozpoczęciu uczty, udawali się na cmentarz, aby
złożyć kwiaty. Pierwszy taniec
był zarezerwowany dla młodych, kolejny dla młodych i
ich rodziców. Pod koniec XX

w. triumfy święciła piosenka
Seweryna Krajewskiego ,,Czekasz na tę jedną chwilę”, a
przy podziękowaniu młodych
dla rodziców ,,Cudownych
rodziców mam” Urszuli Sipińskiej.
Jeszcze do lat 70. XX w., a
miejscami i w latach 80. XX.
w. powszechne były przyśpiewki. Ich tematyka była
różna. Chwalono zalety młodej/młodego lub obśmiewano
wady (,,Chwaliłeś się Janek,
że ty masz parę koni, a u
ciebie w stajni mysz za myszą
goni”), wróżono im przyszłe
życie (,,Dzisiaj jest wesele,
jutro narodziny, byś nas za
roczek poprosił na chrzciny”),
żałowano utraconego (,,Wczoraj byłaś panną jak róża w
ogrodzie, a dzisiaj spłakana,
jak lilija w wodzie’’). Były
przyśpiewki o rodzicach, drużbach i gościach. Przyśpiewki wymyślano na miejscu,
cześć przywieziono z dawnych
miejsc zamieszkania, z czasem
uległy one modyfikacji lub
powyrastały nowe, np.: ,,Przejechałem Odrę, przejechałem
Nysę, a dopiero do ciebie
takie śpiewki słyszę”. Jeszcze
do lat 70. XX zdarzały się inscenizowane porwania panny
młodej. Młody musiał wykupić
ją za odpowiednią ilość alkoholu. Punktem kulminacyjnym
były oczepiny. Dopiero po nich
panna młoda uzyskiwała w
kulturze tradycyjnej status
mężatki. Welon, bukiet, a
niekiedy nawet rękawiczkę,
młoda rzucała za siebie w
grono panien na wydaniu.
Która złapała, ta miała szansę
na szybkie zamążpójście. Po
oczepinach młoda przebierała
się w lżejszy strój (np. ze ślubu
cywilnego). Zabawa trwała
do rana. Kolejnego dnia były
poprawiny, zaczynające się
od obiadu. Zdarzało się, że
wesela trwały kilka dni.
Redakcja na podstawie rozmowy
z Moniką Bisek-Grąz
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Fot. użyczone (Muzeum Porcelany)

» Tegoroczną Noc Muzeów przeżyjecie na miejscu, a nie w sieci

Wracają w wielkim stylu
Z takimi tytułami, po trwającym kilka tygodni zamknięciu, pewnie nieraz
się spotkacie, ale w przypadku wałbrzyskiego Muzeum Porcelany to jest
uprawnione sformułowanie. Choćby dlatego, że czeka na was niesamowita wystawa pater i talerzy z czasów PRL. A i jeszcze jedno. Tegoroczną
Noc Muzeów przeżyjecie na miejscu, a nie w sieci.
Muzeum można odwiedzać
od 4 maja. Ci z was, którzy na
bieżąco śledzili działalność
instytucji w sieci, przeglądając
konta na Facebooku, Instagramie czy Twitterze, doskonale
wiedzą, że podczas trwającego kilka tygodni lockdownu
muzealnicy nie próżnowali.
Co więcej, przygotowali mnóstwo atrakcji.
Jeśli oglądaliście co piątek
cykl „Muzeum dla każdego
– muzealne nowości”, w którym słyszeliście o nowych eksponatach lub o

tych, które z przedwojennych
zbiorów odzyskały dawny
blask, wiecie, że stała ekspozycja została wzbogacona.
Właśnie o nowo zakupione
lub odrestaurowane eksponaty, nie tylko te porcelanowe.
Jeśli ostatni raz zwiedzaliście
muzealne zakamarki w szkole podstawowej, za czasów
muzeum regionalnego lub
okręgowego, to już naprawdę
najwyższy czas na rewizytę.
Zapewniamy, że oko nacieszycie bogactwem wałbrzyskiego, śląskiego i

europejskiego białego złota.
Wyeksponowanym w niebanalny sposób w 9 salach
wystawienniczych, w baśniowej scenerii klasycystycznej
rezydencji tak ważnej kiedyś
dla miasta rodziny Albertich.
Również kolekcja malarstwa
wałbrzyskiego Muzeum, i tak
już obfitująca w najprawdziwsze skarby w postaci dwóch
dzieł mistrza Dudy-Gracza, Lenicy, Starowieyskiego, Beksińskiego i wielu innych, została
powiększona o nowe obrazy
w specjalnie zakupionych do
nich lub odrestaurowanych
ramach. Na rozkochanych w historii
entuzjastów

dawnych światów czekają
nigdy wcześniej nieeksponowane nowości. Są to przybornik do palenia i serwowania cygaretek z pierwszej
połowy XIX wieku, humidor
– szkatułka na cygara z epoki
Napoleona III, czy wykonany
z łupiny orzecha kokosowego
przepięknej urody pojemnik
na tabakę.
Do tego, o czym jeszcze
chyba nie wszyscy mieszkańcy
naszego miasta wiedzą, do
dyspozycji pragnących odpocząć od wielkomiejskiego
zgiełku jest wyjątkowy muzealny ogród znajdujący się na
tyłach instytucji. Codziennie
w godzinach pracy
jego bramy są
otwarte
d l a

każdego. Można się w nim
znaleźć przecinając plac Kościelny lub wchodząc do niego
bezpośrednio z przystanku
autobusowego przy Rondzie
Solidarności. Ogród otwarty
jest dla wszystkich, nie trzeba
kupować biletu wstępu do
Muzeum, aby móc nacieszyć
się jego pięknem, usiąść na
ławce lub po prostu odpocząć
pośród dzieł z Wałbrzyskiej
Galerii Rzeźby Plenerowej i
majestatu śródmiejskich kamienic.
A teraz news, na który wszyscy pewnie czekacie. Tegoroczna edycja

Nocy Muzeów, przypadająca w tym roku na sobotę 15
maja, odbędzie się nie w sieci,
tylko tak, jak wszyscy sobie
życzyliśmy – na żywo. Oczywiście z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie premierowa
możliwość obejrzenia najnowszej wystawy, która była w
przygotowaniu przez ostatnie
tygodnie. Tym razem Muzeum
zabierze was w podróż po powojennej historii Wałbrzycha,
ale innej niż wszystkie, które
dotąd znaliście, bo zapisanej
w porcelanie. Narratorami
opowieści będą bowiem patery i talerze okolicznościowe
z czasów PRL-u i lat 70., 80.
i 90. Produkowane w wałbrzyskich fabrykach porcelany, z okazji najważniejszych
w historii miasta wydarzeń.
Paterom towarzyszyć będzie
również wystawa plakatów z
muzealnych zbiorów z okresu
PRL-u. Miłośnicy porcelany
wszystkich krajów, łączcie się!
I już dziś zapiszcie sobie to
wydarzenie w kalendarzu.
Warto pamiętać, że obowiązują zapisy!
Red
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Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

» Dajcie zaprosić się do świata historii i sztuki

Tutaj jest co robić
W maju Stara Kopalnia powraca z bogatą ofertą dla odwiedzających!
Zapraszając do świata historii i sztuki!
Jeśli odwiedziliście wałbrzyski
kompleks w długi weekend, wiecie
jak było niesamowicie. Majówkowa
Gra Terenowa porwała wszystkich.

Nie martwcie się jednak, razem
z dziećmi będziecie mogli wziąć w
niej udział także podczas zbliżającej
się już 15 maja Nocy Muzeów. Na

Zanim do kina

Jestem zachwycony
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 „Jestem” Doroty
Kędzierzawskiej.
Wszystko wskazuje, że za niespełna
trzy tygodnie w pełni otwarte zostaną
kina i teatry. I ponownie będę mógł
wypełniać tę rubrykę recenzjami filmowych nowości. Nim to jednak nastąpi, chciałbym jeszcze podzielić się
zachwytem nad twórczością Doroty
Kędzierzawskiej. Nazwisko reżyserki
i scenarzystki głównie przywołuje
skojarzenie z jej najlepszym filmem z
2007 roku – „Pora umierać”. To poruszająca historia starszej pani (genialna

Danuta Szaflarska) mieszkającej z
psem w wielkim domu.
Ja chciałbym jednak przypomnieć
inny tytuł – „Jestem”. Artystka dwa
lata wcześniej zainteresowała się
młodszym bohaterem – jedenastolatkiem nazywanym „Kundlem”. Jego
przezwisko dokładnie obrazuje jego
los. Chłopiec ucieka z domu dziecka i
próbuje wrócić do rodzinnego domu.
Niestety matka nie pozwala mu na to
i przegania go spod drzwi. Zdespe-

ten dzień Stara Kopalnia przygotowuje mnóstwo atrakcji. Oprócz
rodzinnej gry podczas sobotniego
wieczoru na terenie kompleksu

odbędą się warsztaty artystyczne.
Pod okiem pracowników muzeum
będziecie mogli nauczyć się zdobienia rzymskiej biżuterii oraz lepienia

rowany nieszczęśnik znajduje pustą
barkę, w której zamieszkuje i próbuje
jakoś przeżyć. Niespodziewanie w
jego życiu pojawia się dziewczynka
z pobliskiej kamienicy. Okazuje się,
że Kuleczka, mimo że żyje w tzw.
dobrym domu, jest samotna. Ta sytuacja szybko łączy tę dwójkę. Widzimy,
jak pragną brakujących im uczuć,
akceptacji i wreszcie bliskości. Kędzierzawska nadaje swojej historii formę
czegoś w rodzaju baśni, osadzonej
w realnej rzeczywistości. Dzięki temu
opowieść ma wymiar uniwersalny,
zrozumiały w każdym zakątku świata. Artystka zdążyła nas już do tego
przyzwyczaić we wcześniejszych
filmach jak „Wrony”, Diabły, diabły”.
Można śmiało powiedzieć, że to jej
charakterystyczny styl.
Inną, jeszcze bardziej wyrazistą,
cechą jej twórczości są bohaterowie
– najczęściej dzieci lub ludzie u schyłku życia. Artystka za każdym razem
udowadnia, że doskonale rozumie
ich świat i potrafi o nim opowiadać.
Dorota Kędzierzawska to na pewno
jedna z najbardziej empatycznych
reżyserek. Jej filmy za każdym razem

są przesiąknięte wyjątkową wrażliwością. Twórczyni potrafi, co nie jest
częste, wydobyć autentyczność swoich
młodocianych aktorów. Warto przy
tej okazji wspomnieć, że odtwórcy
głównych ról – Piotr Jagielski (Kundel)
i Agnieszka Nagórzycka (Kuleczka)
zostali odkryci w jednej ze świętokrzyskich podstawówek. Na niepowtarzalne piękno obrazów ma ogromny
wpływ życiowy i filmowy partner
reżyserki – operator Artur Reinhart.
Złośliwi mówią, że Kędzierzawska re-

z gliny. W jednym z muzealnych
pomieszczeń powstaje specjalnie
przygotowywana wystawa geologiczna prezentująca przekrój okolic
Ziemi Wałbrzyskiej, po której oprowadzać będzie przewodnik. Tego
samego dnia wieczorem zwiedzicie
kopalnię na specjalnie przygotowanych trzech trasach. Jasne, że
z przewodnikiem i za złotówkę!
Część podziemna, wieże wyciągowe
wraz z maszynownią oraz warsztaty
mechaniczne czekają na turystyczną
eksplorację. Wejścia co pół godziny.
Z kolei dla najmłodszych turystów
przygotowano wyjątkową trasę
nazwaną Nocną Szychtą Dziecięcą.
W trakcie wydarzenia dla kilku- i
kilkunastolatków przygotowano
fotobudkę, aby mogli uwiecznić
swój pobyt w kopalni.
Na zajęcia z muzealnikami oraz
grupy z przewodnikiem obowiązuje
wcześniejsza awizacja. Zajęcia są
bezpłatne, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej: www.
starakopalnia.pl oraz w mediach
społecznościowych.
Instytucja powraca też z ofertą Rodzinnych Niedziel w Starej Kopalni.
Podczas godzinnego spaceru młodzi
turyści wraz z rodzicami dowiedzą
się nie tylko, jaką drogę przebywali
górnicy, zanim zjechali do kopalni,
ale wykonają kilka ciekawych zadań.
Zajęcia są płatne. Bilety do nabycia
w internecie oraz w kasie.
Oprócz muzeum swoje drzwi
otworzyła Galeria Sztuki Współczesnej. W Starej Kopalni na żywo
można obejrzeć wystawę ceramiki
Łukasza Karkoszki „Poszukiwania”.
Interesujące rzeźby mieszkańca
Wałbrzycha trafiły kolejny raz do
industrialnych wnętrz wałbrzyskiej
kopalni, jednak większość prac pokazywana jest po raz pierwszy.
Red

alizuje swoje ckliwe filmy głównie dla
kobiet. Myślę, że robi je dla wszystkich
posiadających choć odrobinę wrażliwości na piękno i krzywdę ludzką.
Ta kąśliwa uwaga wkrótce może
okazać się zupełnie nieuzasadniona,
ponieważ na premierę czeka jej
najnowsza produkcja zatytułowana
„Żużel”. Film ma traktować o męskim
środowisku czarnego sportu. Zanim
jednak będziemy mogli go obejrzeć,
zachęcam do przeżycia „Jestem”.
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Okiem gracza

Uniwersum się rozrasta

Fot. użyczone (www.naekranie.pl)

Ile to już razy dane nam było wcielić się w naszego ulubionego czempiona i stanąć do walki na polach Summoner’s Rift?
Razem z przyjaciółmi „rushować” Barona Nashora, czy przygotowywać się pod „team fight na drake’u”? Nieważne, czy
graliśmy na pozycji strzelca jako Jinx, w dżungli jako Vi, czy
może pickowaliśmy Viktora na mida.

Prawnik radzi
Co to właściwie jest ochrona dóbr osobistych? Odpowiada nasz prawnik Adam Daraż.
Prawo chroni dobra osobiste osoby fizycznej lub prawnej (m.in. spółki). W przypadku zagrożenia naruszeniem
lub naruszenia można żądać
dokonania konkretnych czynności. Takiej osobie przysługuje wiele uprawnień. To, z
których skorzysta, zależy od
jej wyboru. Różne kwestie
będą wpływały na taki wybór.
Niektóre środki ochrony nie
wymagają ponoszenia kosztów, z kolei inne mogą przysporzyć wymiernych korzyści

finansowych, czyli wiązać się
z odszkodowaniem. Ogólnie
rzecz ujmując, uprawnienia
te dzielą się na wynikające
z prawa cywilnego i prawa
karnego. Dobra osobiste
człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć,
swoboda sumienia, nazwisko
lub pseudonim, wizerunek,
tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna,
wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną

prawa cywilnego niezależnie
od ochrony przewidzianej w
innych przepisach. Nie jest
to zamknięty katalog, a jedynie przykładowe wyliczenie.
Również inne dobra osobiste
podlegają zatem ochronie (art.
23 Kodeksu cywilnego). Ten,
czyje dobro osobiste zostaje
zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że
nie jest ono bezprawne. W
razie dokonanego naruszenia
może on także żądać, żeby

UWAGA KONKURS

Pisanie, że w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu
mają dobrą kuchnię, to jak przypominanie, że Robert Lewandowski
jest świetnym napastnikiem. Zachęcamy, żebyście sami to sprawdzili,
na przykład zamawiając obiad na wynos i przy okazji biorąc udział
w naszym konkursie, którego partnerem jest ten wałbrzyski lokal.
Widzicie fotografię obok? Na jakiej górze znajduje się widoczna na
zdjęciu wieża widokowa?
Każdemu, kto zdecyduje się z nami pobawić, proponujemy upust
na wybrane danie. Kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do zamówienia dowolnie wybranej potrawy z 15-procentowym rabatem!
Wystarczy znać odpowiedź, wyciąć kupon i pokazać go w lokalu przy
składaniu zamówienia. Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety
w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od
najbliższej środy (12 maja) do piątku (14 maja). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie,
że potrawę otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

osoba, która dopuściła się
naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia
jego skutków, w szczególności aby złożyła oświadczenie
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach
przewidzianych w Kodeksie
cywilnym może on również
żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na
wskazany cel społeczny.
Jeżeli wskutek naruszenia
dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa,
poszkodowany może żądać
jej naprawienia na zasadach
ogólnych. Powyższe nie uchybia uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach,
w szczególności w prawie

CHALLENGER
Każdej grze w League of
Legends towarzyszyły od zawsze duże emocje i wspaniała zabawa. Więc czemu
nie przekazać ich w całkiem
nowym świetle? Szczególnie
biorąc pod uwagę mocno
rozbudowany fabularnie świat
Runeterry.
Riot Games zdaje sobie
oczywiście z tego sprawę
i od dłuższego czasu robi
już postępy w tym kierunku.
Jednym z nich, który chciałem
wam nieco przybliżyć, jest
„Arcane”. No bo skoro mamy
już grę MOBA, i kilka innych
gatunków gier w produkcji, to
pora na wielki ekran, prawda?
Tak więc jak już się domyślacie
„Arcane”, nie będzie grą lecz
animowaną serią osadzoną w
dobrze znanym wam świecie.
autorskim oraz w prawie
wynalazczym (art. 24 § 1-3
Kodeksu cywilnego). W razie
naruszenia dobra osobistego
sąd może przyznać temu,
czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią
sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę lub na jego żądanie
zasądzić odpowiednią sumę
pieniężną na wskazany przez
niego cel społeczny, niezależnie od innych środków
potrzebnych do usunięcia
skutków naruszenia (art. 448
zd. 1 Kodeksu cywilnego).
Najczęściej naruszenie dóbr
osobistych wiązać będzie się
z popełnieniem przestępstwa
pomówienia (art. 212 kk) lub
zniewagi (art. 216 kk). Nie ma

Nie wiadomo jeszcze wiele
na jej temat. Premiera ma odbyć się jesienią tego roku na
platformie Netflix. Z samego
teasera można wywnioskować kilka faktów. Dlatego też
nieprzypadkowo wymieniałem powyżej konkretne postacie. W tym krótkim filmiku
pojawia się zarówno Jinx jak
i Vi, co już sugeruje miejsce
akcji – Piltover czyli miasto
rozwoju oraz sąsiadujące z
nim, mroczniejsze Zaun. Jesteśmy w stanie też dojrzeć postacie przypominające Viktora
czy Ekko, które swoją drogą
idealnie wkomponowałyby
się w fabułę. Trailer daje nam
jeszcze mały podgląd na jakość animacji, która jest dość
oryginalna i według mnie
świetnie odda ducha dobrze
znanej nam gry. Tym razem
na szklanych ekranach.
Pozostaje nam tylko czekać
tych kilka miesięcy, w międzyczasie okazjonalnie grając
„jakieś drafty lub rankedy”
mając cały czas wzgląd na
stare, dobre czasy.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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przeszkód, aby jednocześnie
dochodzić swoich praw na
drodze cywilnej i karnej.
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
Na jakiej górze znajduje się widoczna na zdjęciu
wieża widokowa?

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

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

» Czerwonym szlakiem dojedziemy spod Andrzejówki do Sokołowska

Rower jest OK

Pomieszamy dzisiaj szlaki…
…i wybierzemy się na ciekawą górską wycieczkę. W końcu trafimy na szlaki Strefy MTB Sudety, w tym rejonie kojarzone jeszcze jako Strefa MTB Głuszyca. Te ścieżki koniecznie musicie przejechać, jeśli jeszcze ich nie znacie!
Na Przełęcz Trzech Dolin
nie trzeba nikogo specjalnie
zapraszać. Schronisko PTTK
Andrzejówka przyciąga klimatem i fantastycznym położeniem. Pewnie pół Wałbrzycha
nauczyło się tu jeździć na nar-

tach, a drugie pół zjeżdżało na
sankach i workach ze stoków
Granicznej. Wielu turystów
z całej Polski przyjeżdża tu
zwabionych fantastycznym
klimatem schroniska PTTK Andrzejówka i magią okolicznych

gór. Piękna dolinka u podnóża
gór, wśród których dominuje
najwyższy szczyt Gór Kamiennych – Waligóra. Fantastyczna
baza wypadowa na szlaki lub
docelowe miejsce wycieczek.
W pobliżu ruiny zamku Rogo-

wiec, Sokołowsko, czy wieża
widokowa na Ruprechickym
Szpiczaku.
Ruszamy czerwonym szlakiem spod schroniska w kierunku Sokołowska. Przy okazji – zwróciliście uwagę, że

znajdujecie się niewiele niżej
niż szczyt Chełmca i Borowej?
To tylko niewiele ponad 40
metrów. Jedziemy niemal cały
czas w dół szutrem przez las
do samego uzdrowiska. Wjeżdżamy i objeżdżamy uliczkami

UWAGA KONKURS

Jeszcze tylko „chwila” i będziecie mogli wyjść do knajpki, siąść w
restauracyjnym ogródku i zjeść ulubione danie. Cały czas możecie
jednak zamawiać potrawy na wynos. Choćby w świdnickiej Restauracji Kryształowa, która ponownie partneruje naszej cotygodniowej
zabawie. Jest tego konkretny wymiar. Otóż dzięki nam zjecie tam
lunch z dużym rabatem, ale oczywiście nic za darmo. Trzeba wykazać
się wiedzą na pewien temat. Widzicie fotografię obok? Jak nazywa
się widoczna na zdjęciu dolnośląska twierdza?
Dodajmy jeszcze najważniejsze, że rabat na wybrane przez was
danie w knajpce wynosi 15 proc. Należy wpisać odpowiedź do
kuponu i wycięty blankiet pokazać przy zamówieniu w lokalu. Tylko wtedy skorzystacie z bonifikaty. Każdy, kto zna odpowiedź, zje
taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów
z naszej gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają
od najbliższej środy (12 maja) do piątku (14 maja). Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie tylko na wynos. Podstawą jest kupon z
poprawną odpowiedzią.

urokliwą miejscowość. Zdecydowanie warto tu chwilę
poświęcić na obejrzenie budynku domu zdrojowego oraz
jedynej w regionie cerkwi.
Za czerwonymi szlakami ul.
Osiedle wjeżdżamy ponownie
do lasu. Ostro wcięta dolina
potoku robi wrażenie. Jedzie
się naprawdę przyjemnie. Na
tej trasie wzniesienia nie są
ani długie, ani strome. Wzdłuż
granicy z Czechami dojeżdżamy do szlaku zielonego.
Wracamy nim dość spokojnie w kierunku Andrzejówki.
Miło przyjemnie i niedaleko.
Możecie zabrać całą rodzinę. Odpoczynek i dodatek w
postaci kalorii w schronisku
zdecydowanie wskazany.
Jeśli poczujecie moc, to wycieczkę możecie kontynuować
zielonym szlakiem wzdłuż
Hali pod Klinem. Na szczycie za górną stacją wyciągu
narciarskiego wjeżdżamy w
las i mozolnie pniemy się w
kierunku Turzyny i Skalnej
Bramy. Warto tu podjechać
dla punktu widokowego w
kierunku Głuszycy oraz ruin
Zamku Rogowiec. Trudno tu
jednak wjechać rowerem.
Spod Rogowca odjeżdżamy
tak jak przyjechaliśmy, ale już
czarnym szlakiem, który po
chwili opuszcza zielony. Zjeżdżamy ubitą wąską ścieżką
do łąk z panoramą na okolice, potem stromo kamienną
drogą w dół do asfaltu w
Grzmiącej. W Trzech Strugach
skręcamy w prawo za czerwonymi znakami szlaku, którym
rozpoczynaliśmy naszą dzisiejszą wycieczkę. W górę rzeki
Złota Woda, spokojnie szutrem wspinamy się delikatnie
pod Schronisko Andrzejówka.
Ciekawa jest stąd perspektywa widoku na Ruprechticky
Spicak. Tym razem w schronisku już naprawdę należy się
odpoczynek.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jak nazywa się widoczna na
zdjęciu dolnośląska twierdza?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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» Bardzo ważne jest, aby dobrać odpowiedni krem

te pochodzenia zwierzęcego,
większość białek roślinnych
ma znacznie mniejszą wartość
odżywczą, dlatego z reguły
białka roślinne należą do tych
niepełnowartościowych.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)/Gotuj w stylu eko

Doskonałe źródło
błonnika

Soja BIO nie jest GMO
Często mamy do czynienia z mitem, który może skutecznie zniechęcić
do spożywania produktów z soi. Większość soi, a zwłaszcza ta uprawiana w wielkoobszarowych monokulturach jest modyfikowana genetycznie. Modyfikacje mają na celu ją uodpornić na silne herbicydy (np.
z glifosatem). W skrócie, na takim obszarze nie urośnie nic poza soją.
Chociaż przekłada się to na
zyski dla rolnika, to masowo
stosowane chemiczne
środki ochrony roślin,
bardzo niekorzystnie wpływają na
środowisko, jednocześnie wyjaławiając glebę. Spożywane produkty z
pozostałościami tych
środków mogą powodować zarówno alergie,
jak i inne poważne choroby.

Zapamiętajcie! Certyfikat
ekologiczny wyklucza
stosowanie modyfikacji genetycznych oraz
chemicznych
środków
ochrony roślin!

Soja żółta
i czarna

Owocami soi są
strąki, zawierające nasiona,

które w postaci suchej stanowią trwały i bardzo wartościowy środek spożywczy. Najbardziej znana jest soja żółta,
istnieje jednak również soja
czarna. Soja stanowi doskonałe źródło pełnowartościowego
białka. Białka pełnowartościowe to takie zawierające
wszystkie niezbędne aminokwasy w proporcjach zapewniających ich maksymalne
wykorzystanie do syntezy białek ustrojowych i utrzymania

równowagi azotowej. Na ogół
białka pełnowartościowe to

Są jednak wyjątki. Białko
soi i niektórych produktów
strączkowych (m.in. fasola,
groch) wykazuje wysoką wartość odżywczą. Soja zawiera
średnio 35 g białka w 100 g,
zawierającego aminokwasy
egzogenne, których organizm
nie może syntetyzować samodzielnie, więc muszą być
dostarczane w pożywieniu.
Soja jest także doskonałym
źródłem błonnika, regulującego pracę układu pokarmowego. W 100 g jest ok. 10 g tego
składnika. Zawiera składniki
mineralne i witaminy, szczególnie z grupy B. Soja zawiera lecytynę o bardzo dobrej
przyswajalności i aktywności
biologicznej. Głównymi składnikami lecytyny są natomiast
cholina i inozytol (zapewniają
prawidłową pracę mózgu i
wątroby), a ponad 50% masy
lecytyny stanowią NNKT,
tj. Niezbędne Nienasycone
Kwasy Tłuszczowe, w tym
podstawowy kwas linolowy z
rodziny Omega 6, który musi
być dostarczony z pokarmem.

Lepsza od
ciecierzycy

Liczne badania wykazały,
że spożycie soi może zmniejszyć ryzyko chorób układu
sercowo-naczyniowego. Badaniom poddano soję czarną
i żółtą. Ekstrakt z soi czarnej
wykazał dłuższy (205 minut)
czas opóźnienia utleniania
frakcji lipoprotein LDL (tzw.
„złego” cholesterolu) od żółtej
(65 min). Soja czarna zawiera
znaczącą ilość polifenoli mających działanie przeciwutleniające, zmniejszające ryzyko
występowania chorób układu
krwionośnego i nowotworów,
neutralizujące aktywność wol-

do 3,6 mg/100 g. Uważa się,
że związki te dzięki dużej aktywności przeciwutleniającej
mogą chronić przed nowotworami organów płciowych.

Obniżają
cholesterol

nych rodników. Nasiona soi
mają tu szczególne znaczenie,
gdyż odznaczają się dużym
zróżnicowaniem jakościowym i ilościowym izoflawo-

nów z grupy flawonoidów.
Soja czarna zawiera ich od 37
mg/100 g do 140 mg/100 g.
Dla porównania ciecierzyca
zawiera ich od 1,15 mg/100 g

W soi, jak również w innych nasionach roślin strączkowych (fasola, bób, groch)
znajdują się inhibitory enzymów trawiących białka, tzw.
inhibitory trypsyny i chymotrypsyny. Są to związki utrudniające wykorzystanie białek.
Ich niekorzystne działanie powoduje zaburzenia w trawieniu białek. Stanowią ok. 6%
wszystkich białek. W związku
z tym, że mają charakter białkowy, ulegają denaturacji
pod wpływem temperatury,
czyli niszczy je np. gotowanie, jak również wcześniejsze moczenie. Soja zawiera
również saponiny, substancje dobrze rozpuszczalne
w wodzie, mające wysoką
zdolność obniżania napięcia
powierzchniowego cieczy, w
związku z czym wytwarzają
w roztworach wodnych obfitą i trwałą pianę. Uważane
za substancje antyodżywcze,
obecnie poddawane wielu
badaniom, które ujawniają

ich korzystne właściwości.
Saponiny wyizolowane z
nasion soi są jedną z lepiej
zbadanych pod względem
cytotoksyczności i działania
przeciwnowotworowego
grup saponin. Uważa się, że
saponiny sojowe wykazują
właściwości przeciwzapalne,
przeciwwirusowe, wpływają
na obniżenie poziomu cholesterolu związanego z LDL,
pozostawiając poziom cholesterolu związanego z HDL
bez zmian.

Idealne do
past i kotletów

Nasiona soi doskonale
sprawdzają się jako dodatek
do dań jednogarnkowych,
zup, potraw warzywnych,
warzywno-mięsnych, czy sałatek. Rozdrobnione są idealne jako dodatek do potraw
mącznych, past, kotletów. Na
rynku dostępne są również
produkty sojowe, takie jak:
kotlety sojowe, olej z nasion
soi, sosy sojowe, soja konserwowa, soja sfermentowana
oraz bardzo popularne tofu.
Soja jest również bazą do
produkcji deserów, jogurtów,
napojów i smarowideł. Ciekawy smak, cenne właściwości
odżywcze oraz szerokie zasto-

Kocie sygnały, czyli
jak je mamy rozumieć?

tego kontrolujcie zdrowie pupila
u lekarza weterynarii, ponieważ
zaburzenia związane z układem
moczowym bądź oddawaniem kału
zależą od wielu czynników. Niepokojące sytuacje to załatwianie się
poza kuwetą. Przy znaczeniu moczem rozważcie wykonanie zabiegu
sterylizacji kota. A przede wszystkim
zainwestujcie w odpowiedniej wielkości kuwetę, ponieważ złota zasada
mówi: „na jednego kota przypadają
dwie kuwety”.
Natomiast ocieranie się o opiekuna i inne rzeczy oznaczają, iż wasz
zwierzak pozostawił swój podpis,
tym samym nadając rozmaite funkcje. Przykładowo barankowanie czyli
pocieranie głową o właściciela wiąże
się z przyjacielskimi zamiarami.
Justyna Rawska,
behawiorysta zwierząt, trener psów

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

to pielęgnacja pazurów. Jak zapobiec
skutkom nieporozumienia z kocimi
sygnałami?
Rozejrzyjcie się dookoła swojego
pokoju. Czy widzicie, gdzie wasz
pupil najczęściej zatapia swoje pazurki, wskakuje na kanapę, a może
woli przycupnąć na wysokiej szafie?
Zastanówcie się, jaki koci sprzęt
zapewni wam harmonię. Przejrzyjcie
drapaki – poziome, pionowe i ustawcie je w odpowiednich miejscach.
Pamiętajcie, że koty potrzebują
wysokiego słupka, na którym rozciągną się całe swobodnie. Wszystkie
drapaki to rodzaj gąbki zapachowej.
Dodatkowo stwórzcie kocią autostradę. Zagospodarowanie przestrzeni
pod naszych mruczących przyjaciół
przez montaż, np. półek a’la schodki,
które poprowadzą kota na drapak
zamontowany pod sufitem. Oprócz

sowanie kulinarne sprawiają,
że nasiona mogą stanowić
cenny dodatek do diety, nie
tylko wegetariańskiej, czy
wegańskiej.

Sylwia Kaczmarek
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl

» Często obserwując nasze mruczki, źle odczytujemy sygnały

Niezależnie od tego, czy jesteś posiadaczem kota, czy tylko
obserwatorem tego gatunku, możesz dostrzec wykwintną kocią mowę. Jednak nie są to jedynie sygnały dźwiękowe. Koty
nieprzerwanie pozostawiają wiele komunikatów zapachowych i
wizualnych. Gdzie najczęściej się to odbywa i dlaczego?
Sygnały zapachowe kotów obejmują: mocz, kał, zadrapania, ocieranie się ciałem. Jako ludzie nie
czujemy wszystkich zapachów, które
nasze mruczki pozostawiają, np. feromonów policzkowych lub feromonów z gruczołów między opuszkami
łap. Dzięki nim kot może odczytać
wiele informacji każdego dnia. To tak
jakby czytać codzienny raport, kto był
i co robił w danym miejscu. Ponadto
koty sprawnie dowiadują się również
o tym: jakiego gatunku jest zwierzę,
jakiej jest płci, w jakim jest wieku,
jaki jest jego stan zdrowia oraz czy
jest aktywny płciowo.
Jednakże często obserwując nasze
mruczki, źle odczytujemy te sygnały.
Zakładając, że np. kot jest złośliwy,
gdy drapie czy obsikuje meble.
Należy pamiętać, że to sposób komunikacji u kotów, a drapanie mebli
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STREFA ROZRYWKI

Fot. (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

Poziomo:
1 - metalowa beczka na piwo
5 - w islamie mężczyzna wzywający z
minaretu wiernych do modlitwy
7 - sposób wykończenia akcji w koszykówce
9 - zbrojne wtargnięcie na terytorium innego
państwa
10 - kobieta, która sypia z cudzym mężem
13 - zamieszanie z jakiegoś powodu;
bezład, bałagan
16 - największa planeta Układu
Słonecznego
17 - biblijna łódź, w której Noe
uratował się przez potopem
Pionowo:
2 - bibułka papierosowa
3 - ruch ciała, niekiedy analizowany jako
znak podobny do językowego
4 - rodzaj wziernika z własnym
źródłem światła
6 - zabawa połączona z rozpustą,
pijatyką i ogólnym rozpasaniem
8 - duży drapieżny ssak morski
10 - grupa chorób metabolicznych,
charakteryzujących się hiperglikemią
11 - lekkie kruszywo budowlane,
wypalane z gliny ilastej
12 - krótka rura, element niektórych
urządzeń i maszyn
14 - pogodne, beztroskie życie
15 - łobuz, hultaj, ktoś, kto jest lekkomyślny

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
2 - obraz o tematyce religijnej,
malowany na drewnie – ikona
6 - bardzo głośny, przeraźliwy
krzyk – wrzask
7 - rozstrzyganie konfliktów
polubownie przez osoby wskazane przez strony - arbitraż
9 - wykrztuszana wydzielina
dróg oddechowych – flegma
10 - osoba pochodząca z innego kraju – cudzoziemiec
11 - dziesięć przykazań –
dekalog
13 - żart, czyn, którego celem
jest wywołanie śmiechu –
figiel
14 - smakołyk, przysmak –
łakoć
16 - linia na mapie łącząca
punkty o jednakowej temperaturze – izoterma
17 - stara i cenna rzecz lub
budowla o dużej wartości
historycznej – zabytek

18 - minerał o zielonej lub
zielonoszarej barwie – jadeit
Pionowo:
1 - osoba używająca przemocy, należąca do grupy zazwyczaj paramilitarnej - bojówkarz
3 - przednia część głowy psa
– kufa
4 - informacja wieszana w
miejscu publicznym agitująca
lub reklamująca - afisz
5 - próbowanie i smakowanie
potraw i napojów – degustacja
8 - włączenie jakiejś osoby lub
organizacji do istniejącego już
towarzystwa - afiliacja
12 - pogardliwie o osobie,
która bardzo dużo się uczy
– kujon
15 - łoże osłonięte baldachimem, przystosowane do
noszenia ludzi - lektyka

Strefa roZryWkI / promoCJa
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Zgadnij kto
komedia romantyczna, USA, 2005

TVN

Ciemnoskóry Percy jest głową rodziny
Jonesów. Zawsze ma decydujący głos
w każdej sprawie, ponieważ uważa, że sam
wie najlepiej, co jest dobre dla jego bliskich.
Wie również dos-konale, jaki powinien być
przyszły mąż jego ukochanej córki, Theresy.
Niestety, żaden z jej dotychczasowych
chłopaków nie spełnia oczekiwań ojca. Kiedy
Theresa opowiada mu o swoim nowym
ukochanym, maklerze giełdowym Simonie
Greenie, wydaje się, że po raz pierwszy ojciec
popiera jej wybór.

Bella Germania
TVP 1

Sobota

23:15

Firewall

POLSAT

Jack Stanﬁeld odpowiada za informatyczne
bezpieczeństwo jednego z największych
banków w Seattle. Nadzoruje instalację
i działanie odpowiednich systemów, które
mają chronić konta klientów przed sieciowymi włamywaczami. Są to najnowocześniejsze
zabezpieczenia, trudne do pokonania dla
najlepszych hakerów. Perfekcyjny Stanﬁeld
nie mógł jednak przewidzieć przebiegłego
planu Billa Coksa (Paul Bettany), który
długo przygotowywał się do przejęcia
zdeponowanych w banku pieniędzy.

21:00

Wpadka
komedia romantyczna, USA, 2007

TVP2

Niepokonana Jane
western, USA, 2015

Piękna Jane Hammond decyduje się poślubić
jednego z najgroźniejszych przestępców
w mieście. Pewnego dnia jej ukochany, Bill,
występuje przeciwko członkom własnego
gangu. Okrutni Bishop Boys nie tolerują
jednak zdrady. Nielojalny kompan otrzymuje
osiem strzałów w plecy. Zrozpaczona kobieta
postanawia sama chwycić za broń. Jej bezkompromisowa postawa wywołuje prawdziwą
wściekłość u przywódcy bandy, bezwzględnego
Johna. Ostatnią nadzieją Jane staje się dawna
miłość - Dan Frost.

Młoda, ambitna dziennikarka, Alison Scott
(Katherine Heigl), od lat z powodzeniem
wspina się po szczeblach kariery. Jej zaangażowanie zostaje zauważone i pewnego
dnia dziewczyna otrzymuje propozycję
objęcia upragnionej posady prezenterki
w stacji telewizyjnej E!. By uczcić sukces,
jeszcze tego samego wieczoru wybiera się
z siostrą na suto zakrapianą alkoholem rundkę po klubach. Nocne szaleństwo ma dość
wstrząsający ﬁnał. Osiem tygodni później
Alison orientuje się, że jest w ciąży.

Wtorek

thriller, Australia, USA, 2006

Niedziela
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Środa

23:50

Kolekcjoner kości

TVP2

thriller, USA, 1999

W Nowym Jorku działa psychopatyczny
morderca. Dopóki zabija bezdomnych,
władze lekceważą problem. Wkrótce
zaczynają jednak ginąć najbogatsi biznesmeni, a wśród mieszkańców wybucha
panika. Jednym z niewielu stróżów prawa,
którzy mogą poradzić sobie z tą sprawą,
jest Lincoln Rhyme (Denzel Washington). Ten detektyw i światowej sławy
kryminolog kilka lat temu uległ groźnemu
wypadkowi, wskutek którego został niemal
całkowicie sparaliżowany.

Czwartek

22:05

Miłosne rozgrywki

POLSAT

komedia, Kanada, USA, 2016

Lauren (Emily Kinney) kocha modę. Los
sprawia, że zostaje osobistą asystentką
słynnego futbolisty, Danny’ego Hollanda
(John Reardon). Zatrudnienie kobiety nie
jest w smak sportowcowi. Po początkowej
niechęci przekonuje się do Lauren. Kobieta
oczarowuje go swoim wewnętrznym urokiem, tak że Danny nie chce zamieniać jej na
nikogo innego. Lekka historyjka miłosna
z gwiazdą serialu „The Walking Dead” Emily
Kinney w roli głównej. Za zdjęcia odpowiada
Adam Sliwinski.

Drugi Hotel Marigold
komediodramat, Wielka Brytania, USA, 2015

W Hotelu Marigold zatrzymuje się
mnóstwo gości. Muriel (Maggie Smith)
i Sonny (Dev Patel) postanawiają
więc otworzyć jego ﬁlię. Jednocześnie
mężczyzna przygotowuje się do ślubu
z piękną Sunainą (Tina Desai). Tymczasem
nowym mieszkańcem hotelu zostaje Guy
Chambers (Richard Gere), który zakochuje
się w matce Sonny’ego. Uczuciowe rozterki
nie ominą również pozostałych rezydentów.
Na szczęście gdy nadchodzi wielki dzień,
wszyscy zapominają o problemach.
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

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

05:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Dookoła Bałtyku
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
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
prod. Polska
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:05 Miłe wieści

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

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
09:15 Sto minut wakacji
- komedia
11:00 Komediantka - serial
13:05 Nauka - dokumentalny
13:30 Scena taneczna
- Młodzi choreografowie
współcześni - magazyn
14:25 Wydarzenie aktualne
14:50 Cary Grant - po drugiej
stronie lustra
- ﬁlm dokumentalny
15:55 Życie jako śmiertelna
choroba przenoszona
drogą płciową - dramat
obyczajowy, prod. Polska,
2000, reż. Krzysztof
Zanussi
17:45 Co dalej?
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy
20:00 Wieczór kinomana

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

05:55 Szkoła
06:55 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Po pierwsze kino
08:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:30 Rozwód. Walka
o wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
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

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Ojciec Mateusz - serial
21:55 Rozmowy
kontrolowane
- komedia
23:45 Dobrzy ludzie
- thriller
01:25 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial
02:15 Mrok - serial kryminalny
03:10 Magazyn kryminalny

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
21:35 Centralne Biuro
Humoru
22:55 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
20:00 Kino relaks - Zgadnij
kto - komedia
01:55 Mokra robota
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2011, reż. Mike Gunther
03:30 Strażnik - ﬁlm
sensacyjny, prod. USA
05:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Inﬁltracja
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Hong Kong, 2006, reż.
Martin Scorsese, wyk.
Leonardo Di Caprio, Matt
Damon, Jack Nicholson
Martin Sheen Vera Farmiga, Anthony Anderson
23:20 Blade, Wieczny
Łowca
- ﬁlm horror, USA 1998,
reż. Stephen Norrington,
wyk. Wesley Snipes,
StephenDorﬀ, Kris Kristoﬀerson, N’Bushe Wright,
Donal Logue,
Udo Kier, Arly Jover,
Traci Lords
01:55 Kuba Wojewódzki
02:55 Uwaga!
- magazyn
03:15 Noc magii

22:05 Wojna o planetę małp
Cezar i jego małpy
uwikłane zostają
w zbrojny konﬂikt z armią
ludzi, na czele której stoi
bezwzględny Pułkownik.
Małpy ponoszą straszliwe
straty, podczas gdy Cezar
zmaga się z mrocznymi
instynktami i wyrusza
w drogę, by pomścić
swych pobratymców.
01:25 Ksiądz
W post-apokaliptycznym
świecie, dzika wojna
pomiędzy człowiekiem,
a wampirem trwa od
stuleci.
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:05 Wieczór kinomana
- Manifesto
- ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy
21:50 Tego się nie wytnie
23:35 Gomorra - serial,
prod. Włochy, Niemcy
00:25 Teraz animacje!
- Mgnienia oka
- ﬁlm animowany,
prod. Niemcy, 2018
00:29 Teraz animacje!
- Ogień - ﬁlm animowany
00:30 Teraz animacje!
- Jajko - ﬁlm animowany
00:50 Co dalej?
01:15 Życie jest cudem
- dramat
04:00 Czy czujesz rytm?
Jak muzyka dance
podbiła świat
- serial dokumentalny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Nocny pościg
Starzejący się płatny
morderca, Jimmy,
pragnie ochronić
porzuconego syna
przed byłym przełożonym
- potężnym szefem
maﬁi.
22:10 Rocky 2
00:30 Wściekły pies
02:25 Castle
03:20 Reporterzy.
Z życia wzięte
04:20 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Miłe wieści
20:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
21:35 Seks w wielkim
mieście - ﬁlm komedia,
USA 2008, reż. Michael
Patrick King, wyk. Sarah
Jessica Parker, Kim
Cattrall, Kristin Davis
00:45 Sufrażystka
- ﬁlm obyczajowy,
Wielka Brytania 2015,
reż. Sarah Gavron, wyk.
Carey Mulligan, Helena
Bonham Carter, Meryl
Streep, Brendan Gleeson,
Anne-Marie Duﬀ Ben
Whishaw
03:00 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 13:55 Galileo
14:55 Z miłości do dziecka 15:55
Policjantki i Policjanci 16:55
Najgroźniejsi kierowcy
świata 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:00 Pokój grozy Zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia Dany, która
przeprowadza się z mężem
i pięcioletnim synem do
wymarzonego domu na wsi.
Na strychu rodzina odkrywa
pokój, który lepiej byłoby
zostawić nietkniętym. 01:55
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
na świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:20
Chingola 13:30 Msza święta
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 „Geopolityka” 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć...
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:05 Klan - telenowela TVP
05:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni - magazyn
dla niepełnosprawnych
09:10 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
09:40 Fascynujący świat
- Kosmiczne kolizje - ﬁlm
10:45 Sprawa dla reportera
11:40 Woda i las. Źródło życia
na Ziemi - ﬁlm
12:00 Zaproszenie dla rewolwerowca - western
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Ozdrowieńcy - magazyn
14:55 Policzmy się dla Polski

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
11:30 Rodzinny ekspres
- Kardynał Stefan
Wyszyński, patron
na współczesne czasy
12:10 Indianin w kredensie
- ﬁlm familijny, prod.
USA, 1995, reż. Frank Oz,
wyk. Vincent Kartheiser,
David Keith, Steve Coogan,
Richard Jenkins
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
15:45 Smaki świata
po polsku - magazyn
16:20 Na dobre i na złe

05:10 Uwaga!
- magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Wymarzone
ogrody
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula
- serial, Polska
14:00 Na Wspólnej
- serial, Polska
15:50 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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Tarzan II
Zanim został Królem
Dżungli, Tarzan był
małym, niezdarnym
chłopcem, starającym się
dostosować do warunków,
w jakich przyszło mu
dorastać. Gdy pewnego
razu, jeden fałszywy krok
naraził jego rodzinę na
duże niebezpieczeństwo,
Tarzan doszedł do wniosku, że wszystkim będzie
lepiej bez niego. Wyrusza
w podróż, podczas której
staje twarzą w twarz z
tajemniczym Zugorem.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty Dom - Biedny
Dom
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie

REALITY SHOW

SERIAL FABULARYZOWANY

KOMEDIA

PROGRAM ROZRYWKOWY

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
21:35 Hit na sobotę - Przynęta
- ﬁlm fabularny
23:30 Rozmowy kontrolowane - komedia
01:15 Dobrzy ludzie - thriller
02:55 Jaka to melodia?
03:40 Sekrety najwyższych
wieżowców na świecie.
Ponad chmurami
- cykl dokumentalny
04:25 Z pamięci - felieton

17:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw
na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Dance Dance Dance
22:45 Hity wszech
czasów
23:45 Zawsze tylko ty
- ﬁlm obyczajowy
01:45 Niepokonana Jane
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2015, reż. Gavin O’Connor,
wyk. Joel Edgerton, Noah
Emmerich
03:30 Bez wstydu
- dramat
05:00 Zakończenie dnia
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21:35 Wpadka
- ﬁlm komedia,
USA, 2007, reż. Judd
Apatow, wyk. Katherine
Heigl, Seth Rogen, Paul
Rudd, Leslie Mann, Jason
Segel
00:10 Ouija - ﬁlm horror,
USA, Japonia, 2014, reż.
Stiles White, wyk. Olivia
Cooke, Ana Coto, Daren Kagasoﬀ, Bianca A. Santos
02:00 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Kapitan Marvel
Akcja Kapitan Marvel
rozgrywa się w latach
90-tych XX wieku. Ziemia
dostaje się w sam środek
galaktycznej wojny
pomiędzy obcymi rasami
- Kree, a Skrullami.
22:45 Resident Evil:
Zaświaty
00:55 Rocky Horror Picture
Show: Zróbmy
to jeszcze raz
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

TVP Kultura
07:00
08:00
08:30
09:05
10:15
11:15
12:20
12:50
13:30
14:45
16:15
18:15
18:45

Leonard Cohen
Informacje kulturalne
Od ucha do ucha
Od ucha do ucha
- Niewiarygodne przygody Marka Piegusa
Serialowa nostalgia
- Czarne chmury - serial
Scena taneczna
- Młodzi choreografowie
współcześni - magazyn
Urodzeni artyści - Jan i
Tadeusz Polkowscy
Niepospolita - ﬁlm
krótkometrażowy
Teatr Sensacji - Stawka
większa niż życie - Noc
w szpitalu - spektakl
Tego się nie wytnie
Retro kino - Stąd do
wieczności - dramat
Tamte lata, tamte dni
- Marta Lipińska
Czy czujesz rytm? Jak
muzyka dance podbiła
świat - serial

FILM KOSTIUMOWY

20:00 Bilet do kina
- Maria Antonina
- ﬁlm kostiumowy,
prod. Francja, USA,
2006, reż. Soﬁa Coppola,
wyk. Asia Argento, Kirsten
Dunst, Judy Davis
22:10 Pilecki ucieczka
do wolności Koncert
L. U. C - koncert
23:05 Seans kultowy
- Waleria i tydzień
cudów - ﬁlm fabularny,
prod. Czechosłowacja
00:30 Urodzeni artyści
- Jan i Tadeusz Polkowscy
01:05 Wieczór kinomana
- Manifesto - ﬁlm
02:55 Złodziej
- dramat
05:10 Teledysk
05:50 Jeszcze więcej kultury

TVN 7

TV Puls
06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Rocky 3
Rocky zostaje brutalnie
znokautowany, a jego
trener Mickey umiera.
Apollo oferuje mu pomoc
w odzyskaniu ducha walki.
22:00 John Wick
Były płatny morderca
ściga gangsterów, którzy
wtargnęli do jego domu,
dokonując brutalnej
napaści i kradzieży.
00:00 Krzyżowy ogień
SERIAL KRYMINALNY

02:00 Castle
- serial kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje
pozwolenie na
przyłączenie się
do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur
- serial dokumentalny
prod. Polska

05:15
06:15
06:30
07:30
10:25
12:25

14:30

16:15

Szkoła
Kosmiczny wykop
Wiza na miłość
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Hotel Paradise
Uwolnić orkę II
- ﬁlm przygodowy, USA,
Francja 1995, reż. Dwight
H. Little, wyk. Jason James
Richter, August Schellenberg, Michael Madsen,
Jayne Atkinson
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
Władca pierścieni:
Drużyna Pierścienia
- ﬁlm przygodowy, Nowa
Zelandia/USA/Niemcy

FILM PRZYGODOWY

20:00 Fantastyczne zwierzęta
i jak je znaleźć
- ﬁlm przygodowy, USA/
Wielka Brytania 2016, reż.
David Yates, wyk. Eddie
Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Colin
Farrell, Samantha Morton,
Jon Voight, Johnny Depp
22:50 Wejście smoka
- ﬁlm sensacyjny, USA
1973, reż. Robert Clouse,
wyk. Bruce Lee, John
Saxon, Shih Kien, Jim
Kelly, Bob Wall
01:00 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
- serial dokumentalny,
prod. USA
02:00 Druga strona
medalu
03:05 Noc magii

TV 4
06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 06:30 Najgroźniejsi kierowcy świata 08:35 Galileo
10:40 Mistrz kierownicy
ucieka, cz. 2 Dalszy ciąg pojedynku na szosie, toczącego
się między dwójką kierowów,
zwanych Smokey i Bandzior,
a szeryfem usiłującym zapobiec szmuglowi do Teksasu
żywej słonicy, mającej pełnić
role maskotki na kongresie.
12:45 STOP Drogówka
13:45 Dziewczyny z drużyny:
Światowa konfrontacja
Cheerleaderki pod wodzą
Destiny mają już na koncie
trzykrotne mistrzostwo
kraju, ale pojawia się nowa
drużyna.
15:50 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny 18:50
Domowe rozgrywki 19:00
Galileo 20:00 Policjantki
i Policjanci 22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny

TV Trwam
10:20 Święty na każdy dzień
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia
13:30 Msza święta4:20 100
cudownych miejsc na świecie
14:35 Apokryfy 15:30 Wierzę w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Podkarpacki
Wołyń 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 ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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niedziela
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

04:40 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Weterynarze z sercem
09:30 Przyrodnik na tropie
10:05 Wielkie rodziny
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Pasterz
13:15 BBC w Jedynce
- Niedźwiedzie
w nowym domu
14:15 Z pamięci - felieton

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Dookoła Bałtyku
- magazyn kulinarny
11:15 Dance Dance Dance
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:15 Na sygnale - serial
16:45 Lajk!
17:00 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP
17:15 Moje życie XXL
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
19:00 Smaki świata
po polsku - magazyn
19:25 Rodzinka.pl - serial
20:00 Postaw na milion

05:05 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Budując marzenia
- program lifestylowy
12:05 Co za tydzień
- magazyn
12:40 Power Couple
14:10 Lego Masters
15:40 Charlie i fabryka
czekolady - ﬁlm
przygodowy, USA, Wielka
Brytania, 2005, reż. Tim
Burton, wyk. Johnny Depp
Freddie Highmore, David
Kelly
18:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn

08:35 Dom
Oh to nad wyraz uroczy
kosmiczny stworek.
Jego nadzwyczajna
pogoda ducha i wieczny
optymizm, nie podobają
się jednak wszystkim jego
pobratymcom i biedny
kosmita musi ratować
się ucieczką.
10:40 Auta
Zygzak McQueen żyje na
wysokich obrotach do
czasu, gdy przypadkiem
zbacza z trasy w drodze
na najważniejszy wyścig
w życiu.
13:10 Opowieści z Narnii:
Podróż Wędrowca
do Świtu
Łucja i Edmund Pevensie
zostają wraz ze swoim
kuzynem Eustachym
wciągnięci do wnętrza
obrazu i przetransportowani do Narnii.

07:00 Liturgia prawosławna z
cerkwi w Bydgoszczy
08:25 Od ucha do ucha
- Wschodzące gwiazdy
baletu - Na scenie - serial
09:00 Od ucha do ucha
- Wschodzące gwiazdy
baletu - Egzaminy - serial
09:40 Od ucha do ucha
- Cracovia Danza - Balet
o kawie - widowisko
10:45 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
11:50 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:30 Sekret księgi z Kells
- ﬁlm animowany
14:00 Vera Cruz - western,
prod. USA, 1954
15:45 Rainer Honeck i Filharmonicy Śląscy
17:15 Niedziela z...
twórczością Zbigniewa
Wodeckiego
18:10 Niedziela z... - Zbigniew
Wodecki i jego goście

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:00 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.
11:55 Ace Ventura:
Zew natury
Ekscentryczny detektyw
wyrusza na misję do jednej
z afrykańskich wiosek.
Musi odnaleźć białego
nietoperza czczonego
przez lokalne plemię.
13:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Gęsiareczka
15:15 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: Kot
w butach

05:15 Szkoła
06:15 Kosmiczny wykop
06:30 Wiza na miłość program
07:25 Po pierwsze kino
07:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Rozwód. Walka o
wszystko
12:30 Hotel Paradise
14:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:30 Akademia
policyjna III:
Ponowne szkolenie
- ﬁlm komedia,
USA, 1986, reż. Jerry Paris,
wyk. Steve Guttenberg,
Bubba Smith, David Graf,
Michael Winslow, Marion
Ramsey, George Gaynes
17:15 Fantastyczne
zwierzęta i jak je
znaleźć
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2016

MAGAZYN

FILM AKCJI

FILM PRZYGODOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

DRAMAT

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Policzmy się
dla Polski - felieton
15:05 Komisarz Alex - serial
16:05 Rolnik szuka żony
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:15 To był rok!
22:25 Zakochana Jedynka
- Bella Germania
- serial obyczajowy
00:10 Przynęta
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2018
02:05 Monster - ﬁlm fabularny
04:00 Jaka to melodia?
04:50 Z pamięci

21:00 Niepokonana Jane
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2015, reż. Gavin O’Connor,
wyk. Joel Edgerton, Noah
Emmerich, Rodrigo Santoro, Natalie Portman
22:50 Kino bez granic
- Snowden
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Niemcy, USA, 2016,
reż. Oliver Stone
01:10 Fale - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2016,
reż. Grzegorz Zariczny,
wyk. Anna Kęsek,
Katarzyna Kopeć,
Tomasz Schimscheiner,
Jolanta Olszewska,
Edyta Torhan
02:40 Bezmiar sprawiedliwości - dramat
04:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Wodny świat
- ﬁlm przygodowy, USA,
1995, reż. Kevin Reynolds,
wyk. Kevin Costner,
Jeanne Tripplehorn,
Dennis Hopper, Tina
Majorino, Michael Jeter,
Gerard Murphy
22:50 Człowiek tai chi
- ﬁlm sensacyjny,
Chiny, Hong Kong, USA,
2013, reż. Keanu Reeves,
wyk. Tiger Hu Chen
01:00 Blade, Wieczny
Łowca
- ﬁlm horror,
prod. USA, 1998,
reż. Stephen Norrington,
wyk. Wesley Snipes,
Stephen Dorﬀ, Kris
Kristoﬀerson
03:35 Noc magii

15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:40 Nasz Nowy Dom
18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:05 Faceci w czerni 3
Agenci J i K tym razem
wracają do przeszłości.
00:20 Zabójczy cel
Detektyw Jacob
Stilwell specjalizuje
się w tropieniu seryjnych
zabójców.
02:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Taniec pustyni
- dramat, prod. USA,
Wielka Brytania
21:50 Scena taneczna
- Teatr tańca - magazyn
22:55 Trzeci punkt widzenia
23:30 Bannion - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1953
01:05 Teraz animacje!
- Mgnienia oka - ﬁlm
01:10 Teraz animacje!
- Ogień - ﬁlm animowany
01:15 Teraz animacje!
- Jajko - ﬁlm animowany
01:30 Kino nocne - Maria Antonina - ﬁlm kostiumowy
03:45 Cała zima bez ognia
- dramat obyczajowy,
prod. Belgia, Szwajcaria
05:25 Teledysk
05:40 Jeszcze więcej
kultury

16:30 Blondynka
w koszarach
- komedia
Gwiazda ﬁlmowa
Megan Valentine
postanawia wstąpić
do wojska.
18:25 Taxi 3
20:00 John Wick 2
22:20 Nocny pościg
00:40 Antidotum
02:40 Dyżur - serial
dokumentalny
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Władca pierścieni:
Dwie wieże
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2002, reż. Peter
Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen
23:50 Komórka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2004, reż. David
R. Ellis, wyk. Kim Basinger,
Chris Evans, Jason
Statham, William H. Macy,
Eric Christian Olsen, Matt
McColm, Noah Emmerich,
Jessica Biel
01:45 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet - serial
dokumentalny, USA
02:50 Druga strona medalu
03:25 Noc magii

TV 4
06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 07:00 Tom i Jerry: Robin
Hood i jego Księżna Mysz
08:25 Mistrz kierownicy
ucieka W parę lat po wyczynach piratów szos, Smokeya
Smokeya i Bandziora, bogaty
restaurator z Texasu zamawia
przewóz ogromnego rekina
z Louisiany do nowo otwieranej restauracji. Dowiaduje się
o tym szeryf Buﬀord Justice,
który zaprzysiągł zemste obu
kierowcom. 10:00 Galileo
12:00 STOP Drogówka 13:00
Gwiazdy Kabaretu 14:05
Dziewczyny z drużyny:
Światowa konfrontacja
16:05 Stalingrad 19:00 Galileo
20:00 Atlas chmur 23:30
Gwiazdy Kabaretu - program
rozrywkowy prod. Polska
01:30 Śmierć na 1000 sposobów 02:25 Disco Polo Life
03:25 TOP 10 - Lista przebojów 05:30 Telezakupy

TV Trwam
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:25 Jesteśmy
katolikami 11:50 100
cudownych miejsc na świecie
12:00 Regina Coeli z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:15 Pieśń Faith 15:55
Kolory Świętości
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP 17:15
Prawda a Historia 17:30
Nowa Ewangelizacja 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus - Królestwo bez
granic 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kolory Świętości 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia
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program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 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
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce

04:50 Cafe piosenka
05:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:10 Policzmy się dla Polski
06:20 Cichy legion
- cykl reportaży
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
15:50 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Ambasador
22:45 Świat bez ﬁkcji
23:50 Putin: historia
rosyjskiego szpiega
00:50 Bella Germania
02:35 Jackie i Ryan - dramat

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
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
- serial obyczajowy
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:35 The Florida Project
- ﬁlm obyczajowy
01:35 Warto kochać - serial
02:35 Samotność w sieci

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
19:35
19:45
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
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
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Firewall
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Australia, 2006,
reż. Richard Loncraine,
wyk. Harrison Ford, Paul
Bettany, Virginia Madsen
Jimmy Bennett, Robert
Patrick, Robert Forster,
Alan Arkin
00:40 Co za tydzień
- magazyn
01:15 Strzelec - serial, USA
02:15 Uwaga!
- magazyn
02:35 Noc magii
04:00 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
20:05

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
MEGA HIT - Kingsman:
Tajne służby
Kingsman to elitarna
organizacja pozarządowa,
zrzeszająca wybitnych
tajnych agentów-dżentelmenów, którzy uważają
się za współczesnych
arturiańskich rycerzy.

FILM SENSACYJNY

22:55 Mission:
Impossible 2
Ethan po raz kolejny staje
przed zadaniem. Sean Ambrose, były agent rządowy,
wykrada z laboratorium
ﬁrmy farmaceutycznej
próbki śmiertelnego wirusa zwanego Chimerą. Chce
sprzedać wirusa ﬁrmie
zajmującej się produkcją
leków zwalczających tego
wirusa, by później wywołać światową epidemię
i wzbogacić się na zyskach
ze sprzedaży antidotum.
01:40 Cold Creek Manor
04:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje
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TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
08:15 Tego się nie wytnie
- talk-show
09:35 Tego się nie wytnie
10:00 Reżyserzy - John Frankenheimer
11:00 Komediantka
- serial TVP
13:05 Siostry - dokumentalny
13:30 Syzyf - ﬁlm animowany
13:35 Doktor Faust
- ﬁlm animowany
13:45 Arena - ﬁlm animowany
14:05 Niedziela z...
twórczością Zbigniewa
Wodeckiego
14:50 Pies na środku drogi
- ﬁlm krótkometrażowy
15:40 Panna Nikt - dramat
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt
widzenia
18:30 Informacje
kulturalne
18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Akcja rozgrywa się w
warsztacie samochodowym i salonie kosmetycznym. Oba biznesy
prowadzą zaprzyjaźnione
ze sobą rodziny - Majewscy i Wrzoskowie.
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

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Missisipi w ogniu
- ﬁlm fabularny
22:10 Kronos - Rozpacz
22:45 Panorama kina
polskiego
- Król życia - komedia,
prod. Polska, 2015,
reż. Jerzy Zieliński,
wyk. Robert Więckiewicz,
Magdalena Popławska
00:30 Scena taneczna
- Teatr tańca - magazyn
01:35 Rok 2020
02:00 Informacje kulturalne
02:30 Żelazna klasyka
- Piękności nocy
04:10 Koniec wakacji
- ﬁlm obyczajowy
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura

20:00 Skazany na piekło
Amerykanin traﬁa do
rosyjskiego więzienia
o zaostrzonym rygorze.
Władze ośrodka organizują tam cykliczne walki
pomiędzy osadzonymi.
22:00 16 przecznic
23:55 Escape Room
01:45 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
02:25 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:35 Moje córki krowy
- ﬁlm obyczajowy, Polska,
2015, reż. Kinga Dębska,
wyk. Agata Kulesza,
Gabriela Muskała,
Marian Dziędziel, Marcin
Dorociński, Małgorzata
Niemirska, Łukasz Simlat
23:30 Obecność II - ﬁlm horror,
USA, 2016, reż. James
Wan, wyk. Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Madison
Wolfe, Frances O’Connor,
Lauren Esposito
02:15 Trzy noce z duchami
03:15 Druga strona medalu
03:50 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 - serial
kryminalny 17:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Córka wilka Thriller
rozgrywający się w surowej
scenerii gór Alaski, gdzie
toczy się walka bohaterki
o ocalenie syna i przetrwanie
w ekstremalnych warunkach.
23:25 Wzór 00:25 Śmierć
na 1000 sposobów 01:50
Pękniesz ze śmiechu 02:50
SuperLudzie

TV Trwam
09:30 Jezus 10:00 Informacje
dnia 10:15 Rozmowy
niedokończone 11:20 100
cudownych miejsc na świecie
11:30 Przyroda w Obiektywie 11:45 Kolory Świętości
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 12:20
Filmowe Życiorysy 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Łaski
pełna 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55
Świadkowie 17:30 Spotkanie
Rodziny Radia Maryja w Zakopanem 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej
Górze 21:20 Informacje dnia
21:40 Polski Punkt Widzenia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

18 maja

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 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 kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Białe wilki

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

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Konkurs Piosenki
Eurowizji
23:10 Ocaleni - reality show
00:10 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:45 Moskwa nad rzeką
Hudson - ﬁlm fabularny

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
21:40 Małe kobietki - serial
22:40 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP
22:50 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:45 Wyszyński. Wróg nr 1
00:50 Mąż swojej żony
- komedia
02:35 Miłosne rozgrywki
- komedia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Żywioły Saszy
- serial, Polska
22:30 Wszystko, co dobre
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2010,
reż. Andrew Jarecki,
wyk. Ryan Gosling, Kirsten
Dunst, Frank Langella,
Lily Rabe, Philip Baker
Hall, Diane Venora,
Kristen Wiig
00:35 Porwani
- serial, USA
01:35 Oszuści
- serial, USA
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii
04:15 Szpital - program
obyczajowy

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

20:00 Piraci z Karaibów:
Skrzynia umarlaka
Jedyny w swoim rodzaju
pirat - kapitan Jack
Sparrow - powraca
z kolejnym krwawym
długiem do spłacenia
- oﬁarował bowiem swoją
duszę legendarnemu
Davy Jonesowi,
niesamowitemu władcy
podmorskich głębin, który
teraz domaga się swej
własności.
23:15 Kolekcjoner kości
Wśród mieszkańców
Nowego Jorku wybucha
panika, kiedy dowiadują
się, że w mieście
grasuje psychopatyczny
morderca.
01:55 Tajemnice losu

TVP Kultura
07:25
07:45
08:10
08:40
09:10

11:00
12:10
13:30
15:00
16:05
17:40
17:55
18:30

Teledysk
Informacje kulturalne
Rok 2020
Wydarzenie aktualne
Panna Nikt - dramat,
prod. Polska, 1996, reż.
Andrzej Wajda, wyk. Anna
Wielgucka, Anna - Maria
Mucha, Anna Powierza,
Stanisława Celińska,
Małgorzata Potocka,
Leszek Teleszyński,
Małgorzata Pieczyńska,
Anna Romantowska, Adam
Siemion
Komediantka - serial
Zaklęty Dwór - serial
Tego się nie wytnie
- talk-show
Morze plastiku
- ﬁlm dokumentalny
Spokój - ﬁlm TVP
Co dalej?
Tamte lata, tamte dni
- Marta Lipińska
Informacje kulturalne

SERIAL KOSTIUMOWY

18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
20:00 Teatr Telewizji
- Clarissima
- monodram, reż. Tomasz
Cyz, wyk. Aleksandra Justa
21:05 Lekkie obyczaje
- Pani Hyde - ﬁlm fabularny, prod. Francja, 2017
22:50 Co dalej? - program
publicystyczny
23:10 Informacje kulturalne
23:40 Młoda Polska
- Rykoszety - krótkometrażowy
00:20 Panorama kina
polskiego - Król życia
- komedia
02:10 Kino Mocnych Wrażeń
- Missisipi w ogniu
- ﬁlm fabularny
04:25 Teledysk

TVN 7

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Piękna, przebojowa i
trochę nieokrzesana Milagros - jest sierotą
wychowaną w klasztorze.
Jej matka, porzucona
przez jej ojca, zmarła przy
porodzie, pozostawiając
Milagros jedynie medalik z
Matką Boską. Po ukończeniu 18 lat, Mili, nazywana
przez wszystkich “Cholito”,
dostaje posadę służącej
w domu bardzo bogatej
rodziny DiCarlo.
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
SERIAL OBYCZAJOWY

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Piąty element
22:25 Igrzyska śmierci:
W pierścieniu ognia
Katniss i Peeta odbywają
obowiązkowe Tournée
Zwycięzców. Dowiadują
się o fali zamieszek, do
których doprowadzili,
łamiąc reguły igrzysk.
01:25 Saper
03:20 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

Szkoła
Szpital
Po pierwsze kino
Zakochani po uszy
- serial, Polska
Miłe wieści
Rozwód. Walka
o wszystko
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Ten moment
Szpital
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 Miasto złodziei
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2010,
reż. Ben Aﬄeck, wyk.
Ben Aﬄeck, Rebecca
Hall, Jon Hamm, Jeremy
Renner, Blake Lively, Pete
Postlethwaite
00:10 Akcja na Eigerze
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1975, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, George
Kennedy, Vonetta McGee,
Jack Cassidy, Heidi Brühl,
Thayer David
02:55 Druga strona medalu
- talk show
03:40 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość - serial obyczajowy
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 Selekcja: Odwrócony
Z Odry zostają wyłowione zwłoki nieznanego
mężczyzny. Precyzyjny strzał
w głowę oraz ciało obciążone
kamieniami wskazują, że
padł oﬁarą maﬁjnych porachunków. 23:05 Wzór 00:10
Śmierć na 1000 sposobów
01:30 Pękniesz ze śmiechu

TV Trwam
12:00 Msza Święta pod
przewodnictwem Ks. Abp.
Mieczysława Mokrzyckiego,
Metropolity Lwowskiego
14:30 Prawda a Historia
14:40 „Ojcu Świętemu się nie
odmawia...” 15:15 Jan Paweł
II i cud w Kostaryce 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 z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1
05:10
06:05
06:50
07:00
07:30
08:00
08:10
08:15
08:30
08:40
09:35
10:30
11:25
12:00
12:10
12:35
12:40
12:55
14:00
15:00
15:10
15:15

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
Rodzinny ekspres
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Policzmy się dla Polski felieton
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz- serial
Kasta - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Rok w ogrodzie Extra
Natura w Jedynce
- Największe cuda natury
Elif - serial, prod. Turcja
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - magazyn
TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - Odrzucona
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
- Puchar Włoch - Finał:
Atalanta Bergamo
- Juventus Turyn
23:05 Historia bez tajemnic
00:05 Deep State: tajny układ
01:10 Siła spokoju
- dramat
03:20 Paradoks - serial

TVP 2

TVN

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:15 Policzmy się dla Polski
06:25 Żydzi w Warszawie 1939
- 1944 - reportaż
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Górscy ratownicy - serial
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
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM SENSACYJNY

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Małe kobietki
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
22:55 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:50 Miłosne rozgrywki
- komedia, prod. USA
01:25 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA
02:25 Republika. Narodziny
legendy - ﬁlm
03:30 Instynkt - serial
04:20 Rodzinka.pl - serial
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program tv
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21:30 R.I.P.D.: Agenci
z zaświatów
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Robert Schwentke, wyk. Jeﬀ Bridges, Ryan
Reynolds, Kevin Bacon,
Mary-Louise Parker,
Stephanie Szostak
23:40 Wodny świat
- ﬁlm przygodowy,
USA 1995, reż. Kevin
Reynolds, wyk. Kevin
Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper,
Tina Majorino,
Michael Jeter,
Gerard Murphy
02:25 Uwaga!
- magazyn
02:45 Noc magii
04:05 Szpital - program
obyczajowy

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

21:05 Kochaj albo rzuć
Ostatnia część
komediowej trylogii o
rodzinach Pawlaków i
Kargulów. Seniorzy obu
rodów i ich wnuczka
wyruszają do Chicago
na zaproszenie Johna
Pawlaka. Po przyjeździe
okazuje się, że John nie
żyje i goście z Polski
samotnie muszą stawić
czoła Ameryce.
23:50 Atak paniki
Wracające z wakacji
małżeństwo wybiera
najgorsze miejsca w samolocie.
01:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
twórczością Zbigniewa
Wodeckiego
09:25 Spokój - ﬁlm TVP
11:00 Zaklęty Dwór - serial
13:10 Fotoplastykon
13:30 Rzecz Polska
13:45 Galeria Sztuki Starożytnej - Muzeum Narodowe
w Warszawie
14:05 Tamte lata, tamte dni
- Marta Lipińska
14:40 60 kilo niczego - ﬁlm
krótkometrażowy
15:20 Pieśń bez końca - ﬁlm
fabularny, prod. USA
17:35 Co dalej?
17:55 Urodzeni artyści
- Jan i Tadeusz Polkowscy
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
20:05 Genialna przyjaciółka
- serial, prod. Włochy

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
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Herkules
Herkules osiąga wiek
dojrzały, pokonując po
drodze wiele przeciwności
losu. Gdy nieumyślnie
zabija swoje dzieci, jest
zmuszony wykonać sześć
ciężkich prac.

DRAMAT

THRILLER

21:15 Na wschód od Hollywood - Klient
- dramat, prod. Iran,
Francja, 2016
23:25 Więcej niż ﬁkcja
- Dramatyczny rok
01:30 Dziedziniec Kultury NCK
- Mistrzynie klasyki
02:35 Co dalej? - program
publicystyczny
02:55 Informacje kulturalne
03:30 Lekkie obyczaje - Pani
Hyde - ﬁlm fabularny,
prod. Francja, 2017,
reż. Serge Bozon,
05:10 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:50 Zakończenie

22:00 Kill Bill - thriller
Płatna zabójczyni
zwana Czarną Mambą po
czterech latach wybudza
się ze śpiączki z zamiarem
krwawej zemsty na
ludziach, którzy próbowali
ją zabić.
00:15 Rozjemca
02:10 Dyżur - serial
dokumentalny
02:55 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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
- program rozrywkowy
21:40 Dzień próby
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2001,
reż. Antoine Fuqua,
wyk. Denzel Washington,
Ethan Hawke, Scott Glenn,
Tom Berenger, Harris
Yulin, Raymond J. Barry,
Cliﬀ Curtis, Dr. Dre, Snoop
Dogg, Macy Gray
00:20 Lina - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1984, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Genevieve
Bujold, Dan Hedaya, Alison
Eastwood
02:40 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet - serial
dokumentalny, USA
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 - serial
obyczajowy 17:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Pacjent zero Na ziemi
rozprzestrzenia się tajemniczy wirus wścieklizny, który
powoduje błyskawiczne
zmiany w mózgu zainfekowanych, przeobrażając ich
w nowy ludzki gatunek superinteligentnych, niezwykle
agresywnych drapieżników.
23:25 Wzór

TV Trwam
11:00 Domek nr 6 11:25 Jestem
mamą 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:15 Młodzi Światu Ela
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
14:30 Cena nadziei 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie 16:30
Wyszyński - historia 16:55
Święty na każdy dzień 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
21:20 Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
TVP 1
05:15
06:05
06:55
07:00
07:30
08:00
08:10
08:15
08:30
08:40
09:35
10:35
11:25
12:00
12:10
12:30
12:35
12:50
12:55
14:00
15:00
15:15
15:35

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
21 promieni słońca
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Policzmy się dla Polski
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Kasta - Odrzucona
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - magazyn
Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
Natura w Jedynce
Elif - serial, prod. Turcja
Wiadomości
Alarm! - magazyn
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 Konkurs Piosenki
Eurowizji - Rotterdam
2021 - 2. półﬁnał
23:10 Motel Polska
23:40 Tanie Dranie
00:20 Londyńczycy - serial
01:20 Nowa - serial TVP
02:15 Ocaleni - reality show
03:20 Mroczne wizje - thriller
04:45 Notacje
04:55 Zakończenie

20 maja
TVP 2

TVN

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:15 Policzmy się dla Polski
06:25 Smaki świata po polsku
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:50 Małe kobietki
- serial kostiumowy
22:55 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:50 Rozgrywka - ﬁlm
02:05 Psy 2. Ostatnia krew
- ﬁlm sensacyjny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Nigdy w życiu!
- ﬁlm komedia,
Polska, 2004, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Danuta
Stenka, Artur Żmijewski,
Joanna Brodzik, Jan
Frycz, Marta Lipińska,
Krzysztof Kowalewski,
Joanna Jabłczyńska, Rafał
Królikowski, Kinga Preis,
Katarzyna Bujakiewicz,
Cezary Kosiński
00:40 Żywioły Saszy - Ogień
- serial, Polska
01:40 Uwaga!
- magazyn
02:00 Noc magii
03:20 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
FILM OBYCZAJOWY

22:05 Drugi Hotel Marigold
Hotel Marigold pęka w
szwach. Muriel i Sonny
postanawiają więc otworzyć ﬁlię. Jednocześnie
Sonny szykuje się do ślubu
z piękną Sunainą, a nowy
mieszkaniec hotelu Guy
Chambers zakochuje się
w jego matce . Uczuciowe
rozterki nie omijają
również pozostałych
rezydentów Marigold
Hotel.
00:50 Mąż idealny
- komedia romantyczna
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni
- Marta Lipińska
09:00 Kola - ﬁlm fabularny,
prod. Czechy, 1996, reż.
Jan Sverak, wyk. Zdenek
Sverak, Andrei Chalimon,
Libuse Safrankova
11:00 Zaklęty Dwór - serial
13:10 Hamadria - ﬁlm
dokumentalny
13:30 Rok 2020
- cykl dokumentalny
14:00 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:40 Frank Lloyd Wright
i architektura
organiczna - ﬁlm
15:55 Alicja - musical, prod.
Polska, Belgia, Wielka
Brytania, 1980
17:35 Co dalej?
17:55 Rzecz Polska
18:10 Rzeźba w poszukiwaniu
miejsca - reportaż
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
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Słaba płeć?
- komedia romantyczna
Po wyrzuceniu z pracy
Zośka postanawia zemścić
się na szeﬁe oraz znaleźć
miłość.

05:50 Szkoła
06:50 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Po pierwsze kino
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Miłe wieści
08:30 Rozwód. Walka
o wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
12:00 Szpital
13:00 Szkoła
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
15:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:30 Ukryta prawda
17:30 Brzydula - serial, Polska
18:00 Rozwód. Walka
o wszystko
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 Kobra - oddział
specjalny 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
- serial obyczajowy prod.
Polska 20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
21:40 Szkoła uwodzenia 23:35
Wzór Agent FBI Don Eppes
pracuje nad szczególnie
trudnymi sprawami. Właśnie
próbuje rozwikłać kolejną,
ale mu się to nie udaje. 00:40
Śmierć na 1000 sposobów
01:05 Ucho Prezesa 02:05
Interwencja

SERIAL KOSTIUMOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
20:00 Tego się nie wytnie
- talk-show
21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu
- Na mlecznej drodze
21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Na mlecznej
drodze
- dramat, prod. Wielka
Brytania, USA, 2016,
reż. Emir Kusturica,
wyk. Monica Bellucci
23:50 Tego się nie wytnie
00:05 Magazyn Rolling
Stone, reportaże
znad krawędzi - ﬁlm
00:55 Co dalej?
01:20 Informacje kulturalne
01:45 Na wschód od Hollywood - Klient - dramat

22:00 Podejrzani zakochani
- komedia kryminalna
Albert i Barbara szukają
miłości w sieci. Gdy na
siebie traﬁają, oboje
postanawiają udawać
kogoś innego. Na pierwsze
spotkanie w realu wysyłają swoich zastępców.
02:05 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:45 Menu na miarę
04:10 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 Pitch Perfect III
- ﬁlm komedia,
USA, 2017, reż. Trish Sie,
wyk. Anna Kendrick,
Rebel Wilson, Brittany
Snow, Anna Camp, Hailee
Steinfeld, Elizabeth Banks,
John Lithgow
23:30 Prosto z Compton
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2015,
reż. F. Gary Gray,
wyk. O’Shea Jackson Jr.,
Corey Hawkins, Jason
Mitchell, Neil Brown Jr.,
Aldis Hodge, Paul
Giamatti
02:30 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
- serial dokumentalny,
prod. USA
03:40 Noc magii

TV Trwam
12:03 Informacje dnia 12:20
Po stronie prawdy 12:50
Akita 101 Łez 13:20 Przegląd
katolickiego tygodnika
„Niedziela” 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie
14:30 Oratorium średniowieczne „Ordo Virtutum” św.
Hildegardy z Bingen 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 Petra 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 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel
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» Górnik jako pierwszy zespół w tym sezonie
pokonał Czarnych na ich parkiecie

Podcięte skrzydła Gryfa
Kapitalne otwarcie finału Suzuki 1 Ligi w wykonaniu koszykarzy
Górnika Trans.eu Wałbrzych! Nasi pokonali na wyjeździe Grupę
Sierleccy-Czarnych Słupsk 79:67 i objęli prowadzenie 1:0 w serii
do trzech zwycięstw!
Mam wrażenie, że dla nas, ludzi
gór, widok morza jest zawsze majestatyczny, a jego ogrom niezmiennie
wprawia nas w zachwyt. Leniwie
zachodzące słońce nad Bałtykiem to
nasza, Polaków z południa, piękna
projekcja wymarzonego lata. Na niebie tańczy paleta barw, a swobodnie
uderzające o piasek fale witają się
z plażą jak z dawno niewidzianym
kompanem. Zdjęcie zachodu słońca
na plaży w Ustce dodał w mediach
społecznościowych kapitan Górnika,
Bartłomiej Ratajczak. Na piasku z
kolei widniał napis „KSG”. Biało-niebiescy przed pierwszym meczem
finałów spoglądali w stronę morza,
bo Ustkę od Słupska dzieli ledwie
18 km.
Kojąca bryza napędziła Górników
do walki w finałach. Kiepski początek wałbrzyszan (3:13) okazał się
zasłoną dymną, albo raczej cirrusem na długo potem bezchmurnym
sklepieniu. Nasi trafiali do przerwy
ze skutecznością 60 proc. i zdominowali Czarnych w walce o zbiórki
(23:13). Do szatni goście schodzili w
hali Gryfia z prowadzeniem 47:31,
zaskakując obserwatorów, którzy

w decydującej w Suzuki 1 Lidze
rozgrywce wskazują raczej na
słupszczan.
Pierwsza faza trzeciej
kwarty przyniosła powiększenie przewagi do 24
pkt. W tamtej fazie
meczu wydawało się, że gdyby
kibice biało-niebieskich mogli
być obecni na
meczu, to właśnie pakowaliby
manatki i obraliby
kurs na Ustkę, by
spacerować po plaży i
sączyć ulubiony trunek
nad brzegiem morza,
świętując wysokie zwycięstwo swoich ulubieńców. Niestety, wtedy nad
bezchmurnym wałbrzyskim
niebem pojawiły się ciemne chmury i spadł deszcz.
Gospodarze zanotowali serię punktową 12:2 i z każdą
kolejną minutą zbliżali się
do Górników. Na pięć minut przed końcową syreną

prowadzenie stopniało do stanu
71:65 i to miejscowi byli przy piłce.
Wtedy sprawy we własne ręce wziął
Krzysztof Jakóbczyk, zabierając
piłkę Adrianowi Kordalskiemu i
w kontrze zdobywając punkty,
pomimo faulu wracającego do
defensywy lidera Czarnych.
Popularny „Mały” po raz enty
w tym sezonie był Wielki.

Warto dodać, że moment wcześniej,
gdy nasi nieco dusili się w ataku,
Jakóbczyk trafił bardzo ważną próbę
za trzy, pozwalającą złapać oddech
(na 71:58).
Nie da się nie docenić wkładu
Krzyśka, ale mecz numer jeden
finałów podopieczni Łukasza Grudniewskiego wygrali jako drużyna.
Wytrzymali napór gospodarzy,

którzy nagle zaczęli świetnie zbierać w ataku, ponawiać rzuty, ale
także odważniej penetrować strefę
podkoszową. To zdało się ostatecznie na nic, bo Górnik był zgranym
organizmem, w którym każdy organ
funkcjonował przynajmniej poprawnie. Aż pięciu naszych koszykarzy
zakończyło mecz z dwucyfrową
zdobyczą punktową. Trudno powiedzieć, by ktoś zawiódł. Każdy wykonał ciężką pracę na sukces ogółu. A
Czarni? Polegli po raz pierwszy we
własnej hali w tym sezonie, przerywając serię 19 kolejnych zwycięstw.
Zawiódł lider punktowy Jakub Musiał, autor jedynie 5 „oczek”, ale aż
4 przewinień. Łaskawy dla klubu
ze swojego rodzinnego miasta
był Damian Pieloch. Wychowanek
Górnika nie zdobył punktów, spudłował wszystkie sześć rzutów z
gry. Gospodarzom paliwa do baku
dolewał zwłaszcza Piotr Śmigielski,
MVP sezonu zasadniczego Suzuki 1
Ligi, w sobotę autor 18 pkt.
No i jeszcze czas na cichego
bohatera meczu. Jan Malesa zrobił
mnóstwo dobrego na boisku, znowu harował w obronie. 22-latek
zakończył mecz z kapitalnym wskaźnikiem plus/minus, wynoszącym
27. To oznacza, że z Jaśkiem na
parkiecie biało-niebiescy zdobyli o
27 pkt więcej od przeciwnika. To
zdecydowanie najlepszy wynik w
całym zespole.
Zwycięstwo na otwarcie finałów
niezwykle cieszy. To jednak dopiero
początek rywalizacji. Plaża musi na
razie pozostać na zdjęciach, a morze
co najwyżej na tapecie w telefonie.
Górnicy muszą zachować koncentrację. Wałbrzyszanie zrobili pierwszy
krok ku wygraniu serii i uzyskaniu
prawa gry w Energa Basket Lidze, ale
słupszczanie na pewno nie rozłożą
naszym dywanu na drodze do bram
elity. Górnicy! Walczcie o marzenia!
Razem po swoje!
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk –
Górnik Trans.eu Wałbrzych 67:79
(19:23, 12:25, 21:18, 15:13)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 15,
Zywert 12, Cechniak 11, Bojanowski
11, Ochońko 10, Wróbel 8, Malesa
4, Durski 3, Koperski 3, Ratajczak 2.
Dominik Hołda

Uciera nosa kolejnym mądralom

Kamil Zywert jako koszykarz przypomina nam trochę dobrego ucznia w szkole. Radzącego sobie znakomicie ze wszystkimi przedmiotami, poza jednym. Dla niego rzuty dystansowe do niedawna były jak całki i
różniczki dla humanisty. Niby próbował tę „matmę” zrozumieć, ćwiczył, powtarzał i nic. W trakcie meczu
nie trafiał zza linii 6,75 m. Gdzieś wewnętrznie wiedział, że potrafi, co udowadniał na treningach, ale
gdy przychodziła klasówka, to w dniu meczu za cholerę nie udawało się tego potwierdzić na parkiecie.
Nikt mu nie wierzył, że umie przedziurawić kosz przeciwników rzutem za 3 pkt.
Trenerzy przeciwnych drużyn, jak zniecierpliwieni i mało wyrozumiali nauczyciele w szkole, głupio się
tylko uśmiechali, drwili i odpuszczali Zywerta na dystansie, wmawiając swoim graczom, że on i tak nie
trafi z daleka. W końcu przyszedł taki czas, że obrońca Górnika zaczął zdobywać punkty rzutami zza łuku.
To nie były jakieś farfocle, ale „czyste” trójki jakby piłkę z rąk wypuszczał rasowy strzelec. I mądralom na
ławkach rezerwowych rywali zaczęły rzednąć miny.
Tak też było w Słupsku. Kamil trafił niezwykle ważny rzut zza linii 6,75 m pod koniec starcia. Wcześniej też
idealnie przymierzył z daleka. Łącznie uzbierał 12 pkt, miał 5 celnych prób na 8 z gry. Do tego dołożył po
4 asysty i zbiórki. W końcu przyniósł z „matmy” 4+. Wcześniej w meczu z WKK dostał 5. Czekamy, aż
otrzyma ze sprawdzianu 6.
Tomasz Piasecki

31

Sport

WIESZ CO | NR 19/11.5.2021 r.

Fot. Ryszard Burdek

» Ten mecz nasi muszą jak najszybciej wyrzucić z głów

Play-off jest jak… kobieta
Bombowy nalot w drugim meczu finału Suzuki 1 Ligi. Górnik Trans.eu
Wałbrzych został zdemolowany na wyjeździe przez Grupę Sierleccy-Czarnych Słupsk. Ekipa z Pomorza zwyciężyła 105:44 i wyrównała stan rywalizacji na 1:1. Teraz seria przenosi się do Wałbrzycha.

Kobieta zmienną jest. To
doskonale znane stwierdzenie. Upodobania, nastrój,
sympatie, antypatie czy gusta u płci pięknej zmieniają
się częściej. Gdyby kobietę
miał opisać jeden tytuł filmowy, należałoby sięgnąć po
hollywoodzki przebój „Czasem słońce, czasem deszcz”.

Okazuje się, że koszykarski
play-off, gdyby tak został
magicznie ożywiony, byłby
kobietą. W ciągu 24 godzin
w serii pomiędzy Górnikiem a
Czarnymi zmieniło się niemal
wszystko. Nasi zatracili atuty,
a gospodarze zafundowali
biało-niebieskim iście artyleryjski ostrzał.

W pierwszym meczu słupszczanie trafili jedynie cztery
razy za 3 pkt w przeciągu całego spotkania. W niedzielnym
nastawili celowniki, kończąc
pierwszą kwartę ze skutecznością 8/10 zza łuku! Czarni
trafiali w drugim pojedynku
jak w transie, do przerwy
drogę do kosza znalazło 60

proc. prób z gry. Do szatni
wałbrzyszanie schodzili zdruzgotani, przegrywali aż 22:60.
Najlepszym punktującym gospodarzy na tym etapie meczu
(z 11 „oczkami”) był Damian
Pieloch, dzień wcześniej nie
punktujący wcale (0/6 z gry).
Nieprzewidywalne, szalone,
tajemnicze – takie są kobiety

Nasz profesor z Sierakowa
W piątym, decydującym meczu o wejściu do finału Suzuki 1 Ligi Górnik
Trans.eu Wałbrzych pokonał WKK Wrocław 89:70. Wielka w tym zasługa
Kamila Zywerta, autora 23 punktów i 5 asyst.
Zywert w środowym starciu był niczym profesor. Skutecznie grał tyłem do kosza,
rozdawał asysty, ale też tradycyjnie był niczym ściana w
obronie, wykorzystując swoje
długie ręce i wielkie dłonie do
wyjmowania rywalom piłki z
kozła. 25-latek wywodzi się z

niewielkiego Sierakowa, miasteczka pomiędzy Gorzowem
Wielkopolskim a Poznaniem.
W przeszłości był podporą
tamtejszego Kormorana, z
którym zdobył nawet mistrzostwo Polski młodzików. Później przechodził przez Szkołę
Mistrzostwa Sportowego we

Władysławowie, zahaczył
o znany swego czasu projekt szkolenia w Politechnice
Warszawskiej, a w wieku 18
lat trafił do Stelmetu Zielona Góra, czołowej drużyny
w kraju. Już wtedy miał za
sobą sporo występów w młodzieżowych reprezentacjach

Polski. Jego rozwijającą się karierę przyhamowała poważna
kontuzja kolana, ale w 1 lidze
Zywert to oznaka jakości. W
środowym pojedynku z WKK
trzykrotnie trafił za trzy, co
zszokowało trenera gości. Nic
dziwnego, bo rozgrywający
Górnika rozpoczął przecież

oraz finały play-off w Suzuki
1 Lidze.
Druga połowa to już kopanie leżącego. Czarni kontynuowali bombowy nalot
na wałbrzyskie pozycje, odpalając absolutnie wszystkie
działa. Przykład? 10 punktów w krótkim odstępie czasu zdobył Paweł Kopciński,
sezon od 0/26 w tym elemencie. W ostatnich trzynastu
meczach jest jednak w gazie
– trafił 12 z 24 prób zza łuku!
Oby tak dalej!
Piąte spotkanie półfinału
odbyło się wyjątkowo w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów. Wysokie i przejrzyste okna w tym
obiekcie umożliwiły kibicom
obserwację meczu na żywo,
zza szyby. Grupa kilkudziesięciu fanów biało-niebieskich
wspierała ulubieńców głośnym dopingiem. By sięgnąć
do okna, zbudowali specjalną
konstrukcję z palet. Po rozgrywanym w środku tygodnia

głęboki rezerwowy w talii
trenera Mantasa Cesnauskisa. Kopciński pojawia się
w grze nieregularnie, a w
ostatnich pięciu meczach,
gdy wchodził na boisko,
to nie punktował w ogóle.
Aż siedmiu zawodników
Czarnych zakończyło ostrzał
z dwucyfrową zdobyczą
punktową. Cały zespół trafił nieprawdopodobne 69
proc. rzutów za trzy (18/26).
O taką skuteczność trudno
nawet w grze komputerowej, na kodach, na poziomie
początkującego. Ostatni raz
Górnik niemal równie katastrofalnie zaprezentował się
w 2011 roku, gdy w trzecioligowych derbach musiał
uznać wyższość KK Wałbrzych ulegając 62:110. Ale
porażka różnicą ponad 60
punktów? Wybaczcie, ale nie
przypominam sobie takiej
klęski naszych w XXI wieku.
Całe szczęście, że małe
punkty w finale nie mają
kompletnie znaczenia. W serii
jest remis 1:1, co oznacza, że
Górnicy wracają do domu tak
naprawdę w umiarkowanie
dobrych nastrojach. Na Pomorzu wykonali plan minimum, wygrali jeden mecz na
niebywale trudnym i gorącym
parkiecie. Teraz to oni mają
przewagę własnego boiska,
na którym w ciągu ponad 2
lat przegrali tylko trzy mecze,
wszystkie z WKK Wrocław.
Żaden inny zespół nie potrafił
w Aqua-Zdroju wygrywać.
Mecze nr 3 i 4 w najbliższą
sobotę i niedzielę. Transmisje na żywo tradycyjnie na
tvcom.pl.
Grupa Sierleccy-Czarni
Słupsk – Górnik Trans.eu
Wałbrzych 105:44 (31:10,
29:12, 20:11, 25:11)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 8, Zywert 6, Bojanowski
5, Cechniak 4, Ochońko 4,
Koperski 3, Durski 3, Wróbel
3, Makarczuk 3, Ratajczak 3,
Malesa 2.
Dominik Hołda

meczu nie spieszyli się do
domów, ustawili się w szpaler
przed głównym wejściem do
hali, gdzie czekali na zawodników, by podziękować im za
świetną postawę na parkiecie.
Brawo! Dla takich zapaleńców
warto grać!
Górnik Trans.eu Wałbrzych – WKK Wrocław
89:70
Górnik Trans.eu: Zywert
23, Bojanowski 13, Durski
12, Jakóbczyk 12, Cechniak 8,
Ochońko 8, Malesa 8, Koperski 3, Wróbel 2, Ratajczak 0,
Niziński 0, Makarczuk 0.
Dominik Hołda
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