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Czy wiesz, że…

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

W dniu 28 maja
1945, jeszcze jako
pełnomocnik rządu RP
na miasto Wałbrzych,
Eugeniusz Szewczyk
przejął formalnie administracyjną władzę
nad Wałbrzychem z
rąk radzieckiego komendanta wojennego
majora Pachomowa. O
godzinie 10:00 miasto
zostało przyznane Polsce. Eugeniusz Szewczyk został pierwszym
prezydentem Wałbrzycha. Szybko zdobył powszechny autorytet,
miał doświadczenie w
pracy w administracji
samorządowej. W 1946
roku Miejska Rada Narodowa doceniając
jego działania nadała
mu tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Wałbrzycha, zaznaczając,
że „…Jako prezydent
miasta jest fachowym
administratorem i samorządowcem…”.
Swoją funkcję pełnił do
1948 roku.
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Pracujemy dla was na okrągło
Pojedyncze święta w tygodniu nie stanowią dla nas problemu. No
chyba, że przypadają we wtorek, czyli w dzień wydania WieszCo.
Wtedy przesuwamy druk na następny dzień. Z szacunku dla naszych
czytelników. Jedyną chwilą, gdy odpuszczamy, jest koniec roku i
okres świąteczno-noworoczny. Uznaliśmy, że wtedy nie da się zrobić
porządnej gazety.
A na taką właśnie czekacie co tydzień. Nieprawdaż?!
Dlatego w tym roku też tak
postąpimy. Między Bożym
Narodzeniem a Nowym Rokiem nie dostaniecie do rąk
naszej gazety. Ale tak będzie
tylko wtedy. W pozostałych

tygodniach nie może zabraknąć WieszCo. No bo jak to,
wtorek bez ulubionego tygodnika?! Dlaczego o tym
w ogóle wspominamy? Nie
wyobrażamy sobie bowiem,
że takie na przykład Boże
Ciało mogłoby spowodować,

że nie ukaże się nasza gazeta. To niedopuszczalne! Albo
weekend majowy. Szanujemy
czytelników, wyglądających
co tydzień WieszCo. Przecież
dla was to wszystko, żebyście mogli przeczytać ciekawe
artykuły. Wymyślone, a nie

przepisane z urzędniczych
komunikatów.
Żeby tak się stało, cały czas
liczymy na wasze podpowiedzi. Z waszych maili, telefonów, a nawet rozmów na ulicy
„rodzą” się nowe pomysły,
które później przeistaczają się

w ciekawe materiały. Dziękuję
za wszystkie komentarze, opinie i sugestie. Wciąż możecie
do nas pisać. Czekamy pod adresem: redakcja@wieszco.pl.
A teraz jak zwykle możecie
przewertować najnowszy numer naszego tygodnika. Tradycyjnie dający do myślenia.
Na 32 stronach proponujemy
wam nietuzinkowe treści. Pamiętajcie, że możecie znaleźć
gazetę w wersji papierowej w
jednym z prawie 400 punktów
kolportażu, ale… Możecie też
ją ściągnąć na swoje urządzenia w wersji PDF. Wystarczy
zajrzeć na www.wieszco.pl.
Znajdziecie tam każdy najnowszy numer oraz wszystkie
archiwalne wydania. Redakcja
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Czy wiesz, że…
2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

ale wg powierzchni użytkowej

Zatrzęsła się ziemia

W Dzierżoniowie w wyniku trwających kilka
sekund gwałtownych wstrząsów zagrzechotały
szyby w oknach i szklane wyroby w szafkach,
zaczęły drgać lampy i obrazy. Długo było słychać drganie sprężyn zegarów.
W Piławie Górnej przez około minutę
słychać było głuchy grzmot. Ryk stopniowo
się zbliżał, przybierał na sile, a potem znów
stopniowo zanikał w oddali. Podczas gdy
na zewnątrz słychać było tylko grzmot, w
domach wyraźnie odczuwalne były wibracje.
Ławki, stoły i krzesła, a nawet sufity, zdawały
się poruszać. Deski podłogowe drżały. W
winiarni brzęczały butelki. Pracujący krawcy
czuli, że są dosłownie przesuwani tam i z
powrotem. W Ziębicach wystąpiły te same
zjawiska. W ratuszu, gdzie zaobserwowano
dość silne wstrząsy, początkowo myślano, że
nastąpił wybuch w piwnicy.
W szpitalu powiatowym wstrząsy ziemi
wywołały wielkie przerażenie, które jednak
szybko ustąpiło, gdy okazało się, że nie spowodowały żadnych szkód. Kopacze pracujący
w studni zaobserwowali, iż woda nagle
podnosi się i opada. Wszystkie te zjawiska
zachodziły w czasie około 3 do 5 sekund.
Podobne raporty napływały z Grodkowa,
Kłodzka, Srebrnej Góry, Ząbkowic Śląskich,
Strzegomia i Jeleniej Góry.
I chociaż teren obecnej Polski zaliczany jest
do obszarów asejsmicznych (bez wstrząsów)
i pansejsmicznych (słabe i rzadkie wstrząsy)
to okazuje się, że lokalne trzęsienia ziemi wywołujące przerażenie wśród ludzi nie były tu
wcale takie rzadkie, jak się wydaje, a opisane
trzęsienie ziemi było jednym z wielu. Ale to
już temat na osobną historię.
Piotr Frąszczak

Wtorkowy poranek 11 czerwca 1895 rozpoczął się zwyczajnie. Wszyscy udali się do
swoich codziennych zajęć i nic nie zapowiadało, że po godzinie 9:00 Dolnoślązacy będą
świadkami niespotykanego wydarzenia. Zjawiska, które zwykle zdarza się daleko stąd,
w Ameryce, Japonii czy Indiach. Niemal w
rocznicę tamtych wypadków przypominamy,
co się wówczas stało.
Po godzinie 9:00 rano
mieszkańcy Wałbrzycha odczuli wstrząsy, które wprawiły
w drżenie wyroby ze szkła i
porcelany. Między godz. 9:00
a 9:15 na Szczawienku dało
się słyszeć hałas podobny do
odległego grzmotu, któremu
towarzyszył stukot drżących
szyb okiennych, obrazy na
ścianach zaczęły się kiwać, a
przedmioty poruszać. „Sprawcą” tych efektów nie była
przejeżdżająca ciężarówka
czy walec drogowy, tylko...
trzęsienie ziemi! I chociaż
wstrząsów tych nie odnotowała aparatura we wrocławskim obserwatorium sejsmograficznym, to informacje
napływające z dolnośląskich

miejscowości nie pozostawiały złudzeń. To wydarzyło
się naprawdę. Sprawę opisała
wałbrzyska gazeta Waldenburger Wochenblatt. My ją
przypominamy.
O godz. 9:30 w Dziećmorowicach wystąpiło słabe
trzęsienie ziemi, w wyniku
którego ucierpiała środkowa część wsi. Najsilniejszy
wstrząs wystąpił chyba w
okolicy szkoły protestanckiej.
Z kolei w letnim dworku odspoił się tynk między ścianą a
sufitem. Z kolei na murowanym popielniku pojawiły się
rysy. Wszystko to wywołało
niemałe przerażenie przebywającej w letnisku osoby. W
sąsiednim majątku wstrząs

zrzucił z krzesła dziewczynę.
Gdy drżenie ustało, nad wsią
przeszła burza z ulewą, nie
wyrządzając większych szkód.
W Głuszycy z powodu trzęsienia samoczynnie zamykały
się drzwi i drżały piece. Wstrząsy najsilniej odczuwalne były w
pobliżu kościoła luterańskiego.
W Walimiu drżenie ziemi było
na tyle silne, że domowe meble i sprzęty kołysały się w
przód i w tył, a ciężarki zegara
w wieży uderzały o siebie.
Mieszkańcy niektórych domów
wybiegli w popłochu na ulice.
Osoby przebywające w wieży
widokowej na Wielkiej Sowie
również odczuły wstrząsy, którym towarzyszył przeciągły
ryk dochodzący spod ziemi.

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (Piotr Frąszczak/www.shutterstock.com)

» Przeszło 120 lat temu na Dolnym
Śląsku zatrzęsła się ziemia

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny
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Miasto wybuduje nową szkołę?
Historia PSP nr 21 w wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze sięga lat 80
ubiegłego wieku. Obecnie obiekt przysparza coraz więcej zmartwień
włodarzom miasta.

- Szukamy najlepszego
rozwiązania. PSP nr 21 jest
wielkim wyzwaniem inżynierskim. Ocena jest taka, że
remont obecnych budynków

jest nieracjonalny finansowo i
rozważamy bardzo poważnie
budowę nowego obiektu, nowoczesnego, który pomieściłby dzieci ze wszystkich klas,

a więc około 800 uczniów i
maluchów z oddziałów przedszkolnych. Sygnalizuję ten
problem, bo to szkoła wybudowana w okresie, kiedy
projekty tego typu realizowane były inną techniką i nie
wytrzymują obecnie próby
czasu – podkreśla Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
Możliwe, że wybudowany zostanie na tere-

nie obecnej szkoły
obiekt, któr y byłby
połączony z salami
gimnastycznymi i innymi obiektami, które w ostatnich
l a t a c h
u d a ł o
się wyremontować.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Dzieje się tak, bowiem budynek wymaga poważnego remontu i dlatego być może w tym
miejscu już wkrótce powstanie
nowoczesny obiekt szkolny.

WIESZ CO | NR 23/8.6.2021 r.

Tu się „kajtnąć”, tam „kimnąć”
Być może dla niektórych to pierdoła, jak zgubiona stówa w spożywczaku
lub wyrzucone jedzenie po długim weekendzie czerwcowym. Nie dla nas!
Wydatki posłów i senatorów na taksówki i hotele w zeszłym roku przyprawiają o ból głowy. Jak po wypiciu litra wódki ze szwagrem na grillu. Wybrańcy narodu przebimbali na przejazdy i noclegi prawie milion złotych.
Nie patrząc na nic, pełnymi garściami czerpali z tego, co im się należy.

Nie zamierzamy tych wydatków
bagatelizować, jak premier Mateusz
Morawiecki i jego kumpel z kancelarii Michał Dworczyk zawiadomienia
przez NIK prokuratury ws. wyborów
kopertowych. Uśmiechy i deprecjonowanie tego, co wymyślił Marian
Banaś, to jak robienie przez dzieciaka
przyłapanego na podglądaniu sąsiadki miny niewiniątka.
Z pewnych rejonów dobiegają
wieści o rzeczach absolutnie niewytłumaczalnych. Posłowie przehulali na taksówki jakieś 800 tys.
zł. Ogarniacie to! Od listopada 2019

do grudnia 2020 roku. Przez 14 miesięcy. Rekordzistą okazał się Paweł
Kowal z Koalicji Obywatelskiej, który według wyliczeń na stronach sejmowych przepuścił na taryfy ponad
30 tys. zł. Wy w ciągu roku pewnie
nie wydacie tyle na jedzenie. Pamiętajcie, że na prowadzenie swoich
biur parlamentarzyści otrzymują
co miesiąc jakieś 15 tys. zł. Biedaczyska muszą z tego opłacić pensje
pracowników, wydać parę groszy
na ogrzewanie, gaz i prąd. Mogą z
tego też opłacać przejazdy taksówkami. I robią to nie mniej chętnie niż

krezusi w Dubaju rozsmakowują się
w Golden Phoenix Cupcake, jednym
z najdroższych deserów świata! Pieniądze to jedno, ale pomyślcie, jakie
to mało ekologiczne, gdy jednego
dnia połowa Sejmu zjeżdża się na
Wiejską taryfami. Później ci sami
posłowie karmią nas banałami o
ochronie środowiska. Dać im rower,
może nawet tandem, niech gnają
na obrady. Będzie taniej i zdrowiej.
Mało wam? Zagłębiliśmy się w
odmęty internetu jak Jack Sparrow
przemierzający ocean i wyłowiliśmy
kolejnego kwiatka. Choć wirus szalał,

senatorowie rozbijali się po hotelach,
wydając w ciągu roku ponad 125 tys.
zł. Ci też nie mają prawa narzekać
na pobory, a jeszcze dostają co roku
7,6 tys. zł na łebka na noclegi poza
Warszawą i miejscem zamieszkania.
Niby w pandemii hotele były zamknięte, ale nie dla wszystkich. Byli
tacy, którzy mimo epidemii, wydali
prawie cały ryczałt.
Znamienne, że politycy pytani
o wydatki przeważnie denerwują
się bardziej niż kobiety tuż przed
menstruacją. Wszak dostają ciężkie
pieniądze, żeby mogli harować

Fot. archiwum
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na rzecz małych ojczyzn. Teraz zamknijcie oczy i zastanówcie się, co
wasi parlamentarzyści zrobili dla
regionu. Ale konkretnie, bez pitolenia. Doświadczycie wygadywania
głupot, czyli specjalność zakładu w
cenie, prawda?! Chyba mniejszym
obciachem niż usprawiedliwianie
poselskiej niemocy, jest zrobienie
grilla na balkonie, założenie skarpetek do sandałów lub obnoszenie się
z kontem na Naszej Klasie.
Powiedzmy sobie szczerze. Szastanie pieniędzmi przez posłów i
senatorów w sytuacji, gdy wiele
rodzin z kalkulatorem żyje w ręku
od pierwszego do pierwszego, jest
bardziej irytujące niż wrastający paznokieć w dużym palcu u stopy lub
niepracujący kuzyn, który odwiedził
was na święta, a został do wakacji.
Na rozrzutność polityków pewnie
z lekkim niedowierzaniem pokiwaliby głową nawet tacy bogacze
jak Michał Sołowow czy Zygmunt
Solorz. Różnica jest jednak taka,
że milionerzy wydają na zachcianki
swoje pieniądze, a na utrzymanie
polityków – cytując bohaterów
„Rejsu” Marka Piwowskiego – pan
płaci, pani płaci, my płacimy, to są
nasze pieniądze. Słowem, społeczeństwo płaci.
Pytanie jest zasadnicze. Padające
wielokrotnie. Zadając je zamierzamy
być co najmniej tak poważni jak
Donald Tusk stający przed sejmową
komisją ds. Amber Gold lub trenerzy
w szatni przed finałem piłkarskiej
Ligi Mistrzów. Po co nam 460 posłów i 100 senatorów? Nie chcemy
upraszczać sprawy i sprowadzać jej
do jednego. Jak robi to para singli na
pierwszej randce, chwilę po poznaniu się na Tinderze. Jak nie wiadomo
o co chodzi, to idzie o… forsę.
Dobra, bez jaj, serio pytamy.
Mamy 16 województw. Czy nie
wystarczy, żeby średnio z każdego
na Wiejską wyjeżdżało 10 ludzi?
To i tak dawałoby sporą liczbę, bo
aż 160 posłów. Senatorów też mogłoby być tak o połowę mniej. Nie
chce nam się liczyć, jakie by to były
oszczędności, bo z matematyką jest
u nas jak u ministra Przemysława
Czarnka z wiedzą o szkolnictwie, ale
na oko widać, że trochę by zostało
w państwowej kabzie. A to, że nie
napchałoby jej sobie kilku przyjaciół
króliczka… Tylko komu zależy na
tym, żeby rżnąć gałąź, na której siedzi. Zdecydowanie lepiej wychodzi
rżnięcie głupa.
Tomasz Piasecki
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Do grona członków stowarzyszonych w Lokalnej
Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej dołączyły dwa kolejne turystyczne podmioty:
Hotel i Restauracja „Fregata” w Zagórzu Śląskim
(Fregata Pensjonat) oraz OSiR Świebodzice.

LOT AW liczy już 35 członków.
- Mamy duże przekonanie, że
wspólne działania turystyczne

przynoszą największe korzyści.
Witamy na pokładzie LOT AW
Fregatę z Zagórza i świebodzicki

OSiR – mówi prezes LOT AW, Anna
Żabska.
Hotel i Restauracja „Fregata” w
Zagórzu Śląskim to obiekt o długiej
historii. Zbudowany został w 1914
roku pierwotnie jako parterowe
schronisko i od tej pory gości u
siebie turystów i podróżników,
którzy przybywają w te strony,
by zaznać wypoczynku tuż nad
brzegiem Jeziora Bystrzyckiego z
pięknym widokiem na zaporę.

» Wałbrzych chce sam odbierać odpady, bez pomocy firmy zewnętrznej

OSiR Świebodzice Sp. z o.o. istnieje od 2013 r. Wcześniej od 1975
r. funkcjonował jako jednostka
budżetowa pod nazwą Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Świebodzicach. OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
to jedna z najprężniej działających
jednostek w regionie świadcząca
usługi w zakresie sportu, rekreacji,
rehabilitacji, kultury i szeroko rozumianej rozrywki.

Fot. użyczone (LOT AW)

LOT rośnie w siłę
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lepiej, może nawet za niższe kwoty. Razem ze spółką
MZUK podjęliśmy decyzję,
że od jesieni rozpoczniemy
odbiór odpadów własnymi
siłami i to będzie realizowane
na pewno. Chodzi o to, by
miasto było lepiej utrzymane

i być może taniej – tłumaczy
Szełemej.
Wiele wskazuje również na
to, że w niedalekiej przyszłości
MZUK przejmie dotychczasowe
obowiązki Alby w zakresie odśnieżania miasta i innych usług
komunalnych, bo nie były one

wykonywane na zadowalającym poziomie. Odczuli to
mieszkańcy i kierowcy podczas
minionej srogiej zimy, gdy
odśnieżanie dróg w mieście,
zwłaszcza osiedlowych, pozostawiało wiele do życzenia.
SCB

Ząbkowice Śl. – 28 zł

Kłodzko – 28 zł

Jaworzyna Śl. – 29 zł

Jelenia Góra – 35,20 zł

Żarów – 29 zł

Bielawa – 27 zł

Nowa Ruda – 32 zł

Marcinowice – 30 zł

Gmina Świdnica – 26 zł

Wałbrzych – 27 zł

Miasto Świdnica – 29 zł

Nie będzie podwyżek.
Zdziwieni tym faktem?
Szykują się spore zmiany w sprawie gospodarowania odpadami w mieście. Gmina zamierza zrobić radykalne kroki w tym zakresie. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej
mówi, że na razie miasto nie ma zamiaru
podnosić cen za odpady.
W kwestii gospodarki odpadami, jeśli chodzi o koszty,
które obecnie ponoszą mieszkańcy, Wałbrzych mieści się w
średniej krajowej dotyczącej
stawek za odpady segregowane i odpady niesegregowane. Koszty ponoszone
przez mieszkańców są jednak
w dużej mierze uzależnione
od tego, jak podchodzimy do
tematu segregowania odpadów. Powinniśmy segregować coraz więcej i staranniej,
od tego nie ma odwrotu. Jeśli
będziemy źle dzielić śmieci,
to będziemy płacić więcej.
- Chcemy zorganizować własne zagospodarowanie odpa-

dów. Strzałem w dziesiątkę
była budowa, przy 17-milionowym wsparciu unijnym, instalacji przetwarzania odpadów.
Mimo wzrostu cen, energii
elektrycznej, kosztów pracy i
innych składników, nie ma w
naszym mieście konieczności
podnoszenia cen za odpady,
a w wielu innych miastach
takie podwyżki są wprowadzane – mówi prezydent Roman Szełemej. Jego zdaniem
MZUK sprawnie zajmuje się
tym tematem i skutecznie od
wielu lat prowadzi kampanię
ograniczenia odpadów.
- Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, gdzie

spada liczba odpadów produkowanych przez mieszkańców. Zwłaszcza dotyczy
to opakowań plastikowych i
nasza kolejna kampania, by
nie kupować artykułów w
plastiku, ma sens i przynosi
wymierne korzyści i efekty –
kontynuuje prezydent.
W najbliższym czasie odbiór
odpadów ma zostać jeszcze
zoptymalizowany, a ma stać się
tak, bowiem miasto zamierza
przejąć gospodarkę odpadami
od firmy zewnętrznej i wziąć
ten ciężar na własne barki.
- Firma Alba dobrze wykonuje swoje obowiązki, ale
uważamy, że możemy to robić

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Stawki za odpady segregowane (na osobę)

Czternastu kolarzy z klubu GVT BMC Bornga 3SOFT Świebodzice wyruszyło
w wyjątkową trasę. Za cel postawili sobie dotarcie na Hel w jeden dzień.
Udało im się!

w ubiegłym roku przejechali oni
z Wrocławia do Kołobrzegu na
rowerach w niespełna 13 godzin.
Tegoroczny wyjazd został zorganizowany, aby wspomóc fundację,

która zajmuje się m.in. organizacją
imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
lub rodziców. By ułatwić logistykę
fundacji, potrzebny jest jej po-

jemny bus do transportu m.in.
wózków, przyczepek i pontonów
na imprezy triathlonowe.
Teraz kolej na nasz ruch, wszystkich chętnych zapraszamy do
wsparcia fundacji Fizjotriterapii
Follow Your Dreams. Wpisz w
swojej przeglądarce „Zbiórka na
busa dla fundacji FizjoTRITerapia”
i zrób, co ci serce podpowiada.
Razem możemy bardzo dużo!

Fot. użyczone (Sztos)

Rowerami na Hel w szczytnym celu
Kolarze ostatecznie pokonali 620
km, z czego ponad 300 km przejechali w ulewnym deszczu... Było
ciężko, ale dotarli w wyznaczonym
czasie. Warto przypomnieć, że
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Fot. KaR

» W gospodarstwie domowym po
podwyżce od 1 czerwca tego roku
świdniczanin zapłaci miesięcznie 29 zł
(dotychczas było to 26 zł)

Śmieci w Świdnicy coraz droższe
Opłaty za wywóz odpadków rosną w całej Polsce. W wielu przypadkach stawki podskoczyły
nawet o kilkaset procent. Decyzje o podwyżkach bywają zaskarżane do sądów... To ciężki
temat. Ceny właśnie poszybowały w górę też w Świdnicy.
nich lat duże przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem
odpadów stosowały ceny
dumpingowe i wyeliminowały
konkurencję.
Rośnie ilość śmieci odbieranych od mieszkańców, a
co za tym idzie, koszty ich
odbioru. W 2020 roku z nieruchomości zamieszkanych i
niezamieszkanych położonych
w Świdnicy odebrano łącznie
24 648,91 ton odpadów komunalnych, dla porównania w
2019 roku było to 22 311,96
ton.
- Obserwowane w całym
kraju podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami wynikają nie tylko ze wzrostu
kosztów za ich odbiór, ale
również z braku rynków zbytu
na surowce wtórne pozyski-

wane z selektywnej zbiórki i
pozyskiwane w instalacjach,
a przede wszystkim z przerzucenia kosztów gospodarki
odpadami jedynie na mieszkańców, poprzez zwolnienie
z odpowiedzialności finansowej producentów opakowań
i produktów w opakowaniach – tłumaczy Magdalena
Dzwonkowska, rzecznik UM
Świdnica.
Istotny wpływ na podwyżki
ma opłata środowiskowa,
ustalana w drodze rozporządzenia przez ministra środowiska. W 2019 roku wynosiła
170 zł, a w tym roku aż 270 zł.
Wzrost cen gospodarowania
odpadami wynika też z zakazu
importu odpadów wprowadzonego przez Chiny, które
wcześniej były największym

światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku. Tak
właśnie, sytuacja w Chinach
ma teraz bezpośredni wpływ
na sytuację w naszej małej
Świdnicy...
W gospodarstwie domowym po podwyżce, która
obowiązuje od 1 czerwca tego
roku, mieszkaniec zapłaci miesięcznie 29 zł (dotychczas 26
zł). Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to
zapłaci trzykrotną wysokość
stawki, tj. 87 zł miesięcznie
(dotychczas 78 zł).
– Drastyczne podwyżki objęły w różnym stopniu prawie wszystkie samorządy w
Polsce, które już wielokrotnie apelowały do polityków

rządzącej partii o przemyślaną reformę przepisów o
zagospodarowaniu odpadów
i utrzymaniu czystości w gminie. Źle przygotowane zmiany
w gospodarce odpadami, a w
praktyce rozmontowanie całego systemu, spowodowały,

że ich koszty muszą ponosić
mieszkańcy. Obowiązująca
ustawa zabrania samorządom
pokrywania części kosztów
utrzymania systemu wywozu
odpadów – mówi prezydent
Beata Moskal-Słaniewska.
KaR
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Miasto zmuszone było
do podwyżki? Przyjrzyjmy
się okolicznym miastom. W
Kłodzku za wywóz śmieci
od osoby płaci się 28 zł, w
Wałbrzychu 27 zł, w Marcinowicach 30 zł, w Jeleniej Górze
35,20 zł. W Świdnicy do tej
pory obowiązywała zaś stawka 26 zł. Pora na zmianę...
Co wpływa na powszechne
podwyżki? Wzrost cen usług
firm wywożących śmieci, w
tym wzrost kosztów paliwa
i cen energii elektrycznej, a
także wzrost pensji minimalnej dla pracowników. Kolejny
istotny problem, który ma
wpływ na wzrost opłat za
wywóz śmieci, to spadek cen
surowców. Rosną ceny wywozu. Jak mówią przedstawiciele
samorządów, w ciągu ostat-

FaKtY

Latawiec z wyjątkową technologią
Świdnicki Latawiec jednym z 9 szpitali w Polsce i 200 w Europie, które Komisja Europejska doposażyła w wysokiej klasy urządzenia do dezynfekcji.

- Dzięki temu wysokiej klasy
innowacyjnemu urządzeniu w
naszym szpitalu możliwa będzie
szybsza i dokładniejsza dezynfekcja pomieszczeń, co z pewnością
przełoży się na bezpieczeństwo
i komfort zarówno naszych pa-

cjentów, jak i personelu – mówi
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świdnicy Grzegorz Kloc.
W przeciwieństwie do wielu
stacjonarnych robotów do dezynfekcji, UVD Robot jest mobilnym,

w pełni autonomicznym urządzeniem, które integruje skoncentrowane światło UV-C w celu niszczenia struktury DNA i RNA chorobotwórczych mikroorganizmów
nie tylko na powierzchniach, ale
także w powietrzu, zapewniając w
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pełni kompleksowe rozwiązanie w zakresie zapobiegania zakażeniom. Roboty
UVD umożliwiają szpitalom
zmniejszenie przenoszenia
chorób poprzez zabijanie
99,99% bakterii, wirusów
i grzybów w ciągu około
10 minut w pomieszczeniu
takim jak sala chorych czy
sala operacyjna.
KaR

Fot. użyczone (Szpital Latawiec)
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na opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie robót na stacji Szklarska Poręba
Średnia w ciągu linii nr 311
Jelenia Góra – granica państwa (Jakuszyce).
Ustanawiając program rząd
chce zwiększyć lokalnym społecznościom dostęp do transportu kolejowego. Na ten cel
przeznaczono 1 mld zł. Środki
zostaną wykorzystane m.in.
na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków
kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych
z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych.
Program przyczyni się to do
ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej
komunikacji wojewódzkiej i
międzywojewódzkiej.

Fot. KaR

» Budowa nowych przystanków to lepszy dostęp do kolei

MS/KaR

Więcej przystanków
dla naszych pociągów

„Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata
2021-2025 to kolejny etap
likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Za 1 mld zł
zbudujemy i odbudujemy
przystanki kolejowe oraz wydłużymy perony tam, gdzie
nie mogą zatrzymywać się
pociągi dalekobieżne. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i dostępną również
dla mieszkańców mniejszych
miejscowości” – to cytat ministra infrastruktury Andrzeja
Adamczyka z oficjalnego komunikatu prasowego.
W województwie dolnośląskim projekt obejmuje 11
przystanków. W planach jest

budowa nowych przystanków osobowych: Świdnica
Zawiszów (trasa z Dzierżoniowa przez Świdnicę do Strzegomia i Legnicy), Legnickie
Pole, Mirków, oraz nowego
przystanku we Wrocławiu
(na trasie w kierunku Oleśnicy), a także budowa w
nowej, wygodniejszej lokalizacji przystanków Piotrowice
Świdnickie (linia kolejowa
274 z Wrocławia przez Wałbrzych do Szklarskiej Poręby) i
Pasieczna (trasa Dzierżoniów
– Świdnica – Jaworzyna Śląska – Legnica).
- W całej Polsce, dzięki realizacji rządowego programu
budowy przystanków kolejowych, mieszkańcy zyskają

lepszy dostęp do kolei. W
zależności od potrzeb, przebudujemy perony, zmienimy ich
lokalizację lub wybudujemy
nowe przystanki. Pasażerowie
będą wsiadać do pociągów
bezpieczniej i wygodniej –
zapewnia prezes zarządu PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A.
Ireneusz Merchel.
Program przewiduje również odbudowę nieczynnego
przystanku Strzelce Świdnickie
(linia 285) oraz przebudowę i
odbudowę peronów w Ścinawie, Twardogórze i Szklarskiej
Porębie (Szklarska Poręba
Dolna oraz Szklarska Poręba
Średnia). PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. ogłosiły już
postępowanie przetargowe

REKLAMA

Jedni się cieszą, inni złorzeczą. Chodzi o przystanki kolejowe w powiecie świdnickim. Okazuje się, że ich przybędzie. Podróżni zyskają
lepszy dostęp do kolei. Słychać też głosy, że
teraz szybciej będzie na piechotę...
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roZmoWa tYgoDNIa

U nas trzeba
się umorusać
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» - To chłopcy częściej tulą, głaszczą, a nawet wożą w wózku nasze
kurki – mówi Magdalena Gwiazda, właścicielka Chicken Land

Niedawno 9-letnia córka znajomych wpadła do
mieszkania z okrzykiem
„Ale fajowo było u kurek”.
No i zrodził się pomysł, żebyśmy porozmawiali…
- Cieszę się, bo to miejsce
bardzo podoba się dzieciom.
Właściwie w każdym wieku.
Zarówno tym młodszym, jak i
nieco starszym. Zauważam zachwyt na twarzach najmłodszych, gdy do nas przyjeżdżają
i pewnego rodzaju rozczarowanie, w chwili wyjazdu.
No dobrze, a jakby Pani
scharakteryzowała Chicken
Land?
- To raj dla dzieciaków i zwierzaków. Nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce, gdzie można kury karmić z ręki, głaskać jak
psiaka, a nawet wziąć na ręce.
Przynajmniej ja o podobnym
miejscu nie słyszałam.
Po miesiącach spędzonych przez dzieci przed
komputerami kontakt z naturą to najlepszy pomysł na
spędzanie wolnego czasu?
- Oczywiście! Dzieci mają
nowe doświadczenia i otrzymują tu subtelną edukację o
gospodarskich zwierzętach. A
zwierzaki na widok dzieci reagują zaskakująco przyjaźnie i
chętnie przybiegają na karmienie i pieszczoty. Trudno opisać
tę radość dzieci z kontaktu z
naszymi zwierzętami. Najlepiej przekonać się samemu.
Dzieciaki mają też kontakt z naturą, mnóstwo przestrzeni nie
tylko do zabawy, ale i edukacji.
Mogą do woli hasać na łące.
W końcu macie „Wypasioną Polanę” Cóż to takiego?
- To kolejna alternatywa na
trudne ostatnio czasy. Praca

online, praca z dziećmi przy
nauce zdalnej, może umęczyć
najbardziej wytrzymałych.
Zapraszamy na totalny reset!
Śpiew ptaków, pachnące teraz
jabłonie, bociany i podchodzące blisko sarny zapewnią maksymalny i naturalny
relaks, a oferujemy jeszcze
więcej, Wypasioną Polanę…
bo choćby rano i po południu
wypasają się na niej nasze
kozy.
Chicken Land to miejsce,
w którym wręcz należy się
umorusać, opaść leniwie na
trawę, wyłączyć myślenie?
- Dokładnie, bardzo dobrze
Pan to ujął! Kury i kozy to
wyluzowane zwierzaki – zostawiają po sobie „ślady”
gdzie popadnie. Ale spokojnie, dbamy bardzo o higienę.
Niektórzy uważają, że wdepnąć w „ślad” to szczęście. Kto
chce zaznać tego szczęścia,
musi nas odwiedzić! Przestrzeń, piękne widoki na Trójgarb i Chełmiec, to już tylko
dopełnienie rajskich doznań
szczęśliwości.
Dzieci wychowywane dziś
„pod kloszem” potrafią bawić się z kurami? Są nimi
zainteresowane?
- Sama jestem zaskoczona
tak pozytywnym odbiorem!
Mamy tu kurnik, którym zachwycają się dziewczynki, ale
i taki, który fascynuje chłopców. I powiem, że ku zaskoczeniu rodziców częściej to
właśnie chłopcy tulą, głaszczą,
a nawet wożą w wózku nasze
kurki.
Kury w wózku?!
- Tak! U nas wszystko jest
szalone, oryginalne, bo właśnie o to chodzi, by być ze

zwierzętami blisko. To nie jest
muzeum, w którym chodząc
po eleganckich salach broń
Boże niczego nie wolno dotykać. Tu jest przeciwnie. Bawić
się, biegać, dotykać – wręcz
należy to wszystko robić. Im
bliższy kontakt ze zwierzętami, tym lepiej.
Najmłodsi nie wołają na
kury kaczki i nie krzyczą do
nich „taś, taś, taś”?
- O dziwo nie, choć domyślam się, skąd to pytanie. To
miejsce dla wszystkich, a jeśli
przez myśl przeszło Panu, że
mieszczuchy nie będą mieli, co
u nas robić, to muszę Pana…
rozczarować. Jestem pewna,
że będą zachwyceni.
Odetchnąłem z ulgą.
- (Śmiech) Dlatego wizyta
w Chicken Land powinna być
obowiązkowa co najmniej
raz na pół roku. Unikniemy
wtedy zagrożenia, że dziecko
zapytane, skąd biorą się jajka,
odpowie, że ze sklepu, albo,
że gdy zobaczy kozy, krzyknie:
„O! Owce”!
W porządku, przyjeżdżają
rodzice z dziećmi i co mogą
tu robić?
- Przede wszystkim poznać
bliżej nasze kury i kozy. Mogą
spędzić dzień na rodzinnym
biwaku z grillem lub przy
ognisku, poskakać na trampolinie i zjeść najlepsze frytki
w gminie, a może nawet w
województwie (uśmiech).
Czego dowiedzą się na
miejscu?
- Poznają zwyczaje kur i kóz,
podobieństwa i różnice między
ich dietą, przyzwyczajeniami,
zachowaniem. A także dostaną
instrukcje, jak skorzystać z dobrodziejstw natury, na przykład

Fot. użyczone (Archiwum Magdaleny Gwiazdy)

Jesteśmy pewni, że gdy po raz pierwszy
zobaczycie Chicken Land, głośno krzykniecie „wow”. Tak reaguje większość
odwiedzających miasteczko kur w Borównie. Co ciekawe, dzieci i… dorosłych.
Interesuje nas, czy Magdalena Gwiazda,
właścicielka tego magicznego miejsca,
rozwiąże odwieczny dylemat – co było
pierwsze, kura czy jajko?

jak i dlaczego warto przytulać
się do brzozy.
Misja Chicken Land to
kochać, uczyć, szanować?
Te wzniosłe hasła mają potwierdzenie w rzeczywistości?
- Nie mam co do tego
wątpliwości! Szacunek do
zwierząt oraz udział w zajęciach edukacyjnych wpisane
są w nasz regulamin, choć
i bez tego dzieciaki i rodzice są mega zaangażowani.
Wspólnie dbamy o to, aby
dzieci nie traktowały zwierząt
jak zabawki. Szacunek do
mieszkańców Chicken Land
oraz innych odwiedzających
jest podstawą, a dzieci bardzo chętnie uczą się i zadają
mnóstwo pytań. Kochać…
ja kocham dzieci i uwielbiam zwierzęta. Jak wynika
z komentarzy na naszym Fa-

cebooku, udaje się to przekazać naszym milusińskim.
Mieszkają u was także
Nina, Adam i Bąbel. Kim są?
- To nasze wspaniałe kozy.
Stado kóz powstało dla Nestorka. Jego niestety już z
nami nie ma, ale stado pozostało. Warto nas odwiedzić,
aby chociażby poznać historię
Nestorka. Kozy są rozkoszne, a
Bąbel szybko stał się pupilem
dzieci.
To pytanie zostawiłem celowo prawie na sam koniec.
Skąd w ogóle pomysł na
stworzenie takiego miejsca?
- Ach. Prawie każdy o to
pyta.
Tak myślałem, że w tym
przypadku nie będę oryginalny.
- Okazuje się, że kury to
był niesamowicie ciekawy
pomysł. Gdy kilkanaście lat

temu przeprowadziliśmy się
z Wałbrzycha na wieś, już
zamarzyły mi się kury. Ale
praca na etat uniemożliwiała
założenie kurnika. Gdy urodziła
się moja pierwsza wnuczka,
pomyślałam, że albo teraz albo
nigdy. I dopięłam swego! LGD
Kwiat Lnu pomógł w zdobyciu
dotacji i tak powstał… Chicken
Land w Borównie w gminie
Czarny Bór.
Nie mogę o to nie zapytać. Co było pierwsze, kura
czy jajko?
- To zależy. W Chicken Land
na 100 procent kura, potem
dopiero pojawiły się jajka. Z
kolei odnosząc się do filozoficznych rozważań, sądzę, że
najrozsądniejsze jest pozostawienie tego pytania bez
odpowiedzi. Niech się inni
głowią.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

FaKtY / rEKLama
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Bareja pewnie byłby dumny
Na stojąco lepiej żebyście tego tekstu nie czytali. Dobrze radzimy, bo możecie paść ze śmiechu. Usiądźcie, złapcie się oparcia krzesła i poznajcie historię naszego czytelnika, która wydarzyła się naprawdę. Gdybyśmy nawet
chcieli coś podobnego wymyślić, nigdy byśmy na coś takiego nie wpadli.
Niedawno nasz czytelnik otrzymał
pismo z sądu. Musiał je odebrać na
poczcie, bo w dniu gdy z kopertami
chodził listonosz, nie było go w

domu. No więc jeszcze tego samego
dnia żwawo pognał do urzędu –
wiadomo jak sąd, to musi być coś
ważnego.

Treść korespondencji, mocno go
zdziwiła, nawet rozśmieszyła, a
przed oczami stanęły najsłynniejsze
sceny z filmów Barei, który ochoczo

drwił z paradoksów czasów PRL. Co
było w liście? Sąd powołując się na
przepisy sprzed 15 lat wzywał do
odbioru depozytu w kwocie 10 zł.

Pieniądze miały zostać oddane po
tym, jak pewien bank, w którym nasz
czytelnik miał kiedyś konto, przestał
istnieć. Powiecie, z czego tu drwić,
gdy polskie sądownictwo wstawia
się za obywatelem? Nakłaniając go
do podjęcia gotówki, za którą dziś
nie można byłoby kupić nawet kilograma truskawek. Czekajcie, ale nie
to było najśmieszniejsze. Jednocześnie sąd uprzejmie poinformował, że
podjęcie kwoty będzie możliwe tylko
po złożeniu wniosku w tej sprawie
i wniesieniu opłaty w wysokości…
100 zł. Uszczypnijcie nas, czy to się
dzieje naprawdę? Mężczyzna miał
wpłacić „stówę”, żeby otrzymać
„dychę”. Bez jaj! Na końcu pisma
groźnie wybrzmiało jeszcze zdanie,
że „w przypadku niepodjęcia depozytu orzeczony zostanie jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa”. Nasz
czytelnik postąpił pewnie tak jak
zrobiliby wszyscy. Podarował 10 zł.
Dobra, rozumiemy, że sąd musi
przestrzegać przepisów. Więc należało wysłać pismo i zapłacić za przesyłkę. Informując, zgodnie z literą
prawa obywatela o czekającej na
niego sumie pieniędzy. Ale do cholery, czy nikt w sądzie nie rozumie,
że coś tu jest nie tak? Żeby dostać
swoje 10 zł, trzeba byłoby najpierw
wydać 100. Gdzie tu logika, jakiś
racjonalizm? Litości, czy nie można
zmienić przepisów tak, żeby bardziej
przystawały do rzeczywistości?
Tomasz Piasecki

REKLAMA

» Jeśli chcesz dostać swoje 10 zł, najpierw musisz wpłacić 100

REKLAMA

Fot. (red/www.shutterstock.com)
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Nagrodzili piękne kamienice
Rozstrzygnięto konkurs „Ładny dom”, w którym komisja do rozpatrzenia miała aż 44 wnioski. W trakcie oceny zwracano uwagę na
położenie budynku, jak również zakres prac, jakie w nim wykonano.

Roman Szełemej chwalił wspólnoty mieszkaniowe, dzięki którym tak dużo się zmieniło. - Nigdy
nie odmawiałem wspólnotom w kwestii próśb
o zwiększanie funduszu remontowego. Na dużo

rzeczy nam brakuje pieniędzy, ale są dobrze
wykorzystywane – mówi gospodarz miasta.
Oto kto dostał nagrody: 5500 zł – budynek
przy al. Wyzwolenia 55, 2900 zł – budynki
przy ul. Wrocławskiej 75 i Kościuszki 2, 1500
zł – budynki przy ul. Św. Kingi 3, Przemysłowej
2, 11 Listopada 21, 1300 zł – budynki przy ul.
Limanowskiego 3-Słowackiego 23, Mickiewicza
69, Brzechwy 11, Pługa 2, 1100 zł – budynki
przy ul. Wajdy 2, Brzechwy 8, Mickiewicza 13,
Brzechwy 9, 11 Listopada 44.
SCB

Fot. użyczone (Poletko)

» Olej z wiesiołka. Spróbujecie i przepadniecie

WALIM

Jak nikt stawiają na naturę
Niektórym z was może się to wydać wyświechtane. Nawet możecie
mieć rację, ale poczekajcie moment, nie kartkujcie strony. Za chwilę
każdego przekonamy, że to, co robią w Gościńcu Nowa Wioska to wyjątkowa sprawa. W Rodzinnej Olejarni doskonale wiedzą, jak dbać
o zdrowie i urodę. Jasne, że naturalnie!
Nim was zabierzemy w
miejsce absolutnie magiczne,
zadamy krótkie pytanie. Kto

» Taki syrop to samo zdrowie

chciałby zdrowo odżywiać
się i dobrze wyglądać? Już
widzimy ten las rąk. Teraz każdy chce używać
produktów naturalnych, bez
ulepszaczy oraz
innej chemii,
od której aż
roi się na
etykietach.
Słowo „naturalny” odmieniane jest
na wszelkie

możliwe sposoby, zestawiane
z rozmaitymi rzeczownikami.
Co rusz atakuje was komunikat, że coś jest zdrowe i ekologiczne, ale nie zawsze tak jest
w istocie. Prawda?! Co innego
w Rodzinnej Olejarni.
Gdy zobaczycie to miejsce,
przez chwilę nie wydusicie z
siebie żadnego słowa. Gwarantujemy. Potem będziecie
szukać odpowiedniego określenia, by podkreślić swój zachwyt. Z tym też będą problemy. Zapytacie, dlaczego? W
Dziećmorowicach, niewielkiej
miejscowości pod Wałbrzychem, z dala od zgiełku
miasta, na 10-hektarowej łące,
pewna wielopo-

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

WAŁBRZYCH

To sprawiło, że dyskusje nad przyznaniem
nagród były burzliwe, ale komisji udało się ostatecznie zdecydować i wybrać najlepszą piątkę,
która otrzymała nagrody finansowe. Prezydent
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koleniowa rodzina prowadzi
Gościniec Nowa Wioska. To
nie jest nachalna reklama
jakiejś agroturystyki, bo nie
o wypoczynku będzie, ale o
ciężkiej pracy. A w WieszCo lubimy takie historie. Gdy coś robi się z
pasją. To tu 9 lat temu
właściciele uruchomili
niewielką olejarnię. Mała
maszyna do tłoczenia oleju
zaczęła pracować, a oni
pomyśleli, że najwyższy
czas postawić wszystko
na jedną kartę, czyli na...
naturę. Tak zaczęto wytwarzać olej lniany. Klientom
wyrób tak posmakował, że
zaczęli pytać o inne produkty.
Co było robić, kupiono więk-

szą maszynę do tłoczenia
oleju na zimno. I tak zaczęto
produkować olej rzepakowy,
słonecznikowy, kokosowy,
z wiesiołka,

czarnuszki czy ostropestu. Uff,
jest tego trochę. Robione na
tradycyjnych prasach ślimakowych. Słowem Naturalne Oleje, dlatego, że nie są w żaden
sposób „ulepszane” lub poddawane procesom mechanicznej filtracji. Ot tak zwyczajnie
po prostu przechodzą najkrótszą drogę od ziarna do oleju
na stole. I to my rozumiemy.
I tak od kilku lat, ale zaraz,
zaraz, tłoczenie to nie wszystko. Jest też mydlenie i na
pewno nie oczu.
W Rodzinnej Olejarni powstają wyjątkowo „czyste”
mydła. Powiecie, że to produkty, które mają sprawiać,
że będzie właśnie czyściej, ale
same też dobrze, gdy są…
naturalne. A jakże. Ich bazą
są rzecz jasna oleje, powstające w sąsiedztwie. Mydła
wytwarzane są ręcznie, destylowane odpowiednią wodą.
Tu też leżakują i dojrzewają, aby stały się wydajnymi,
kremowymi, po prostu mydlanymi kostkami pełnymi
witamin i minerałów potrzebnych skórze. Niespotykane!
W Gościńcu Nowa Wioska wszystko jest naturalne.
Wszystko to, co produkowane
na miejscu i sprowadzane. Oliwa z oliwek, octy owocowe,
wszelkie soki, miody, masła
(z orzechów nerkowca, laskowych, arachidowych), kremy
migdałowe, pasty sezamowe.
Wytwarzane są w oparciu o
proste receptury pochodzące
wprost z natury. Sprzedawane
pod marką Poletko. Ale co tam
marka, ważne, że wszystko
jest naturalne.

» Bazą dla naturalnych mydeł są… oleje

ToP
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Fot. użyczone (UM Świebodzice)

» Każdy może włączyć się w akcję sprzątania Świebodzic

ŚWIEBODZICE

Sprzątnąć kąty, pomóc Zuzi
To plan na najbliższy weekend. Dwa w jednym, to prawie jak w starej reklamie pewnego
szamponu. My jednak piszemy o dobrych uczynkach, które możecie zapisać na swoje konto
w Świebodzicach. Najpierw posprzątać miasto, a później wziąć udział w akcji charytatywnej.
Druga edycja porządkowej akcji już w sobotę (12
czer wca). Przypomnijcie
sobie wrzesień, gdy wielu
złapało za grabie, łopaty,
wyciągnęło z szafy ręka-

wiczki i nie patrząc na nic
ładowało zebrane śmieci
do worków. Tak było. Teraz
niech też tak będzie. A co!
Przyznacie, że jakoś przyjemniej żyje się w posprzątanej

miejskiej przestrzeni. To tak
jak w mieszkaniu. Gdy przelecicie odkurzaczem podłogi,
a później na mokro jeszcze
poprawicie mopem, to jakoś
robi się milej.

GŁUSZYCA

Na Bator musieli
trochę poczekać

Każdy może sprzątać. Także
organizacje pozarządowe,
kluby sportowe oraz instytucje
miejskie. Wszystkich namawiamy. To nie tylko fajna inicjatywa z zacięciem ekologicznym,

ale chyba każdemu przyda się
ruch na świeżym powietrzu. A
gdy uda się połączyć przyjemne z pożytecznym, to… nie ma
co gadać. Idziemy sprzątać.
W tym roku plan jest taki,

by uporządkować trzy rejony
Świebodzic. Zbiórkę wyznaczono o godz. 11:00 w następujących lokalizacjach: Ciernie
(pętla autobusowa), Pełcznica
(pętla autobusowa) oraz teren przy stadionie miejskim
(ul. Sportowa 15). Oczywiście
akcja będzie przebiegała z
zachowaniem wszelkich zasad
sanitarnych. Każdy dostanie
ekologiczną torbę, a także zostanie wyposażony w worki na
odpady oraz rękawiczki. Odpady zbierajcie z zachowaniem
zasad wstępnej segregacji
do dedykowanych worków.
Zgłaszać się do sprzątania
można w Wydziale Promocji
i Komunikacji Społecznej UM
w Świebodzicach (tel. 74 66695-71, e-mail: promocja@
swiebodzice.pl).
Zmęczeni po sprzątaniu,
następnego dnia w niedzielę
(13 czerwca) super gdybyście pojawili się na charytatywnym turnieju piłki nożnej
pod patronatem burmistrza
miasta Pawła Ozgi. To nie
będzie zwykły turniej. Kwota
uzbierana na świebodzickim
stadionie w trakcie wszystkich
meczów zostanie przekazana
na leczenie Zuzi Wieczorek,
która urodziła się z niedrożnością jelita cienkiego. Ponadto zdiagnozowano u niej
mózgowe porażenie dziecięce
– spastyczność lewostronną z
towarzyszącą epilepsją objawową. Oglądanie piłkarskich
zmagań i pomaganie to bardzo dobre połączenie.
Red

» Tekst dyktanda na tę okazję przygotowała znana pisarka, Joanna Bator

Centrum Kultury-Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszycy ponownie zaprasza do
zmagań z zawiłościami ojczystego języka podczas organizowanego po raz dziewiąty
dyktanda miejskiego. Tym
razem już wszystko powinno
pójść jak z płatka. Wertujcie
słowniki, szukajcie książek, no
i przypomnijcie sobie zasady
ortografii oraz interpunkcji.
To wszystko na pewno przyda

się 19 czerwca o godz. 10:00.
Wtedy odbędzie się dyktando.
Tekst specjalnie dla uczestników przygotowała związana z naszym regionem znana
pisarka Joanna Bator. Wydarzenie objęli patronatem honorowym starosta wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski oraz
burmistrz Głuszycy Roman
Głód.
Do sprawdzenia swoich
umiejętności ortograficzno-

-interpunkcyjnych zapraszamy mieszkańców powiatu
wałbrzyskiego, którzy ukończyli 13 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca
do godz. 16:00 w siedzibie
CK-MBP w Głuszycy przy ul.
Grunwaldzkiej 26 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysyłajcie zgłoszenie
na adres: ckmbp@gluszyca.
pl. Ale uwaga, ilość miejsc jest
ograniczona. O uczestnictwie

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

O dyktandzie miejskim już pisaliśmy w tym miejscu.
Jak wiele inicjatyw, również zmagania z językiem polskim trzeba było wczesną wiosną odwołać z powodu
wysokiej liczby zachorowań na COVID-19. Właściwie
przesunąć w czasie. A jak wiadomo, co się odwlecze…

w dyktandzie decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli czujecie
się na siłach napisać trudny
tekst, lepiej się pospieszcie.

Szczegółowe informacje
dostępne pod nr telefonu
512 041 027 oraz 74 84 56
334. Regulamin wraz z kartą

zgłoszeniową znajdziecie na
stronie internetowej www.
ckmbp-gluszyca.pl.
Red

Przystanek kolejowy na Dzikowcu
Rada Ministrów przyjęła uchwałę o utworzeniu rządowego programu
budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025. Na
liście podstawowej znalazł się przystanek „Boguszów-Gorce Dzikowiec”.

zacji w ramach tzw. Programu
Przystankowego, którego celem
jest zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu

kolejowego. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na
liście rezerwowej 182. Wśród
planowanych działań znalazła

się budowa przystanku „Boguszów-Gorce
Dzikowiec”. Przystanek ten jest istotny z
uwagi na fakt rozszerzenia możliwości dojazdu do ośrodka sportowo-rekreacyjnego
Dzikowiec dla osób przyjeżdżających koleją.
Gminie zależy na zwiększeniu atrakcyjności
oraz dostępności góry dla mieszkańców
oraz turystów.
W dalszych planach dotyczących Dzikowca jest wykorzystanie środków pozyskanych z
Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych na

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

BOGUSZÓW-GORCE

Program obejmuje 355 zadań
za miliard złotych. Ministerstwo
Infrastruktury podało lokalizację
wszystkich inwestycji do reali-
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przebudowę drogi dojazdowej, rozbudowę
infrastruktury parkingowej na terenie OSR
Dzikowiec i modernizację tras downhill.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Szczawno to świetne miejsce do uprawiania dogtrekkingu

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Impreza, że łapy lizać
Tak, sformułowanie w tytule, to nie pomyłka, bo chodzi o dogtrekking, czyli bieg z
psami. Impreza kolejny raz zawitała do Szczawna, co nas bardzo cieszy. Tym razem
z powodu obostrzeń sanitarnych, zamiast całą grupą, startowano w odstępach czasowych, ale to akurat był najmniejszy problem.
Liczył się sam udział, dobra zabawa, ale również – no, nie ukrywaj-

my tego, bo w końcu to był przecież
Puchar Polski – trochę wynik. Startu-

je się, żeby być najszybszym. A może
się mylimy? Dobra, ale do rzeczy.

JEDLINA-ZDRÓJ

Książka jak miłość,
potrafi łączyć

Szczawno-Zdrój to jedno z najbardziej ulubionych miejsc dla lubiących

SCB

sobie pobiegać ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi. Tu zawsze jest doskonała organizacja, przyjazna atmosfera i trasy, że palce, przepraszamy,
łapy lizać. Tu psiaki mogą naprawdę
sobie poganiać. Tym razem zmieniono
lokalizację. Zamiast w Parku Zdrojowym startowano ze Słonecznej Polany, by następnie pognać w kierunku
Chełmca. Reżim sanitarny rzecz jasna
obowiązywał, więc zamiast wystartować całą ławą, uczestników puszczano na trasę w 30-sekundowych
odstępach. Przyjechało prawie 200
miłośników dogtrekkingu dosłownie
z całej Polski z psami różnych ras.
Od kundelków przez teriery, wyżły,
owczarki, a na amstaffach i pitbullach
kończąc.
Skoro były to zawody, to chyba
wypadałoby przedstawić przynajmniej
zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Dodajmy, że rywalizowano
na dwóch dystansach: mini (15 km)
i mid (25 km). Na krótszej pętli u pań
wygrała Dominika Bąkowska z Lokim,
najszybszy u panów okazał się Marcin
Kakoszka z Luną, a w kat. rodzinnej
najszybciej do mety dotarła para Magdalena Krause i Michał Świerczyński z
czworonogiem Cabe. Na dłuższym dystansie triumfowali Karolina Chojnacka
z Fridą, Michał Norbert z Inką oraz
Sandra i Michał Mojkowie z Axikiem.

» Akcja „Czytanie łączy pokolenia” naprawdę połączyła wiele osób

Musiał go przeczytać na głos
tam, gdzie najwygodniej. W
domu przy stole, na kanapie,
siedząc, leżąc, z filiżanką
herbaty lub w parku na ławce. Nagranie musiało być
wyraźne i dobrze słyszalne.
Przed rozpoczęciem czytania
należało spojrzeć w prawo.

Miało to na celu stworzenie
wyobrażenia, że odbiera się
sygnał do rozpoczęcia czytania od innej osoby. Po zakończeniu czytania swojego
fragmentu należało zwrócić
głowę w lewo, czyli „dać”
sygnał do czytania kolejnej osobie. W zeszły piątek

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Z czytelnictwem wiadomo jak jest w Polsce. Nie najlepiej. Dlatego każda inicjatywa zachęcająca do sięgnięcia po książkę jest godna pochwały. Jak choćby
ta wymyślona w Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie.
„Czytanie łączy pokolenia” naprawdę połączyło wielu
mieszkańców.
Myśleliśmy, że większość
uczestników trzeba będzie „wołami ciągnąć”, żeby się zaangażowali. Tymczasem było więcej
chętnych niż miejsc. Czytano
fragmenty „Małego Księcia”
Antoine’a Saint Exupery’ego.
Każdy miał przypisany konkretny kawałek powieści.

Red

łącznie 21 nagrań trafiło do
jedlińskiego Centrum Usług
Socjalnych. Teraz zostaną
one połączone w jeden film.
Usłyszymy na nim około 10
rozdziałów „Małego Księcia”.
Więc jeszcze kawałek powieści zostanie „na później”.
Zachęcamy, by niedługo ini-

cjatywę powtórzyć. A co, jak
czytać, to na całego!
Oczywiście celem akcji
była promocja czytelnictwa
oraz integracja międzypokoleniowa poprzez głośne
czytanie utworu opartego
na książce pochodzącej z
serwisu Wolne Lektury. Je-

steśmy bardzo ciekawi nagrania. Będzie można je
w całości obejrzeć jeszcze
w czerwcu na Facebooku
Centrum Usług Socjalnych w
Jedlinie-Zdroju. Zaglądajcie
tam systematycznie, bo film
może okazać się hitem sieci.
Red
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Jak można tak traktować zwierzę?
Co byście zrobili, gdyby nagle ktoś pozbawił was dachu nad głową, a dodatkowo wokół nie było nikogo kochającego? Teraz chyba rozumiecie, jak czują
się porzucone koty lub psy. Trudno się dziwić, że zaufanie do ludzi u niektórych czworonogów zostało mocno nadwątlone. Każdy z nas może to zmienić.
Wiecie jak?!
BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

Bimber to duży, dostojny pies, który jest
bardzo przyjazny do ludzi i dzieci. Toleruje inne psy na spacerach. Poleca się do
adopcji.

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

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

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

Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
05.03.2020

Czakan to jeszcze mentalnie szczeniak,
wymaga ułożenia. Potrzebuje dużo
przestrzeni i stabilnego życia, które dotychczas go nie rozpieszczało.

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

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

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

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

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

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

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

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

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
13.01.2020

Witek to duży owczarek z charakterem
– szukamy bardzo odpowiedzialnego
domu, który obdarzy psiaka miłością i
będzie potrafił z nim pracować.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: około 15 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
03.02.2021

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20

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

Fot. użyczone (LOT AW)

» Przyznacie sielsko to wygląda. Wiatrak w Gostkowie

Nie tylko Trójgarb się liczy
O wieżach widokowych w regionie pisaliśmy już kilkukrotnie. Jakoś nam się nie nudzi przypominanie o nich, bo w krótkim czasie stały się turystycznym hitem. Tak jak konstrukcja na Trójgarbie, ale to nie jedyne, a właściwie jedno z wielu miejsc, które warto odwiedzić w Starych Bogaczowicach.

Przypomnijmy 2018 rok. To wtedy
na mocy porozumienia trzech gmin –
Czarnego Boru, Starych Bogaczowic i
Szczawna-Zdroju oraz Nadleśnictwa
Wałbrzych, na szczycie Trójgarbu
powstała najwyższa wieża widokowa w Sudetach. Przyciąga ona
wielu turystów, którzy z wysokiej
na 27,5 m konstrukcji z pięcioma
tarasami widokowymi, mogą podziwiać panoramę Gór Wałbrzyskich,
Kamiennych, Sowich, Kaczawskich,
Karkonoszy, Rudaw Janowickich i masywu Ślęży.
Do wejścia na

szczyt zachęca także zagospodarowany teren wokół wieży. Znajduje
się tam duża drewniana wiata z ławkami i stolikami, miejsce na ognisko
oraz stojaki dla rowerów.
Wejść na Trójgarb możecie z różnych stron, szlakami o rozmaitym
stopniu trudności. Choćby z Czarnego Boru (Witków) na wieżę widokową zaprowadzi was niebieski
trakt. Ze Starych Bogaczowic
dostaniecie się na
wzniesienie
kilkoma
szlakami –
żółtym (z
Lubomina), zie-

lonym (ze Starych Bogaczowic i Gostkowa) oraz niebieskim (z Witkowa).
Pamiętajcie jednak, że wieża widokowa na Trójgarbie to nie jedyna
atrakcja w tej miejscowości. Wycieczka może być szczególnie interesująca dla pasjonatów architektury
sakralnej, na których czeka barokowy
kościół Św. Józefa i kaplica Św. Anny
w Sołectwie Stare Bogaczowice. Na
uwagę zasługuje także architektura
kościoła filialnego pw. Matki Bolesnej w Strudze, kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Lubominie czy
kościoła pw. M.B. Częstochowskiej.
Ogromne wrażenie robi też kościół
ewangelicki i cmentarz w Gostkowie,

który od 2016 roku jest systematycznie ratowany przez fundację „Anna”.
W Starych Bogaczowicach zachwycicie się zespołem pałacowym
w Strudze, który od kilku lat jest
pieczołowicie odnawiany przez prywatnych właścicieli. W innym sołectwie – Cieszowie – znajdziemy ruiny
średniowiecznego zamku Cisy. Za
perełki architektoniczne uznawane
są także dwa wiatraki holenderskie.
Mało kto wie, że w gminie znajduje
się najstarszy dom mieszkalny na
Dolnym Śląsku. Jest to pruski mur
pochodzący z 1578 roku. Dom przysłupowy, zwany łużyckim, jest charakterystyczny dla przygranicznych

rejonów Saksonii, Dolnego Śląska,
Łużyc, Czech i Szwajcarii Saksońskiej.
Tereny Starych Bogaczowic doskonale nadają się zarówo dla piechurów, jak i rowerzystów. Malownicze
krajobrazy połączone z zabytkowymi
obiektami to gwarancja udanej
wycieczki.

Na szczyt Trójgarbu i wieżę
widokową prowadzi kilka szlaków
zielony – Gostków – Trójgarb – Chełmiec
żółty – Szczawno-Zdrój – Trójgarb – Bolków
niebieski – Zamek Cisy – Trójgarb – Witków
czerwony – Stare Bogaczowice – Trójgarb

» To jest najstarszy dom mieszkalny na Dolnym
Śląsku. Stoi w gm. Stare Bogaczowice

czarny – Stare Bogaczowice – Trójgarb – Boguszów-Gorce

Red
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» Wałbrzyskie Podgórze, lata 1946-1948. Dawniej chrzczono z reguły
od 2 do 6 tygodni po porodzie (Fot. użyczone/Tyworek-Wałbrzych)

Jak urodzić zdrowe i piękne dziecko?
Czyli nakazy i zakazy dla kobiet w ciąży. Przybyła po 1945 roku ludność z różnych
stron Polski i świata przywiozła ze sobą odmienny bagaż kulturowy, ale to samo podejście do posiadania dzieci. Były one błogosławieństwem i darem bożym. Dlatego
w dbałości o kobietę w ciąży wszyscy byli zgodni: należy chronić ją przed wpływem
złych mocy po to, aby zapewnić dziecku zdrowie, dostatek i powodzenie.
Kontynuujemy cykl tradycji kulturowych przywiezionych do Wałbrzycha. Dziś – na waszą prośbę – omawiamy wierzenia, zwyczaje i obrzędy
związane z narodzinami dziecka.

Syn czy córka?

Brak dzieci w rodzinie postrzegano jako nieszczęście i dopust Boży.
Pożądanym potomkiem – zgodnie
z tradycją – był przede wszystkim
chłopiec jako kontynuator rodu (nazwiska) i gospodarz majątku. Gorzej
było z córką – postrzeganą szczególnie na wsi – jako ,,cudzy towar
w rodzinie”, bo przecież trzeba było
jeszcze do niej ,,dopłacić”, czyli zgro» Pożądanym potomkiem – zgodnie z tradycją – był przede wszystkim
chłopiec. Z czasem najważniejszym kryterium – dla wszystkich grup
kulturowych – stało się jednak zdrowie (Fot. użyczone/Zbiory Katarzyny
Frąszczak)

madzić wiano, aby dobrze wydać ją
za mąż. Z czasem najważniejszym
kryterium – dla wszystkich grup
kulturowych – stało się zdrowie. Płeć
nie miała już takiego znaczenia, ze
względu na zmianę roli kobiety w
społeczeństwie – szczególnie miasto
lub jego bliskość dawały większe
możliwości (edukacja, miejsca pracy).

Oj, nie przez próg…

W trosce o kobietę w ciąży i zdrowie przyszłego dziecka stosowano
dwa rodzaje ograniczeń: terytorialne
i funkcjonalne. Terytorialne miały
związek z przekraczaniem dosłownie
i symbolicznie rozumianej granicy.
Stąd też nie były wskazane dalsze
podróże, ale także przekraczanie
tzw. punktów granicznych tj. próg,
rozstajne drogi, płot. Należało unikać
przestępowania przez przedmioty

i zwierzęta (przechodzenie przez
sznur, drzewo, siekierę czy ogon
psa) – chyba, że kobieta miała przy
sobie w kieszeni kawałek chleba
lub szczyptę soli, bowiem pokarmy
te pełniły funkcję ochronną. Ograniczenia funkcjonalne dotyczyły
tzw. czynności gospodarskich oraz
sprawowania funkcji społecznych,
towarzyskich i obrzędowych. Dlatego kobieta w ciąży nie powinna myć
okien, wieszać prania (podnoszenie
rąk do góry mogło skutkować poronieniem), kisić kapusty lub piec chleba (jako ,,nieczysta” mogła ,,popsuć”
kiszonkę lub ciasto). Ale tak naprawdę ograniczenia gospodarskie chroniły ją po prostu od wykonywania
cięższych prac. W ramach ograniczeń funkcjonalnych nie powinna
trzymać do chrztu innego dziecka (z
obawy, że jej lub chrzczone mogło

umrzeć), nie mogła być druhną, aby
nie zaszkodzić powodzeniu panny
młodej. Złamanie zakazu dotyczące
pogrzebu nie miało wpływu na
osoby z otoczenia, tylko już na same
dziecko – mogło urodzić się martwe,
chore lub z tzw. trupim kolorem.

Uroda dziecka

Wśród wierzeń związanych z kobietą w ciąży powszechne było,
że zapatrzenie się na ,,coś” lub
,,kogoś” może zdecydować o przyszłym wyglądzie potomka, dlatego
unikano kontaktów i obrazów, które
mogłyby negatywnie odbić się na
dziecku, np. urodzenia dziecka z
tzw. zajęczą wargą upatrywano w
zapatrzeniu się matki na… króliki,
które z reguły po 1945 r. najczęściej
hodowali Francuzi. Z kolei zapatrzenie się na osobę wykonującą jakiś

zawód mogło skutkować podjęciem
go w przyszłości przez potomka.
Kobieta, która przestraszy się myszy,
nie może się ,,w strachu” dotknąć,
bo dziecko urodzi się z tzw. myszką,
czyli znamieniem. Podobnie skutki
będzie miało oparzenie się ciężarnej
lub uderzenie – oznaczało to, że
miejsce na ciele kobiety dotknięte,
poparzone lub uderzone ,,przejdzie”
na dziecko w postaci myszki. Powszechnym było wierzenie, że córka
zabiera matce urodę.

charakterystyczne dla wszystkich
grup kulturowych. Zbyt szybko nie
należało oznajmiać innym swojego
odmiennego stanu, aby nie zapeszyć. Informowało się zatem dopiero
wówczas, kiedy po kobiecie było
widać lub co najmniej po trzecim
miesiącu ciąży. Z drugiej strony
jednak za długo też nie należało
trzymać nowiny w tajemnicy, bo
dziecko mogłoby mieć ,,problemy z
mówieniem”.

Cechy charakteru

Kobietę w ciąży postrzegano jako
nieczystą. Sakrament chrztu był
traktowany w kulturze tradycyjnej
jako obrzęd oczyszczający i wprowadzający dziecko do społeczności.
Chrzczono z reguły od dwóch do sześciu tygodni po porodzie, chyba że
dziecku coś zagrażało, bo było chore
itp., wówczas chrzciło się ,,z wody”
w domu lub w szpitalu. Jeśli dziecko
przeżyło, odbywał się kolejny chrzest
w kościele – wtedy mówiło się o tzw.
podwójnym chrzcie.

Aby dziecko było spokojne i zdrowe, kobieta w ciąży nie powinna się
denerwować. Musi zachowywać się
,,mądrze i porządnie”, tj. nie obmawiać, nie kraść itp., bo dziecko idzie
zawsze w ślady matki. Nie może
nikogo podglądać (np. nie patrzeć
przez dziurkę od klucza), bo dziecko
może się urodzić zezowate, ani
patrzeć na osoby chore, bo mogło
to skutkować urodzeniem chorego
dziecka, za co winę przypisywano
matce. W niektórych kręgach wszelką ,,odmienność” uznawano za karę
Bożą za złe ,,prowadzenie się” matki.
Stąd powiedzenie ,,jaka ciąża, takie
dziecko”. Oczywiście kobiecie nie
należało też niczego odmawiać i to
nie z powodu wzbudzenia w niej
niezadowolenia czy zdenerwowania,
tylko dlatego, że temu, kto odmówi
ciężarnej i tak ,,myszy zjedzą”.

Szczęśliwy poród

Zakaz przechodzenia przez sznur
i wieszania na nim prania miał też
ustrzec dziecko przed uduszeniem
się pępowiną przed lub podczas
porodu. Podobnie zakaz noszenia
przez kobietę w ciąży łańcuszków,
pasków, bransolet itp. – było to
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» Bardzo starannie dobierano
rodziców chrzestnych
(kumów) wierząc, że ich cechy
charakteru przejdą na dziecko
(Fot. użyczone/S. Marcinkowski,
ze zbiorów Ryszarda Kumorka)

Podwójny chrzest

Chrzestni

Bardzo starannie dobierano rodziców chrzestnych (kumów) wierząc,
że ich cechy charakteru przejdą
na dziecko. Z reguły wybierano
osoby z rodziny na tzw. krzyż, czyli
mężczyznę od strony matki, a kobietę od strony ojca dziecka, ale
proszono także osoby cieszące się
w danej społeczności powszechnym
szacunkiem. Niewskazane było na
chrzestnych prosić małżeństwo, bo
istniało wierzenie, że się może rozejść. Generalnie poproszenie kogoś
,,na chrzestnego” było wyróżnieniem
i nie wypadało odmówić. Wśród
Wschodniaków funkcjonowało wierzenie, że odmowa mogła przynieść

» Po chrzcie odbywało się przyjęcie w domu. W teorii powinno odbywać
się bez alkoholu, ale często było mniej lub bardziej ,,zakrapiane” (Fot.
użyczone/S. Marcinkowski, ze zbiorów Ryszarda Kumorka)

nieszczęście odmawiającemu. Żywe
było też wierzenie, aby panna do
chrztu trzymała pierwszego chłopca,
bo zapewni jej to powodzenie u płci
przeciwnej. Analogiczne wierzenie
dotyczyło kawalera trzymającego do
chrztu dziewczynkę. Wśród wszystkich grup kulturowych przybyłych
do Wałbrzycha i okolic panowało
przekonanie, że dobrze dziecko
ochrzcić jak najprędzej: mniej płacze
i lepiej przesypia noce, bo ,,wyszedł z niego diabeł”. Sporadycznie
w powojennych latach w małych
miejscowościach powiatu wałbrzyskiego (zasiedlonych jednorodnie,
tj. osobami z jednej grupy kulturowej, a nawet przybyłej z jednej
wsi ze Wschodu wraz z księdzem)
zdarzał się wywód, czyli modlitwa
nad matką w szóstym tygodniu po
porodzie w przedsionku kościoła.

Dopiero tak ,,oczyszczona” kobieta
miała prawo wejść dalej do świątyni.

Róż czy błękit?

Po kolorze stroju i becika można było wskazać, skąd pochodziła
rodzina. Wschodniacy i osadnicy
z Małopolski (okolice Rzeszowa)
chłopców chrzcili w różowym stroju
i z różową narzutą na becie, bo
,,Pan Jezus w purpurze chodził”,
a dziewczynki – analogicznie – w
niebieskim stroju, ,,bo Matka Boska
chodziła w błękicie”. Przeciwny zestaw kolorów do płci dziecka mieli
pozostali przybyli. Dopiero od lat 70.
XX w., kiedy to powszechnie uznano
kolor biały, różnice powoli zaczęły
się zacierać. Ale zdarzało się jeszcze
nawet w latach 90. XX w., że becik
był ozdabiany różowymi goździkami
lub niebieskimi frezjami. Czy w be-

ciku był chłopiec czy dziewczynka?
Zależało to od pochodzenia rodziny.
Wśród potomków górali osiedlonych
w Wałbrzyskiem obecne w stroju
były elementy regionalne.

Prezenty

Chrzestni najczęściej obdarowywali
chrześniaka pieniędzmi, a w pierwszych powojennych latach Wschodniacy dawali tzw. krzyżmo, czyli kawałek
płótna, z którego szyto dziecku koszulę.
Jeszcze do lat 80. XX w. panował zwyczaj, że tzw. szatkę do chrztu kupowała
chrzestna, a nie rodzice. Powszechnym po 1945 roku było wierzenie,
że przed wejściem do kościoła należy
,,coś” dziecku włożyć pod poduszkę,
najczęściej pieniądze (monetę lub
zwinięty banknot), aby dziecko było
bogate. Najstarsi reemigranci z Francji tuż w pierwszych powojennych
latach wkładali pod poduszkę igłę,
ale nie potrafili już wskazać, dlaczego. Do końca XX w. powszechnym
prezentem była biżuteria z emblematem Matki Boskiej lub krzyżykiem.

Im głośniej, tym lepiej

O dalszym życiu dziecka wróżyło
jego zachowanie podczas obrzędu
chrztu świętego. Jeśli było spokojne i pogodne, takie miało mieć
przyszłe życie. Płacz i krzyk nie tyle
zwiastował nerwową przyszłość, co
,,informował”, że ,,został wypędzony
diabeł” albo że będzie miało ,,piękny
głos” lub… będzie organistą. Po
chrzcie odbywało się przyjęcie w
domu. Podobnie jak na weselu, nie
brakowało na nim rosołu. W teorii
spotkanie powinno się odbywać bez
alkoholu, ale często było mniej bądź
bardziej ,,zakrapiane”. U Wschodniaków z reguły miało charakter dłuższej
biesiady. Ceremonia chrztu nie przeszkadzała, aby do wózka lub łóżeczka doczepić dziecku przeciw urokom
czerwoną wstążeczkę z medalikiem
Matki Boskiej – przywieziony tu
zwyczaj ze Wschodu zaadaptował
się w większości grup kulturowych.
Redakcja na podstawie rozmowy
z Moniką Bisek-Grąz
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Fot. użyczone (Damian Hajduga)

Jestem
Węgierką
„z papryką”
Słowem osobą bardzo energetyczną, lubiącą żywą, szybką muzykę. O kim mowa? O
Ildiko Juhasz, pierwszej flecistce Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, która zdecydowała się nam opowiedzieć o swojej nowej płycie i trudnej
» Zawsze lubiłam utwory trudne technicznie – mówi Ildiko Juhasz, pierwsza
pracy przy jej nagrywaniu.
flecistka Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
Przypomnijmy, jak to się
stało, że znalazła się Pani w
Wałbrzychu?
- Przyjechałam na zastępstwo za Krzysztofa Kaczkę,
flecistę Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, na
jeden koncert. To było dwanaście lat temu. I zostałam
(uśmiech).
Spotykamy się, ponieważ
znalazła Pani sposób na
pandemię. Co to takiego?
- Gdy zaczynała się pandemia, nie myślałam, że to
tyle będzie trwać. Co tydzień
czekałam na informację od
inspektora orkiestry, że wracamy do pracy. Po paru tygodniach zorientowałam się
nie dość, że nie wróciliśmy
do pracy, to jeszcze nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Nie
potrafię siedzieć w domu, a
na narty nie było już w okolicy
odpowiednich warunków.
Oczywiście ćwiczyłam do planowanych koncertów, tak jak
moi koledzy. To jest nasza
praca i to nasz obowiązek.
Musimy być zawsze w formie.
Zamknięcie trwało i trwało…
- Niestety. W maju 2020
nie wiadomo było, kiedy
lockdown się skończy. Koleżanka podsunęła mi pomysł
nagrywania muzyki na flecie
w programie, który jest w

standardowym wyposażeniu
mojego tableta. Spodobało
mi się szczególnie, że mogę w
ten sposób – sama! – nagrać
kilka ścieżek i złożyć je razem.
Zaczęłam od „Arrival of the
Queen of Sheba” z oratorium
„Salomon” G.F.Haendla. Nagrałam swoją grę na ośmiu
ścieżkach: piccolo, flecie altowym i moim flecie poprzecznym. Po reakcji na jednym
z portali społecznościowych
zorientowałam się, że to się
podoba. Mnie szczególnie
podobało się ćwiczenie na
flecie altowym.
I zaczęła Pani robić aranżacje kolejnych utworów?
- Jednocześnie na konkursie Charleston International
Music Competition w Stanach
otrzymałam pierwszą nagrodę
za wykonanie koncertu na flet
piccolo Vivaldiego z Orkiestrą
Filharmonii Sudeckiej. Zgłosiłam na ten konkurs nagranie
live z koncertu w Wałbrzychu.
Wygrałam także Canadian International Music Competition
oraz Danubia Talents w Budapeszcie. To był mój pierwszy
sukces na Węgrzech od czasu
kiedy tam nie mieszkam. Wtedy pojawił się kolejny konkurs
w USA. Można było wysyłać
swoje nagrania, projekty, które realizowaliśmy w czasie
zamknięcia.

Nagrodą była możliwość
nagrania płyty dla wydawnictwa Orpheus Classical?
- Nie miałam nic do stracenia. Miałam już kilka swoich
nagrań – wysłałam fragment
„Zimy” z „Czterech pór roku”
Vivaldiego i właśnie Haendla.
Po kilku tygodniach dostałam informację, że wygrałam
konkurs i mogę przygotować
40-minutowy materiał na
płytę. Kupiłam sobie mikrofon.
Ustawiłam się w garderobach
muzyków w Filharmonii Sudeckiej i nagrywałam. Czas
mijał mi na intensywnej pracy. Z dzisiejszej perspektywy
widzę, że się rozwinęłam.
Pracowałam w kompletnie
innych warunkach niż te, do
których jestem przyzwyczajona na scenie.
Czyli jakich?
- Nagrywając musiałam
słuchać metronomu, żeby
kolejne ścieżki dało się razem złożyć oraz dostrajałam
instrument tunerem chromatycznym. Do tego słuchawki,
z muzyką już nagraną, do
której dogrywałam kolejne
ścieżki. Nie miałam żadnej ekipy – wszystko zrobiłam sama.
Po skompletowaniu całości
materiału na płytę masteringiem zajął się mój przyjaciel z
Budapesztu Zoltan Bukovics.
To, co oryginalnie napisane na

orkiestrę smyczkową, musiałam zaaranżować na flety, na
flet altowy i basowy. To także
moja oryginalna praca.
Kiedy słucha się tych nagrań, precyzja robi oszałamiające wrażenie!
- Dziękuję. Podczas nagrań
zauważyłam, że nigdy taka
precyzyjna na scenie nie byłam. Muzyka w orkiestrze nie
jest podporządkowana metronomowi, albo zestrojona
tunerem. Muzyka jest żywa.
W muzyce ważny jest oddech.
Dlatego sama nie stosuję na
przykład techniki oddechu
permanentnego (wydobywanie dźwięku przez dłuższy
czas, bez przerw koniecznych
dla zaciągnięcia powietrza –
przyp. red.). Kiedy jesteśmy na
scenie, jest dyrygent, orkiestra,
tworzymy muzykę w sposób
naturalny. Nasza kooperacja,
wspólne zestrojenie robi to
„coś”. Liczy się nasza intuicja i
nasz talent. Po tej mojej intensywnej pracy nagraniowej zauważyłam, zwłaszcza słuchając
streamingów z koncertów naszej orkiestry w styczniu 2021
roku, że mój dźwięk, intonacja
i rytmika są zupełnie inne. Dla
postronnego słuchacza może
to być niezauważalne, ale ja
czuję różnicę.
Można powiedzieć, że to
zasługa pandemii?

- Tak, wykorzystałam pandemię na maksa, mówiąc
żartem. Zresztą covid także
przechorowałam...
Profesjonalne flety to drogie instrumenty. Jak udało
się Pani zagrać na czterech
różnych?
- Sama mam dwa flety, w
tym piccolo. W Filharmonii
Sudeckiej mamy bardzo dobry
flet altowy. Niestety rzadko
jest wykorzystywany, ponieważ jest stosunkowo mało
literatury na ten instrument.
Flet basowy pożyczałam od
przyjaciół z Poznania i z Krakowa.
Jak długo trwa nagrywanie jednego utworu?
- Jeden utwór zajmował
mi dwa całe dni. Czas nagrywania zależał też od długości
utworu i jego trudności technicznej. W „Concerto grosso”
Corelliego, które w oryginale
jest na orkiestrę smyczkową, bardzo dużą rolę odgrywa basso continuo. Granie
Corelliego to była dla mnie
największa przyjemność w
czasie moich nagrań. Zwykle
w orkiestrze gram melodię
prowadzącą, pierwszy głos.
Teraz mogłam poznać i zagrać
wszystkie głosy. Grając w orkiestrze myślimy, że pozostałe
partie to tylko „sandwich” –
są w środku, ale co robią? Nikt

nie wie. Odkryłam, że drugie
skrzypce i altówka mają tutaj
bardzo ważną rolę. Szczerze
mówiąc, kiedy nagrywałam
poszczególne głosy, zawsze
zaczynając od basowego, i
słuchałam tych wszystkich powstających akordów i współbrzmień zapragnęłam zagrać
w orkiestrze na altówce. Bez
drugich skrzypiec i altówki nie
ma tego utworu!
Jak Pani sądzi, czy nagrania zrealizowane pod dyktando metronomu i tunera
dostrajającego nie stały się
zbyt mechaniczne?
- Nie wszystko grałam z
metronomem. Metronomem
ustawiałam tempo, w którym
chciałam nagrywać. Ale jeśli
chodzi o zwolnienia czy przyspieszenia – co rzeczywiście
było najtrudniejsze – wtedy
grałam bez metronomu. Nagrywając kolejne głosy dostosowywałam się do tego,
któr y jest najważniejszy,
wiodący w danym utworze.
Jeśli zdecydowałam, że w
tym czy innym miejscu robię zwolnienie, nagrywałam
to i słuchałam kilkakrotnie
nagrania. Potem na pamięć
dogrywałam kolejne głosy na
innych fletach.
Jak Pani zbudowała program swojej płyty?
- Intuicyjnie. Zawsze lubiłam utwory trudne technicznie. Jestem osobą bardzo
energetyczną, Węgierką „z
papryką” i bardzo lubię żywą,
szybką muzykę. Większość na
tym albumie stanowią moje
ulubione utwory z czasów
dzieciństwa. Corelli, Haendel,
Vivaldi – zawsze chciałam to
grać. „Badinerie” ze suity h-moll Bacha jest napisana na
flet i musiała się znaleźć na
moim albumie. Próbowałam
zbudować ten album tak,
żeby był pełen życia! Taka jest
muzyka barokowa!
Czy na płycie znajdzie się
chwila oddechu?
- Nie będzie oddechu! Largo
z „Czterech pór roku” Vivaldiego jest wolniejsze i w kwartecie Telemanna są wolniejsze
części. Dobierając utwory
na płytę decydowałam, że
nie gram całych kompozycji.
Wybieram te części lub fragmenty, które dobrze brzmią
na kilka fletów. Płyta nie ma
jeszcze tytułu, ale mogłaby
nazywać się „The Best of Virtuoso Plus” ponieważ na koniec
jest Intermezzo z „Rycerskości
wieśniaczej” Pietro Mascagniego. Jedyna kompozycja
nie barokowa, ale bardzo ją
lubię. Płyta ma być dostępna
około lipca na Apple Music,
Deezer, Spotify, Amazon.
Redakcja
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Dni, jakich jeszcze nie było

Fot. użyczone (materiały prasowe organizatorów)

Przed nami Dni Szczawna-Zdroju.
Od 11 do 13 czerwca organizatorzy
zaplanowali szereg atrakcji. Pierwszego dnia, w piątek 11 czerwca,
od 15:00 przygotowano atrakcje
sceniczne w Parku Zdrojowym, a o
18:00 w Hali Spacerowej odbędzie
się dyktando o pióro burmistrza
miasta. Dzień zakończy „dyskoteka
pod chmurką”. W sobotę 12 czerwca
od wczesnych godzin porannych,
na terenie uzdrowiska odbywać się
będą zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Później zaplanowano koncerty i
spektakle, a na koniec o godzinie
20:00 na scenie w Parku Zdrojowym
wystąpi zespół Raz, Dwa, Trzy. W
niedzielę 13 czerwca przewidziano
spacer historyczny, koncerty, spektakle, a na zakończenie trzydniowych
obchodów mieszkańcom i turystom
zaprezentuje się Jan Trebunia Tutka.
Szczegółowy program obchodów na
załączonym plakacie.

Gwoździem po ekranie

To dopiero tatunio
Zgodnie z zapowiedziami wracamy do naszej stałej
rubryki, w której recenzujemy premiery na dużym
ekranie. Przed nami nic się nie ukryje. Najważniejszą
propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Ojciec” w reżyserii Floriana Zellera.
Wręczane przez Akademię
Filmową Oscary, trudno traktować do końca serio, jednak
w przypadku „Ojca”, nagrodzonego w tym roku dwoma
statuetkami, nie można mieć
zastrzeżeń. Film Floriana Zellera to kawał dobrego i ważnego kina.
Pomysł na historię może
nie jest oryginalny i nierzadko był podejmowany przez
filmowców. Z kolei forma już

zaskakuje świeżością. „Ojciec” to historia Anthonego
– mężczyzny u schyłku życia,
który cierpi na zaniki pamięci.
Ojciec dwóch córek mieszka
samotnie w dużym mieszkaniu, w Londynie. Starsza z nich
Anne (Olivia Colman) próbuje
się nim opiekować, młodsza
pozostaje tylko we wspomnieniach, ponieważ zginęła w
wypadku. Początkowe, zwyczajne sceny przeradzają się

w coraz bardziej abstrakcyjne
ujęcia. Pojawiają się kolejne
postaci – m.in. opiekunki, mężowie Anne. Z każdą następną
minutą trudniej zorientować
się, co jest prawdą, a co fikcją.
Zeller sprytnie utrudnia, a tak
naprawdę uatrakcyjnia, odbiór filmu. Im bardziej staramy
się zrozumieć to, co widzimy,
tym bardziej wymyka się nam
rzeczywistość Anthonego.
Mimo, że akcja filmu ogra-

Zwiedzać wspólnie z mamą i tatą

Całe rodziny zapraszamy w niedzielny poranek (13 czerwca) do Starej Kopalni na specjalne
zwiedzanie dla dzieci. Dodajmy, że każde takie
spotkanie obejmuje inny temat z zakresu górnictwa i pracy na kopalni oraz nawiązuje do
ciekawostek widzianych oczami dziecka na
trasie. Każde zwiedzanie wybranych przestrzeni
kopalni łączy się z warsztatem lub specjalnymi
zadaniami do rozwiązania w czasie trwania wycieczki. Zajęcia nie obejmują zwiedzania
całego obiektu, a tylko wybranych miejsc wchodzących w skład trasy turystycznej. Najbliższa
wycieczka odbędzie się pod hasłem „zwierzęta w kopalni”. Czy w kopalni można było spotkać zwierzęta? A może pracowały razem z górnikami? Wędrówkę rozpoczniecie w sztolni
szkoleniowej, a następnie przejdziemy całą trasę podziemną w poszukiwaniu kopalnianych
zwierząt i górniczych ciekawostek. Po zwiedzaniu tunelu podziemnego udamy się na część
warsztatową, podczas której każda rodzina wykona wybrane filcowe zwierzątko. Czas trwania: 1 godz. Koszt: 22 zł/os. Godz. 10:30 – dla rodziców z dziećmi w wieku 5-7 lat, godz.
12:30 – dla rodziców z dziećmi w wieku 8-10 lat. Zwiedzanie oraz zajęcia odbywają się w
pełnym reżimie sanitarnym.

W krainie wiecznej szczęśliwości

Świdnica, 11 czerwca, godz. 18:00. Tę datę
i godzinę warto zapamiętać. Miejsce koncertu
to plac przy ul. Franciszkańskiej 18. Zapraszamy
na Strefę Niskich Ciśnień, projekt rawickich
muzyków: Krzysztofa Matysiaka, Mariusza
Kupczyka, Tomasza Dzikowskiego oraz Michała
Dolnego, którego działalność w dużej mierze
związana jest z przestrzenią autorskiego teatru,
realizowanego wspólnie z rawickim poetą
Henrykiem Pawłowskim. Można uznać, że to
właśnie doświadczenia nabyte podczas pracy
przy spektaklach wypracowały styl zespołu,
jego wielowarstwowe brzmienie oraz ilustracyjny charakter. Obecnie grupa promuje
instrumentalny album zatytułowany Hyperborea, będący muzyczną opowieścią o krainie
wiecznej szczęśliwości, do którego powstania
inspiracją było malarstwo Tomasza Bzdęgi, a
konkretnie wystawa o tym samym tytule.
SCB, KaR

nicza się wyłącznie do dialogów, do tego prowadzonych
w mieszkaniu, to emocji nie
brakuje. Trudno zapanować
nad cisnącymi się łzami. O
dziwo, twórcy nie poszli na
łatwiznę i nie zastosowali tanich chwytów wywołujących
wzruszenie.
W takiej, trochę przygnębiającej, atmosferze znalazło
się miejsce na subtelny humor
jak wątek znikającego zegarka. I oczywiście wydarzenia
toczą się zupełnie inaczej niż
moglibyśmy przewidzieć. To
bez wątpienia wielka siła
„Ojca”. Myślę, że nawet fani,
wyłącznie wartkich akcji, zainteresują się filmem. Przecież
każdy z nas może być w takiej
sytuacji, jako świadek odchodzącej bliskiej osoby lub
samemu tracąc kontrolę nad
rzeczywistością. Nie sposób
odciąć się od tego, co się
zobaczyło.

Wrócę jeszcze do Oscarów. Jednego z nich zdobył
Anthony Hopkins za pierwszoplanową rolę tytułowego ojca. Istotnie, ten doskonale znany i ceniony artysta
uniósł ciężar roli. Z jednej
strony walka o godność, z
drugiej strony świadomość
postępowania choroby. To
wszystko rysuje się na jego
twarzy. Nie możemy jeszcze
pominąć drugiego Oscara

dla autorów adaptowanego
scenariusza – Christophera
Hamptona i Floriana Zellera.
Co prawda nie nagrodzona,
ale atmosferę nostalgii i
absurdu znakomicie podkreśla muzyka tzw. dawna.
Wszystko to czyni „Ojca”
filmem wyjątkowym i ze
wszech miar godnym polecenia.
Ocena 8/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Pokaż swój talent

Już w sobotę 12 czerwca rusza kolejna
edycja konkursu Wałbrzych Ma Talent!
Nie ma ograniczeń wiekowych. Śpiewasz,
tańczysz, grasz na instrumencie, malujesz,
rzeźbisz lub potrafisz zaskoczyć inną niezwykłą umiejętnością? Jesteś mieszkańcem
Aglomeracji Wałbrzyskiej, spróbuj swoich
sił na scenie, zapraszamy na casting do
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na Piaskowej Górze 12 czerwca w godz. 10:00-12:00. Do
zdobycia nagroda główna w wysokości 3 tys. zł, artykuł o zwycięzcy w lokalnej prasie, nagranie teledysku lub filmu promocyjnego przez studio PlayR oraz nagranie i produkcja singla
przez producenta muzycznego Pawła Cieślika do tekstu i muzyki Juranda Wójcika, uczestnika
drugiej edycji The Voice Of Poland. Uwaga. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie najpóźniej
do 10 czerwca do godz. 12:00. Formularz zapisu, regulamin i zgoda opiekuna, do pobrania
na stronie internetowej WOK-u.
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Okiem gracza

Apokalipsa w kolorowych barwach
Od kilku dni możemy cieszyć się jedną z ciekawszych premier tego roku – a konkretnie grą
„Biomutant”. Ten wypuszczony 25 maja action RPG z otwartym światem przykuł już uwagę niejednego gracza. Tytuł pomimo pewnych niedociągnięć zapowiada się w porządku.

Fabuła osadzona jest w bajecznie kolorowym postapokaliptycznym świecie, którego
mieszkańcami są najróżniejsze
humanoidalne zwierzęta. Niestety, krainę nawiedza tajem-

nicza zaraza grożąca zniszczeniem Drzewa Życia – rośliny,
która odpowiedzialna jest za
funkcjonowanie wszystkiego
wokół. Tu pojawiasz się ty,
starając się znaleźć sposób

wszyscy pracownicy dostają
urlop w tym samym terminie, a produkcja na ten czas
ustaje. Zwykle przeprowadza
się wówczas potrzebne prace
naprawcze i konserwacyjne,
których wykonanie nie jest
możliwe przy ciągłej pracy
maszyn.
Kiedy jednak pracodawca
ma prawo wysłać pracownika
na przymusowe wolne?
Pracodawca może udzielić
pracownikowi urlopu wypoczynkowego bez jego zgody
tylko w dwóch przypadkach.
Taka sytuacja jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy zatrudniony ma zaległy urlop lub
gdy wysłano go na przymusowe wolne w celu wykorzystania przysługujących mu dni na

wypoczynek w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
W pierwszym przypadku
należy pamiętać, że termin
obowiązkowego spożytkowania dni wolnych za dany rok
mija 30 września następnego
roku. Nie może zatem być
mowy o udzielaniu pracownikom obowiązkowego urlopu
w związku z tymczasowym
zamknięciem zakładu pracy.
Jest to niezgodne z prawem,
tym bardziej, jeśli pod pojęciem przymusowe wolne
pracodawca rozumie urlop
bezpłatny.
W okresie wypowiedzenia
pracodawca ma prawo do
udzielenia obligatoryjnego
urlopu bez konieczności ustalenia terminu z pracownikiem.

W takiej sytuacji zatrudniony
ma obowiązek wykorzystać
przymusowe wolne. Warto
jednak pamiętać, że nie zawsze dochodzi do udzielenia
takiego urlopu. Pracodawca
może bowiem zdecydować,
że pracownik będzie świadczył
pracę przez cały ten czas, a za
niewykorzystane dni wolne
otrzyma ekwiwalent pieniężny.
Przymusowe wolne w okresie wypowiedzenia nie jest
zgodne z prawem w sytuacji,
kiedy pracodawca próbuje
udzielić go po złożeniu wypowiedzenia, ale przed jego rozpoczęciem. Podobnie wygląda
sytuacja, w której umowa o
pracę zostaje rozwiązana za
porozumieniem stron. W takiej sytuacji pracownik winien

Prawnik radzi
Kiedy pracownik musi udać się na
przymusowe wolne? Dokładnie mówi
o tym nasz prawnik Adam Daraż.
Jednym z podstawowych
praw pracownika jest urlop
wypoczynkowy. Pracodawca
udziela go zgodnie z określonym harmonogramem lub na
wniosek zatrudnionego i w
porozumieniu z nim, w większości przypadków nie może
zatem zmusić go do wykorzystania wolnych dni. Od tej
reguły istnieją jednak wyjątki
opisane przez kodeks pracy.
W jakiej sytuacji pracodawca

może dać pracownikowi przymusowe wolne?
Wielu pracodawców stosuje
plany urlopowe, na podstawie
których pracownikom jest
udzielany urlop wypoczynkowy. Taki harmonogram musi
uwzględniać konieczność zachowania normalnego toku
pracy, dlatego zatrudnieni
otrzymują wolne naprzemiennie. W niektórych miejscach,
na przykład w fabrykach,

UWAGA KONKURS

Chyba na to czekaliście, żeby w końcu móc wyjść do restauracji.
Rozsiąść się wygodnie, poplotkować, pośmiać się, miło spędzić
czas przy suto zastawionym stole. Knajpki powoli zapełniają się
gośćmi, tak jak Kryształowa Gospoda Kuflowa w Wałbrzychu. To
tam dzięki nam taniej zjecie lunch. Wystarczy, że dobrze odpowiecie na pytanie konkursowe, a płacąc za posiłek zostaniecie
mile zaskoczeni. Widzicie fotografię obok? Jakiego kompozytora
przedstawia pomnik widoczny na zdjęciu?
Jeśli znacie poprawną odpowiedź, możecie skorzystać z rabatu
na wybrane danie. To 15 proc. od ceny podstawowej. Musicie
uzupełnić kupon, pokazać go w lokalu i… to właściwie tyle.
Wówczas skorzystacie z bonifikaty. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Kryształowej
Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy
(9 czerwca) do piątku (11 czerwca). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na
miejscu, ale również otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z
poprawną odpowiedzią.

SKN

CHALLENGER
znaczeniu – ale jeżeli jesteście
graczami, którzy mieli już do
czynienia z owymi grami, to
możecie się lekko zawieść
i poczuć niedosyt. „Biomutantowi” trochę brakuje do
ich poziomu, niemniej jest
ciekawą propozycją dla osób,
które lubią takie klimaty, a już
na pewno wart jest własnego
sprawdzenia.
„Venegur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

W miarę postępów gry,
pojawi się również możliwość,
by nauczyć protagonistę nowych ciosów, a także używać mutacji, czyli specjalnej
mechaniki pozwalającej na
modyfikowanie naszego ciała
(zapewnia nam ona dodatkowe bonusy oraz moce), jak
na przykład promieniowanie
skutkujące nabyciem telekinezy czy lewitacji.
Dość łatwo można dostrzec,
zwracając baczną uwagę na
rozgrywkę, jak twórcy wzorowali swoje dzieło na takich
tytułach jak „Legend of Zelda:
Breath of The Wild”, czy chociażby serii „Ratchet & Clank”.
Oczywiście od razu wspomnę
– i nie piszę tego w złym

Fot. użyczone (www.antyweb.pl)

na uratowanie świata przed
upadkiem. Nietrudno zauważyć, że przedstawiona historia
jest nieco „oklepana”, ale w
takich grach fabuła nie jest
najważniejsza, prawda?

Podczas przemierzania oddanego nam do dyspozycji,
ogromnego otwartego świata, staniemy do dynamicznej
walki z wieloma potężnymi
przeciwnikami. Każda potyczka będzie wymagała od nas
zarówno refleksu w postaci
umiejętnych uników, jak i
łączenia różnych mechanik
ofensywnych naszej postaci.
Do wykorzystania będziemy
mieli także rozmaity arsenał
broni. Od jedno- lub dwuręcznej broni białej, po broń
palną na czele z karabinami
maszynowymi czy strzelbami, co dodaje jeszcze więcej
satysfakcji z łączenia najróżniejszych „kombosów”
podczas starć.

dochodzić swoich praw przed
sądem pracy.
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
Jakiego kompozytora przedstawia pomnik
widoczny na zdjęciu?

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

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

» Na sieć tras z infrastrukturą na poziomie tej
widocznej na zdjęciu z Wrocławia trzeba będzie w
naszym regionie jeszcze trochę poczekać

Rower jest OK

Hałas o główne trasy (1)
Rower jest w modzie. Ponownie, bo chyba wszyscy dziennikarze w regionie rozpisują się o konsultacjach dotyczących koncepcji sieci Głównych
Tras Rowerowych Województwa Dolnośląskiego. Swoje uwagi można
zgłaszać do 10 czerwca. Nie inaczej jest u nas, bo projekt obejmuje również budowę tras na terenie Wałbrzycha i całej aglomeracji.
Co to za projekt i skąd się
wziął? Należy przypomnieć,
że pomysł nie jest nowy. Cała
sieć szlaków, profesjonalnie
opracowana i przygotowana
z całymi uwarunkowaniami
zgodnymi z europejskimi stan-

UWAGA

dardami, została przygotowana już w 2016 roku. I dołączona do dokumentu Dolnośląskiej Polityki Rowerowej przyjętej w maju 2017 roku przez
zarząd województwa. Jakby
nie liczyć to ponad 5 lat temu.

Ten główny dokument
samorządu województwa
dolnośląskiego określa kierunek i znaczenie transportu
rowerowego dla regionu.
Charakteryzuje też wszystkie
uwarunkowania budowy tras

KONKURS

Można zamówić posiłek na wynos i zjeść ze smakiem, ale nie ma
to jak wyjść do ulubionej knajpki, skosztować czegoś dobrego przy
stoliku jak ludzie, napić się ulubionej lemoniady lub kawy. Choćby
w świdnickiej Restauracji Kryształowa, dokąd was zapraszamy i
oferujemy 15-procentową ulgę. Wystarczy, że weźmiecie udział w
konkursie, poprawnie odpowiecie na pytanie i możecie skorzystać
z upustu. Widzicie fotografię obok? Kogo przedstawia widoczna
na zdjęciu fontanna?
Należy wpisać dobrą odpowiedź do kuponu i wycięty blankiet
pokazać przy zamówieniu w lokalu. Tyle wystarczy, by skorzystać z 15-procentowej bonifikaty na wybrany posiłek. Każdy kto
zna odpowiedź, zje taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z gazety w Restauracji Kryształowa w
Świdnicy czekają od najbliższej środy (9 czerwca) do piątku (11 czerwca). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na stronie www.wieszco.pl. Potrawę otrzymacie na wynos,
ale zjecie ją też w środku. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

rowerowych. Budowy, bo nie
chodzi tylko o wyznaczenie i
wyznakowanie szlaków, ale
stworzenie całej infrastruktury asfaltowych, szerokich o
niewielkim nachyleniu dróg,
dostępnych dla każdego ro-

werzysty. Dróg, które nie tylko zwiększą ruch rowerowy
wśród mieszkańców w ich
codziennym korzystaniu, ale
również przyczynią się do
zwiększenia udziału w podróżach rowerowych wśród

turystów, zarówno na jednodniowe, jak i wielodniowe wycieczki z sakwami, czy
przyczepkami. Głównymi celami tego projektu są: wzrost
udziału ruchu rowerowego
w transporcie na terenie województwa, rozwój systemu transportu rowerowego,
poprawę bezpieczeństwa,
zarządzanie rozwojem ruchu
rowerowego oraz wzrost społecznej akceptacji dla transportu rowerowego. Trzeba
przyznać, że realizacja tego
dokumentu to skok cywilizacyjny w inny świat rowerowy.
Ten znany z tras z Niemiec,
Holandii czy Austrii.
Od tamtej pory praktycznie
cały czas jest aktualizowany.
W tym roku został poszerzony
o standardy kształtowania
zieleni w najbliższej przestrzeni tras, a obecnie trwają
kolejne konsultacje dotyczące
zaproponowanych przebiegów głównych tras. Uwagi
można zgłaszać jeszcze tylko
do 10 czerwca na stronie IRT
Dolnośląska Cyklostrada. Tam
też znajdziecie plik do pobrania z mapami wyznaczającymi
poszczególne główne trasy
dla Dolnego Śląska, które
mają łączyć ze sobą nie tylko
cały region, ale również spotkać się ze szlakami z Niemiec
i Czech.
Sieć Dolnośląskiej Cyklostrady to ponad 1800 km
wybudowanych tras, których
koszty powstania przekroczą
bagatela 850 mln zł. Siatkę
głównych dróg ma stanowić
11 tras, z których 5 to krajowe
stanowiące element ogólnopolskiej sieci tras rowerowych.
Kiedy realnie powstaną i będzie można z nich korzystać?
Pewnie trzeba jeszcze trochę
poczekać. Budowy będą zaawansowane. Na wzór takich,
jakimi mamy dzisiaj okazję
jeździć po Małopolsce.
Tomasz Czeleń

KUPON
Kogo przedstawia widoczna na zdjęciu
fontanna?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Posolona do lodówki

W Hiszpanii włoszczyznę
nazywa się sofrito lub sufrito
(co oznacza smażoną cebulę,
czosnek i pomidor), a warzywa
nie są wrzucane do zupy w całości, lecz są mielone lub tarte,
następnie podsmażone na
maśle lub oleju i ugotowane.
Włosi nazywają włoszczyznę
soffritto (podsmażony), Niemcy – Suppengrün, a Rosjanie
i Ukraińcy – smazhennya lub
zazharka (w jej skład wchodzi
cebula, marchew i ewentualnie
seler, buraki i pieprz).
Włoszczyznę można nie
tylko mrozić, ale też po pokrojeniu warzyw i ich posoleniu,
daje się ją surową przechowywać w lodówce w słoiku
podczas zimy. Używając takiej
solonej, świeżej włoszczyzny
pamiętajmy, aby do dań nie
dodawać zbyt dużo soli.

Odżywcza i zdrowa

Włoszczyzna – skąd się wzięła?
To składnik większości zup. Chyba każdy z nas ma ją w swojej kuchni
– świeżą, mrożoną lub suszoną. A czy wiecie, skąd ta nazwa? Co wchodzi w skład włoszczyzny? I co kryje się pod tym pojęciem, kiedy mówi o
nim Włoch? Właściwie dlaczego powinna być obecna w naszej kuchni?
Włoszczyznę większość z
nas kojarzy z królową Boną,
która przywiozła ją do Polski
z Włoch. Od tego czasu trudno wyobrazić sobie bez niej
dobrą zupę. Co jednak wchodzi w jej skład obecnie, a co
stanowiło część włoszczyzny
w renesansie?

Sposoby
na włoszczyznę

W Polsce włoszczyzna pojawiła się na początku XVI
w. za sprawą królowej Bony,
która jako żona Zygmunta
I Starego wprowadziła na
nasze tereny zwyczaj dodawania do dań (zup i sosów)

zestawu warzyw. Prawdą
jest, że królowa sprowadziła
do nas por i seler, ale marchew i pietruszka były już
wcześniej uprawiane na naszych ziemiach i dodawane
do wielu potraw. Bona po
prostu wzbogaciła zestaw
rodzimych warzyw.

Rosół zero waste, czyli co zrobić z mięsa i warzyw?
Rosół to fenomenalna potrawa. Nie dość, że sam w sobie jest
wyjątkowo smaczny i może stanowić samodzielne danie, to
wywar jest doskonałą bazą do chyba większości zup. Nadmiar można więc zamrozić i wykorzystać, kiedy będziemy
chcieli ugotować szybki obiad.
Tak samo wiele możliwości dają warzywa i mięso z
rosołu. W myśl zasady, że nic nie może się zmarnować, można przygotować z nich rozmaite pasty
kanapkowe. Ale klasycznym daniem, jakie robi
się z warzyw z rosołu, jest sałatka jarzynowa.

Włoszczyzna nie tylko
dodaje aromatu zupom
i innym daniom. Jej poszczególne składniki same
stanowią podstawę samodzielnych potraw, takich jak
choćby kremu marchewko-

wego czy zupy porowej.
Warzywa ugotowane lub
zasmażane w połączeniu
z r yżem stanowią sycące danie. Są też dobr ym
uzupełnieniem potraw
rybnych.

Świeża włoszczyzna to
nie tylko aromat, ale przede
wszystkim bogactwo witamin
i wielu minerałów. W marchwi
można napotkać beta-karoten, witaminy: B1, B2, B6, E,
H i K, żelazo, wapń i fosfor. Z
kolei pietruszka posiada dużo
witaminy A i C oraz żelaza,
działa antyseptycznie i moczopędnie, ma dobry wpływ
na jelita. Por w swoim składzie
zawiera dobre węglowodany,
witaminę C, wapń, fosfor,
niewielkie ilości karotenu.
Seler to przede wszystkim
warzywo pobudzające soki
trawienne i wydzielanie śliny,
dzięki czemu potrawy są lepiej
trawione.
Suszona włoszczyzna jest
uboższa w składniki odżywcze i to obojętnie, czy ją sami
ususzymy, czy też taką kupimy.
Suszone warzywa powinno
się stosować w przypadku
braku świeżych.
Piotr Geise

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

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)
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» Włoszczyzna to przede wszystkim
bogactwo witamin i wielu minerałów
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» Stosując w ogrodzie własny kompost
chronimy nasze ginące torfowiska

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

Kompost, co to takiego?
Kompost to naturalny, organiczny nawóz, wytwarzany w procesie
kontrolowanej biodegradacji. Decydując się założyć kompostownik
zyskujecie darmowy nawóz.
Jakie układać warstwy w kompostowniku?
Jako ogrodnik jestem bardzo
rozczarowany podejściem wielu
właścicieli ogrodów do tematu
kompostowania. Większość nie
docenia pożytku wynikającego z
produkcji i wykorzystania w swoim ogrodzie własnego kompostu.
W przypadku małych ogrodów
mogę zrozumieć takie podejście
ze względu na małą powierzchnię,
natomiast duże ogrody aż proszą się
o duże kompostowniki.

Stosując we własnym ogrodzie
własny kompost chronimy nasze
ginące torfowiska. Torf jest stosowany namiętnie w uprawach bez
właściwej wiedzy na temat jego
właściwości. Jest naturalny, podobnie jak kompost oraz pozytywnie
wpływa na strukturę oraz pojemność
absorbcyjną gleby. Na tym jednak
kończą się jego zalety, gdyż torf nie
jest nawozem i nie zawiera substancji odżywczych niezbędnych roślinom

1.Na dnie kompostownika powinna być dobra, przepuszczalna gleba. Jeżeli rodzima gleba nie jest przepuszczalna, można wysypać trochę starego
kompostu lub inne podłoże ogrodnicze.
2.Kolejna warstwa to luźno poukładane gałęzie, które zagwarantują
dopływ powietrza.
3.Następną warstwą powinny być resztki azotowe – trawa, resztki domowe. Ważne, żeby trawę układać cienkimi warstwami.
4.Po ułożeniu ok. 20 cm warstwy azotowej, należy zasypać resztki 5-centymetrową warstwą ziemi ogrodowej.
5.Warstwy powtarzamy aż do wysokości ok. 1,5 m.
6.Tak przygotowany materiał okrywamy torfem, słomą, korą, aby proces
rozkładu trwał również w zimie, przy niskich temperaturach.

Mata nie tylko dla psów

do życia. Jeżeli już koniecznie chcecie
użyć torfu, to trzeba to uzupełnić
dodatkowym nawożeniem.
Zerknijcie obok. Dowiecie się, co
można kompostować? Do kompostownika nie wolno wrzucać chorych roślin, chwastów z nasionami
i tworzyw sztucznych, np. plastiku
oraz szkła i metali. Teraz o tym, jak
założyć estetyczny kompostownik?
Można to zrobić samodzielnie zbijając odpowiedni format z desek lub
innych materiałów. Można również
kupić odpowiedni estetyczny kompostownik, który posłuży nam wiele
lat. Ceny w zależności od pojemności
kształtują się już od 230 zł do 650 zł
za kompostownik o pojemności 900l.
Maciej Kosmala

» Matę węchową dla swojego pupila możecie wykonać samodzielnie

Zabawki węchowe to gadżety, dzięki którym rozwijamy zwierzęcy
intelekt, spowalniamy jedzenie lub uczymy psa samodzielności.
Mają one wiele kształtów i struktur, a do tego można je stworzyć
samemu. Jedną z nich jest mata węchowa.
Zbudowana jest najczęściej z
podstawy gumowej lub plastikowej
oraz kawałków materiału – najczęściej polaru, tworząc niejednokrotnie
piękne, barwne kompozycje. Jeśli
zdecydujecie się na wykonanie własnej maty, to polecam wykorzystać
do tego stary, cienki koc i pociąć go
na wąskie, podłużne paski. Długość
pasków zależy od tego, jak długi
pyszczek ma wasz kochany pupil.
Na początek warto zacząć od
krótszych pasków, aby nie frustrować
zwierzaka. Kolorowy dywanik po-

wstaje wraz z przeplataniem ciasno
wybranego materiału dookoła otworu w wycieraczce gumowej. Potem
zawiązujemy supełek i pozostawiamy dwa końce paska. Całość zajmuje
trochę czasu, ale warto spróbować.
Oczywiście w internecie znajdziecie
wiele tutoriali. Jeśli nie czujecie się na
siłach, by wykonać matę węchową,
to odsyłam do kupienia gotowca w
sieci lub w większych sklepach zoologicznych, czy marketach. Z takiej
zabawki mogą korzystać psy, koty,
króliki, a nawet fretki.

Z punktu widzenia behawioralnego uczulam, aby zwierzę
korzystało z takiej zabawki pod
czujnym okiem opiekuna, a psy
mające zachowania destrukcyjne
szczególnie. Ponadto mata węchowa ma jeszcze wiele zalet:
angażuje pupila, wspiera trening,
rozwija umysł, wycisza, pozytywnie męczy intelektualnie nasze
psy i koty (oraz inne gatunki zwierząt). Dodatkowo możemy w niej
podarować pupilowi karmę lub
smakołyki, co spowoduje uatrak-

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

Fot. użyczone (Graf Polska)

Co kompostować ?

– skoszoną trawę
– liście i gałęzie, jeśli są grube,
można je rozdrobnić
– obierki, resztki owoców i warzyw
– zdrewniałe fragmenty roślin
– skorupki jaj
– fusy z kawy i herbaty
– korzenie, przyschnięte kwiaty
– rozdrobniony: papier i karton
bez nadruków, pudełka po jajkach
– trociny
– słomę zbożową
– korę
– popiół z kominka

cyjnienie i zaspokojenie naturalnej
potrzeby przedłużenia posiłku. U
psów szybko odnajdujących się w
temacie, pomyślcie o dalszym roz-

woju kariery węchowej – wstęp
do pracy w Nosework’u.
A wy macie już swoje maty węJustyna Rawska
chowe?
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STREFA ROZRYWKI

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 9

Poziomo:
4 - rolnik, specjalista teoretycznej i praktycznej
nauki o gospodarstwie rolnym
6 - nazwa dawnej jednostki powierzchni
gruntu
9 - zbiornik, w którym przebiega
grawitacyjne osiadanie zanieczyszczeń
11 - tekst stanowiący podstawę dzieł
sceniczno-muzycznych
12 - flaming karmazynowy
14 - bardzo dekoracyjny, wolno
rosnący i zimozielony krzew liściasty
16 - nakaz, reguła, zasada, która
nie podlega dyskusji
17 - torbielowata infekcja powieki
18 - rodzaj ceramiki, wytwarzanej
z zanieczyszczonego kaolinu
Pionowo:
1 - strunowy instrument muzyczny
z grupy chordofonów
2 - tytuł monarszy, wynik
starosłowiańskiego zniekształcenia
tytułu cesarza
3 - klasztor w Kościele prawosławnym lub
greckokatolickim
5 - właściciel gospodarstwa wiejskiego na
Podhalu
7 - starożytne miasto leżące nad
cieśniną Bosfor
8 - podwyższenie, na którym stoi
trumna w czasie uroczystości pogrzebowych
10 - sceniczne dzieło muzyczne
wokalno-instrumentalne
13 - dawna nazwa Etiopii
15 - należąca do Tanzanii wyspa
na Oceanie Indyjskim

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
3 - naczynie z grubego szkła
przeznaczone do przechowywania płynów - gąsior
8 - drugi egzemplarz obiektu,
identyczny z pierwszym - duplikat
9 - brednie, niedorzeczności
- banialuki
11 - stopień kwalifikacji zawodowych rzemieślnika z
fachową wiedzą - czeladnik
13 - zabawka z tkaniny wypełniona miękkim materiałem
– maskotka
14 - poziomy element łączący
parę krokwi - jętka
15 - nagłe i nieoczekiwane
wydarzenie niosące ze sobą
negatywne skutki - katastrofa
16 - włosy zaczesywane do
góry tworzące wąski pasek
– irokez
18 - słowo utworzone przez
skrócenie wyrażenia skła-

dającego się z wielu słów
- akronim
Pionowo:
1 - badanie i krytyczna interpretacja tekstów, zwłaszcza
świętych – egzegeza
2 - niewielki fragment materii
- cząstka
4 - nazywana krwawiączką,
wrodzona skaza krwotoczna
- hemofilia
5 - gromadzenie się czegoś w
jednym miejscu - akumulacja
6 - w mitologii rzymskiej bóg
świata zmarłych – Pluton
7 - potocznie nicpoń, łobuz –
łapserdak
10 - cukier owocowy – fruktoza
12 - wykluczenie z towarzystwa lub środowiska osoby,
która mu się naraziła – ostracyzm
17 - zwarta okrywa m.in. łąk i
pastwisk - darń

StrEFa roZrYWKI / promoCJa
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program tv

Piątek

20:00
POLSAT

poniedziałek
00:40

11 - 17 czerwca 2021
Poniedziałek

23:15
POLSAT

23:20
TVP1

ﬁlm animowany, USA, 2006

Lara Croft: Tomb Raider
Lara Croft (Angelina Jolie) - piękna,
wykształcona i zamożna pani archeolog
- przejęła po swoim zmarłym ojcu (Jon
Voight), podróżniku, zamiłowanie do poszukiwania przygód. Pewnej nocy odkrywa
pozostawiony przez niego starożytny
zegar, który jest kluczem umożliwiającym
odnalezienie tajemniczego trójkąta,
gwarantującego jego posiadaczowi władzę
nad czasem i przestrzenią. Wkrótce okazuje
się, że na zegar poluje wielu kolekcjonerów
starożytnych przedmiotów.

20:05
POLSAT

20:20

Dżungla

TVP2

Pozycja obowiązkowa
komedia, USA, 2018

Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda),
Sharon (Candice Bergen) i Carol (Mary
Steenburgen) - założyły własny klub książki.
Spotykają się raz w miesiącu, wybierając
jednak niezbyt porywające, przewidywalne
tytuły. Tak jest do czasu, gdy Vivian proponuje
lekturę „Pięćdziesięciu twarzy Greya”. Książka
okazuje się inspirująca. Panie dają się
ponieść historii, są zauroczone tytułowym
bohaterem, Christianem Greyem. Wszystkie
zdają sobie sprawę, że warto dać szansę
każdemu mężczyźnie.

Boliwia, 1981 r. Miłośnicy surwiwalu, nauczyciel
ze Szwajcarii Marcus Stamm (Joel Jackson),
amerykański podróżnik i fotograf Kevin Gale
(Alex Russell) i młody buntownik w izraela
Yossi Ghinsberg (Daniel Radcliﬀe) pod wodzą
przewodnika Karla Ruprechtera (Thomas Kretschmann) wyruszają do amazońskiej dżungli.
Chcą dotrzeć do ukrytej w jej gęstwinach
indiańskiej wioski i odnaleźć zaginione plemię.
Podczas przeprawy przez rzekę dochodzi
do wypadku i Yossi oddziela się od swoich
towarzyszy.

Wtorek

ﬁlm przygodowy, Niemcy, Japonia, USA, 2001

Niedziela
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dramat przygodowy, Kolumbia, Australia, 2017

Rosnąca temperatura zwiastuje kres epoki
lodowcowej i koniec beztroskiego życia
mieszkańców lodowej doliny. Jedynym
ratunkiem jest wielka łódź, o której zwierzęta dowiadują się od stada wygłodniałych
sępów. Trójka przyjaciół: mamut Manfred
(głos Wojciech Malajkat), niezbyt rozgarnięty
leniwiec Sid (głos Cezary Pazura) i tygrys
Diego (głos Piotr Fronczewski) wyrusza więc
we wskazanym kierunku. Manfreda bardziej
niż zbliżającą się zagłada martwi fakt, że
może być ostatnim ze swojego gatunku.

Czuwaj
TVP 2

Epoka lodowcowa 2: Odwilż

Sobota

Środa

Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy

23:20
TVP1

ﬁlm sf, USA, 2015

W trzydzieści lat od pokonania Imperium Zła
Galaktyce znów zagraża niebezpieczeństwo.
Władzę nad nią chce przejąć Najwyższy
Porządek. Aby mu w tym przeszkodzić,
powstał Ruch Oporu, któremu przewodzi
generał Leia Organa (Carrie Fisher). Kiedy
znika jej brat, Luke Skywalker (Mark Hamill),
powierza ona niebezpieczną misję na planecie
Jakku swojemu najlepszemu pilotowi, Poe
Dameronowi (Oscar Isaac). Sprawy komplikują
się jeszcze bardziej, gdy Dameron wpada
w ręce złowrogiego Kylo Rena.

Czwartek

21:05

Power Rangers
ﬁlm przygodowy, Kanada, Japonia, USA, 2017

Angel Grove. Jason Scott (Dacre Montgomery), Billy Cranston (RJ Cyler) i Kimberly
Hart (Naomi Scott) wybierają się do starej
kopalni. Tam Billy powoduje wybuch, który
zwraca uwagę przebywających w pobliżu Trini
(Becky G) i Zacka (Ludi Lin). Grupa znajduje
pięć monet w różnych kolorach: czerwonym,
niebieskim, różowym, żółtym i czarnym.
Każde z nich bierze po jednej. Po chwili
okazuje się, że hałas zwabił ochronę kopalni.
Kiedy młodzież próbuje uciec, w ich samochód
uderza pociąg.

POLSAT

Diabeł ubiera się u Prady
komediodramat, USA, 2006

Andrea Sachs (Anne Hathaway) kończy
z wyróżnieniem studia dziennikarskie
i zaczyna poszukiwania pracy. Traﬁa na
rozmowę kwaliﬁkacyjną do magazynu
„Runway” prowadzonego przez wpływową
kobietę świata mody, Mirandę Priestly (Meryl
Streep). Ma szczęście, bo redaktor naczelna
właśnie potrzebuje dodatkowej asystentki.
Dziewczyna naiwnie sądzi, że w pracy
najważniejsze są kompetencje. Jest jednak
w błędzie. By utrzymać posadę, Andrea musi
spełniać dziwaczne zachcianki szefowej.

piątek

11 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

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

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2017
15:50 Gra na Maksa
- serial TVP
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
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 - obyczajowy
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:50 Łączy nas EURO
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 Gra na Maksa - serial
20:20 EURO 2020
- Turcja - Włochy
23:15 Gra na Maksa - serial
23:25 Kontrakt
na zabijanie
- thriller
01:05 S. W. A. T - Jednostka
specjalna - serial

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:00 Gra na Maksa
- serial TVP
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Polska
- Brazylia
23:10 Wyprawa do Werony
- ﬁlm obyczajowy
00:50 Doktor No - ﬁlm
sensacyjny
02:50 Whiskey Tango
Foxtrot

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Starcie Tytanów
- ﬁlm przygodowy, USA,
2010, reż. Louis Leterrier,
wyk. Sam Worthington,
Liam Neeson, Ralph
Fiennes, Gemma Arterton,
Mads Mikkelsen, Alexa
Davalos, Jason Flemyng,
Pete Postlethwaite, Polly
Walker
22:15 Wilkołak
- ﬁlm horror, USA,
2010, reż. Joe Johnston,
wyk. Benicio Del Toro,
Anthony Hopkins, Emily
Blunt, Hugo Weaving,
Geraldine Chaplin, Art
Malik
00:30 Kuba Wojewódzki
01:35 Uwaga! - magazyn
01:50 Noc magii
03:15 Szpital

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
- magazyn
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:45 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM PRZYGODOWY

20:00 Epoka lodowcowa 2:
Odwilż
Epoka lodowcowa ma się
ku końcowi. Lody pękają,
śniegi topnieją, a zwierzęta cieszą się nowo zdobytą
wolnością. Maniek chce
założyć rodzinę, dawno
jednak nie spotkał na
swej drodze żadnego
innego mamuta i boi się,
że może być ostatnim
przedstawicielem swojego
gatunku...
22:00 Ja, robot
- thriller sci-ﬁction
00:20 Podróż
przedślubna
02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:30 Teledyski
08:30 Kuchnia Jagiellonów
09:10 Cudowne miejsce
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Chłopi - serial TVP
13:30 Reżyserzy - Sergio Leone
- cykl dokumentalny, prod.
Wielka Brytania
14:20 Rok 2020
- cykl dokumentalny
14:50 Pas de deux - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 2003, reż.
Kinga Lewińska, wyk.
Krzysztof Globisz, Gabriela
Kownacka, P. Chijęta,
M. Sadowska, A. Szopa,
K. Stępowski, G. Czyżewska
15:35 Jańcio Wodnik - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
1993, reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Franciszek Pieczka
17:30 Scena muzyczna
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Serialowa nostalgia
20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu

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

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 Idealna niania
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
20:00 One night squad
21:35 Polowanie na druhny
- ﬁlm komedia, USA,
2005, reż. David Dobkin,
wyk. Vince Vaughn

07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Święty 10:20 Food Factory
11:20 Detektywi w akcji
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:05 Stephanie.
Horror nagrodzonego Oscarem za scenariusz „Pięknego
umysłu” Goldsmana o dziewczynce o nadprzyrodzonych
zdolnościach. Stephanie
znalazła się sama w pustym
domu, w którym znajduje się
martwe ciało. Po dłuższym
czasie zjawiają się tam rodzice, by odzyskać swą córeczkę,
niezwykłe moce dziewczynki
okazują się śmiertelnie
niebezpieczne.

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

20:05 Wieczór kinomana
- Dwunastu gniewnych
ludzi - dramat,
prod. USA, 1957,
reż. Sidney Lumet,
wyk. Martin Balsam,
Henry Fonda, Lee J. Cobb,
Ed Begley
21:50 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
22:50 Kto zabił Nancy?
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2007, reż. Alan G. Parker
00:30 Informacje kulturalne
00:50 Pod Mocnym Aniołem
- dramat,
prod. Polska, 2013, reż.
Wojciech Smarzowski,
wyk. Robert Więckiewicz
02:45 Kino nocne - Trzy kolory
- Niebieski

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Liberator
22:00 Krwawy sport
Frank Dux dezerteruje
z armii, aby wziąć udział
w nielegalnym turnieju
kumite rozgrywanym
w Hongkongu.
23:55 Dzień odkupienia
01:55 Castle
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

FILM SENSACYJNY

00:05 Odwet
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2003,
reż. F. Gary Gray,
wyk. Vin Diesel,
Larenz Tate, Timothy
Olyphant, Geno
Silva, Jacqueline
Obradors, Steve
Eastin
Na granicy USA
i Meksyku kwitnie
handel narkotykami.
Memo Lucero, przywódca
gangu, traﬁa do więzienia,
ale nie kończy działalności. Wprost przeciwnie,
ma do wyrównania
rachunki z konkurencją.
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:05 180
lat na zdrowie 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
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 16:55
Święty na każdy dzień 17:00
Regał Mistrzowie
17:30 Geopolityka 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte
Młodych 19:00 Warto
zauważyć... 19:30 Opowieści
Theo 19:45 Modlitwa 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

27
12 czerwca

program tv
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:05 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
06:55 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
- reportaż
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:10 Sprawa dla reportera
10:00 Człowiek z Zachodu
- western, prod. USA
11:40 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:40 Fascynujący świat
13:55 Ozdrowieńcy - magazyn
14:20 Z pamięci - felieton
14:25 Gra na Maksa - serial
14:35 EURO 2020
17:00 Teleexpress

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
- Poświęcenie Narodu
Polskiego Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa
12:00 Strażacki pies
- komedia, prod. USA,
2007, reż. Todd Holland,
wyk. Josh Hutcherson,
Bruce Greenwood, Bill
Nunn, Scotch Ellis Loring
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces.
Opole 2021
- widowisko
16:20 Na sygnale
- serial fabularyzowany
16:50 Lajk!

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Wymarzone ogrod
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:15 Podaj dalej - ﬁlm obyczajowy, USA, 2000, reż. Mimi
Leder, wyk. Kevin Spacey,
Helen Hunt, Haley Joel
Osment, JayMohr, James
Caviezel, Jon Bon Jovi,
Angie Dickinson
15:50 Równi sobie
16:50 Budując marzenia
17:25 Wymarzone ogrody
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:35 Mulan II
Piękna i odważna
bohaterka powraca razem
z Muszu, zabawnym smokiem-strażnikiem, innymi
postaciami znanymi
z klasycznej animacji
oraz z nowymi przyjaciółmi, by przeżywać
pasjonujące przygody.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
11:40 Wolni od długów
12:40 Bogaty dom
- Biedny dom
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki
do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:30 Informacje kulturalne
07:45 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - Kanał Augustowski - reportaż
08:00 Tyle słońca w całym
mieście. Niezapomniane przeboje
Anny Jantar
08:55 Słowobranie
09:15 Na kredyt
- ﬁlm obyczajowy
10:00 Sposób na Alcybiadesa
- serial TVP
11:10 Serialowa nostalgia
- Czarne chmury - serial
12:05 Tamte lata, tamte dni Krzysztof Zanussi
12:40 Typograﬁa miasta
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Francja, 2016
13:40 Marnie. Przyjaciółka ze
snów - ﬁlm animowany,
prod. Japonia, 2014, reż.
Hiromasa Yonebayashi
15:25 Zaginione Skarby

06:00 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Ostateczna
rozgrywka
Piłkarski stadion
zostaje opanowany
przez rosyjskich terrorystów. Były komandos
usiłuje powstrzymać
napastników.
22:00 Maczeta
Były agent federalny
mści się na ludziach,
którzy chcieli go wrobić w
morderstwo.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kosmiczny wykop
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:35 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
13:55 Rewolwer i melonik
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Jeremiah
S. Chechik, wyk. Jeremiah
Chechik, Ralph Fiennes,
Uma Thurman
15:50 Akademia policyjna VI:
Operacja Chaos - ﬁlm
komedia, USA, 1989, reż.
Peter Bonerz, wyk. Bubba
Smith, David Graf, Michael
Winslow, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey,
George Gaynes
17:40 Jack, pogromca
olbrzymów - ﬁlm

06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 06:25 Połączeni 06:35
Galileo 10:40 Połączeni
10:50 Dziewczyny z drużyny 3
12:55 Połączeni 13:00 STOP
Drogówka 14:00 Policjantki
i Policjanci - serial obyczajowy prod. Polska
19:00 Galileo 20:00 Obserwowani 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
- serial obyczajowy prod.
Polska 00:00 Na linii Pamela,
doświadczona dyspozytorka
linii alarmowej 911 i Jeremy
- oﬁcer policji - są małżeństwem w separacji. Mimo
wysiłków Jeremy’ego Pamela
nie potraﬁ wybaczyć mu, że
jakiś czas temu nieopatrznie
naraził ich córeczkę, Cassie,
na niebezpieczeństwo.
Pewnego dnia Cassie zostaje
uprowadzona, a jej porywacz
dzwoni na 911. 01:50
Interwencja

TELETURNIEJ

PROGRAM RELIGIJNY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

FILM AKCJI

KOMEDIA

17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:25 To był rok!
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 EURO 2020 - Belgia
- Rosja
23:20 Hit na sobotę
- Dżungla - ﬁlm
fabularny, prod. Australia,
2017, reż. Greg McLean,
wyk. Daniel Radcliﬀe,
Yasmin Kassim
01:25 Barbershop 3:
Na ostro
- komedia,
prod. USA, 2016
03:20 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP
04:20 Z pamięci - felieton
04:25 Zakończenie

17:10 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
17:15 Gra na Maksa
- serial TVP
17:25 EURO 2020 - Dania
- Finlandia
20:10 Gra na Maksa - serial
20:20 Wszyscy moi mężczyźni
- komedia, prod. USA
22:10 Wyjście awaryjne
- komedia
23:55 Sekret w ich oczach
- dramat
01:55 Pozycja
obowiązkowa
- komedia, prod. USA
03:45 Wakacje
z Madonną
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1983,
Marta Stebnicki
05:10 Zakończenie

20:00 Sposób na teściową
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2005, reż. Robert
Luketic, wyk. JaneFonda,
Michael Vartan, Wanda
Sykes, Adam Scott
22:05 W doborowym
towarzystwie
- ﬁlm komedia, USA, 2004,
reż. Paul Weitz, wyk.
Topher Grace, Scarlett
Johansson, Marg Helgenberger, David Paymer,
Clark Gregg
00:20 Doom - ﬁlm S-F, Wielka
Brytania, USA, Czechy,
Niemcy, 2005, reż. Andrzej
Bartkowiak
02:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:40 Noc magii

20:00 Kapitan Ameryka:
Pierwsze starcie
Kapitan Ameryka to
pierwsza postać stworzona przez Marvel Comics.
Steve przed wojną był
studentem sztuki, który
w 1940 roku postanowił
zaciągnąć się do wojska.
Nie został przyjęty z
powodu słabego zdrowia,
ale dostał propozycję
uczestniczenia w tajnym
eksperymencie.
22:50 Liga niezwykłych
dżentelmenów
01:10 Resident Evil:
Potępienie
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

15:40 Retro kino - Zabawna
dziewczyna - komedia,
prod. USA, 1968,
reż. William Wyler
18:10 Mój czas
18:20 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
20:00 Bilet do kina - Loveling
- dramat
21:45 Queen Live in Rio
23:00 Mocne Kino
- Zniknięcie
- dramat, prod. Niderlandy, Francja, 1988,
reż. George Sluizer,
wyk. Gene Bervoets
00:55 Co dalej?
01:30 Wieczór kinomana
- Dwunastu gniewnych
ludzi - dramat

00:05 Maczeta zabija
- ﬁlm akcji
Amerykański rząd
zatrudnia Maczetę, by
pokrzyżował plany szalonego handlarza bronią.
02:05 Taki jest świat
- program informacyjny
Przegląd doniesień
agencyjnych ze świata.
Widzowie mogą zobaczyć
nie tylko wiadomości
polityczne i gospodarcze,
ale także informacje z
życia gwiazd i ciekawostki
naukowe.
03:00 Castle
03:55 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Jak ukraść księżyc
- ﬁlm komedia, USA,
Francja, 2010, reż. Pierre
Coﬃn, Chris Renaud, wyk.
Steve Carell, Jason Segel,
Russell Brand
22:05 Ocean’s Eleven:
Ryzykowna gra
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2001, reż. Steven
Soderbergh, wyk. George
Clooney, Brad Pitt, Julia
Roberts, Matt Damon,
Andy Garcia, Don Cheadle,
Eddie Jemison, Bernie
Mac, Elliott Gould
00:30 Obecność - ﬁlm horror,
USA, 2013, reż. James
Wan, wyk. Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Lili Taylor,
Ron Livingston
02:50 Noc magii

TV Trwam
10:20 Święty na każdy dzień
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Siódmy sakrament
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:35 Święty
Patryk, apostoł Irlandii
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Historia PL 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego
17:30 Mocni Jego mocą 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Katecheza ks. bp. Antoniego
Długosza 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
06:00
06:25
06:55
07:00
08:00
08:30
09:05
09:40
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:50
13:20
14:15
14:25
14:35
17:00

Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Przyrodnik na tropie
Klasztorne smaki
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
Gra na Maksa
EURO 2020
Teleexpress

SERIAL KRYMINALNY

17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
Mający paraﬁę w Sandomierzu ksiądz Mateusz
rozwiązuje kryminalne
sprawy. Z jego talentu
korzysta aspirant Nocul.
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:10 Gra na Maksa
- serial TVP
20:20 EURO 2020
- Holandia
- Ukraina
23:20 Zakochana Jedynka
- Kincsem. Miłość
i hazard - ﬁlm
przygodowy
01:35 Banita
- ﬁlm fabularny
03:15 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP

13 czerwca
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:45 Dookoła Bałtyku
- magazyn kulinarny
12:10 Wyjście awaryjne
- komedia
14:00 Familiada - teleturniej
14:40 Koło fortuny
- teleturniej
15:25 Szansa na sukces.
Opole 2021
- widowisko muzyczne
16:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:55 Gala - Teraz Polska
17:15 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
17:20 Gra na Maksa
- serial TVP
17:30 EURO 2020 - Austria
- Macedonia Północna,
prod. Szwajcaria, 2021
20:15 Gra na Maksa - serial

05:05 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Patent na dom
- program rozrywkowy
12:30 Co za tydzień
- magazyn
13:10 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
13:45 Zgłoś remont
14:45 Lego Masters
15:50 Starcie Tytanów
- ﬁlm przygodowy, USA,
2010, reż. Louis Leterrier,
wyk. Sam Worthington
18:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:55 Świętastyczne
kolędowanie
09:10 102 dalmatyńczyki
Nowy przygody czworonożnych bohaterów
rozpoczynają się z chwilą,
gdy Cruella De Vil zostaje
zwolniona z więzienia
za dobre sprawowanie.
Kupuje podupadające
schronisko dla zwierząt,
którego kierownikiem jest
dobroduszny, choć nieco
naiwny Kevin Sheperd,
a spragnione sensacji media kreują ją na bohaterkę.
11:30 Epoka lodowcowa 2:
Odwilż
Epoka lodowcowa ma
się ku końcowi. Lody
pękają, śniegi topnieją, a
zwierzęta cieszą się nowo
zdobytą wolnością.
13:20 Jak rozpętałem
II wojnę światową

07:00 Co dalej? - program
publicystyczny
07:30 Alex Band
08:20 Tamte lata, tamte dni
- magazyn
08:55 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
09:30 Z przytupem - Obyrtka
- widowisko kameralne
09:50 Animama - Hydraulicy
10:00 Animama - Klient nasz
pan - ﬁlm animowany
10:25 Serialowa nostalgia
- Arsene Lupin - serial
11:25 Trzeci punkt widzenia
12:00 Dziennik wiejskiego
proboszcza - ﬁlm
obyczajowy
14:05 Bilet do kina - Loveling
- dramat
15:50 Międzynarodowy
Festiwal Bachowski w
Świdnicy
17:15 Niedziela z... kinem
Stanisława Barei
18:05 Niedziela z..

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:05 Most do Terabithii
11:10 Gol!
13:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Stoliczku, nakryj się
14:45 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Błękitny ognik
15:55 Ślubne wojny
Najlepsze przyjaciółki
wychodzą za mąż w tym
samym dniu. Każda z nich
stara się, by jej wesele
było idealne.
17:50 Pożyczony narzeczony
W dniu urodzin Rachel
budzi się obok Dexa,
narzeczonego jej najlepszej przyjaciółki.
20:00 Parker
Oszukany przez
kompanów złodziej
powraca do gry, planując
rewanż.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kosmiczny wykop
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:35 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
13:55 Agencie, podaj łapę
- ﬁlm komedia, USA, 2001,
reż. John Whitesell, wyk.
David Arquette, Michael
Clarke Duncan, Leslie Bibb,
Joe Viterelli, Angus T.
Jones, Paul Sorvino
16:05 Akademia policyjna VII:
Misja w Moskwie
- ﬁlm komedia, USA,
1994, reż. Alan Metter,
wyk. George Gaynes,
Michael Winslow,
David Graf, Leslie
Easterbrook, G.W. Bailey,
Christopher Lee

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

20:20 Pozycja obowiązkowa
- komedia, prod. USA,
2018, reż. Bill Holderman,
wyk. Jane Fonda, Diane
Keaton, Candice Bergen,
Mary Steenburgen
22:15 Kino bez granic
- Podróż do Nowej Ziemi
- ﬁlm obyczajowy
00:40 Czuwaj
- ﬁlm fabularny,
prod. Polska, 2020,
reż. Robert Gliński,
wyk. Mateusz Więcławek
02:20 Kawalerskie życie na
obczyźnie - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 1992,
reż. Andrzej Barański,
wyk. Marek Bukowski
04:15 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:40 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Zabójcza broń II
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1989, reż. Richard
Donner, wyk. Mel Gibson,
Danny Glover, Joe Pesci,
Joss Ackland
22:25 Doskonały świat
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1993, reż. Clint
Eastwood, wyk. Kevin
Costner, Clint Eastwood,
Laura Dern, T.J. Lowther,
Keith Szarabajka, Leo
Burmester
01:25 Sposób na teściową
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2005, reż. Robert
Luketic, wyk. Jane Fonda,
Michael Vartan, Wanda
Sykes, AdamScott, Monet
Mazur Jennifer Lopez
03:35 Noc magii

15:00 Kapitan Ameryka:
Pierwsze starcie
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:10 Mały
Uciekając przed policją
po kradzieży bajecznego
diamentu, Calvin Simms,
który jest liliputem i
jego tępy partner Percy,
podrzucają bezcenny
kamień do torebki Vanessy
Edwards.
00:15 Replikant
02:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

20:00 Do zobaczenia
w zaświatach - dramat,
prod. Francja, 2017,
reż. Albert Dupontel
22:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:40 Zobaczyć głos
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Austria, 2016,
reż. Dariusz Kowalski
00:20 Ziarno prawdy - ﬁlm
kryminalny, prod. Polska,
2015, reż. Borys Lankosz,
wyk. Robert Więckiewicz,
Jerzy Trela, Madalena
Walach, Aleksandra Hamkało, Krzysztof Pieczyński,
Andrzej Zieliński
02:15 Polska szkoła
animacji - Schody
- animowany
02:25 Polska szkoła animacji

22:15 Liberator
Terroryści opanowują
statek z bronią jądrową.
Ich plany niweczy kucharz
okrętowy, były komandos
Ryback.
00:15 Nieuchronna
swprawiedliwość
02:15 Dyżur - serial
dokumentalny
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:30 Biesiada na cztery
pory roku
04:20 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

17:50 Szybko i wściekle
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2009, reż. Justin
Lin, wyk. Vin Diesel,
Paul Walker, Jordana
Brewster, Michelle
Rodriguez, John Ortiz,
Gal Gadot
20:00 Szybcy i wściekli VII
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2015, reż. James
Wan, wyk. Vin Diesel,
Paul Walker, Jason
Statham, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster,
Tyrese Gibson
22:55 Plan doskonały
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2006, reż. Spike Lee, wyk.
Denzel Washington
01:35 Druga strona medalu
02:50 Noc magii

TV 4
06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 07:10 Scooby Doo.
08:00 Dziewczyny z drużyny
3 Britney wraz ze swoją
drużyną cheerleaderek startuje w konkursie, w którym
nagrodą będzie występ
w teledysku Rihanny.
10:05 Galileo 12:15 STOP Drogówka 13:15 Gwiazdy Kabaretu 14:25 Szczęki 16:55
Columbo 19:00 Galileo 20:00
Straszny ﬁlm 2 Kontynuacja
zwariowanej parodii ﬁlmów
grozy, a zarazem wielkiego
przeboju kinowego. 21:45
Stephanie Stephanie znalazła
się zupełnie sama w pustym
domu, w którym znajduje się
martwe ciało.
23:30 Obserwowani 01:25
Gwiazdy Kabaretu - program
rozrywkowy prod. Polska
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 - Lista przebojów
- program rozrywkowy

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:30 Cud wirującego słońca - prawdziwa
historia objawień fatimskich
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków
14:10 Święty na każdy dzień
14:15 100 cudownych miejsc
na świecie 14:25 Harcerska
dola 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 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści biblijne
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kolory
Świętości 21:00 Apel

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 BBC w Jedynce
14:00 Wiadomości
14:15 Alarm! - magazyn
14:30 Gra na Maksa
14:40 EURO 2020

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Życiowe wybory.
Aborcja - telenowela
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
14:40 Siatkówka kobiet
- Liga Narodów, Rimini:
Niemcy - Polska
17:05 Rodzinka.pl - serial
17:55 Gra na Maksa
18:00 Panorama

PROGRAM INFORMACYJNY

TELETURNIEJ

17:00 Teleexpress
- program informacyjny
prod. Polska
17:15 Gra na Maksa - serial
17:25 EURO 2020 - Polska
- Słowacja
19:55 Wiadomości
20:30 Gra na Maksa - serial
20:40 EURO 2020 - Hiszpania
Szwecja
23:20 Jack Hunter - Jack
Hunter i zaginiony
skarb Ugaritu
- serial przygodowy
01:05 Świat bez ﬁkcji
01:55 Kincsem. Miłość
i hazard
- ﬁlm przygodowy
04:05 Frank Sinatra
głos Ameryki
- dokumentalny,
prod. Niemcy

18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Jackie i Ryan
- dramat obyczajowy,
prod. USA
20:25 Miasto skarbów
- serial kryminalny
prod. TVP
21:15 Lepsza połowa - serial
21:50 Krawcowa
Madrytu - serial,
prod. Hiszpania, 2014
23:50 Jak uratowałem
Kanadę - komedia
01:45 Warto kochać - serial
02:35 Podróż do Nowej
Ziemi
- ﬁlm obyczajowy
04:55 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
05:20 Zakończenie

TVN
05:05
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
14:55
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10
20:15
20:55

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
Dzień Dobry TVN
- magazyn
program rozrywkowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital
LAB - obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
Milionerzy
KOMEDIA

21:30 Okrucieństwo nie
do przyjęcia
- ﬁlm komedia,
USA, 2003, reż. Joel Coen,
wyk. George Clooney,
Catherine Zeta-Jones,
Geoﬀ rey Rush, Cedric
the Entertainer, Edward
Herrmann, Paul Adelstein,
Richard Jenkins, Billy Bob
Thornton
23:40 Ósma strona
- ﬁlm thriller, Wielka
Brytania, 2011, reż. David
Hare, wyk. Bill Nighy, Rachel Weisz, Tom Hughes,
Felicity Jones
01:50 Co za tydzień
02:35 Strzelec
- serial, USA
03:35 Uwaga! - magazyn
03:55 Noc magii

14 czerwca

WIESZ CO | NR 23/8.6.2021 r.

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 MEGA HIT - Transformers: Zemsta upadłych
Minęły dwa lata od czasu
kiedy młody Sam Witwicky dokonał ocalenia
Ziemi przed decydującym
starciem pomiędzy
dwoma wojującymi ze
sobą grupami robotów.

07:30 Teledyski
08:25 Co dalej? - program
publicystyczny
09:05 Jańcio Wodnik
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Chłopi - serial TVP
13:30 Nieznane taśmy
ﬁlmowe. Chiny
14:45 Mała wielka miłość
- ﬁlm obyczajowy
16:50 Pestka - melodramat,
prod. Polska, 1995,
reż. Krystyna Janda,
wyk. Krystyna Janda,
Daniel Olbrychski
18:30 Serialowa nostalgia
- Podróż za jeden uśmiech
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Morderstwo na zlecenie
- dramat
22:10 Powidoki - Miarka za
miarkę - program
publicystyczny
22:25 Więcej niż ﬁkcja

06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie.

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

23:15 Lara Croft:
Tomb Raider
Bohaterka ﬁlmu,
niezwykle atrakcyjna Lara
Croft - uwielbia niebezpieczne przygody i ryzyko.
Lara mieszka w posiadłości
odziedziczonej po ojcu,
poszukiwaczu przygód.
Richard Croft zaginął
przed laty podczas jednej
z wypraw. Córka przejęła
jego zainteresowania i
podróżuje po świecie,
poszukując skarbów.
01:40 Gwiezdne wojny:
Przebudzenie Mocy
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

00:10 Kino nocne
- Do zobaczenia
w zaświatach
- dramat, prod. Francja,
2017, reż. Albert Dupontel,
wyk. Nahuel Prez Biscayart, Albert Dupontel,
Laurent Laﬁtte, Niels
Arestrup, Émilie Dequenne
02:20 W dół kolorowym
wzgórzem
- dramat, prod. Polska,
2004, reż. Przemysław
Wojcieszek, wyk. Dariusz
Majchrzak, Aleksandra
Popławska
04:25 Hamadria - ﬁlm
05:00 Tamte lata, tamte dni
- Krzysztof Zanussi
05:35 Teledysk
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 60 sekund
22:15 Maczeta zabija
00:20 Maczeta
02:35 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 Idealna niania
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Na bank się uda
- ﬁlm komedia, Polska,
2019
HORROR

22:25 Obecność II
- ﬁlm horror, USA, 2016,
reż. James Wan, wyk. Vera
Farmiga, Patrick Wilson,
Madison Wolfe, Frances
O’Connor, Lauren Esposito,
Franka Potente
Lorraine i Ed Warren
udają się do północnej
części Londynu, aby
pomóc samotnej matce
wychowującej czwórkę
dzieci, której dom jest
nawiedzany przez złośliwe
duchy.
01:10 Trzy noce
z duchami
02:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze Widzowie w serialu mają zobaczyć historie
obyczajowe, kryminalne,
dramatyczne oraz komiczne,
w których perypetie
bohaterów na różne sposoby
związane są z pieniędzmi:
z ich brakiem lub nadmiarem,
nagłym przypływem albo
utratą, pogonią za nimi bądź
świadomą z nich rezygnacją.
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:05
Columbo 23:05 Wzór 00:10
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
09:30 Opowieści biblijne 10:00
Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
- 10 przykazań 13:03 Czy
udało się zabić prawdę 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Sztuka obmowy czyli
nędza 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55
Świadkowie 17:30 Spotkanie
Rodziny Radia Maryja w par.
pw. Św. Brata Alberta w Lublinie 19:25 Poczet Wielkich
Polaków 19:30 Opowieści
Starego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:25 Magiczne drzewo
- ﬁlm przygodowy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Życie lasu. Bogactwo
runa i podszytu - ﬁlm
dokumentalny
14:00 Wiadomości
14:15 Alarm! - magazyn

05:25 Na dobre i na złe - serial
TVP
06:25 Wyzwania przyszłości 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
11:30 Dziewczyny
ze Lwowa - serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Pensjonat
nad rozlewiskiem
- serial TVP
14:05 Va Banque
- teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2017
16:00 Koło fortuny - 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 - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Gwiezdne wojny:
Przebudzenie
Mocy
Luke Skywalker przepadł
bez wieści w chwili, gdy
galaktyka potrzebuje go
najbardziej.

07:30 Teledyski
08:30 Powidoki - Miarka
za miarkę
08:50 Rzecz Polska
- panGenerator
- cykl dokumentalny
09:15 Pestka - melodramat,
prod. Polska, 1995,
reż. Krystyna Janda,
wyk. Krystyna Janda,
Daniel Olbrychski
11:00 Chłopi - serial TVP
13:30 Ken Loach: Życie i ﬁlmy
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Wielka Brytania
15:10 Jezioro Bodeńskie
- dramat
16:50 Ucieczka z kina
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1990,
reż. Wojciech Marczewski,
wyk. Janusz Gajos
18:30 Serialowa nostalgia
- Podróż za jeden uśmiech
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Atak na szpital
21:50 Wyrok śmierci

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 Idealna niania
18:30 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Egzekutor - ﬁlm sensacyjny, USA, 1996, reż. Charles
Russell

FILM PRZYGODOWY

TELETURNIEJ

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

KOMEDIODRAMAT

DRAMAT AKCJI

KOMEDIA

14:35 Córka d’Artagnana
- ﬁlm przygodowo-historyczny, prod. Francja
16:50 Łączy nas EURO
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
20:14 Alarm! - magazyn
20:25 Gra na Maksa
- serial TVP
20:35 EURO 2020 - Francja
- Niemcy, prod. Szwajcaria
23:20 Ocaleni - reality show
00:25 Ślepa furia
- western
02:05 Droga do szczęścia
04:05 Naukowa kawaleria
05:00 Zakończenie dnia

16:35 Familiada
- teleturniej
17:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
17:30 Gra na Maksa
- serial TVP
17:40 Siatkówka
mężczyzn
20:10 Gra na Maksa - serial
20:25 Miasto skarbów - serial
21:15 Lepsza połowa - serial
21:50 Krawcowa z Madrytu
22:40 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
22:45 Krawcowa z Madrytu
- serial, prod. Hiszpania
23:50 Ludzkie historie - Gra
Florencka i krew na bruku
00:55 Ostatnia rodzina
- dramat
03:05 Jak uratowałem
Kanadę - komedia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Wielki Mike
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2009,
reż. John Lee Hancock,
wyk. Sandra Bullock,
Tim McGraw, Quinton
Aaron, Jae Head, Lily
Collins, Kathy
Bates
00:10 Kuba Wojewódzki
- talk show
prod. Polska
01:10 Porwani
- serial, USA
02:05 Oszuści
- serial, USA
03:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

23:00 Lot - dramat
Historia uzależnionego
od alkoholu pilota,
któremu udaje się mimo
awarii bezpiecznie
wylądować, jednak grozi
mu proces i więzienie,
gdyż znajdował się pod
wpływem substancji
odurzających. Kapitan
linii lotniczych William
Whitaker jest uzależniony
od alkoholu. Rozwiódł
się z żoną. Prawie nie
utrzymuje kontaktów
z synem.
02:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy

20:00 Lekkie obyczaje
- Zagubieni
- komediodramat,
prod. Czechy, 2015, reż.
Petr Zelenka, wyk. Martin
Myika, Tom Bambuek,
Marek Taclk, Marcial Di
Fonzo Bo
21:55 Co dalej? - program
publicystyczny
22:30 Dokument w podróży
00:15 Kino Mocnych Wrażeń
- Morderstwo na
zlecenie - dramat
02:30 Tosca - opera, prod. USA
04:50 Kino nocne - Non - stop
kolor - ﬁlm TVP
05:35 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:50 Zakończenie

00:00 Łzy słońca
- dramat akcji
Oddział amerykańskich
żołnierzy ma za zadanie
ewakuować lekarkę
z obozu uchodźców
w ogarniętej wojną
domową Nigerii.
Ta jednak nie chce
porzucać swoich
pacjentów.
02:10 Dyżur - serial
dokumentalny
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
03:30 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

22:25 Na bank się uda
- ﬁlm komedia
Polska, 2019, reż. Szymon
Jakubowski, wyk. Marian
Dziędziel, Lech Dyblik,
Adam Ferency, Maciej
Stuhr, Józef Pawłowki,
Paulina Gałązka, Marian
Opania, Bronisław Cieślak
Trzech starszych panów
dokonuje napadu na bank.
Po przyjeździe policji
okazuje się, że nic nie
zginęło.
00:40 Walka
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2009,
reż. Dito Montiel,
wyk. Channing Tatum,
Terrence Howard, Luis
Guzman
02:50 Noc magii

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Święty 10:20 Food Factory
11:20 Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Skok życia
Kelly z mieszanymi uczuciami
przyjmuje powrót swojego
starszego brata, Frankiego,
po dziesięcioletniej odsiadce.
23:00 Wzór Agent FBI Don
Eppes pracuje nad szczególnie trudnymi sprawami.
Właśnie próbuje rozwikłać
kolejną, ale mu się to nie udaje. Z pomocą przychodzi mu
jego brat Charlie - genialny
matematyk. 00:05 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:10 100 cudownych miejsc
na świecie 13:20 Święty
na każdy dzień 13:30 Msza
święta 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Cudowne przejście przez
Morze Czerwone 15:50 Ma
się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Reﬂeksje nad Psalmem XXIII
17:00 Głos z Brukselii 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
XX Rajd Katyński 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Poznajemy Polskę
19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
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05:20 Sto minut wakacji
- komedia
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
10:40 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- Dzika Albania
14:00 Wiadomości
14:15 Alarm! - magazyn
14:30 Gra na Maksa - serial
14:40 EURO 2020 - Finlandia
- Rosja
17:00 Teleexpress

05:30 Na dobre i na złe - serial
06:25 Obóz zagłady
w Treblince - reportaż
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Japonia
- Polska
17:00 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
17:25 Gra na Maksa
- serial TVP
17:35 EURO 2020 - Turcja
- Walia, prod. Szwajcaria,
2021
20:15 Gra na Maksa - serial

05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - obyczajowy
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

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
16:15 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Jak rozpętałem II wojnę
światową
cz. 3 - Wśród swoich
21:45 Książę i ja

07:30 Teledyski
08:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:20 Ucieczka z kina
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1990,
reż. Wojciech Marczewski,
wyk. Janusz Gajos,
Zbigniew Zamachowski,
Teresa Marczewska, Piotr
Fronczewski, Michał Bajor,
Władysław Kowalski
11:00 Chłopi - serial TVP
12:05 Noce i dnie - serial TVP
13:10 Villa Visconti Borromeo
Litta
14:55 Zakochany anioł
- komedia romantyczna
16:45 Zmruż oczy - ﬁlm
obyczajowy, reż.
Andrzej Jakimowski, wyk.
Zbigniew Zamachowski
18:30 Serialowa nostalgia
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Genialna przyjaciółka

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Koliber
Na skutek zrządzenia losu
bezdomny były żołnierz
sił specjalnych przejmuje
tożsamość innej osoby.
Nowe możliwości otwierają mężczyźnie drogę do
dokonania zemsty.

TELETURNIEJ

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Gra na Maksa
- serial TVP
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Gra na Maksa - serial
20:40 EURO 2020 - Włochy
- Szwajcaria
23:20 Power Rangers
- ﬁlm przygodowy
01:30 Wojsko - polskie.pl
01:55 Niesforny szwagier
- komedia
03:40 Pogoda na piątek
- serial obyczajowy

20:25 Miasto skarbów
- serial kryminalny
prod. TVP
21:15 Lepsza połowa
- serial TVP
21:50 Krawcowa z Madrytu
- serial, prod. Hiszpania,
2014
23:50 Rozstanie
po włosku
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Niemcy, 2014, wyk. Julia
Brendler, Stephan Luca,
Bettina Zimmermann
01:30 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
02:35 Życie po re - animacji
- ﬁlm dokumentalny, prod.
USA, 2016
04:10 Instynkt - serial
kryminalny TVP
04:55 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Nieuchwytny
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. John
Gray, wyk. Steven Seagal,
Keenen Ivory Wayans, Bob
Gunton, Brian Cox, John M.
Jackson, Michelle Johnson
23:25 Ostatnia misja
- ﬁlm sensacyjny,
Polska, 1999, reż.
Wojciech Wójcik,
wyk. Peter J. Lucas,
Janusz Gajos,
Ewa Gorzelak, Mirosław
Baka, Piotr Fronczewski,
Artur Żmijewski, Jerzy
Kamas
01:40 Uwaga! - magazyn
02:00 Noc magii

00:10 Jaja w tropikach
Tugg Speedman i jego
koledzy zostają przerzuceni na dzikie tereny
południowo-wschodniej
Azji. Tam, w dżungli, bez
asystentów i telefonów
komórkowych, traﬁają
na narkotykowy gang.
Przestępcy biorą ich
za agentów DEA i
postanawiają rozprawić
się z nimi. Tymczasem
aktorzy są przekonani, że
wciąż uczestniczą w realizacji ﬁlmowej fabuły...
02:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

21:20 W trzy miesiące
dookoła świata
- Sny wędrownych
ptaków
- dramat, prod. Kolumbia,
Dania, Szwajcaria, 2018,
reż. Cristina Gallego, Ciro
Guerro
23:35 Portrety - The ﬁrst image
- ﬁlm dokumentalny
00:10 Powidoki - Miarka
za miarkę - program
publicystyczny
00:30 Lekkie obyczaje - Zagubieni - komediodramat,
prod. Czechy, 2015
02:25 Scena Klasyczna - Alina
Mleczko - koncert
03:15 Kino nocne - Mistrz
05:20 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

22:00 Ostateczna
rozgrywka
Piłkarski stadion zostaje
opanowany przez rosyjskich terrorystów. Były
komandos usiłuje powstrzymać napastników.
00:00 Strażnik czasu
02:00 Dyżur - serial
dokumentalny
02:35 Wojciech Cejrowski.
Boso
- Karaiby
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Plan doskonały
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2006, reż. Spike Lee
FILM SENSACYJNY

22:40 Godziny szczytu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Brett Ratner,
wyk. Jackie Chan, Chris
Tucker, Tom Wilkinson,
Elizabeth Pena, Philip
Baker Hall, Mark Rolston,
Chris Penn
Do Los Angeles przylatuje
detektyw Lee. Wspólnie z
miejscowym policjantem
Carterem mają uwolnić
porwaną córkę chińskiego
konsula.
00:50 Wizyta
- ﬁlm horror, USA,
2015, reż. M. Night
Shyamalan, wyk. Olivia
DeJonge, Ed Oxenbould,
Deanna Dunagan, Peter
McRobbie
02:50 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon Serial, który
łączy elementy sensacyjne,
przygodowe i komediowe.
18:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
21:00 Na straży prawa Były
członek elitarnej jednostki
Strażników Teksasu - Jim Dillon chodzi nieuzbrojony od
czasu tragicznie zakończonej
strzelaniny, której skutków
czuje się współwinny. 23:00
Wzór 00:05 Śmierć na 1000
sposobów

TV Trwam
11:10 Pocztówka z Indii 11:20
Kolory Świętości 11:25
Jestem mamą 11:40 Prosto
o gospodarce 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz - 10
przykazań 13:20 Młodzi
Światu Ela
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 Historia, której
nie pamiętam 15:15 Pan
Zygmunt najstarszy ministrant w Polsce 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie
16:30 Wyszyński - historia 17:00
Po stronie prawdy 17:30
Rykoszetem 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

17 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 To nie koniec świata
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
12:55 Natura w Jedynce
- Dziewicze lasy Karelii
14:00 Wiadomości
14:15 Alarm! - magazyn
14:30 Gra na Maksa - serial
14:40 EURO 2020 - Ukraina
- Macedonia Północna
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?

05:25 Na dobre i na złe
06:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
12:30 Koło fortuny
13:15 Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
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
17:00 Rodzinka.pl - serial
17:25 Gra na Maksa - serial
17:35 EURO 2020 - Dania
- Belgia
20:20 Gra na Maksa - serial
20:30 EURO 2020 - Holandia

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 - obyczajowy
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

TELENOWELA

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Niemcy
- Polska
23:05 Magazyn śledczy
Anity Gargas
- magazyn
23:40 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:30 Londyńczycy II - serial
01:25 Defekt - serial
02:35 Przetrwać święta - ﬁlm

23:15 Pozdrowienia
z Moskwy
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1963, reż. Terence
Young, wyk. Sean
Connery, Daniela
Bianchi, Lenya Lotte
01:15 Bez tożsamości
- serial obyczajowy,
prod. Hiszpania,
Niemcy, 2016
02:10 Maximum Ride
- ﬁlm fantasy,
prod. USA, 2016
03:45 Art Noc
- Od wschodu
do zachodu słońca
- 50 lat Skaldów
- koncert
prod. Polska
04:35 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Nad życie
- ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2012, reż. Anna
Plutecka-Mesjasz,
wyk. Michał Żebrowski,
Olga Bołądź, Danuta
Stenka, Andrzej Mastalerz,
Marek Kasprzyk, Hanna
Konarowska
00:30 Równi sobie
01:35 Uwaga!
- magazyn
01:55 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
- serial kryminalny
prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Wolni od długów
FILM OBYCZAJOWY

21:05 Diabeł ubiera się
u Prady
- ﬁlm obyczajowy
Andy Sachs, młoda
dziewczyna z małego miasteczka, która niedawno
ukończyła college,
poszukuje w Nowym Jorku
posady dziennikarki.
23:25 W rytmie Hip-Hopu
Wywodzą się z dwóch
światów, z dwóch odrębnych kultur. Mimo wielu
różnic jakie ich dzielą,
łączy ich jedna olbrzymia
pasja - taniec!
02:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:30 Teledyski
08:40 Wydarzenie aktualne
09:20 Zmruż oczy
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Andrzej Jakimowski, wyk.
Zbigniew Zamachowski,
Ola Prószyńska, Małgorzata Foremniak, Andrzej
Chyra, Andrzej Mastalerz,
Rafał Guźniczak,
Jerzy Rogalski, Krzysztof
Ławniczak, Ryszard Orlik,
Rafał Walentowicz
11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:30 Hedy Lamarr gwiazda
niebanalna - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja,
2018, reż. Claudia Collao
14:45 Mała Moskwa - dramat
16:50 Szczęśliwy człowiek
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Małgorzata Szumowska,
wyk. Jadwiga Jankowska-Cieślak, Małgorzata
Hajewska-Krzysztoﬁk,
Piotr Jankowski

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Poznaj moich
Spartan
Leonidas prowadzi grupę
trzynastu Spartan do walki
przeciwko Persom.

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

18:30 Serialowa nostalgia
- Stawiam na Tolka
Banana
- serial TVP
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Złota Setka Teatru
Telewizji - Mazepa
22:05 Tamte lata, tamte dni
- Krzysztof Zanussi
22:40 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
22:50 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Trzy kolory
- Biały - dramat
00:30 Berlin Live - Blondie
01:45 Nocny dokument
- Czyściciele internetu
03:25 W trzy miesiące
dookoła świata
05:40 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury

21:40 Wielkie kino
- komedia przygodowa
Czwórka sierot zwiedza
fabrykę czekolady.
Podczas wycieczki za
pomocą magicznej
szafy przedostają się do
tajemniczej krainy.
23:10 Ostateczna
rozgrywka
01:10 Biesiada na cztery
pory roku
02:30 Taki jest świat
- program informacyjny
03:05 Na jedwabnym
szlaku
03:40 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Godziny szczytu II
- ﬁlm sensacyjny, USA
KOMEDIA

22:05 Polowanie na druhny
- ﬁlm komedia, USA,
2005, reż. David Dobkin,
wyk. Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel
McAdams, Isla Fisher
00:40 Ocean’s Twelve:
Dogrywka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Australia, 2004,
reż. Steven Soderbergh,
wyk. George Clooney,
Brad Pitt, Matt Damon,
Catherine Zeta-Jones,
Andy Garcia, Don Cheadle,
Julia Roberts, Bernie Mac,
Casey Aﬄeck, Scott Caan,
Vincent Cassel, Eddie
Jemison, Shaobo Qin
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość
09:50 Święty 10:20 Food
Factory 11:20 Detektywi
w akcji 12:20 Kobra - oddział
specjalny Każdy kolejny odcinek to odrębna tematyka.
W każdym z nich nie brakuje
„zabójczej prędkości”, efektów specjalnych, napięcia,
niebezpiecznych pościgów
i komizmu, przedstawianego
przez bohaterów.
13:25 STOP Drogówka 14:25
STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Zwiastun zagłady
23:00 Wzór 00:05 Śmierć na
1000 sposobów 01:35 Ucho
Prezesa

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Brat naszego Boga 15:35
Ivato 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
Ivato 17:25 Kolory Świętości
17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje dnia
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Fot. użyczone (Archiwum prywatne Bogdana Przybyły)

» Sezon 1997/1998. W górnym rzędzie od lewej: Krzysztof Radziemski, Janusz Jelonkowski, Marcin Wojtarowicz, Piotr Borek, Hubert Łukasik, Jarosław
Solarz, Rafał Tragarz. W środkowym rzędzie od lewej: Bogdan Przybyła (II trener), Czesław Zapart (kierownik drużyny), Dimitar Nazarow, Emil
Nowakowski, Radosław Matuszak, Zbigniew Zawadzki, Zbigniew Wójcik, Dariusz Zwalniak, Rafał Klajnszmit, Grzegorz Kowalski (I trener), Janusz
Wodzyński (masażysta). W dolnym rzędzie od lewej: Marek Wojtarowicz, Tomasz Tur (dziś Idziak), Jacek Sorbian, Rafał Wodzyński, Jacek Banaszyński,
Paweł Murawski, Jarosław Falkenberg

Jak Zawalniak Śląska pogrążył
Nigdy byśmy nie pomyśleli, że z wielkim sentymentem będziemy
wspominać, jak wałbrzyscy piłkarze walczyli na drugoligowym froncie ponad dwie dekady temu. I przypominali ich dokonania z sezonu
1997/98. Pamiętacie, jak zespół pod wodzą trenera Grzegorza Kowalskiego dawał wiele radości kibicom pod Chełmcem?
Poprzednią opowieść o
piłkarzach z Wałbrzycha zakończyliśmy w chwili, gdy w
sezonie 1992/93 połączono
Górnika z Zagłębiem i klub
pod nazwą KP zajął 11 miejsce w tabeli. Dodajmy w II
lidze. To ważne, bo był to
centralny szczebel rozgrywek. Ówczesne zaplecze
ekstraklasy.
W kolejnych rozgr ywkach drużynie prowadzonej
przez Wiesława Walczaka
nie udało się utrzymać statusu drugoligowca i klub
z hukiem spadł do III ligi.
Sezon 1994/95 trzeba było
zaczynać z myślą, że przyjdzie grać w Nowej Rudzie,
Bielawie, czy Oławie. Jeszcze

przed inauguracją z KP rozstał się Robert Bubnowicz,
przechodząc do Zagłębia
Lubin. W ataku za to obok
bramkostrzelnego Jacka Michałowskiego zaczął występować Piotr Włodarczyk.
KP pod wodzą ambitnego szkoleniowca, jakim był
Zbigniew Górecki, zajął 7
lokatę. To było rozczarowanie dla nowego prezesa
klubu Andrzeja Płonki. Przed
startem rozgrywek 1995/96
trenerem pozostał Górecki,
ale cel postawiono jasny –
awans do II ligi. Dokonano
istotnych wzmocnień. Do
Wałbrzycha wrócił Grzegorz
Krawiec, który przez kilka
sezonów grał w belgijskim

KTH Diest, a także Tomasz
Resel. Obaj z Lechii Dzierżoniów. Pozyskano Piotra
Juraszka z Piławianki i Jarosława Solarza z Polonii
Świdnica. Biało-niebieskie
barwy zaczął przywdziewać
ponadto Sebastian Matuszak, który wraz z Piotrem
Włodarczykiem stworzy duet
prawdziwych bombardierów
w ataku. Obaj strzelili łącznie
28 goli! Tymczasem nim
sezon na dobre się rozkręcił,
zmiany zaszły na ławce trenerskiej. Góreckiego zastąpił Wiesław Pisarski i to on
cieszył się wiosną z awansu wałbrzyszan, którzy na
koniec sezonu wyprzedzili
zespół z Oławy aż o 13 pkt.

Pr zed startem sezonu
1996/97 (już na drugoligowym froncie) nie dokonano
żadnych spektakularnych
wzmocnień. Mimo to na
inaugurację zmagań wałbrzyszanie pokonali u siebie
2:1 Lechię/Olimpię Gdańsk
(był kiedyś taki twór). Jedną
z bramek zdobył Włodarczyk,
na którego coraz częściej
łakomym wzrokiem spoglądały kluby z ekstraklasy. KP
radził sobie znakomicie i po
7 kolejkach usadowił się na
pozycji lidera tabeli. Na ziemię sprowadziła nas dopiero
Pogoń Szczecin, wygrywając u siebie 4:0. Trzy gole
zdobył wówczas doskonale
znany na ligowych boiskach

Grzegorz Niciński. Piłkarze
spod Chełmca nie przejęli
się tym niepowodzeniem.
Po rundzie jesiennej zajmowali 5 lokatę. Tu warto
wspomnieć o pewnym zdarzeniu z 12 kolejki. To był
mecz z Polonią Bytom, zremisowany 2:2. Pewnie mało
kto by o nim pamiętał, gdyby
nie kuriozalna bramka, którą
strzelił sobie Marek Siemiątkowski, bramkarz… Nasz
golkiper niczym dawniej
Janusz Jojko, który wrzucił
piłkę do własnej siatki, próbował podać ręką futbolówkę do kolegi z drużyny. Gdy
wykonywał ruch, na chwilę
zawahał się i to wystarczyło
do nieszczęścia. Piłka za-

miast polecieć do partnera
z zespołu, wpadła wrzucona
przez Siemiątkowskiego do
siatki wałbrzyszan. Wiosna
nie była już tak udana w
wykonaniu piłkarzy spod
Chełmca. Trenera Pisarskiego, który nie mógł dogadać
się z zarządem, zastąpił
Bogdan Przybyła, któremu
w pracy pomagał Ryszard
Mordak. Do Legii odszedł
Włodarczyk, a do Dyskobolii
Grodzisk Wlkp. przeniósł się
Piotr Juraszek. Kilku ważnych piłkarzy jak Sławomir
Radziemski, Zbigniew Zawadzki czy Mirosław Otok
leczyło kontuzje. W efekcie
aż do 32 kolejki zespół nie
był pewny utrzymania. Na
szczęście drużyna obroniła
II ligę.
Pr zed startem sezonu
1997/98 górniczą jedenastkę objął dotychczasowy
trener Ślęzy Wrocław Grzegorz Kowalski, za którym do
Wałbrzycha przyszli Jacek
Sorbian i Hubert Łukasik.
Jesienią, gdy zespołowi
nie szło najlepiej, postanowiono dokonać kolejnych
transferów. Do Wałbrzycha
przyszli Dariusz Filipczak z
Polonii Świdnica, Zbigniew
Wójcik ze Ślęzy i Dimitrij
Nazarow z Zagłębia Lubin,
a później jeszcze dołączył
bramkarz Jacek Banaszyński. W trakcie rozgrywek
klub zmienił nazwę z KP
na Górnika. Po jesieni wałbrzyszanie zajmowali 11
miejsce w tabeli. Zimą sprowadzono kolejnych graczy:
Rafała Klajnszmita ze Śląska
Wrocław (w przeciwnym
kierunku poszedł Filipczak),
Janusza Jelonkowskiego z
Nysy Kłodzko, Emila Nowakowskiego z Chrobrego Głogów oraz dwóch
piłkarzy Polonii Świdnica:
Grzegorza Kopernickiego i
Rafała Tragarza. Kowalski
dobrze przygotował zespół
w przerwie między rundami
i od wiosny Górnicy zaczęli
skrzętnie gromadzić punkty,
wspinając się w ligowej
hierarchii. Wiosną wygrali
choćby prestiżowy mecz ze
Śląskiem, a gola zdobył Dariusz Zawalniak. Na stadionie przy ul. Ratuszowej spotkanie obserwowało prawie
5 tys. kibiców. To po tym
meczu pojawiły się pierwsze
głosy, że drużyny nie stać na
grę w II lidze, że klub ma
długi i brakuje pieniędzy na
bieżącą działalność. Górnik
dograł sezon do końca, zajmując 7 miejsce w tabeli z
46 pkt na koncie i zapadła
niepokojąca cisza…
Tomasz Piasecki
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Fot. ilustracyjne (Instagram/SIMA)

» Mecz Polaków ze
Słowakami na Euro

Euro? Top. Słowacja? Pop
Piłkarskie emocje coraz bliżej! Już 14 czerwca o godz. 18:00 reprezentacja Polski
rozpocznie zmagania na Euro 2020. W pierwszym meczu w rosyjskim Sankt Petersburgu zmierzy się ze Słowacją.
Potyczka biało-czerwonych ze
Słowakami na Euro stała się dla mnie
pretekstem do przybliżenia wam…
SIMY. Simona Hégerová, lepiej znana
jako SIMA, to 25-letnia słowacka
gwiazda muzyki, wykonująca utwory
na pograniczu popu i hip hopu.

Spolu, czyli o łapaniu tchu

Zaczynamy z grubej rury, czyli od
największego przeboju SIMY. Piosenka „Spolu” („Razem”) ma w serwisie
YouTube blisko 30 mln wyświetleń,
co jak na wielkość Słowacji wydaje
się doskonałym wynikiem. Choć
traktuje o sile uczuć, to w teledysku
jest element futbolowy, gdy SIMA
przechadza się po boisku piłkarskim
i śpiewa do kamery: „Láska čo mi
dáva krídla zrýchľuje môj tep no
necháva ma dýchat”, czyli „Miłość
dodaje mi skrzydła, przyśpiesza bicie
serca, ale pozwala złapać dech”. W
meczu otwarcia na Euro Polacy będą
faworytami. Mateusz Borek, który
będzie komentował mecz ze Słowacją dla TVP Sport, powiedział, że jeżeli nie wygramy z tej klasy rywalem,
to na mistrzostwach nie mamy czego
szukać. Oby nasi zademonstrowali
miłość do futbolu i zagrali niczym

niesieni na skrzydłach. Oby tchu
zabrakło rywalom, którzy przecież
na turniej załapali się kuchennymi
drzwiami, po barażach (w rzutach
karnych ograli Irlandię, a potem 2:1
Irlandię Północną).

Pre Teba, czyli
o marzeniach

„Pre Teba”, czyli „Dla ciebie” to
kolejny skoczny hit SIMY, odtwarzany w sieci miliony razy. Liczymy,
że po meczu otwarcia przeciętny
zjadacz chleba z Bratysławy nie
będzie miał sposobności, by głośno
zawołać do piłkarzy reprezentacji,
niczym w tej piosence: „Ďakujem že
moje prosby vypočula neraz”, czyli
„Dziękuję, że wciąż spełniasz moje
marzenia”. Nie chcemy, by Słowacy
spełniali na Euro 2020 swoje sny,
bo my także mamy parę do zrealizowania. Pamiętacie Euro 2012 na
naszych nowych stadionach? Nie
wyszliśmy z grupy, a marzeń pozbawili nas ci bardziej rozpoznawalni
sąsiedzi z południa, czyli Czesi,
którzy wygrali we Wrocławiu z naszymi Orłami 1:0. OK, na kolejnym
czempionacie poszło nam nieźle,
co rozbudziło sny o potędze przed

mundialem w Rosji trzy lata temu.
Szumu było dużo, nasi kadrowicze
lądowali w ośrodku w Arłamowie
helikopterami, a my codziennie
dowiadywaliśmy się, co jedli na
śniadanie. Efekt pompowanego
balona to 0:3 z Kolumbią i senne
koszmary zamiast spełnionych
marzeń. Teraz znowu pragniemy
po turnieju oszaleć ze szczęścia i
tym samym nawiązać do piosenki
SIMY: „Muzyka gra, a my śmiejemy
się razem do rana” („Hudba hrá a
my sa spolu smejeme až do rána”).

Z tobą lub bez ciebie,
czyli potyczki

Uwielbiam teledysk do utworu „S
tebou aj bez teba” („Z tobą lub bez
ciebie”). Mocno wakacyjny klimat,
ujęcia nagrane telefonem, uśmiechy
w blasku słońca, żarciki w hotelu,
pluski w basenie, pędzący kabriolet
i wiatr we włosach. Tytuł przypomina
mi jednak o upokorzeniach, które
słowackie drużyny zaserwowały
naszym w europejskich pucharach.
W 2018 Ligę Mistrzów Legii z głowy
wybił Spartak Trnava (Trnava to
rodzinne miasto SIMY), a rok później kiks Michała Helika pozbawił

pucharów Cracovię w starciu z Dunajską Stredą. Pamiętam to drugie
starcie doskonale, bo oglądałem
je w Krakowie ze stadionu. Jeszcze
kilka godzin wcześniej wskazywałem
kibicom gości drogę na starówkę,
a wieczorem ich piłkarze wskazali
polskiemu klubowi drogę do domu.
Europejskie puchary na nasze zespoły nie chciały czekać. „Z tobą lub bez
ciebie”, pędzimy do kolejnych rund.
W meczu otwarcia na Euro Helik,
który jest w kadrze biało-czerwonych
na ten turniej, być może będzie miał
okazję zrehabilitować się za tamto
niepowodzenie.

Proste skvelý,
czyli to tu, to tam

Gdyby Paulo Sousa, selekcjoner
reprezentacji Polski, był Słowakiem,
to na zarzuty odnośnie powołań do
kadry, odpowiedziałby: „Nehovor
mi čo mám robiť a čo ne”, czyli „Nie
mów mi, co mam robić, a co nie”.
Tym samym zasięgnąłby z kolejnego
z utworów SIMY. „Proste skvelý”
(„Po prostu wspaniałe”) to nuta w
klimacie hip-hopu, między innymi
o podejmowaniu decyzji, przyjaźni
i radości z życia. Sousa zdecydował

się nie powoływać na Euro graczy
mistrza Polski, czyli Legii Warszawa.
W szerokim składzie znalazło się
jedynie czterech graczy z naszej Ekstraklasy, co pokazuje, że do radości
z życia Portugalczyk kopaczy znad
Wisły nie potrzebuje. Jakby tego było
mało, to dwóch z tej czwórki (Tymoteusz Puchacz i Kamil Piątkowski) w
kolejnym sezonie zagra już w ligach
zachodnich, Słowacy z kolei mają w
swoich szeregach trzech piłkarzy z
polskiej ligi (Kuciak, Holubek, Satka),
a dwaj kolejni, Ondrej Duda i Lukas
Haraslin, niegdyś u nas występowali
(odpowiednio w Legii i Lechii). SIMA
w opisywanym utworze przyznaje,
że „život je proste skvelý („życie jest
po prostu wspaniałe”). Zgodzić się z
nią z pewnością może niepowołany,
niejaki 22-letni Dawid Kurminowski,
czyli polski król strzelców słowackiej
ekstraklasy 2020/21.
Węgrzy mają taki niewybredny
żart o Słowakach: -Wiecie, dlaczego
każdy Słowak dobrze zna historię
swojego kraju? - Bo ta historia ma
dziesięć stron.
Oby było nam równie wesoło po
meczu.
Dominik Hołda
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kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych
wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Maksymalna
kwota pożyczki, o którą zawnioskujesz bez wychodzenia z domu,
wynosi 100 tys. złotych. Pożyczka Fit bez wychodzenia z domu
dostępna jedynie dla Klientów Kasy Stefczyka Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt
połączenia wg taryfy operatora. Pożyczka Fit to najtańszy kredyt
konsolidacyjny wg rankingu serwisu www.17bankow.com, stan
na marzec 2021 r. 60 dni bez rat dotyczy możliwości odroczenia
spłaty pierwszej raty.

60
84
119
miesięcznych rat miesięczne raty miesięcznych rat

10 000 zł

194 zł

147 zł

112 zł

25 000 zł

484 zł

366 zł

280 zł

50 000 zł

967 zł

731 zł

559 zł

80 000 zł

1547 zł

1169 zł

894 zł

ZADZWOŃ
pod numer 74 637 08 26
(koszt wg taryfy operatora)

RRSO tylko 6,22%

STRZEGOM
ul. Świętej Anny 7A
tel. 74 637 08 26

prowizji

Przykład reprezentatywny z dnia 26.02.2021 r. dla
Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 78 840 zł.
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej
kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją:
0 zł, opłatą za dwa przelewy: 160 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,22%.
Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 955,05 zł oraz ostatnia, 107. rata:
954,76 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 102 190,06 zł,
w tym odsetki: 23 190,06 zł.
Przyjdź do Placówki Pośrednika Kredytowego: Małgorzata Chrapek
i Magdalena Szwed S.C., umocowanego do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych w imieniu i na rzecz SKOK Stefczyka
związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem
umów o kredycie konsumenckim oraz do czynności niezbędnych
do wykonywania zawartych umów.
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