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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 (Sudeckie Wiadomości Gospodarcze 1995, nr 7)

Pierwszym tytułem prasowym, który drukowano
w powojennym Wałbrzychu był „Tygodnik Polski”.
Numer pierwszy ukazał
się 1 lipca 1945 roku, czyli
w kilka tygodni po zajęciu
miasta przez wojska radzieckie. Był to tygodnik
społeczno-kulturalny wydawany przez Wydział
Informacji i Propagandy
przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP Eugeniusza
Szewczyka. Redaktorem
naczelnym czasopisma
był poeta Eugeniusz Matwiejczuk. Pismo drukowano czcionką niemiecką
w drukarni O. Opitza w
Białym Kamieniu, wtedy osobnej miejscowości. Autorzy „Tygodnika
Polskiego” przepraszali
czytelników za dziwny
wygląd niektórych słów,
spowodowany brakiem
polskich czcionek. Ukazało się 12 numerów pisma,
a ostatni wyszedł spod
prasy 29 września 1945
roku. Średni nakład tygodnika wynosił ok. 900
egzemplarzy.
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Z nami nie będziecie się nudzić
Pamiętacie, jak nie tak dawno chwaliliśmy się, że powiększyliśmy objętość naszej gazety do 32 stron?! Nie minął nawet miesiąc, a my mamy dla
czytelników kolejną niespodziankę. Dziś WieszCo ma 44 strony! Dobra,
bez żartów, nie będzie tak na stałe, a dzisiejszy, grubszy tygodnik to efekt
wielkanocnego dodatku. Szukajcie go w środku gazety.
Przed Bożym Narodzeniem
wydaliśmy podobną wkładkę
i był to przysłowiowy strzał
w dziesiątkę. Również teraz
oddajemy do waszych rąk dodatek, w którym oprócz świątecznych artykułów – co chyba
zrozumiałe przed Wielkanocą
– znajdziecie rozbudowaną

rozrywkę, wiosenne porady, a
także przepisy na świąteczne
dania. Wkładkę dołożyliśmy
do WieszCo już teraz, żebyście mieli czas w odpowiedni
sposób przygotować się do
świętowania.
Przy okazji uspokajamy, nie
zrezygnowaliśmy z żadnej sta-

łej rubryki. Przeciwnie, dokładamy tylko same nowości. U
nas nic nie dzieje się przypadkowo i kosztem czegoś innego. Zostawiamy to, co dobre i
co lubicie, a przy okazji, jeśli
możemy, urozmaicamy gazetę. Tradycyjnie pytamy was,
co o tym wszystkim myślicie?

Jeśli macie ochotę, możecie
podzielić się z nami swoimi
opiniami. Na komentarze czekamy jak zwykle pod adresem
poczty elektronicznej. Piszcie
do nas na maila: redakcja@
wieszco.pl.
Swój ulubiony tygodnik
znajdziecie w ponad 200

punktach kolportażu na
terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. W niektórych,
głównie usytuowanych w
urzędach, ustawiliśmy eleganckie stojaki, z których możecie „częstować się” naszym
wydawnictwem. Teraz to już
w ogóle jesteśmy widoczni!
Szukajcie nas od wtorku, a jeśli nie uda wam się otrzymać
gazety w wersji papierowej,
zaglądajcie na stronę www.
wieszco.pl. Tam zawsze dodajemy każdy najnowszy
numer tygodnika, a poza
tym macie nieograniczony
dostęp do wszystkich wydań
archiwalnych.
Redakcja
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Na wałbrzyskim Podgórzu stanął kosz, do którego mieszkańcy mogą już
wrzucać plastikowe nakrętki, wspierając tym samym chore dzieci i chroniąc
środowisko.

radni – Piotr Kwiatkowski i Piotr
Kraczkowski wpadli na pomysł, by
stawiać w dzielnicach Wałbrzycha
pojemniki na plastikowe nakrętki.
- Chcieliśmy przez to zachęcić
mieszkańców do zbierania na-

krętek. To nie wymaga wysiłku, a
można pomóc chorym dzieciom
i jednocześnie środowisku, chroniąc je przed plastikiem – mówią.
Pierwszy kosz z ich inicjatywy
stanął na placu Grunwaldzkim. Lu-

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

ale wg powierzchni użytkowej

Sprzątajmy!

utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Już widzimy te ironiczne
uśmieszki i pobłażliwy ton.
Zapytamy wprost. Co byście
zrobili, gdyby pupil narobił
na wasz piękny dywan lub dopiero co odnowioną, piękną
drewnianą podłogę? Też byście pozostawili nieczystości?!
Na litość, szanujmy się wszyscy. Skoro w domu sprzątamy,
to róbmy to samo na zewnątrz
– na podwórku, ulicy, w lesie i
parku, na trawniku.
Jak mówią wałbrzyscy
strażnicy miejscy, według ich
obserwacji przynajmniej połowa właścicieli psów (jak
nie więcej) nie sprząta po
swoim czworonogu. Dlaczego piszemy o obserwacji?
Bo mundurowi mogą ukarać
delikwenta, który nie zbierze
odchodów, właściwie tylko

SCB

gdy złapią go na gorącym
uczynku. Nie musimy wspominać, że każdy, kto widzi patrol,
sprząta. Gdy strażnicy znikają
za rogiem, nie ma o czym
gadać. W statystykach też nie
widać tych ukaranych mandatem, bo wszystkie wrzucone
są do jednego worka jako
interwencje związane z utrzymaniem czystości i porządku
w gminie. Czyli śmiecenie,
nieodśnieżanie chodników i
psie kupy są w jednej rubryce
(zobaczcie poniżej).
Dziś nikt nie wie, ile jest
psów w Wałbrzychu, bo nie
trzeba płacić za nie podatku.
Kilka lat temu według statystyk strażników miejskich
czworonogów było ok. 10 tys.
Teraz pewnie jest ich więcej.
Dawniej mundurowi typowali
miejsca, gdzie najczęściej ludzie wyprowadzali psy. Głów-

nie na Podzamczu i Piaskowej
oraz w Śródmieściu. Rano od
5:00 do 7:00 patrol krążył i
obserwował. Teraz z powodu
pandemii zawieszono ten pomysł, bo są ważniejsze rzeczy.
Dlatego apelujemy, sprzątajmy
po swoim psie. To nic trudnego. Kawałek biodegradowalnego woreczka, który możemy
wyrzucić do pojemników na
zmieszane odpady.
Tomasz Piasecki

Interwencje
Straży Miejskiej
w Wałbrzychu związane
z utrzymaniem czystości
i porządku w gminie
Rok
2017
2018
2019
2020

Ilość
189
199
287
194

Możecie być zdziwieni, że zajmujemy się
taką pierdołą, możecie wykrzyknąć jak
wielu „dajcie spokój”. Wiemy, że są ważniejsze sprawy, niż sprzątanie po swoich
psach, ale... To jednak ta drobnostka często jest bardzo uciążliwa. Choćby wtedy,
gdy wdepniemy w psie odchody lub nasze
dziecko znajdzie kawałek „bobka” w piaskownicy. Tak, to nie żart.
Nasza obsesja dotycząca
sprzątania po czworonogach
rozpoczęła się, gdy przed
kilku laty na naszych oczach
małe dziecko wygrzebało z
piaskownicy właśnie… kawałek psiej kupy. Piszemy
o tym tak otwarcie, bo idąc
za przykładem klasyka, nie
będziemy szamba nazywać
perfumerią (wiecie chyba, o
co nam chodzi?).
Dobra, gdy to zobaczyliśmy, włosy dęba nam stanęły,
choć za wiele ich nie mamy.
Poczuliśmy złość zmieszaną

z bezradnością. Zresztą, co
będziemy wam tłumaczyć.
Zapraszamy na spacer po
Podzamczu lub Piaskowej
Górze, zaraz po tym jak stopnieje śnieg. Wtedy wyłażą
zewsząd „brązowe klocki”,
a tereny zielone na każdym
kroku upstrzone są charakterystyczną mazią. Bleee…
Tak, możecie poczuć wstręt i
o to nam chodzi. Trzeba być
ślepym, żeby nie dostrzegać
problemu. No to jeszcze wam
poprawimy. Spójrzcie na zdjęcie powyżej, nadesłane przez

czytelnika WieszCo, proszącego o zajęcie się sprawą.
Obrzydliwe, prawda? Mieliśmy dylemat, czy je publikować, ale w końcu górę wzięła
nasza… obsesja. Może popadniemy w moralizatorski
lub jak kto woli mentorski
ton, ale do cholery, skoro jest
przepis, że należy sprzątać
po swoim psie, to tak należy
postępować. I już! Taki obowiązek na właścicieli psów,
których potrafimy przecież
miziać godzinami na kanapie
w domu, nakłada ustawa o
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2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny

Fot. użyczone (czytelnik WieszCo)

» Tak wyglądał kilkanaście dni temu pewien trawnik na Podzamczu w Wałbrzychu…

dzie zapełniają tam nakrętkami pojemnik tak szybko, że radni muszą
go opróżniać co kilkanaście dni.
- Ponieważ od lat prowadzimy
w otoczeniu naszych zakładów
działania na rzecz ludzi i środowiska, postanowiliśmy wesprzeć
tę potrzebną inicjatywę – mówi
prezes KKS Bartnica Jakub Madej.
Pojemnik został ustawiony przed
marketem Biedronka na Podgórzu.

Fot. (red)

Serce na nakrętki w kolejnej dzielnicy
Kosz jest nietypowy, gdyż został
ręcznie wykonany przez pracowników działającej na Podgórzu przy
ul. Tunelowej bocznicy kolejowej
należącej do Kopalń Surowców
Skalnych w Bartnicy. To miejscy
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Udany pościg policji
Sceny jak z amerykańskiego filmu rozegrały
się niedawno na terenie naszego miasta oraz
powiatu wałbrzyskiego. Mundurowi przez kilka
kilometrów ścigali przestępcę.

Kiedy zbliżyli się do auta, włączyli
w radiowozie sygnały świetlne
i dźwiękowe, wtedy kierujący
rozpoczął ucieczkę. Mężczyzna
pędził główną ulicą Poniatowa

ukradł również paliwo na jednej
ze stacji paliw w Wałbrzychu. Co
więcej, okazało się, że kierowany
przez niego samochód osobowy
został przez niego ukradziony kilka
dni wcześniej z terenu jednej z
miejscowości powiatu strzelińskiego. Sam 22-latek miał natomiast
zakaz kierowania pojazdami, a
wcześniej był wielokrotnie zatrzymywany przez policję za tego typu
SCB
przestępstwa.

Rys. Katarzyna Zalepa

Funkcjonariusze wałbrzyskiej
drogówki zauważyli jadący z dużą
prędkością ul. Orkana w Wałbrzychu samochód osobowy na holenderskich tablicach rejestracyjnych.

oraz przez pobliskie miejscowości sąsiadującej gminy Walim.
Ostatecznie został zatrzymany
tuż przed tablicą miejscowości
Wałbrzych przy ul. Uczniowskiej.
Jak się okazało, 22-latek nie zatrzymał się do kontroli, gdyż był
poszukiwany m.in. przez Sąd
Rejonowy w Złotoryi za wcześniej
dokonane kradzieże, celem osadzenia na najbliższe kilka miesięcy
w zakładzie karnym. Wcześniej
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Walić w sutannę jak w bęben
„Synu prostytutki, chcesz potrzymać mojego…” – tak z powodzeniem
mogłaby zaczynać się kolejna powieść Blanki Lipińskiej. A to tylko, lekko podkoloryzowany, cytat z kłótni księdza z pewnym młodzieńcem.
Duchowny chciał przegonić kierowcę z kościelnego parkingu, używając języka, przy którym dialogi bohaterów filmów Vegi brzmią jak słowa prof. Bralczyka. Teraz pewnie spodziewacie się nagonki na gościa
w sutannie? Będzie jednak niestandardowo.

Bez dwóch zdań zachowanie
wałbrzyskiego księdza, dla którego
kolejne przekleństwa były tylko
przecinkami w zdaniach, przywołuje
mdłości. Powiedzieć, że było naganne, to jakby przemilczeć przypadki
pedofilii w kościele. Czy można to
jakoś podpiąć pod kategorię typu
„pasterz poucza swoje owieczki”?
No bez jaj! Ale zastanawialiście się,
co by było, gdyby to nie był ksiądz?
Na filmie udostępnionym w sieci
słychać młodego kierowcę kłócącego
się z duchownym. Wszak przecież

nie od dziś wiadomo, że jak podjeżdżacie na parking, w tym przypadku
parafialny, włączacie w swoim smartfonie funkcję nagrywania. Wygląda
jakby obaj mieli zespół Tourette’a.
Dostrzegacie, że ostatnio to coraz
powszechniejsze zaburzenie? Ksiądz
przypomina jednego z dwóch detektywów z serialu Policjanci z Miami
(raczej tego czarnoskórego). I jako
szeryf wszystkich szeryfów zamierza przegonić intruza z prywatnej
posesji. No i rozmowa przestaje się
kleić. Jak wasza próba nawiązania

nad ranem jakiejś relacji z dawno
niewidzianą żoną kuzyna na weselu
siostrzenicy teścia w takim Pcimiu
(jasne, że nazwy tej miejscowości nie
użyliśmy tu całkiem przypadkowo).
Ech, gdyby jeszcze choć w minimalnym stopniu przypominała Sandrę
Kubicką – ta żona oczywiście – to
byłoby łatwiej. Wiecie, taką modelkę
z Miami, która odrzuciła niedawno
zaloty Leonardo DiCaprio. Tego, którego za rękę trzymała Kinga Rusin.
Dobra, bo niebezpiecznie zaczęliśmy
tracić kontakt z bazą.

Teraz tak się porobiło, że w modzie jest, jak przykrótkie spodnie u
chłopaków i bazgroły na ciele przypominające niekiedy pismo klinowe
Sumerów, dowalenie za wszelką
cenę księżom i kościołowi. To się
sprzedaje, bo liczy się klikalność i
oglądalność. A nakręcanie spirali nienawiści jest na topie jak celebryckie
InstaStories z Tulum lub innego Zanzibaru. To już łatwiej miał największy
fajtłapa w klasie, któremu pewnie
zabieraliście śniadanie i na dzień dobry witaliście „blaszką” (uderzeniem

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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otwartą dłonią w czoło). Szkolna
zabawa w „syfa”, czyli obrzucanie
się najbardziej hardcorowym odpadkiem znalezionym w śmietniku,
to przy obecnej nagonce na księży,
co najwyżej jak pójście na rezurekcję.
Nie, nie zostaliśmy adwokatem diabła (zabrzmiało trochę filmowo). Żeby
nie było. Jesteśmy za rozdziałem kościoła od państwa, tak jak bite i poniewierane kobiety powinny natychmiast
rozstawać się ze swoimi oprawcami.
Domagamy się zakręcenia kurka z
pieniędzmi dla hochsztaplerów, próbujących przytulić dla siebie jak najwięcej pod przykrywką poszukiwań
geotermalnych, choćby zamieszkiwali
Toruń, a nawet Watykan. Popieramy
surowe kary dla gości w sutannach
dopuszczających się zachowań pedofilskich. Ale do licha! To nieustanne
poszukiwanie, żeby tyko dopierdzielić
się do księży, kościoła i wiernych, jest
bardziej wkurzające niż powracające
hemoroidy. Jeśli ktoś chce i ma takie
powołanie, niech wygłasza kazania,
spowiada, a inny niech daje na tacę i
chodzi do kościoła. Co nam do tego,
jeśli nikomu nie dzieje się krzywda?!
W przeciwnym kierunku powinno
to działać identycznie. Jeszcze raz
zadajemy to samo pytanie. A gdyby
to nie ksiądz wyzywał kierowcę? Film
też stałby się hitem sieci i miałby
więcej odsłon niż ludzi obejrzało
łącznie wszystkie sezony serialu „Dom
z papieru”?
Sami nie możemy uwierzyć, że
zdecydowaliśmy się to tak ująć.
Czytamy, jeszcze raz przeglądamy
i ponownie zerkamy, jak na „Dziady” z chłopakami w technikum,
żeby dokładnie przeanalizować
zdanie po zdaniu, próbując pojąć
sens wszystkiego i zrozumieć, o
co chodziło autorowi Niczego nie
zmieniamy. Podpisujemy się z całą
odpowiedzialnością. Nie wiemy jednak dlaczego, ale przypomniała nam
się teraz kretyńska zabawa podwórkowa w „gonią cię”. Jedna osoba
głośno krzycząc „gonią cię Niemcy”
(wiadomo, synonim najgorszego
zła) dawała do wyboru postacie lub
grupy społeczne, do których można
było uciec po pomoc. Im bardziej
absurdalne podpowiedzi podsuwała,
tym lepiej. Jednym z wariantów na
zawołanie „gonią cię Niemcy” było
pytanie „do kogo uciekasz – księdza
czy zboczeńca”? Nie możemy sobie
przypomnieć, czy ktokolwiek wybrał
tego pierwszego… Tak tylko dajemy
do myślenia niektórym.
Tomasz Piasecki
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Netto przejmuje Tesco
Zapadła niezwykle ważna dla Netto Polska decyzja.
UOKiK wyraził ostateczną i bezwarunkową zgodę
na sfinalizowanie transakcji zakupu polskiej części
biznesu Tesco przez Netto Polska. Netto może zatem
przejąć 301 sklepów i dwa centra dystrybucyjne.

– Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na zatwierdzenie transakcji
i rozpoczęcie tego historycznego

w swej skali procesu transformacji
przejętych sklepów w nowe, nowoczesne sklepy Netto 3.0, a także

wdrożenia nowych kolegów z Tesco
do ich obsługi. To zadanie chcemy
zrealizować w ciągu najbliższych
18 miesięcy – mówi Janusz Stroka,
prezes Netto Polska.
W 2018 roku Netto wprowadziło
zupełnie nową koncepcję sklepu,
tzw. Netto 3.0, której celem była
poprawa doświadczeń zakupowych
klientów i sprawienie, aby zakupy były szybsze, łatwiejsze i przyjemniejsze. Klienci z entuzjazmem

WIESZ CO | NR 12/23.3.2021 r.

przyjęli ten koncept i nowy format
został wdrożony już w ponad 160
sklepach Netto w Polsce. Wszystkie
sklepy Tesco, także te w Wałbrzychu
czy Szczawnie-Zdroju, które przejdą
transformację, będą funkcjonowały
zgodnie z konceptem Netto 3.0.
W założeniu, wszędzie, gdzie to
możliwe, personel nowych sklepów
Netto będą stanowić pracownicy
byłego Tesco.

Fot. użyczone (Netto Polska)
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» W Wałbrzychu szczepi się coraz więcej ludzi

Lockdown wraca. Znów zamknięci!
Rząd zdecydował o objęciu obostrzeniami, które do tej pory obowiązywały w czterech
województwach, całego kraju. Nowe przepisy obowiązują od zeszłej soboty (20 marca)
i potrwają co najmniej do 9 kwietnia. Uważajcie na siebie i stosujcie się do zaleceń.
Niestety znów nie pójdziemy do kina, teatru, nie zrobimy zakupów butikach w galeriach
handlowych.
Przypominamy, co oznacza ogłoszenie narodowego lockdownu? Swoją
działalność muszą zawiesić: baseny
(wyjątkiem są baseny w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą
i dla członków kadry narodowej),
sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony
odchudzające, kasyna, hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a
także noclegi świadczone w ramach
podróży służbowych), galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów
prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi.
W galeriach handlowych nadal będą
mogły działać m.in. usługi fryzjerskie,
optyczne, bankowe, pralnie. Zamknięte zostały teatry, muzea, galerie sztuki
(możliwa jest jednak organizacja prób

i ćwiczeń, a także wydarzeń online),
kina (zakaz projekcji filmów dotyczy
również domów i ośrodków kultury), stoki narciarskie, kluby fitness i
siłownie, obiekty sportowe mogą
działać wyłącznie na potrzeby sportu
zawodowego i bez udziału publiczności. Uczniowie z klas I-III wrócili do
nauczania zdalnego.
To, co może w tych niepewnych
czasach cieszyć, to zapewne tempo
szczepień, z jakim mamy do czynienia w wałbrzyskiej Starej Kopalni.
Pamiętajmy, że przyjeżdżają do nas
nawet osoby mieszkające o kilkaset
kilometrów od Wałbrzycha. Aby
ułatwić osobom zainteresowanym
rejestrację, uruchomiona została
specjalna wałbrzyska infolinia telefoniczna.

- Jeżeli jesteście mieszkańcami
Wałbrzycha i chcecie zapisać się na
szczepienie w Starej Kopalni, dzwońcie pod numer 74 664 09 33. Zapisy
wyłącznie zgodnie z harmonogramem
Narodowego Programu Szczepień.
Infolinia czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 do
15:00 – informuje prezydent Roman
Szełemej. - Dochodzi do sytuacji, że
nasi mieszkańcy nie mogą się przebić
przez infolinię ogólnopolską. Brakuje
nam wciąż personelu medycznego,
ale wspólnymi siłami staramy się,
by proces szczepienia był sprawny.
Obecnie szczepimy średnio około tysiąca osób dziennie, ale możemy robić
tych szczepień więcej. Pandemia nie
odpuszcza, co widać po wskaźnikach.
Liczba hospitalizowanych jest bardzo

duża i pracujemy na granicy wydolności. Czekają nas trudne tygodnie, a
szczepienia dają gwarancję, że mniej
osób będzie podatnych na wirusa –
podkreśla prezydent Szełemej.
Tymczasem w raporcie covidowym
z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego nie sposób nie wspomnieć
o konferencji prasowej senatora
Aleksandra Szweda i posła Marcina
Gwoździa przed szpitalem tymczasowym w Wałbrzychu. - Takie placówki
są ostatnio często atakowane przez
opozycję. Nie wiemy, dlaczego tak się
dzieje – mówi poseł Marcin Gwóźdź.
- Jeśli chodzi o nasz region, to dzisiaj szczególnie dziękujemy stronie
rządowej, w tym przede wszystkim
ministrowi Michałowi Dworczykowi
oraz służbom wojewody za szybkie

decyzje i sprawne działania w walce
z koronawirusem – podkreśla senator Aleksander Szwed.
Podczas spotkania z dziennikarzami parlamentarzyści, wspólnie
z radnymi miejskimi z Wałbrzycha
Renatą Wierzbicką i Beatą Muchą,
argumentowali sens budowy takich
placówek. Szpital tymczasowy w
Wałbrzychu dla zakażonych koronawirusem, którzy ciężko przechodzą
COVID-19, powstał w listopadzie
2020 roku. Placówka obsługuje 43
łóżka, pięć respiratorów, łóżka intensywnej terapii (każde ma własny
monitor), profesjonalny aparat do
usg, aparat rentgenowski, pompy
infuzyjne i aparaty do podawania
tlenu pod ciśnieniem.
SCB

Mamy kolejną fazę pandemii i ponownie jednostki medyczne muszą prosić
o wsparcie. O pomoc apelowało pogotowie ze Świdnicy...

przewożeniu pacjentów z COVID-19 jest długi. Rozwiązaniem
jest zakup zamgławiaczy akumulatorowych, które możemy
wozić ze sobą i nie tracić czasu
na dojazdy. Co pozwoli nam
szybciej dojechać do kolejnego

pacjenta. Potrzebujemy trzech
takich urządzeń dla podstacji w
Jaworzynie Śląskiej, Strzegomiu i
Świebodzicach”.
I co stało się już następnego
dnia? Na takie sygnały trzeba
reagować szybko i skutecznie,

ponieważ życie i zdrowie są
najważniejsze. - Pomożemy,
kupimy sprzęt i cieszymy się, że
w ten sposób możemy wspomóc
mieszkańców całego powiatu
świdnickiego, do których dojeżdża pogotowie. Przekazanie
sprzętu ratownikom nastąpi bez
zwłoki. Dziękujemy za waszą
pracę – mówi wójt gminy Marcinowice, Stanisław Leń.

Fot. użyczone (PPR w Świdnicy)

Mała gmina z wielkim sercem
SPZOZ Powiatowe Pogotowie
Ratunkowe w Świdnicy wystosowało niedawno taki oto
apel: „Staramy się nieść naszym
pacjentom pomoc w najlepszy
i najszybszy sposób. Niestety,
ale czas dezynfekcji karetki po
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Fot. użyczone (SM w Świdnicy)

» Co pod ręką, to do pieca. A później ekspertyza wykazuje, że oddychamy szkodliwymi związkami chemicznymi

Oddychamy gazami bojowymi...
Skład powietrza, które wdychamy, przypomina skład niektórych gazów bojowych. To nie
żart. Winni są ludzie, którzy do domowych pieców wrzucają byle jaki węgiel i śmieci.
Nie pomagają kary, ostrzejsze przepisy i edukacja. Polak
nadal truje sąsiada wrzucając
do swojego pieca wszystko,
co znajdzie pod ręką, a potem
dziwi się, że jest smog.
Najbardziej popularne są
śmieci codziennego użytku.
Opakowania po jogurtach,
olejach, proszkach do prania,
płynach, pastach do zębów,
folie, butelki PET. To jest też
jeden z najgorszych rodzajów
śmieci. To świetnie ogrzewa,
ale nie spala się kompletnie.
Np. folia wzlatuje do komina
i oblepia go. Jest nie tylko

groźna dla zdrowia, ale też
niebezpieczna dla właściciela.
Wystarczy nieszczelny komin,
drewniany strych, dach pokryty papą. Niejeden dom już
spłonął przez takie palenie.
- Co pod ręką, to do pieca.
Po chwili zostaje jedynie kupka popiołu i ani śladu śmieci,
które wrzuciliśmy do paleniska. Co prawda w okolicy
rozchodzi się zapach spalonego plastiku, ale co to komu
przeszkadza? A jednak komuś
tak... - mówi Edward Świątkowski, zastępca komendanta
Straży Miejskiej w Świdnicy.

Aby ukarać sprawcę spalania odpadów, strażnik musi
naocznie stwierdzić ten fakt.
Od zeszłego roku funkcjonariusze SM w Świdnicy korzystają
również z innej możliwości.
W przypadkach gdzie istnieje
uzasadnione podejrzenie spalania odpadów, a nie udało
się tego naocznie stwierdzić,
strażnicy pobierają z paleniska
popiół, który zostaje zbadany
przez certyfikowane laboratorium. Dalszy tryb postępowania zależy od wyników
ekspertyzy. Niestety, zazwyczaj, czego dowodzi ostatni

przypadek, badanie wykazuje
spalanie substancji, które nie
powinny się znaleźć w piecu.
Dla przykładu, kilka dni temu
pewną interwencję zakończono ukaraniem sprawcy
mandatem karnym w kwocie
500 zł. Należy jednak pamiętać, iż w sytuacji skierowania
przez straż miejską wniosku
o ukaranie do sądu, grzywna
może wynieść nawet 5000 zł.
- Przypominamy, że uzasadnione przypadki podejrzenia
spalania odpadów należy
zgłaszać do straży miejskiej
pod całodobowy numer alar-

mowy 986 – dodaje zastępca
komendanta.
Aby rozpalić piec, trzeba
mieć podpałkę. Polacy upodobali sobie do tego stare gazety. Ale powstaje pytanie: „Co
to jest papier?”. Bo jak weźmiemy kolorowy tygodnik, to
przecież on jest pokryty tworzywem sztucznym, kolorowe
farby zawierają chemiczne
pigmenty. I to powinno lądować w wyspecjalizowanej
spalarni odpadów, bo to nie
jest już papier. Oddychamy szkodliwymi związkami
chemicznymi, które co roku

przyczyniają się do zgonu 44
tys. Polaków. Problem jest poważny i wydaje się, że ratunek
nie jest taki bliski.
Ustawa śmieciowa powinna być lepiej egzekwowana,
a kary za palenie śmieciami
wyższe. Po drugie, musimy
wyeliminować z rynku stare
piece – kopciuchy, które emitują najwięcej zanieczyszczeń,
nawet gdy spalamy węgiel.
Do nowoczesnych pieców nie
da się wrzucić śmieci i byle
czego. I takie powinny być w
domach.
KaR

fakTy

W Dobromierzu praca wre
Po zimowej przerwie wykonawca kanalizacji sanitarnej wznowił prace zarówno przy budowie sieci w Roztoce, jak i na odcinku kanalizacji tłocznej
pomiędzy Roztoką a Jugową.

Wszystko zaczyna nabierać konkretnego kształtu. Sieć główna
w Borowie została zakończona i
niebawem rozpocznie się proces
budowy przyłączy, na co z nie-

cierpliwością czekają okoliczni
mieszkańcy. To kolejny etap kanalizowania całej gminy Dobromierz. Jak już pisaliśmy wcześniej,
inwestycja jest realizowana przy

dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach projektu „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz
– II etap, budowa sieci kanalizacji
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sanitarnej w Roztoce, Borowie i
Jugowej”. W związku z częściowym demontażem nawierzchni
asfaltowej drogi, zalecamy szczególną ostrożność w poruszaniu się
pojazdami. Niebezpieczeństw na
trasie bowiem nie brakuje... Na
ostateczny odbiór trzeba jeszcze
niestety poczekać kilka miesięcy.
Odbiór kanalizacji nastąpi bowiem
dopiero jesienią tego roku.
KaR

Fot. KaR

» Część zabytkowych kamienic w
Świdnicy doczeka się remontu

Nieszczęście wisiało w powietrzu
I to dosłownie! 13 marca w godzinach porannych dyżurny Straży
Miejskiej w Świdnicy otrzymał bowiem wyjątkowo niepokojące zgłoszenie. Na jednej z kamienic w Rynku, na wysokości czwartego piętra odspoił się ozdobny fragment elewacji. W każdej chwili mógł on
spaść na przechodniów.
Te wspólnoty otrzymają dotację
z miasta na remont elewacji

ul. Kazimierza Pułaskiego 24
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2
ul. Kazimierza Pułaskiego 51
ul. Komunardów 20
pl. Grunwaldzki 5

Natychmiast na miejscu pojawił się
patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze
potwierdzili zgłoszenie. Kilkanaście
metrów nad głowami przechodniów
wisiał duży ozdobny element elewacji. Teren natychmiast zabezpieczono.
Dyżurny usiłował skontaktować się z
zarządcą budynku, jednak okazało się
to niemożliwe. Na miejsce wezwano
straż pożarną. Zagrożenie zostało
usunięte. Okazało się, że płyta, która
mogła spaść, ważyła ponad 50 kg...
Choć był to 13 dzień marca,
wszystko zakończyło się dobrze.

Fot. użyczone (UG Dobromierz)
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Przy tej okazji chcielibyśmy przyjrzeć
się sytuacji zabytkowych kamienic
w Świdnicy. Ich przecież nie brakuje,
stan wielu jednak pozostawia wiele
do życzenia. Czy miasto planuje
poprawę ich stanu? Czy zniszczone
obiekty mogą liczyć na odzyskanie
dawno utraconego blasku?
Dotacje miasta przyznano dla 5
podmiotów, wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kazimierza Pułaskiego
24, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego
2, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, ul.
Komunardów 20 i przy pl. Grunwaldzkim 5. Dodatkowo wsparcie
otrzyma również wspólnota mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 2 na
opracowanie dokumentacji remontu
elewacji bocznej i tylnej.
Budynek przy pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 stanowi świadectwo minionej epoki, gdyż został
on wybudowany w 1913 roku. To
przykład reprezentacyjnej kamienicy
pałacowej łączącej elementy secesji,
neorenesansu i neobaroku. Jest
materialnym świadectwem rozwoju
przestrzennego i przemian architektonicznych w Świdnicy.
Natomiast budynek przy ul. Pułaskiego 24 to barokowa kamienica,
wzniesiona w I połowie XVIII wieku,
w typie rezydencji miejskiej, o pałacowym charakterze z zachowanymi
gotyckimi i późnogotyckimi piwnicami, oraz renesansowym sklepieniem
traktu tylnego parteru, o bryle i
układzie wnętrz, które ukształtowane
zostały w czasie barokowej przebudowy. Usytuowana w centrum
historycznego miasta, w pierzei ul.
Pułaskiego wyróżnia się bogatym
barokowym portalem oraz detalem
sztukatorskim.
Kamienica przy ul. Pułaskiego 51
to czterokondygnacyjny budynek
z początków XIX w. kryty dachem
mansardowym z lukarnami w elewacji bocznej w zabudowie zwartej. Poszczególne kondygnacje oddzielone
są dość wydatnym balkonem, a oś
symetrii fasady podkreślona została
umieszczeniem portalu wejściowego
ryzalitowo ujętego pilasami oraz
szczególnie bogatym opracowaniem
obramieni okiennych tej osi.
Pozostałe dwa budynki, wskazane
do udzielenia dotacji, nie znajdują
się w rejestrze zabytków a jedynie w
ewidencji gminnej, jednak wsparcie
remontu jest niezwykle potrzebne ze
względu na zły stan techniczny elewacji i usytuowanie obu obiektów w
ważnym ekspozycyjnie miejscu miasta.
KaR

roZmoWa TygoDNIa
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Każdy ma w domu śmieci
A konkretnie elektrośmieci, czyli zepsuty lub zużyty mały sprzęt
AGD, a także telefony, laptopy, czy baterie. Te niewielkie urządzenia powinny trafiać do czerwonych pojemników, które powoli
zalewają Polskę, również Wałbrzych. Po recyklingu niedługo powstaną z nich... ule. O tym, jak to możliwe, rozmawiamy z Robertem Magolonem, pełnomocnikiem zarządu ds. projektu firmy MB
Recycling, zajmującej się gospodarką odpadami. Współorganizującej akcję „Elektryczne Śmieci”.
ne byle gdzie zepsute żelazka lub
telefony wpływają na środowisko
naturalne?
- Przede wszystkim pod wpływem warunków atmosferycznych
urządzenia te korodują, ulegają rozszczelnieniu i szkodliwe substancje
w nich zawarte np. ciężkie metale
przenikają do gleby, wody i powietrza. W konsekwencji szkodzimy
naturze – zwierzętom i roślinom, a
na końcu sobie – naprawdę warto
to wziąć pod uwagę.
Celowo wymieniłem te małe
urządzenia, bo wiadomo, że pralki
czy lodówki należy wywieźć na
PSZOK, ale dla mniejszych przedmiotów powinniśmy już poszukać
czerwonych pojemników?
- Czerwone pojemniki są przeznaczone dla sprzętu o wymiarach
do 50 cm. Większe elektryczne
śmieci można oddać do PSZOK-u lub
skorzystać z usług infolinii. Można
też oddać stary sprzęt do sklepu w
momencie zakupu nowego. Jednak
to czerwone pojemniki umożliwiają
chyba najszybsze pozbycie się z
domu małych elektrycznych śmieci.
Ile tych pojemników stoi już w
całej Polsce?
- Projekt Elektryczne Śmieci szybko
się rozrasta. Obecnie to już ponad
25 miast i prawie 500 pojemników,
które służą mieszkańcom w wygodny dla nich sposób. Są zawsze pod
ręką, blisko ich domu. Co ważne,
projekt dla samorządów jest zupełnie
bezpłatny.
Wałbrzych w zeszłym roku dołączył do akcji „Elektryczne Śmieci”.
Możemy mówić już o jakichś
efektach?
- Czerwone pojemniki są poniekąd
uzupełnieniem miejskiego systemu
komunalnego. Efekty najlepiej ocenią
mieszkańcy korzystający z pojemników. My możemy powiedzieć,
że sukcesem jest zaangażowanie,
co widać po aktywnym udziale w
konkursach ekologicznych organizowanych przez Fundację Odzyskaj
Środowisko. Nagrody zdobywali
również uczniowie wałbrzyskich
szkół. Efekty też widać poprzez wypełnienie naszych pojemników.

Jako wałbrzyszanie chętnie sukcesem i wspólną troską
pozbywamy się z domów elektro- o naszą planetę. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców,
odpadów?
- Po pierwszych odbiorach byliśmy aby zrobili remanent w swoich
mile zaskoczeni ilością oddawanych domach. To czas na wiozużytych urządzeń. Jednocześnie senne porządki i
coraz więcej osób zgłasza się na pozbycie
naszą infolinię. Dzwoniąc pod numer s i ę
telefonu 572-102-102 można umówić
odbiór dużego sprzętu jak lodówka
czy pralka z domu. To ważne, bo nie
trzeba samemu jechać do PSZOK-u,
organizować pomocy – wystarczy
zadzwonić i umówić się z nami.
Usługa kosztuje 35 zł. To koszty
transportu i pracy dwóch osób, które
pomogą znieść sprzęt. Cały proces
przetwarzania i utylizacji urządzeń
jest bezpłatny i co najważniejsze
» - Czerwone pojemniki w Wałbrzychu są dopiero od kilku miesięcy, a i tak
bezpieczny dla środowiska.
pozwoliły zebrać sporo elektrycznych śmieci – mówi Robert Magolon,
Wróćmy do czerwonych
pełnomocnik zarządu ds. projektu MB Recycling Sp. z o.o.
kontenerów. Co konkretnie
niebezpiecznych, starych urządzeń. ekonomiczny i mniej energochłonny
można do nich wrzucać?
- Mały sprzęt AGD – typu toster, Po pierwsze to bezpieczne, po drugie niż pierwotne wydobycie czy wymikser czy blender, suszarki do wło- dzięki temu dbamy o środowisko tworzenie.
sów, żelazka i sprzęt IT – myszki, naturalne.
Zachowując się odpowiedzialkomputery, laptopy, monitory, a
Są jakieś szacunki, które mówią nie dajemy urządzeniom drugie, a
także elektronarzędzia. Ważne, aby o tym, ile Polacy mają zepsutego nawet trzecie... życie, bo dzięki reżaden z wymiarów nie przekraczał lub nieużywanego sprzętu, który cyklingowi powstają podobno…
50 cm. Do pojemnika można też zalega w ich domach?
pasieki? Jak to w ogóle możliwe?
wrzucać tonery i baterie.
- Podam taki przykład. Średnio
- Wszystko zaczęło się od pomysłu
Ile ton elektrycznych śmieci każdy Polak ma co najmniej jeden Fundacji Odzyskaj Środowisko, która
udało się zebrać od początku telefon komórkowy, wymieniamy go zaprosiła do współpracy pszczelatrwania akcji?
co 2-3 lata, a co dzieje się ze starymi? rza-grafika Tomasza Waśkiewicza.
- Pojemniki w Wałbrzychu są Wielu z nas trzyma je w domach z Pierwsze rozmowy, próby i pasieka
dopiero od kilku miesięcy, a i tak nadzieją, że kiedyś się przydadzą, powstała na początku przy naszym
pozwoliły zebrać sporo elektrycznych ale tak się nie dzieje. Sam w szufla- biurze, a w tym roku pszczoły trafią
śmieci. Szacujemy, że w 2020 roku za dzie mam przynajmniej dwa stare do miast. Zależało nam, aby pokazać
pomocą pojemników zebrano ponad telefony. Szacunki oczywiście są, ale prawdziwe możliwości recyklingu.
tonę odpadów. Pamiętajmy, że to ogólnie powiedziałbym, że mamy Jeżeli chodzi zaś o drugie i kolejne
były niecałe 2 miesiące. Dokładne in- zbyt wiele elektrycznych śmieci w życie produktów – to jest tu cała idea
formacje przekażemy do magistratu domach. Niewłaściwie przechowy- reuse – ponownego użycia, która
pod koniec tego roku. Pamiętajmy, że wane mogą stanowić zagrożenie. wpisuje się w gospodarkę obiegu
to system, a więc nie tylko pojemniki, Dlatego powinny trafić do zakładów zamkniętego i pozwala wydłużyć czas
ale również odbiory domowe czy przetwarzania, gdzie przynajmniej użytkowania przedmiotów i urządzeń.
współpraca w zakresie edukacji. część z nich po procesach recyklingu
Kiedy w Wałbrzychu staną ule
I jeszcze jedno. To nie jest akcja będzie ponownie służyć człowie- powstałe z komputerów?
jednorazowa, ale kilkuletni projekt, kowi.
- Powstałe z różnych elementów,
który ma przyzwyczaić wałbrzyszan
Jakie surowce odzyskuje się z na zewnątrz będzie widać głównie
do właściwego postępowania.
elektrośmieci?
elementy z pralki (śmiech). Jeżeli
Ta tona odebranych w zeszłym
- Cenne metale jak złoto czy pal- chodzi o termin, ustalamy z miastem
roku w Wałbrzychu elektrośmieci lad, a także popularne jak miedź lokalizację, dopinamy formalnoto zadowalająca ilość?
czy żelazo po granulat tworzyw ści i liczymy, że wiosną Wałbrzych
- Tak, ponieważ każdy elektryczny sztucznych, z którego mogą powstać rozbrzmiewać będzie brzęczeniem
śmieć, który nie trafi do lasu lub do kolejne urządzenia. Odzysk materia- naszych pasiastych przyjaciół.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
wspólnego pojemnika, jest małym łów z recyklingu jest zawsze bardziej

Fot. użyczone (MB Recycling)

Czym są elektryczne śmieci?
Jest jakaś definicja dla takich
odpadów?
- Oczywiście definicji i kategorii
jest bardzo dużo i nie zawsze łatwo
je zapamiętać. Ja zawsze tłumaczę
to tak, że wszystkie urządzenia, które potrzebują do działania energii
elektrycznej – czy to z gniazdka czy z
akumulatora – są po zakończeniu ich
użytkowania elektrycznym śmieciem.
Przykładem może być stara wiertarka
lub laptop, ale również maskotka
czy samochód napędzany energią z
baterii. Wszystkie urządzenia zasilane
prądem powinny mieć symbol przekreślonego pojemnika, co oznacza,
że powinny zostać potraktowane w
szczególny sposób i na pewno nie
mogą trafić do wspólnego kubła z
innymi odpadami.
To też żarówki, tonery, baterie?
- Tak, ale są to szczególne kategorie, niebezpieczne dla środowiska
w momencie, kiedy niewłaściwie z
nimi postępujemy. Do czerwonych
pojemników mieszkańcy mogą bez
kłopotu oddawać baterie i tonery.
Jednak nie wolno do nich wrzucać
świetlówek. To bardzo ważne, żeby
o tym pamiętać. Inne źródła światła,
jak np. led mogą tam trafiać.
Ludzie wiedzą, co mają wrzucać, a czego nie? Na jakim poziomie jest społeczna świadomość,
że starego laptopa czy monitora
nie można wepchnąć do zwykłych
kubłów na odpadki?
- Na szczęście na coraz lepszym,
ale nadal wielu z nas przechowuje elektryczne śmieci w domach,
piwnicach i na strychach. Zupełnie
niepotrzebnie. Szacuje się, że w UE
elektryczne śmieci to najszybciej rosnący strumień odpadów. Każdego
roku, średnio w Polsce wytwarzamy
15 kg sprzętów elektrycznych na
osobę, z tego do selektywnej zbiórki
trafia mniej niż 10 kg. Reszta zalega
u nas w domach lub trafia wraz z
innymi śmieciami do jednego kosza – co jest niezgodne z prawem.
Można za to otrzymać grzywnę do
5000 zł.
Kara to jedno, ale jest jeszcze
ekologia. W jaki sposób porzuca-

fakTy

Praca na wysokim poziomie
Dodajmy praca inżynierska Patrycji Stadnik z wałbrzyskiej
PWSZ, która została doceniona i wyróżniona.

Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Artur
Siennicki wręczył Patrycji Stadnik list
gratulacyjny i pamiątkowy upominek za
napisanie najlepszej pracy inżynierskiej na
kierunku logistyka w Państwowej Wyższej

Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu. Promotorem był prof. dr
hab. inż. Jerzy Szkutnik. Przypominamy, że
PWSZ jest członkiem klastra edukacyjnego
„INVEST in EDU” prowadzonego przez
WSSE „INVEST-PARK”.
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Nawiązanie ścisłej współpracy między
szkołami gimnazjalnymi a zawodówkami
i technikami, dostosowanie programów
nauczania do potrzeb przedsiębiorców,
możliwości dofinansowania placówek
edukacyjnych z funduszy unijnych oraz
powstanie kolejnych klas patronackich
– oto założenia klastra edukacyjnego
WSSE „INVEST–PARK”. Jego celem jest
dostosowanie kształcenia pod realne
potrzeby rynku.
SCB

Fot. użyczone (WSSE)
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Takie rzeczy
tylko w filmach?

Wiedzieliście, że Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
ma swój monitoring? Gdyby nie film zarejestrowany
przez kamery, nikt by nie
dowiedział się o wybryku
pewnego młodzieńca. Był
środek nocy z soboty na
niedzielę (13/14 marca), gdy
o godz. 3:00 nad ranem przy
instalacji ustawionej przed
wejściem do Szaniawskiego
pojawiło się trzech młodych
chłopaków. Jeden zdecydował, że zrobi sobie zdjęcie
na podświetlonych kostkach.
Takich sporych rozmiarów,
nawiązujących do hasła
teatru z obecnego sezonu
artystycznego „Wiemy jak to
zrobić”, na których ściankach
wszędzie są „szóstki”.
Amator selfie nie wiedział, że instalacja jest
delikatna, zrobiona przez
pracowników teatralnej
stolarni z cienkich desek.
Gdy wszedł na największą
kostkę, ta nie wytrzymała i
powłoka załamała się pod
ciężarem ciała młodzieńca. Gość szybko wydostał
się ze środka i razem z to-

warzyszami wziął nogi za
pas. Chyba wszyscy, by tak
zrobili. Poza tym, niech rzuci kamieniem ten, kto nie
miał w młodości głupich
pomysłów. Nie wybiliście
nigdy szyby sąsiadowi albo
nie wyrwaliście z czyjegoś
ogródka marchewki? Dobra,
ale idźmy dalej, bo na razie
nic nadzwyczajnego, oprócz
średnio trafionego pomysłu
ze zdjęciem. Gdy pracownicy teatru zorientowali się,
że ktoś zniszczył instalację,
nie zgłosili sprawy od razu
policji. Widać bowiem na
nagraniu, że intencją nie
było zdewastowanie kostek, a jedynie „niewinne”
zrobienie selfie. Teatr opublikował wiadomość na
swoim Facebooku, dając
szansę chłopakom, na przyznanie się do winy. Będziecie zaskoczeni. Post miał
prawie 200 udostępnień i
40 tys. osób go przeczytało.
Raptem po 3 godzinach od
wrzucenia informacji sprawca… zgłosił się do teatru.
Nie wiemy, czy przeczytał,
co teatr napisał, czy może

ktoś ze znajomych lub rodziny nakłonił go do takiego
kroku. Najważniejsze, że
przyszedł. Wziął winę na
siebie, przeprosił i wpłacił
darowiznę na rzecz teatru,
która w pełni pokrywa koszt
odnowienia kostki. Przyznacie chyba, że zakończenie
historii dość zaskakujące i
jednocześnie niecodzienne.
Cokolwiek byśmy w tej
sytuacji nie napisali i tak nie
unikniemy patetyzmu. Więc
już pójdźmy w ten patos. Tak
historia przywraca wiarę w
ludzi i pokazuje, że powinniśmy mieć w sobie więcej
empatii. Teatr zrobił rzecz
niespotykaną, bo dał szansę
naprawić błąd, nie idąc od
razu na policję z wojennymi hasłami na ustach typu
„łapać wandala”. Chłopak z
kolei, który wpadł na dość
głupi pomysł wchodzenia
na wątłą kostkę, znalazł w
sobie na tyle odwagi, że
przyznał się błędu. Wziął
wszystko „na klatę”. Czapki
z głów dla obu stron. Więcej
takich postaw.
Tomasz Piasecki

» Krótka „historia” wchodzenia na teatralną instalację, która załamała się pod
ciężarem młodego człowieka

Fot. użyczone (TD w Wałbrzychu)

Nie, również w Wałbrzychu! Pewnie setki
razy czytaliście o zniszczeniu czyjegoś
mienia. Porysowanym samochodzie, zdewastowanych ławkach w parku, wybitej
szybie sąsiada. Nie wiemy jak wy, ale my
nie przypominamy sobie, żeby poszkodowany od razu nie pobiegł na policję,
a sprawca sam zgłosił się, by naprawić
szkodę. Historia, którą zaraz wam opowiemy, przywraca wiarę w ludzi.
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Jubileusze małżeńskie

Rocznica ślubu to piękne święto, które przypieczętowuje spędzone u boku bliskiej osoby wspaniałe lata.

W rzeczywistości niewielu
przypada w udziale świętowanie takiego jubileuszu,
jakim jest 50., a w przypadku
mieroszowskich jubilatów 51.
rocznicy ślubu. W 1970 roku

pary z gminy zawarły związek
małżeński. W ubiegłym roku
jubilaci obchodzili jedną z najważniejszych rocznic w życiu,
ale z uwagi na panujące warunki pandemiczne jubileusz

odbył się dopiero w tym roku.
51 lat temu przyrzeczenie
małżeńskie z ufnością składali: Maria i Jan Bednarzowie,
Danuta i Adam Franczakowie,
Regina i Władysław Garbow-

scy, Bogusława i Marian Gutkowscy, Stefania i Walenty
Petryszynowie, Anna i Stanisław Sienkowiec, Anna i Jan
Wicherscy. Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński złożył
gratulacje jubilatom z okazji
50. rocznicy ślubu oraz odznaczył medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie nadanymi
przez Prezydenta RP.
SCB

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Jeszcze trochę cierpliwości i w nowym miejscu będziecie załatwiać urzędowe sprawy w Głuszycy

GŁUSZYCA

Przeniosą się do pałacu
Będzie tak dosłownie. W mieście trwa chyba najważniejsza inwestycja
od wielu lat. To remont lub jak kto woli rewitalizacja budynku przy ul.
Parkowej, który dawniej należał do rodziny Kauffmannów, a po zakończeniu prac przeniesie się tam Urząd Miejski w Głuszycy.
Pracownicy magistratu nie
będą w „pałacyku” wypoczywać, pić popołudniowej
kawy i przyjmować gości, lecz
ciężko pracować i obsługiwać
mieszkańców. Pewnie przez
myśl przejdzie im nieraz, że
znajdują się w pomieszczeniach, w których ponad 100
lat temu żyli miejscowi bogacze. Fabrykanci z rodziny
Kauffmannów.
Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w
Głuszycy remontowany jest po
to, by za jakiś czas przenieść
tam urząd miejski. Zakres prac
w byłym budynku Zespołu
Szkół jest bardzo szeroki.

Wymieniane są wszystkie
instalacje, remontowany dach,
wymieniono okna i drzwi, wykonano termomodernizację.
Pałacyk zyska nową elewację,
wewnątrz zostanie całkowicie
odnowiony i przebudowany.
Udogodnieniem będzie budowa platformy dla seniorów oraz
niepełnosprawnych. Dodajmy,
że rewitalizowany obiekt jest
objęty nadzorem konserwatora
zabytków. Po zakończeniu prac
będzie tu pięknie.
Ogólna wartość projektu
to ponad 3,6 mln zł, z czego
gmina otrzymała ponad milion złotych dofinansowania
z Europejskiego Funduszu
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Fot. użyczone (UM Mieroszów/Tomasz Tracewski)
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Rozwoju Regionalnego oraz
prawie 130 tys. zł z budżetu
państwa. Warto wspomnieć,
że projekt otrzymał środki
dzięki współpracy z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Budynek dawnego Zespołu
Szkół był pierwotnie jednym
z trzech tzw. pałaców fabrykanta, należących do rodziny Kauffmannów, jednych z
pierwszych właścicieli dawnych zakładów włókienniczych
znajdujących się na terenie
przedwojennej Głuszycy. Willa
została wzniesiona z inicjatywy
samego Meyera Kauffmanna
w 1862 roku. Otaczał ją park
w stylu angielskim, do którego sprowadzono egzotyczne drzewa i krzewy z całego
świata. Istniejąca sadzawka
to pozostałość po wspaniałym
systemie wodnym, do którego
wodę kierowano z ujęć znajdujących się na zboczach przylegającego Masywu Jedlińskiej
Kopy. Do 1894 roku, czyli do
momentu wybudowania willi
w obecnym Ogrodzie Jordanowskim, była to główna willa
reprezentacyjna. Właściciele
mieszkali tu latem, przyjmowali tu też gości. Od samego
początku budynek posiadał
centralne ogrzewanie zasilane
z przyległego zakładu. Willa
była wielokrotnie modernizowana. Dobra, ale najważniejsze dla współczesnych
jest to, że to właśnie tu po
remoncie przeniosą się urzędnicy. Co z pozostałymi dwoma pałacami fabrykantów?
Czytajcie poniżej w ramce!
ToP

Wille fabrykanckie

Dwa pozostałe pałace fabrykantów znajdują się bliżej
centrum Głuszycy – „Zameczek” przy ul. Grunwaldzkiej 36
wzniesiony ok. 1880 r. oraz budynek w Ogrodzie Jordanowskim z 1894 r. Warto też wspomnieć, że oba pałace powstały
z inicjatywy Robeta Kauffmanna, który w latach 70. XIX wieku
przejął rolę dyrektora zarządzającego rodzinną firmą.
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 36, jak każdy obiekt reprezentacyjny, miał podkreślać zasobność i pozycję właścicieli.
Robertowi udało się ściągnąć do Głuszycy urodzonego w
Ziębicach Josefa Langera, znakomitego malarza i architekta.
Na zlecenie Kauffmanna wykonał wspaniałe freski nawiązujące
do pejzaży śródziemnomorskich.
Trzecim budynkiem mieszkalnym rodziny Kauffmanów jest
willa położona w Ogrodzie Jordanowskim. Ta najmłodsza posiadłość powstała po zakupieniu od rodziny Reichenheim tzw. II
zakładu, niegdyś mieściła się tu siedziba John Cotton Europe.
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Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

» Trasa z Boguszowa-Gorc na Chełmiec jest najprostsza i najłagodniejsza ze wszystkich

BOGUSZÓW-GORCE

Droga krzyżowa może być... przyjemna
Niemal w każdym numerze zachęcamy was do aktywności fizycznej. Tym razem zapraszamy na wycieczkę, a raczej spacer z Boguszowa-Gorc na drugi co do wysokości szczyt
Gór Wałbrzyskich – na Chełmiec.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Najpierw „żołnierskie” informacje. Czas przejścia: ok. 1,5
godz. Początek i koniec trasy:
parking poniżej stadionu przy
ul. Kusocińskiego w Boguszowie-Gorcach. Szlak: zielony.
Droga: leśna i szutrowa.

Wyposażeni w taką wiedzę
możemy ruszać. Trasa z Boguszowa-Gorc na Chełmiec
(851 m n.p.m) jest najprostszą
i najłagodniejszą z prowadzących na szczyt. Jest to świetna
propozycja na weekendowy

spacer z rodziną lub wypad
ze znajomymi. Całość drogi
pokonamy zielonym szlakiem,
wzdłuż którego poprowadzona
jest Droga Krzyżowa Trudu
Górniczego. Napotkamy na niej
14 granitowych tablic, z któ-

rych każda została wzniesiona
ku pamięci górników z różnych
kopalń. Są to: Haniebny Wyrok
– kopalni Barytu, Brzemię Krzyża – kopalni Uranu, Pierwszy
Upadek – KWK „Wałbrzych”,
Miłość Matki – KWK „Victo-

ria”, Pomoc Szymona – KWK
„Julia”, Chusta Weroniki –
noworudzkich KWK, Drugi
Upadek – kopalń rud metali,
Kobiece Łzy – kopalń kamieni
i minerałów, Trzeci Upadek
– kopalń Francji, Zdarte Sza-

ty – kopalń Belgii, Bolesne
Gwoździe – kopalń Niemiec,
Tajemnicza Śmierć – kopalń
Kresów Wschodnich, Martwe Ciało – górników zesłańców, Grób w Skale – pamięci
wszystkich ofiar górnictwa.
Z parkingu przy ul. Kusocińskiego, po minięciu pierwszej
stacji drogi krzyżowej, kierujemy się w las, skąd już po
chwili wychodzimy na otwartą
przestrzeń. Droga wije się
pośród łąk, stąd widzimy już
kolejne stacje drogi krzyżowej.
Po pewnym czasie wchodzimy
w las, który gęstnieje w miarę
podchodzenia pod górę. Cały
czas poruszamy się szeroką,
bardzo wygodną drogą szutrową. Dochodzimy do rozdroża
na wysokości 710 m n.p.m.
– to Przełęcz Rosochatka. Tu
szlak zielony spotyka się z
żółtym, który odbija w prawo
i też prowadzi na Chełmiec.
My kierujemy się dalej łagodniejszym szlakiem zielonym.
Przechodzimy obok Chełmca
Małego (776 m n.p.m.), las
zaraz przed szczytem gęstnieje,
a pierwszą rzeczą, którą zobaczymy, jest 45-metrowy biały
krzyż milenijny. Potem już tylko
szczyt. Do Boguszowa możemy
zejść tą samą drogą lub skrócić
powrót kierując się ze szczytu
żółtym szlakiem turystycznym
do miejsca jego połączenia
ze szlakiem zielonym przy VII
tablicy Drogi Krzyżowej Trudu
Górniczego.
Red

» Takie cudeńka wykonali jedlińscy seniorzy

JEDLINA-ZDRÓJ

Cuda, cuda, o-gła-sza-my
Przyjęło się, że osoby starsze, mające przeważnie więcej czasu i dużo cierpliwości, wykonują przepiękne ozdoby. Choćby na święta. Jeśli spodziewacie się, że napisaliśmy ten wstęp po to, żeby za chwilę temu zaprzeczyć i
wyskoczyć z czymś oryginalnym, to tym razem musimy was rozczarować.
Potwierdzamy tę tezę całkowicie. Zresztą zobaczcie sami.
Obok prezentujemy próbkę
możliwości uczestników terapii
zajęciowej w Klubie Seniora z
Jedliny-Zdroju. Prawda, że piękne stroiki i kartki. Piękne, bo po

pierwsze wykonane własnoręcznie, a po drugie widać, ile serca
zostało włożone w ich stworzenie.
Prowadzący jedliński Klub
Seniora tym razem pozostawili

swoim podopiecznym szerokie
pole do popisu. A tych ograniczała jedynie wyobraźnia.
Tu musimy wam wyjaśnić, że
terapia zajęciowa to rodzaj

fizycznej rehabilitacji, polegającej na angażowaniu seniorów
w rozmaite aktywności… no
powiedzmy psychoruchowe.
Zabrzmiało bardzo poważnie,

ale w rzeczywistości wcale
tak nie jest. Oznacza to mniej
więcej tyle, że podczas zajęć podejmowane są ćwiczenia, które
działają zarówno na sprawność
fizyczną pacjenta, jak i na jego
samopoczucie. Mają go trochę rozerwać, odciągnąć od
codzienności i spowodować
rozwój intelektualny. Szalenie istotny w tym wieku. Bo
terapia zajęciowa to sposób
na integrację seniora z otoczeniem, a rodzaj terapii dobierany
jest dla osoby zgodnie z jej
możliwościami i potrzebami.
Dochodzimy w końcu do
sedna. Jedną z prowadzonych

form jest arteterapia. A cóż to
za nazwa, spytacie? Polega
na aktywizujących seniora
zajęciach artystycznych, podczas których powstają istne
cudeńka. Właśnie dlatego
chcieliśmy, żebyście wykonanym pracom dokładnie się
przyjrzeli. Z braku miejsca w
gazecie wybraliśmy tylko niewielką część tego, co seniorzy
wykonali. Zaręczamy, że podczas zajęć wytworzone zostały
niesamowite rzeczy. Kartki
pocztowe, stroiki, koszyczki,
ozdoby na wielkanocny stół…
Wszystkie piękne.
Red
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WAŁBRZYCH

Stacja przechodzi do historii
Trwa likwidacja stacji benzynowej Circle K przy ulicy Armii Krajowej
w Wałbrzychu.

Zdemontowane zostały instalacje do przechowywania
i napełniania paliw stałych.
Podobnie rzecz się ma z

budynkiem sklepu. Całość
wynikła z faktu wygaśnięcia
pozwolenia na dzierżawę
terenu, na którym funkcjo-

» Janusz Kozłowicz
zdobywa kolejne górskie
szczyty z okazji 800-lecia
Szczawna-Zdroju

nowała stacja. Brak pozwolenia na jej przedłużenie
doprowadził do likwidacji
punktu. Obecnie mieszkańcy
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zastanawiają się, co w tym
miejscu będzie zamiast stacji
Circle K. Na ten moment nie
ma potwierdzonych informacji, ale dużo mówi się
o ewentualnym następcy.
Wśród wałbrzyszan panuje
przekonanie, że najprawdopodobniej będzie to Orlen
lub Lotos. Potwierdzenia
tych informacji nie ma.

Fot. (red)
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jest krzepa, to się
wchodzi na szczyty
Ależ lubimy takie inicjatywy! Które łączą w sobie lokalny patriotyzm, aktywność fizyczną i promocję miasta.
Piszemy o akcji „80 szczytów górskich na 800-lecie
Szczawna-Zdroju”. Wyzwania podjął się radny Janusz
Kozłowicz, od urodzenia mieszkaniec uzdrowiska.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

I chyba wszystko już rozumiecie. Człowiek zakochany gotowy
jest do różnych poświęceń. Nie
piszemy tu o miłości do kobiety,
ale o lokalnym patriotyzmie.
To chyba zasługuje na jeszcze
większe słowa uznania.
Pomysłodawcą akcji był jednak Andrzej Gniatkowski, kolega naszego bohatera z Urzędu
Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.
Od pomysłu do zdobycia pierwszego szczytu minęło raptem
kilka dni, a Janusz Kozłowicz
już wdrapywał się na Borową.
Pierwszą z 80 górek, na którą
postanowił wejść, żeby uczcić w
ten sposób 800-lecie Szczawna-Zdroju. - Zdobyć 800 szczytów
byłoby pewnie trudno, ale 80

chyba dam radę – śmieje się
Janusz Kozłowicz. Wchodzenie
rozpoczęło się w styczniu i jak
na razie dobrze idzie. Oprócz
Borowej szczawieński radny
pojawił się już m.in. na Śnieżce,
Ślęży, czy też na obu Szczelińcach – Wielkim i Małym. W
ostatnią niedzielę udało się
wejść na Chełmiec. Był to 17
szczyt zdobyty przez śmiałka
od początku roku. Na każdym
wzniesieniu radny robi zdjęcia
wraz z flagą miasta i w ten sposób dokumentuje, że zaliczył kolejną górę. - Żeby nikt mi później
nie zarzucił, że rzucam słowa na
wiatr. Po drugie, takie fotografie
to fajna pamiątka – przekonuje
mieszkaniec uzdrowiska.

Przyznajemy, świetny sposób
na uczczenie święta miasta. Nie
tam żadne koncerty, festyny,
publikacje – co nie znaczy, że
takie nie są potrzebne – ale
doskonała inicjatywa lokalnego patrioty łącząca w sobie
aktywność fizyczną i promocję
miasta, którego obchody okrągłego jubileuszu zaplanowano
na czerwiec tego roku. Kozłowicz na zdobycie 80 szczytów
dał sobie jednak czas do końca
roku. Najpierw radny zaplanował wejścia na szczyty w całym
regionie, ale później będzie
musiał ruszyć się chyba dalej,
żeby zrealizować swój cel.
Trzymamy kciuki.
Red

» Późną wiosną powstanie tu miejsce rekreacji

WAŁBRZYCH

Prawie jak na wczasach

Zaraz odezwą się malkontenci. Jak to, miejsce do wypoczynku w sąsiedztwie parkingu? Żeby dzieci wdychały
spaliny? Nie, najlepiej nic nie
robić i pozostawić zdewastowany, brzydki jak noc teren,
który jak znalazł przyda się do
wypicia piwka pod chmurką
lub posłuży jako miejsce do
wyprowadzania psów. A teraz
poważnie.

Miasto decydowało się wyremontować plac przy ulicach
Kilińskiego oraz Rycerskiej i
bardzo dobrze, że tak się stało. Wymyślono, że powstanie
tu miejsce rekreacji z placem
zabaw oraz parkingiem. Teren zostanie wyrównany,
pojawią się drzewa oraz inne
nasadzenia. Także mała architektura. Zadowolone będą
szczególnie dzieci, bo za kil-

ka miesięcy pohasają tu na
placu zabaw. Przy odnowionym skwerze będzie można
przysiąść, chwilę odpocząć.
Kierowcy też pewnie się ucieszą, bo dzięki remontowi
terenu przy ul. Kilińskiego i
Rycerskiej w centrum miasta
pojawią się nowe miejsca
parkingowe. Plac zostanie
całkowicie zrewitalizowany.
Możemy z powodzeniem na-

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

Jeśli dawno nie byliście w centrum Wałbrzycha, przechodząc niedaleko placu przy ulicach Kilińskiego i Rycerskiej, możecie się zdziwić. W miejscu wyburzonych
kamienic pracuje ciężki sprzęt. Powstaje tu miejsce
rekreacji.

pisać, że zmieni się nie do poznania. To będzie też idealna
przestrzeń na plenerowe spotkania choćby dla znajdującej
się niedaleko Galerii BWA.

Inwestycja pochłonie blisko
4 mln zł. Sporo, ale mamy
nadzieję, że pieniądze nie
zostaną wyrzucone w błoto, bo okoliczni mieszkańcy

sporo obiecują sobie po tym
miejscu. Z nowego parkingu,
skweru i placu zabaw powinniśmy cieszyć się jeszcze przed
Red
wakacjami.
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To może być przyjaciel na zawsze
Nie myślcie w taki sposób, że adopcja kota lub psa to dodatkowe obowiązki, ból głowy, co zrobić ze zwierzęciem, gdy wyjeżdżacie na wakacje i kilka
innych drobniejszych problemów. Pomyślcie, że zabierając czworonoga ze
schroniska obdarzacie go wielkim szczęściem i zyskujecie oddanego przyjaciela do śmierci.
AHMED, nr ewidencyjny 144/20
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

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

ERNI, nr ewidencyjny 248/20
Erni to pies, który na starość trafił do schroniWiek: 12 lat
Data pr zyjęcia ska… Czy znajdzie nowy, kochający dom, któdo schroniska: ry otoczy go miłością i zapewni mu szczęście?
06.11.2020

SKARPETKA, nr ewidencyjny 172/20
Kotka Skarpetka to uroczy zwierzak, uwielbia towarzystwo ludzi i szuka kontaktu z
człowiekiem. Jest po operacji tarczycy, ale
dochodzi już do zdrowia.

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

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

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

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

SKIPER, nr ewidencyjny 75/20
Wiek: około 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
27.03.2020

Mały piesek Skiper szuka nowego domu.
Lubi ludzi i zabawy i na pewno obdarzy
miłością kochającego właściciela.

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

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

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Wiek: 3 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charakterze, który potrzebuje odpowiednich
zasad i pracy. Uwielbia spacerować i bawić
się piłką, musi być jedynakiem w domu.

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

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

Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.09.2020

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20

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

» Strzegom sprzyja turystyce pieszej, a na wędrówkę warto wybrać się o każdej porze roku

Tu bije granitowe serce Polski
Wiemy, że samym tytułem praktycznie odkryliśmy wszystkie karty, bo nie trudno domyślić się, że dziś
będzie o Strzegomiu i okolicach. Gmina leży wśród granitowych oraz bazaltowych wzniesień i jest
ośrodkiem przemysłu kamieniarskiego.
Istnieje tu kilkadziesiąt firm zajmujących się wydobyciem i obróbką granitu, a w krajobraz dawno
wkomponowały się liczne wyrobiska
po eksploatacji tej skały. Ale zaraz,
zaraz. To nie jest artykuł przygotowywany na targi kamieniarskie, tylko
ma was zachęcić do odwiedzin tego
wyjątkowego miejsca. Wyjątkowego, bo idealnego na wiosenny lub
letni wypad. Na przykład na Górę

Krzyżową (354 m. n.p.m.), której
częścią jest niezapomniana trasa
„Na Naszej Górze”, którą koniecznie
musicie przejść. Jest to ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, licząca 1300
m. Rozpoczyna się u podnóża Góry
Krzyżowej – jednego z najbardziej
malowniczych miejsc w gminie.
Strzegom charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością dziedzictwa
kulturalnego. W mieście zobaczycie

gotyckie kościoły i kaplice, ale też
fascynujące fabryki z końca XIX w.
Ponadto zespoły pałacowe i dworskie, parki, zabytkowe cmentarze
oraz krzyże pokutne. Obiektem,
o którym chyba każdy słyszał, o
wybitnych walorach artystycznych i
historycznych, jest Bazylika Mniejsza
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.
Jej budowę rozpoczęto ok. 1311
r. Kościół zbudowano na planie

krzyża łacińskiego z granitowego i
bazaltowego kamienia łamanego
oraz cegły okładanej piaskowcem.
Wnętrze bazyliki jest trójnawowe i
pięcioprzęsłowe. Sklepienia naw są
typu sieciowego, gwiaździstego i
krzyżowego. Długość nawy środkowej wynosi 76 m, szerokość trzech
naw – 26,6 m, a wysokość 26,2 m.
A co można odwiedzić i zobaczyć
niedaleko Strzegomia? Choćby krzyż

pojednania z 1305 r. w Stanowicach,
założenie pałacowe z dwoma folwarkami w Goczałkowie Górnym,
muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,
pałac w Morawie będący własnością
rodziny von Kramsta (obiekt XIX-wieczny z zachowanym parkiem
krajobrazowym oraz folwarkiem przypałacowym, czy pałac w Stanowicach
powstały w połowie XIX w.
Redakcja

Wokół bazyliki położone są urokliwe małe kościoły gotyckie oraz inne ciekawe obiekty świeckie
* kościół św. Barbary – XIV w., początkowo synagoga żydowska
* kościół św. Antoniego – XV w., początkowo basteja obronna
przy Bramie Nowej
* kaplica św. Jadwigi – II poł. XIII w., początkowo kaplica
przyszpitalna pw. Św. Jadwigi
* kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej
Szkaplerznej z Góry Karmel z dawnym zespołem klasztoru karmelitów z XV w.
* ratusz miejski – wzniesiony w latach 1858-1860, siedziba władz miejskich
* Wieża Targowa – w średniowieczu Wieża Ratuszowa, XIV w.
* Średniowieczne Mury Obronne z Wieżą Dziobową – wybudowane
w latach 1291-1299 usytuowane w Parku Miejskim, od niedawna można
zwiedzać odrestaurowaną basteję obronną
* Dom Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek – powstały w latach 1812-1892
* Łaźnie Miejskie otwarte 5 grudnia 1905 roku
* średniowieczny cmentarz św. Mikołaja
z neogotyckim mauzoleum Friedricha Bartscha z 1840 r.
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» Silosy Fabryki Porcelany Książ do magazynowania kaolinu i krzemionki. Obecnie nie istnieją (Fot. oryg. Piotr Daszkiewicz, www.polska-org.pl, rok 2012)

Książ znaczy fabryka porcelany (3)
Zanim Fabrykę Porcelany Książ postawiono w stan upadłości, dzielnie walczyła o
przetrwanie. Rok 2003 był bardzo trudny dla zakładu. Jego zadłużenie sięgnęło 20
mln złotych, a mimo to udało się zachować ciągłość produkcji oraz stan zatrudnienia. Zdarzały się opóźnienia w wypłacaniu wynagrodzeń, ale nie były dłuższe niż 2
tygodnie.
Chociaż sytuacja zakładu była niestabilna, załoga nie opowiedziała się
za strajkiem. Od sierpnia 2003 roku
realizowano program naprawczy
równocześnie pracując nad wdrożeniem programu restrukturyzacyjnego, który miał spółce otworzyć
drzwi w ubieganiu się o kredyt z
Agencji Rozwoju Przemysłu. „Dla
Książa restrukturyzacja to jedyna
szansa” – mówił wówczas prezes
Benon Mahlik. O kredyt z ARP starało
się aż 46 firm z całej Polski. Pomimo
wielkiej konkurencji wałbrzyska
fabryka znalazła się wśród trzech
zakładów, które otrzymały tę pomoc.
To był wielki sukces i nadzieja, że
fabryka przetrwa i wyjdzie na prostą.
Wartość udzielonego kredytu to 15
mln zł. Pierwsza transza wpłynęła
na rachunek zakładu pod koniec
2003 roku, kolejna miała trafić w

lutym 2004, a restrukturyzacja miała
być realizowana do 2007 roku. Program restrukturyzacji nie zakładał
zwolnień, a wręcz przeciwnie. Aby
sprostać wymaganiom klientów
(80% z nich pochodziło z zagranicy)
zakładano zwiększenie zatrudnienia.
Niestety podjęte działania nie
pomogły i jak już wspomniałem FP
Książ postawiono w stan upadłości.
Zaczęły się pierwsze zwolnienia z
ponad 700-osobowej załogi. Od tej
chwili o losach spółki decydował sędzia komisarz i syndyk. Dodatkowo
pod koniec I kwartału 2005 roku
ukonstytuowała się Rada Wierzycieli,
która miała mieć znaczący głos w decyzjach dotyczących losów zakładu.
Radę tworzyli najwięksi wierzyciele:
ZUS, Agencja Rozwoju Przemysłu
(ARP), która pożyczyła spółce 15 mln
zł, Bank Zachodni, Energia Pro i Wał-

brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK. Ponadto jej skład
mieli uzupełnić PFRON i Dolnośląska
Spółka Gazownicza. Rozpatrywano
wówczas dwa warianty: sprzedaż
całej fabryki angielskiemu holdingowi, który zgłosił taką gotowość lub
wspólną działalność syndyka i spółki
pracowniczej Korona, która była
zainteresowana wydzierżawieniem
jednej linii produkcyjnej i jednego
pieca do wypału.
Kolejne tygodnie przyniosły zmiany. Syndyk ogłosił przetarg na
sprzedaż całej fabryki (za 32 mln
zł), zapał angielskiego holdingu
na zakup zakładu znacząco osłabł,
pojawił się nowy „gracz” zainteresowany Książem – warszawska
spółka Minex SA, a przede wszystkim wzrosły szanse Korony. Mówiło
się też o planach powołania nowej

spółki z udziałem Korony, gminy
Wałbrzych i WSSE INVEST-PARK, w
której każdy z udziałowców mógł
coś zyskać. Rozważano także zakup
fabryki przez INVEST-PARK z równoczesnym poszerzeniem terenu strefy
ekonomicznej o 20 ha zajmowanych
przez FP Książ.
Wkrótce syndyk ogłosił drugi
przetarg na sprzedaż całego zakładu.
W marcu 2006 roku w artykule zatytułowanym „Będą dzielić” redaktor
Bogdan Skiba pisał: „Złudne okazały
się nadzieje pracowników Fabryki
Porcelany Książ w upadłości, że
znajdzie się chętny na całą spółkę
za 28 milionów złotych. Kolejny raz
cena okazała się zaporowa, nic nie
dało także wydłużenie o miesiąc
czasu na składanie ofert. Żadna nie
wpłynęła do sądu. Kolejnym krokiem
syndyka Stanisława Hetmana będzie

więc podział majątku upadłego na
części i osobne ogłaszanie przetargu
na nie”. Wstępnie Rada Wierzycieli
zgodziła się na sprzedaż zorganizowanej części produkcyjnej fabryki za
24 mln zł (bez wyrobów gotowych
w magazynie, produkcji w toku i
należności u odbiorców). W tamtym
czasie załoga fabryki liczyła już tylko
163 osoby, które nadal zdobiły i
wypalały porcelanę.
Niestety, nie zgłosił się nikt chętny
na zakup części produkcyjnej za
cenę 24 mln zł. Co prawda zainteresowanie zakupem wyraził fundusz
inwestycyjny Evip oczekując jednak
obniżenia ceny. Rada Wierzycieli
miała określić nową cenę sprzedaży
tej części.
W tych trudnych czasach fabryka
nie tylko produkowała porcelanę,
ale nawet brała udział w targach!
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Na przykład w 2005 roku syndyk z
pracownikami wziął udział w krajowych targach porcelany w Jastrzębiej Górze. Nadal funkcjonowały też
salony sprzedaży, w których klienci
mogli zaopatrzyć się w produkowane przez FP Książ zestawy porcelany.
Ciekawy jest w tej całej historii
wątek spółki pracowniczej Korona.
Powołana przez pracowników z kapitałem założycielskim w wysokości
106 tys. zł chciała wydzierżawić
część majątku FP Książ i uruchomić
produkcję, a następnie pozyskać
partnera finansowego i wykupić
całą fabrykę od syndyka. „My każdą
maszynę i każdą linię mieliśmy opisaną, mieliśmy wyliczone potrzeby
inwestycyjne, mieliśmy plan finansowy, ale brakowało najważniejszego – pieniędzy” – opowiadał prezes
Korony Tadeusz Choczaj w 2006
roku. Pomoc miała nadejść ze spółki
INVEST-PARK, następnie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
który miał pomóc w znalezieniu
inwestorów. Ale, jak pisał redaktor
Bogdan Skiba: „nikt nie chciał rozmawiać o milionowych kredytach z
małą spółką osób fizycznych, za którą nie wstawił się nikt z polityków,
urzędników, przedstawicieli biznesu
wałbrzyskiego”. W połowie 2006
roku planowano rozwiązać Koronę.
Dwa miesiące później zaświeciło
światełko nadziei. Korona dostała
obietnicę kredytu w wysokości 10
mln dolarów (wówczas ok. 30 mln
zł) z amerykańskiego banku poprzez
fundusz inwestycyjny, który miał
wystarczyć na wykupienie fabryki
od syndyka, zakup nowego pieca do
szybkiego wypału, zakup surowców
i materiałów. Był jeden haczyk. Bank
żądał, aby kapitał zakładowy spółki
wzrósł do 15% kwoty kredytu,
należało więc ją dokapitalizować
kwotą rzędu 4-5 mln zł. Potrzebny
był partner finansowy z dużą kasą.

W kolejnym przetargu na sprzedaż
zorganizowanej części produkcyjnej
FP Książ nie zgłosił się żaden chętny, aby wyłożyć 16 mln zł. Ale do
sądu wpłynęły dwie oferty: niższa
z konsorcjum finansowo-inwestycyjnego Evip oraz wyższa ze spółki
pracowniczej Korona. Oferty nie
spełniały wymogów przetargu, ale
wskazywały, że jest zainteresowanie
zakupem części fabryki. Korona liczyła, że do gry wejdzie WSSE, która
ją dokapitalizuje. „To silna spółka, z
dużymi możliwościami kapitałowymi, biznesowymi, organizacyjnymi”
– mówił prezydent Wałbrzycha
Piotr Kruczkowski w październiku
2006 roku. „Ale też nie dziwię się
ostrożności INVEST-PARKU, który
bardzo starannie analizuje sprawę,
zanim powie tak. Zlecił zewnętrzne ekspertyzy, analizy. Nie chce
wydawać pieniędzy na ryzykowny
interes, który już wielu firmom odbił
się czkawką” – dodawał ówczesny
prezydent miasta.
Pod koniec września 2006 roku
Rada Wierzycieli ustaliła nową cenę
wywoławczą sprzedaży. Do przetargu w grudniu, z ceną wywoławczą
na poziomie 12,5 mln zł, zgłosiło
się czterech oferentów: korporacja
przemysłowo-inwestycyjna z Warszawy, firma Sodax, Ceramika Kolor
oraz Korona. Ponieważ żadna z tych
firm nie wpłaciła wadium, przetarg
unieważniono. Wówczas w FP Książ
pracowało 80 osób nadal produkując
i sprzedając porcelanę oraz wynajmując pomieszczenia i magazyny.
W styczniu 2007 roku ogłoszono
ponowny przetarg z tą samą ceną
wywoławczą co poprzednio (12,5
mln zł). „Szczerze mówiąc zastanawialiśmy się nad tym, czy ceny
wywoławczej nie podnieść” – mówił
syndyk Stanisław Hetman. Powodem
był znaczny wzrost w ostatnich miesiącach cen nieruchomości, gruntów,

» Fabryka Porcelany Książ w trakcie wyburzania, widok z wałbrzyskiego
urzędu skarbowego (Fot. oryg. www.polska-org.pl, rok 2013)

powierzchni magazynowych. Duże
zainteresowanie wykazała rosyjska
fabryka Sodax. Jej trzyosobowa
delegacja dokładnie obejrzała zakład
i przeprowadziła długą rozmowę
z syndykiem. „Oprowadzałem po
fabryce już różnych zainteresowanych, ale tak poważnego klienta i
zorientowanego w temacie jeszcze
przez ostatnie dwa lata nie mieliśmy” – mówił Zdzisław Żydek z FP
Książ. Korona zapowiedziała, że nie
weźmie udziału w przetargu, bo pomimo usilnych starań nie udało jej się
pozyskać partnera. „Wyczerpaliśmy
wszystkie możliwości pozyskania
wsparcia organizacyjnego i finansowego, ale nikt nie zdecydował się
nam pomóc” – mówił prezes Korony
Tadeusz Choczaj i dodał: „Prezydent
Kruczkowski nie zdołał przekonać
zarządu strefy ekonomicznej, by weszła z nami we wspólny interes. (...)
Spotkaliśmy się z kilkoma parlamentarzystami, ale tylko na rozmowach
i obiecankach się skończyło. Nikt tak
naprawdę nam nie pomógł, a my
sami nie mamy pieniędzy”.
Kolejne tygodnie przyniosły chwilowy zwrot akcji. Jak informowała
lokalna prasa, władze INVEST-PARKU
podjęły jednak decyzję o zainwestowaniu w FP Książ. Strefa miała stać
się głównym udziałowcem Korony,
która z kolei miała od syndyka zakupić fabrykę w upadłości. Pieniądze
na zakup fabryki miały pochodzić z
Agencji Rozwoju Przemysłu, która
wraz z INVEST-PARKIEM miała być
gwarantem kredytów zaciągniętych
przez Koronę na unowocześnienie
parku maszynowego i wznowienie
produkcji. Dodatkowo INVEST-PARK
miał zgłosić teren upadłej fabryki
Książ do objęcia go obszarem strefy
ekonomicznej, co miało umożliwić
Koronie korzystanie z ulg inwestycyjnych. Niestety do zrealizowania
tego pomysłu nie doszło. Po kolej-
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» Hotel robotniczy Fabryki Porcelany Książ. Na górnym zdjęciu w trakcie
budowy (Fot. Z. Monsingiewicz, Trybuna Wałbrzyska, rok 1981), na
dolnym już jako urząd skarbowy (Fot. użytkownik vooiteg, www.polskaorg.pl, rok 2013)

nym nieudanym przetargu z marca
2007 roku syndyk Stanisław Hetman
uzyskał zgodę sędziego komisarza na
sprzedaż fabryki z wolnej ręki. Cenę
ustalono na 15 mln zł. (cdn)
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:

1) Tygodnik Wałbrzyski nr
13/2005, 22/2005, 11/2006,
20/2006, 26/2006, 36/2006,
40/2006, 2/2007, 4/2007, 8/2007,
13/2007;
2) www.polska-org.pl (dostęp
14.03.2021)
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Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

» Na razie jest taka, ale... za chwilę będzie TAK

Nowe Miasto, to nowa biblioteka
Będzie o jedynce. Niby zwykła, niepozorna cyfra, jakich wiele, a jednak ma swoją niepowtarzalną specyfikę. Żeby nie napisać – dwulicowość. Jeśli uczeń zobaczy ją w dzienniku przy swoim
nazwisku, pewnie się nie ucieszy. Gdy pojawi się przy wyniku sportowca, ten będzie szczęśliwy.
A jak jest z liczbą jeden w Bibliotece pod Atlantami?
Pomijając UKD, czyli klasyfikację, według której ułożone
są książki (przy okazji dział
1 to filozofia i psychologia),
jedynka w wałbrzyskiej bibliotece jednoznacznie kojarzy
się z Filią nr 1 oraz Filią nr 1
dziecięcą na Nowym Mieście.
Delikatnie rzecz ujmując, standard, jaki prezentują te filie i
ich wynikająca z warunków
lokalowych oferta, nieco odbiegają od tego, jaki prezentują nowoczesne i funkcjonalne
placówki na Piaskowej Górze,
Podzamczu czy Sobięcinie. Tu
mamy punkt widzenia ucznia
z oceną niedostateczną. Wiadomo jednak, że wspomniane
filie nie były takie wspaniałe
od początku. Podzamcze w
2014, Piaskowa Góra w 2017,
a Sobięcin w 2018 roku doczekały się nowoczesnych
bibliotek. Natomiast w 2021
roku tak samo nowoczesną

filię będzie też mieć Nowe
Miasto!
Gdy dziś przechodzicie obok
budynku przy ul. Piłsudskiego
51-53, w lokalu na parterze
zobaczycie zasłonięte folią
nowe okna, także drzwi oraz
niewielki, regularnie wypełniający się odpadami budowlanymi kontener. Jest jeszcze
baner mówiący o tym, że w
tym miejscu budowana jest
nowa biblioteka i tyle. To,
co najciekawsze kryje się, a
właściwie dopiero tworzy
się, w środku. Już teraz widać
kształt poszczególnych pomieszczeń, można już chodzić
po wyłożonych wykładziną i
płytkami podłodze, a nawet
włączyć światło! Za mniej
więcej trzy miesiące nowa
siedziba będzie ukończona
i miejsce robotników zajmą
bibliotekarze, którzy rozpoczną urządzanie pachnących

jeszcze farbą wnętrz. A będzie co urządzać, bo oprócz
wypożyczalni książek oraz
zbiorów multimedialnych w
nowej siedzibie znajdzie się
dział dla dzieci oraz specjalnie stworzony zostanie Pokój
Bajek dla najmłodszych. Dorośli mieszkańcy nie powinni
też narzekać. Zyskają salę
umożliwiającą organizację
spotkań autorskich, projekcji
filmowych oraz innych działań środowiskowych, a także
przestrzeń wystawienniczą,
gdzie każdy będzie mógł zaprezentować swoją twórczość.
Nowoczesna filia sama w
sobie byłaby przyciągającym
czytelników magnesem, ale
to za mało. Bibliotekarze chcą,
by otwarcie i pierwsze miesiące działalności nowej siedziby
Filii nr 1 były spektakularne.
Do tego potrzebne fundusze

i tu pojawia się Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozytywnie
rozpatrzyło wniosek Biblioteki pod Atlantami pod jakże
wymowną nazwą „Nowe
Miasto – Nowa Biblioteka”.
Znacznie ciekawsza niż nazwa jest jego treść! A co w
niej znajdziemy? Spotkanie
autorskie dla dorosłych i dla
dzieci. Zarówno na Nowym
Mieście, jak i w innych filiach.
Nazwisk zaproszonych gości
nie zdradzimy, bo po co psuć
niespodziankę. Dla najmłodszych, obecnych i przyszłych
czytelników, przygotowaliśmy
poranki w Pokoju Bajek, a dla
dzieci i młodzieży twórcze
warsztaty. Dorośli otrzymają zaproszenie na spotkania
regionalne, podczas których
wykorzystane zostaną bogate
zbiory Fonoteki i Pracowni
Regionalnej. Podczas spotkań

„Muzyczna Jedynka” poznamy
wybitnych kompozytorów –
patronów ulic tej dzielnicy,
a na spotkaniach „Historia
Nowego Miasta” zajrzymy
w najpiękniejsze miejsca tej
części miasta i usłyszymy
niesamowite historie.
Mimo, że nowa siedziba
będzie przestronna, nikt nie
zamierza ograniczać się tylko
do jej powierzchni. Wypatrujcie tylko, jak na najpiękniejszych placach Nowego
Miasta pojawi się międzypokoleniowe czytanie bajek, a
pełen ciekawych historii, a
także emocji spacer zapewni
mobilna gra miejska „NoweMiastoGO”. Spotkacie kilka
oryginalnych postaci i będziecie mieć do do wykonania
sporo zadań. A najlepsi, co
oczywiste, otrzymają nagrody! Tak przedstawia się punkt
widzenia wygrywającego

zawody sportowca i mamy
nadzieję, że tak właśnie już
niedługo czuć będą się mieszkańcy Nowego Miasta, słysząc
o swojej „Jedynce”.
Zaglądajcie do nowej biblioteki (już niedługo) nie
tylko po to, żeby wypożyczyć
książki, ale żeby samemu
zorganizować coś dla swoich
znajomych czy sąsiadów. Pamiętajcie, że to będzie wasza
biblioteka (choć książki nadal
trzeba oddawać, a nie zatrzymywać sobie na zawsze).
Zauważyliście pewnie, że
nie podaliśmy żadnych dat.
W otaczającej nas pandemicznej rzeczywistości ciężko
ustalić cokolwiek na sto procent, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy
napisać, żebyście rezerwowali czas tuż po wakacjach.
Do zobaczenia.
Redakcja
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Nie pójdziecie do teatru, ale...
Ogłoszony niedawno przez rząd ogólnopolski lockdown wymusił zmiany także u nas. Kolejny raz musimy zrezygnować z rubryki „Dzieje się” w formule, jaką znacie. Mamy nadzieję, że na krótko ją zawieszamy, a w połowie
kwietnia ponownie wrócimy do zapowiedzi spektakli, wystaw i koncertów. Dziś trochę o tym, co zdarzyło się i
zajawki trzech inicjatyw.

Zróbcie zdjęcie z „jajem”

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w
ciekawym konkursie fotograficznym. Ośrodek
Społeczno Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” oraz Komisja Fotografii Krajoznawczej
PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej organizuje konkurs „Wielkanocne Jaja”. Skierowany jest
do dzieci i młodzieży. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać fotografię tematycznie
dotyczącą Świąt Wielkanocnych, ich wyjątkowości, zwyczajów oraz tradycji. Nadesłane
fotografie sukcesywnie prezentowane będą na stronie internetowej oraz profilu FB OSK SM
Podzamcze. Najoryginalniejsze prace wybierze komisja
konkursowa, która będzie
brała pod uwagę: zakres i
wartość merytoryczną, zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność, walory
artystyczne i estetyczne oraz
jakość wykonania fotografii.
Szczegóły na stronie internetowej OSK Podzamcze.
SCB, KaR

Gwoździem po ekranie

Mściwa. Kobieta. Zły. Mężczyzna.
Nie odpuszczamy i wykorzystujemy moment, że kina zostały
otwarte, wracając do naszej stałej rubryki. Najważniejszą propozycją kinową ostatnich dni był film „Obiecująca. Młoda. Kobieta”
w reżyserii Emerald Fennell.
Podczas jednej ze studenckich
imprez doszło do gwałtu kilku żaków
na koleżance. To zdarzenie złamało
dziewczynie życie i doprowadziło do
tragedii. O tej historii dowiadujemy
się od jej wieloletniej przyjaciółki
– Cassandry, która wciąż żyje wydarzeniami sprzed siedmiu lat. Kobieta,
nie tylko rozpacza w samotności po
utracie bliskiej osoby, lecz aktywnie
szuka sprawiedliwości. W każdy
weekend chodzi do klubów, gdzie
udaje pijaną, wywołując u przypadkowych mężczyzn nadzieję, że może
stać się łatwym łupem seksualnym.
Nigdy nie musi długo czekać na
reakcję. Zawsze znajduje się „dżentelmen”, który oferuje pomoc, by
tak naprawdę zabrać dziewczynę

do domu i wykorzystać. Wówczas
niedoszła pani doktor upokarza
swojego „wybawcę”.
Pewnego dnia na jej drodze staje
dawny kolega z przerwanych studiów – Ryan (Bo Burnham). Wydaje
się, że wieloletnia obsesja wendety
zamieni się w miłość. Kiedy spodziewamy się, że „Obiecująca. Młoda.
Kobieta.” skończy się oczywistym
happy endem, następuje nieoczekiwany zwrot akcji. I znowu cały świat
wali się na głowę Cassandry. Ona
wie, co ma zrobić i już bez zwątpienia doprowadza swoją zemstę
do końca.
Film, w reżyserii i na podstawie
scenariusza Emeraldy Fennell, to
niezwykle ciekawie skrojona histo-

ria. Zaskakuje, intryguje i porusza.
Bardzo dobrze, ale czy tak zły wizerunek mężczyzn jest prawdziwy?
Czy w sytuacjach, które stwarzała
dziewczyna, nigdy nie znalazłby
się facet, który zwyczajnie by jej
pomógł i nie liczył na coś więcej?
Mimo takiej wątpliwości, oglądanie „Obiecującej. Młodej. Kobiety.” daje sporo frajdy. Najbardziej
jednak zaskakuje mnie entuzjazm
specjalistów, którzy nominują i
nagradzają obraz amerykańskich
twórców kolejnymi statuetkami.
Przede wszystkim trudno zaakcentować, że film, z przemocą, gwałtem i
wreszcie zbrodnią, jest podejrzanie
gładki, kolorowy, prosty i jednym
słowem powierzchowny. Można

by skwitować, że to taka typowa
hollywoodzka produkcja. Na takim
samym poziomie jest również warstwa psychologiczna. Oczywiście,
można przyjąć, że taki kiczowaty
styl, w kolorze różu i smaku landrynek, to forma przyjęta przez
debiutującą Fennell. Może, ale przez
to filmowi bliżej do zwykłej rozrywki
niż poważnego głosu w sprawie
np. pobłażania męskim wybrykom
i kobiecej bezsilności.

Fot. użyczone (materiały prasowe)/red

Bądźcie jak Włodek Szomański

Choć do tegorocznego konkursu wokalnego o statuetkę
„Szklanego Szomola” – Festiwal im. Włodka Szomańskiego
jest jeszcze trochę czasu, to już dziś krótko o tym wspominamy. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno soliści, jak i
duety oraz zespoły. Konkurs zaplanowano w dniach 10-11
lipca. Pierwszego dnia w sobotę odbędą się warsztaty wokalne oraz indywidualne próby akustyczne i przesłuchania
uczestników na scenie MCK. Tego dnia ma mieć swój recital
laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu. W niedzielę (11
lipca) zaplanowano ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
oraz występ laureatów przed koncertem finałowym festiwalu. Wypełniony formularz konkursu wokalnego im. Włodka
Szomańskiego do pobrania na www.mck.pl.

Wiosna w mieście

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią Urząd Miejski
w Świebodzicach zaprasza do udziału w konkursie
fotograficznym „Wiosenne Świebodzice”. Prace
należy przesyłać do 30 kwietnia tego roku. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się
w maju. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich
osób zainteresowanych, mieszkających na terenie
gminy. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie
dwie prace. Więcej informacji w regulaminie na
stronie www.swiebodzice.pl.

Tym bardziej szkoda, bo Carey Muligan w roli famme fatale jest całkiem
przyzwoita. Nie mogę się jednak
oprzeć poczuciu, że można było z
niej wycisnąć jeszcze więcej. Tymczasem trudno przebić się przez jej
fasadę pewności siebie i sztucznego
uśmieszku. Mimo to „Obiecującą,
Młodą. Kobietę” warto zobaczyć, bo
to niebanalne kino, które rodzi pytania.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fit. Użyczone (materiały prasowe)

Żartowali ze wszystkiego

Przypomnijcie sobie spotkanie z humorem najwyższych lotów, które niedawno
zorganizował Wałbrzyski
Ośrodek Kultury. Sala Łańcuszkowa została wypełniona do maksimum możliwości
związanych z ograniczeniami sanitarnymi. Goście
doskonale bawili się przy
żartach Ewy Błachnio, Wiolki
Walaszczyk i Alexa Niebrzegowskiego. W trakcie występów artyści nawiązywali
do codziennych problemów
Polaków. Było więc o polityce, pandemii, obostrzeniach, miłości, randkach przez internet, zdjęciach, dzieciach, ślubie. Nie zabrakło nawiązań do wypowiedzi znanych osób. Niezależnie od
tematu widownia znalazła coś dla siebie. Już tęsknimy za kolejnymi tego typu wydarzeniami.
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Okiem gracza

Strach przybiera groteskową formę
Little Nightmares wzbudziło we mnie zachwyt już po pierwszych zwiastunach,
dlatego z niecierpliwością czekałam na kontynuację. Pojawiła się ona w grudniu,
mniej więcej w tym samym czasie, kiedy mój komputer odmówił swobodnej współpracy.

Prawnik radzi
Umowa użyczenia w działalności
przedsiębiorcy. Co to właściwie
jest. Odpowiada nasz prawnik
Adam Daraż.
Umowa użyczenia obejmuje
nieodpłatne korzystanie z
cudzego majątku, co skutkuje
powstaniem przychodu u
osoby biorącej użyczenie.
Powstaje wówczas obowiązek podatkowy, co wynika z
art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz z art.
12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych. Umowa może być
zawarta w dowolnej formie
(ustnej, pisemnej lub w formie
aktu notarialnego). Bardzo
ważną kwestią jest to, że
umowa użyczenia składnika
majątku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (Art.
1 ust. 1 ustawy z 9 września
2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Biorący w używanie powinien używać rzeczy zgodnie
z jej przeznaczeniem i nie
może bez zgody użyczającego
oddać jej w używanie osobie
trzeciej. Dodatkowo zwykle
ponosi koszty utrzymania
(wydatki i nakłady pozwalające zachować rzecz w stanie
niepogorszonym, utrwalającym jej właściwości i przeznaczenie) rzeczy użyczonej i nie
może żądać zwrotu kosztów
od użyczającego.
Jeżeli biorący w użyczenie
poczynił także inne wydatki lub nakłady – do których
nie był zobowiązany – to
wówczas mają odpowiednio
zastosowanie przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez
zlecenia (art. 752 – 757 k.c .)

zrobili to bez użycia typowych
i już irytujących rozwiązań z
innych gier należących do kategorii horror (mówię tu głównie
o jump scare’ach), za to należą
im się brawa (i jakaś porządna
premia).
A co natomiast nowego? Nowy
protagonista, nowa historia i
nowe terytorium do odkrycia.
Mimo, że tym razem sterujemy
postacią o imieniu Mono, to
znana z pierwszej części Six (i jej
charakterystyczny żółty płaszczyk)
nie odeszła w zapomnienie i
towarzyszy nam jako NPC. Niestety z nowości zabrakło kilku

Oznacza to, że biorący powinien działać z korzyścią dla
użyczającego i zgodnie z jego
prawdopodobną wolą. Jeżeli
natomiast dokona nakładów
bez wyraźnej potrzeby lub
korzyści użyczającego albo
wbrew wiadomej mu woli
użyczającego, obowiązany
jest przywrócić stan poprzedni, a gdyby to nie było możliwe, naprawić szkodę. Nie
będzie mógł żądać zwrotu
poniesionych kosztów, natomiast będzie mógł zabrać z
powrotem nakłady, o ile może
to uczynić bez uszkodzenia
rzeczy.
Roszczenie użyczającego
przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody
za uszkodzenie lub pogorsze-

UWAGA KONKURS

Jeśli zastanawiacie się, skąd zamówić pyszny posiłek na sobotni obiad
lub zaskoczyć rodzinę prawdziwą ucztą w niedzielne popołudnie, mamy
dla was pewną propozycję. W Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu gotują naprawdę wyśmienicie, zresztą niejeden z was pewnie już
się o tym przekonał biorąc udział w naszym konkursie. W tym tygodniu
ponownie zachęcamy każdego do składania zamówień w tym lokalu.
Możecie skosztować prawdziwych pyszności, a przy okazji wykorzystać
atrakcyjny rabat. Wystarczy, że weźmiecie udział w konkursie i poprawnie odpowiecie na pytanie. Widzicie fotografię obok? Jaką nazwę nosi
widoczna na zdjęciu brama, za którą rozpoczyna się Trakt Książański?
Każdemu, kto zdecyduje się z nami pobawić, proponujemy upust na
wybrane danie we wspomnianej restauracji. Kupon z dobrą odpowiedzią
upoważnia do zamówienia dowolnie wybranej potrawy z 15-procentowym rabatem! Wystarczy znać odpowiedź, wyciąć kupon i pokazać go
w lokalu przy składaniu zamówienia. Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety
w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (24 marca) do piątku (26 marca). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę
otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

SKN

CHALLENGER
ulepszeń, które usprawniłyby
poruszanie się, ale dla gry z takim
klimatem warto przymknąć oko
na kilka glitchów.
Julia SKN Challenger

nie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania
przeciwko użyczającemu o
zwrot nakładów na rzecz oraz
o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy,
przedawniają się z upływem
roku od dnia zwrotu rzeczy.
U przedsiębiorcy nie powstaje przychód, gdy umowa
użyczenia została zawarta z
osobą zaliczaną do I lub II
grupy podatkowej: grupa I –
małżonek, zstępni, wstępni,
pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha
i teściowie; grupa II – zstępni
rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie
rodzeństwa i rodzeństwo
małżonków, małżonkowie

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.microsoft.com)

Na szczęście ten okropny
czas jest już za mną i w końcu
miałam przyjemność zagrać w
drugą część.
Zacznę od rzeczy najbliższej
mojemu sercu. Little Nightmares 2 zachowało ten ekscytujący klimat z pierwszej części.
Gra ciągle przyprawia o gęsią
skórkę, ale zachowuje urocze
elementy, dzięki czemu, mimo
że boję się postawić kolejny
krok w obawie co zaraz mnie
spotka to i tak znajduję w sobie
tę iskierkę, która mnie motywuje, żeby iść dalej. Twórcy
porządnie mnie wystraszyli i

rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.
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
Jaką nazwę nosi widoczna na zdjęciu
brama, za którą rozpoczyna się Trakt
Książański?

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

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

» „Pocztówka” z rowerowej wyprawy. Tu statki pływają na moście, a nie pod nim!

Rower jest OK

Plany na rowerowe wyprawy
Marzec to dobry czas, aby pomyśleć o wakacjach. Myśleliście kiedyś
o prawdziwym rowerowym urlopie? Takiej wyprawie na dwóch kółkach z prawdziwego zdarzenia? Bardzo polecam!
Spakujcie niezbędny ekwipunek na kilkanaście dni do
rowerowych sakw, wygodne
domowe łóżko zamieńcie na
namiot ze śpiworem i wyruszcie w drogę po wcześniej
wyznaczonej trasie. To fantastyczny sposób na poznanie
świata, miejscowych ludzi,

ich obyczajów i kultury. To
mogą być wasze wakacje
życia! Gdzie jechać? Przedstawiam kilka propozycji na
wakacyjne wyprawy niekoniecznie po rowerowych
szlakach.
Rumunia jest chyba najbardziej nieoczywistą pro-

pozycją, jaką chcę polecić.
Nie ma tutaj tłumów turystów i jest bardzo przystępna cenowo. Region
Maramuresz urzeknie was
folklorem, drewnianą architekturą, gościnnością
i pięknymi panoramami
potrafiącymi zwalić z nóg.

U
WAGA KONKURS
Powoli zapominamy, jak to jest usiąść w miłym wnętrzu, zamówić ulubioną

potrawę i delektując się jej smakiem, popijać co jakiś czas łyk wina. Rozmawiać, śmiać się, plotkować. Miło spędzić czas w restauracji. Rozmarzyliśmy
się, a tymczasem zachęcamy wszystkich, by jednak korzystać z ofert lokali
gastronomicznych, które na razie proponują dania na wynos. Jeśli co jakiś
czas zamówicie lunch lub jak kto woli obiad na telefon, spowodujecie, że
zwiększą się szanse, że wasza ulubiona knajpka nie zostanie zamknięta i za
kilka lub kilkanaście tygodni będziecie mogli ją odwiedzić. Na przykład Restaurację Kryształową w Świdnicy, która jest niezmiennie partnerem w naszym
konkursie. Żeby zamówić pyszny posiłek i skorzystać z atrakcyjnego rabatu,
musicie wziąć udział w zabawie i dobrze odpowiedzieć na pytanie. W tym
tygodniu dla wyjątkowo spostrzegawczych. Widzicie fotografię obok? Przy
jakiej świdnickiej ulicy można natknąć się na widoczne na zdjęciu zdobienia?
Proponujemy wam upust na wybrane danie w Restauracji Kryształowa
w Świdnicy. Pamiętajcie, każdy kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do
zakupu dowolnie wybranej potrawy z 15-procentowym rabatem! Trzeba
znać odpowiedź, wpisać ją do kuponu i wycięty blankiet okazać w lokalu
przy zamówieniu. Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji
Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy (24 marca) do
piątku (26 marca). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie na wynos. Podstawą
jest kupon z poprawną odpowiedzią.

Wycieczkę warto połączyć z
regionem Bukowiny.
Jadąc przez Nor wegię
pod koło podbiegunowe do
Nordkapp na pewno nie zabraknie wam niesamowitych
krajobrazów. Góry i woda.
Niesamowite fiordy, częsty
deszcz i śnieg w środku lata.

Przygoda! W dodatku świadomość dotarcia niemal na
najdalej na północ wysunięte
miejsce Europy. Zorza polarna,
białe noce. Trasę na północ
przemierzcie przez Trollstigen
– jedną z najpiękniejszych
tras widokowych na świecie.
Trudna kondycyjnie wyprawa

i spory wydatek, ale zdecydowanie warta przygody!
Alpe Adria Radweg to już
wycieczka po typowo rowerowym szlaku. Zdecydowanie jednej z najpiękniejszych
tras rowerowych w Europie.
Majestatyczne i urokliwe
Alpy, przepiękne doliny, jeziora, Salzburg i kończące
wycieczkę plaże Adriatyku
we włoskim Grado. Szlak
poprowadzony częściowo
widokowymi trasami byłej
kolejki wąskotorowej, nie
wymaga wielkiej kondycji,
jednak trzeba się do jego
pokonania przygotować.
Idealną i nietrudną na
pierwszą zagraniczną rowerową wyprawę będą Niemcy.
Komfort, pełna infrastruktura rowerowa, piękne drogi,
wyśmienicie wyznakowane
szlaki. Jeden z najpopularniejszych szlaków rowerowych w Europie, bo świetnie
przygotowany, ma swoje
urokliwe miejsca i jest dostępny na wyprawy z całymi rodzinami. Trasę wzdłuż
Łaby można zaplanować
od Morza Bałtyckiego przez
Hamburg, Tangermunde,
Wittenbergę, Miśnię, Drezno, czeską Pragę aż do
Spindlerowego Mlyna po
drugiej stronie Karkonoszy.
Widok Szwajcarii Saksońskiej... To idealna wyprawa
dla szukających odpoczynku
i wypadu z przyjaciółmi nie
mogącymi rozstać się z rowerem. Po drodze koniecznie
zaplanujcie zwiedzanie, a na
pewno się nie rozczarujecie.
Kilka miejsc może was zaskoczyć. Na mojej „pocztówce” z
rowerowej wyprawy widzicie
most nad rzeką w okolicach
Magdeburga. Niby nic nadzwyczajnego, tylko że tutaj
statki pływają na moście, a
nie pod nim. Wielu wrażeń!
Tomasz Czeleń

KUPON
Przy jakiej świdnickiej ulicy
można natknąć się na widoczne
na zdjęciu zdobienia?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Bańki chińskie, czyli…
...pogromcy skórki pomarańczowej. Jednym z moich ulubionych
sposobów na walkę z cellulitem i poprawę jędrności ud i pośladków
jest masaż bańkami chińskimi. Mają one kształt grzybków i są wykonane z gumy. Występują w czterech wielkościach, dlatego tak
łatwo dopasować je do każdej części ciała. Masaż wykonywany
jest z użyciem kosmetyków do masażu.
Klientki w gabinetach kosmetycznych często mylą określenia: cellulit
i cellulitis. Różnica jest ogromna,
ponieważ cellulit to defekt tkanki
podskórnej. Cellulitis to już stan
zapalny, który trzeba leczyć. Określenie pseudocellulit stosuje się w
przypadku zwiotczałej, opadającej
tkanki.

A jak właściwie powstaje cellulit?
W zdrowej skórze tkanka tłuszczowa
ma formę sieci. Adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, tworzą skupiska,
oddzielone od siebie włóknami
białkowymi, które to składają się
głównie z kolagenu. Prawidłowe
komórki tłuszczowe mają wielkość
główki od szpilki, jednak z powodu

nagromadzonych toksyn i zbędnych
produktów przemiany materii mogą
osiągnąć rozmiary białej fasoli. Gdy
się powiększają, wtedy deformacji
ulega również sieć włókien białkowych, które będąc ciągnięte przez
rozrośnięte komórki, tworzą nieregularną powierzchnię skóry. Powstają
wklęsłości, wypukłości, skóra jest

skóry palcami – co zapewne każda
z kobiet wykonywała w domu. Jest
to tzw. test podstawowy – polega
na wypychaniu skóry poprzez ściśnięcie jej dwoma palcami obu rąk.
Jeśli występuje cellulit, zauważymy
wgłębienia i bruzdy.
W masażu bańką chińską wykorzystywane jest podciśnienie. Przez zassanie tkanek i skóry następuje przekrwienie, przyśpiesza się przemianę
materii i krążenie limfy. Podobnie jak
drenaż limfatyczny pomaga pozbyć
się toksyn z organizmu. Po zabiegu
skóra jest zaczerwieniona i odczuwalnie cieplejsza. Spowodowane
jest to przekrwieniem – naczynia są
rozszerzone.
Pełna seria to 10 zabiegów wykonywanych co 2-3 dni. Skóra staje się
wtedy gładsza i bardziej nawilżona.
O skuteczności masażu bańką
chińską pisałam moją pracę magisterską i szczerze polecam ten
zabieg. Trzeba poświęcić trochę
czasu, ale pierwsze efekty w postaci
poprawy jędrności panie zauważają
nawet po 3 zabiegach. Dodatkowo
jest stosunkowo niedrogi, co również jest istotną kwestią dla klientek
salonów kosmetycznych chcących
poprawić wygląd problematycznych
partii swojego ciała.
Barbara Krause-Maniowska

nieładna i pofałdowana. Przypomina
wyglądem skórkę
pomarańczy.
Istnieje kilka metod oceny zaawansowania cellulitu. Najpopularniejsza i najbardziej
znana polega na ściśnięciu

REKLAMA

Fot. użyczone (Studio 8)

» Aby produkty mogły być „bio” czy „eko”, muszą spełniać wiele bardzo restrykcyjnych przepisów prawa
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Dbajcie o higienę jamy ustnej (1)
Bez zmian patologicznych jest integralną częścią zdrowia, a jej higiena jest głównym
elementem procesu profilaktyczno-leczniczego dla zapobiegania powstawania próchnicy, chorób dziąseł i przyzębia, a także stanom zapalnym błony śluzowej. Już starożytni
Egipcjanie podawali wiele szczegółowych przykazań dotyczących higieny jamy ustnej.
i patogenezę chorób ogólnoustrojowych (mała masa urodzeniowa
noworodków, cukrzyca, choroby
sercowo-naczyniowe), jak również
negatywnie na relacje międzyludzkie, np. w przypadku brzydkiego

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Brak współpracy ze strony pacjenta lub jego opiekuna, w zakresie prawidłowej higieny jamy
ustnej jest przyczyną nie tylko miejscowych zmian chorobowych, ale
także może wpływać na przebieg

zapachu z ust. Zabiegi dla utrzymania właściwej higieny jamy ustnej
należy prowadzić od momentu
wyrżnięcia się pierwszych zębów
mlecznych (6-12 miesiąc życia) do
śmierci.

» Stosowanie nici i taśm
dentystycznych ułatwia
higienę jamy ustnej

Pierwszym etapem zabiegów
higienicznych jest przeprowadzenie
przez fachowy personel służby zdrowia instruktażu dotyczącego, m.in.
metod i środków pielęgnowania
jamy ustnej dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych. Początkowo polegają one na codziennym,
wieczornym oczyszczaniu błony
śluzowej i wałów dziąsłowych za
pomocą szczoteczek (silikonowa, gumowa), naparstków z mikrofibry lub
innych akcesoriów. Po pojawieniu się
zębów trzonowych przeprowadza się
ich szczotkowanie za pomocą miękkiej szczoteczki, ucząc dziecko jej
trzymania i wykonywania prostych
ruchów czyszczących. Począwszy
od 6 miesiąca życia rozpoczyna
się stosowanie pasty do zębów.
Generalnie do 6. roku życia rodzice
powinni szczotkować zęby dziecka, a
do 10. roku życia kontrolować jakość
higieny swojej pociechy.
Od lat młodzieńczych aż do starości
konieczne jest okresowe profesjonalne usuwanie miękkiej płytki i kamienia nazębnego. W tych okresach
utrzymanie właściwej higieny jamy
ustnej uzależnione jest od realizacji
działań przekazanych przez higienistkę stomatologiczną i lekarza dentystę.

Polegają one – przy zastosowaniu
odpowiednich szczoteczek – poza
samym szczotkowaniem zębów za
pomocą proszków, past, bądź żeli,
także na innych procedurach, co
związane jest z istnieniem miejsc
trudnych do oczyszczania, takich jak
przestrzenie międzyzębowe, głębokie
kieszonki, zęby szynowane, przestrzenie pod przęsłami mostów, okolice
aparatów ortodontycznych, okolice
wszczepów, kratery międzyzębowe,
bruzdy i zagłębienia na powierzchniach zębów bocznych. Z uwagi
na niedostępność wspomnianych
okolic konieczne jest stosowanie
nici (woskowane, niewoskowane) i
taśm dentystycznych, a także szczoteczek międzyzębowych (wyciorki).
Anna J. Kurnatowska,
Piotr Kurnatowski, Jakub Moroz

Malarskie dylematy przed remontem (cz. 2)
Emulsje to zwykle farby, powiedzielibyśmy trochę gorsze,
o słabszej sile krycia. Nie mają
też takich pożądanych cech
użytkowych jak odporność
na zmywanie, szorowanie.
Dlatego też farby te nie będą
dobrym wyborem w miejscach, gdzie ściany mogą się
częściej brudzić np. w korytarzach, przedsionkach czy
też w pokojach dziecięcych.
Emulsje to rozwiązanie ekonomiczne, często stosowane
do malowania sufitów czy też
pomieszczeń, których często
nie używamy.
Innego typu farby to tzw.
lateksowe. Cechują się przede
wszystkim wysoką odpornością na ścieranie i szorowanie,

a to dzięki wysokiej zawartości żywic polimerowych. Farby
te (np. farba lateksowa 011 z
firmy Kresisel) niezastąpione
są we wszelkich pomieszczeniach, szczególnie tych, gdzie
brudzić się może intensywnie.
Z ich powierzchni zwykle w
bardzo prosty sposób zmyjemy zachlapania od gotujących
się potraw, ślady rąk itp. Częste zmywanie nie zniszczy też
powłoki farby, a kolor będzie
nadal taki jak po pierwszym
dniu po malowaniu. Farby
te idealnie sprawdzą się w
kuchni, korytarzach, pokojach
dziecięcych. Oprócz tego farby
te mają wysoką jakość krycia,
dzięki czemu szybko uzyskamy
żądany kolor.

Na półkach sklepowych są
też inne farby np. akrylowe,
nazwane od środka wiążącego czyli żywicy, która jest
głównym ich składnikiem. Dobry wybór do wnętrz np. Color 014. Jest ona kompromisowym rozwiązaniem między
bardzo dobrym lateksem, a
nieco gorszą farbą emulsyjną.
Jedną z miar jakości farby
jest odporność na szorowanie.
Mierzy się ją poprzez ubytek
powłoki po określonych cyklach
szorowania. Ta właściwość
dzieli farby na 5 klas, najlepsza
klasa to I, najgorsza V. Produkty o klasie I oraz II cechują
się bardzo dużą odpornością
mechaniczną i możliwością
wielokrotnego zmywania. War-

to na tę cechę zwrócić uwagę
na opakowaniu lub po prostu
zapytać o nią sprzedawcę.
Mało kto zdaje sobie z
tego sprawę, ale wewnątrz
pomieszczeń bardzo dobrze
sprawdzają się też farby zewnętrzne, elewacyjne. Farby
takie, ze względu na główne miejsce stosowania, nie
mogą zmienić koloru, czy też
zostać spłukane pod wpływem deszczu. Dlatego też
mają dużo polimerów, które
to powodują, że są odporne
na szorowanie na mokro,
zmywanie i ścieranie.
Ale co jeśli ścianę należy
najpierw wyrównać? O tym
w następnym odcinku.
BP

Fot. użyczone (Kreisel)

Słowo się rzekło. W poprzednim odcinku było o gruntowaniu, dziś o następnym kroku, czyli malowaniu. Grunt
jest już dobrany, pora na farbę. W hurtowni MazBud w Wałbrzychu znajdziemy: farby emulsje i lateksowe. Są
to potoczne nazwy produktów z różnych półek jakościowych.

» Farby lateksowe idealnie sprawdzą się w kuchni lub pokoju
dziecięcym
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STREFA ROZRYWKI

Fot. (www.shutterstock.com)

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

Poziomo:
2 - tlenek węgla; trujący gaz silnie toksyczny
4 - zbiór, zespół, współwystępowanie jakichś
elementów
7 - wyrostek na tylnym brzegu podniebienia
miękkiego
8 - drapieżnik; dzikie zwierzę, takie,
którego można się bać
9 - archipelag złożony z 14 wysp
w Polinezji na Oceanie Spokojnym
10 - rodzaj ozdoby pasmanteryjnej, płaski
błyszczący guziczek
14 - osoba, która opracowuje usprawnienia
15 - święto studentów, z imprezami kulturalnosportowymi
17 - miękkie, płaskie, okrągłe nakrycie
głowy bez daszka czy otoku
18 - fragment drzewa genealogicznego,
boczna linia rodu
Pionowo:
1 - jedna z cyklu kilku konkursów, imprez itp
3 - duże natężenie jakiegoś zjawiska
5 - podział czegoś na części składowe
6 - przemoc w wojsku lub w szkole
w stosunku do najmłodszych poborowych
11 - tytuł przysługujący odznaczonym
niektórymi orderami
12 - układanka obrazkowa składająca się
z wielu elementów
13 - dwoista natura jakiegoś procesu czy
zjawiska
16 - człowiek, który wróży z gwiazd

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - niewielki bar miejsce zakupu i spożywania posiłków – bufet
5 - spis potraw oferowanych w restauracji – jadłospis
7 - grupa muzyków występujących razem - zespół
9 - najmłodsza epoka geologiczna, która trwa do dziś – holocen
10 - dość wolne tempo muzyczne – adagio
12 - potocznie bardzo atrakcyjny mężczyzna - ciacho
13 - żeński hormon płciowy – estrogen
17 - kopalina, z której uzyskuje się kilka składników – ruda
18 - wanna z hydromasażem – jacuzzi
Pionowo:
1 - pogardliwe określenie osoby, która nie jest muzułmaninem giaur
2 - bierny obserwator – statysta
4 - broń palna kalibru co najmniej 20 mm - działo
6 - podwielokrotność metra - decymetr
8 - rodzaj przedsiębiorstwa rolniczego charakterystycznego dla
ZSRR - kołchoz
11 - krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany
– fraszka
14 - istota rzeczy, to, co jest w czymś podstawowe, najważniejsze
– esencja
15 - finałowa faza procesu, ideologii, zapowiadająca definitywny
koniec - agonia
16 - głupek, ktoś, kto robi z siebie pajaca – błazen
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program tv

Piątek

23:30
TVP1

19:35

26 marca - 1 kwietnia 2021
Poniedziałek

TVP1

TVN

Król Skorpion III: Odkupienie

01:55

Tango

POLSAT

Student medycyny Artur nie może pogodzić
się z brakiem zasad i konwenansów w otaczającej go rzeczywistości. Próbuje wpłynąć na
swoich bliskich, rodziców Stomila (Jan Frycz)
i Eleonorę, a także wuja Eugeniusza i babcię
Eugenię (Ewa Wiśniewska), aby zachowywali się zgodnie z tradycją i przestrzegali
określonych reguł i wzorów zachowań.
Realizację celu utrudnia mu jednak obecność
niechlujnego prostaka Edka (Grzegorz
Małecki), kompana do gry w karty Eugenii
i Eugeniusza.

21:00
TVP2

Ben Hur
dramat historyczny, USA, 2016

Jerozolima, początek I wieku. Zamożny
kupiec Judah Ben-Hur (Jack Huston)
prowadzi swoje interesy mimo narastających
niepokojów społecznych. Pewnego dnia do
miasta powraca jego przyrodni brat Messala
(Toby Kebbell), który robi karierę w rzymskim
wojsku. Ma zamiar rozprawić się z buntownikami zyskującymi w Jerozolimie coraz
większe wpływy. Prosi o pomoc Ben-Hura,
ale ten mu odmawia. W odwecie oskarża brata o zdradę. Ben-Hur zostaje uznany winnym
i skazany na niewolniczą pracę.

Imperium króla Mathayusa (Victor Webster)
legło w gruzach, a jego żona - dotknięta
zarazą - umarła. Monarcha znów zostaje najemnikiem i decyduje się przyjąć propozycję
Horusa (Ron Perlman), jednego z władców
podzielonego Egiptu. Jego zadaniem jest zatrzymanie potężnej armii tyrana Talusa (Billy
Zane), konkurenta swego zleceniodawcy.
Towarzyszem Mathayusa zostaje pochodzący
ze Skandynawii wojownik Olaf Tymczasem
Talus porywa Sildę córkę trzeciego z egipskich
królów, Ramusana.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2012

Niedziela

WIESZ CO | NR 12/23.3.2021 r.

ﬁlm przygodowy, USA, 2012

Reżyserem ﬁlmu jest Alan Parker, nominowany
do Oscara za „Missisipi w ogniu” i „Midnight
Express”. David Gale (Kevin Spacey) jest
profesorem ﬁlozoﬁi na uniwersytecie stanowym
w Teksasie i aktywnym działaczem organizacji
na rzecz zniesienia kary śmierci. Pewnego dnia
zostaje oskarżony o zgwałcenie i zamordowanie
swojej koleżanki z uczelni Constance Harraway
(Laura Linney). Wychodzi na jaw, że ten ogólnie
szanowany wykładowca jest alkoholikiem,
którego porzuciła żona, a jedna ze studentek
oskarżyła o gwałt.

poniedziałek

21:00

23:45

Życie za życie
dramat kryminalny, Niemcy, USA, 2003

Barwy szczęścia
TVP 2

Sobota

Środa

01:40

W imię zasad

POLSAT

thriller, USA, 2014

Czwartek

12 mężczyzn z kalendarza
W mieście panuje przedświąteczna gorączka.
Nie jest to jednak szczęśliwy czas dla E.J.
Baxter, specjalistki od public relations. Podczas
przyjęcia w pracy dostaje wypowiedzenie.
Tego samego wieczoru traci także narzeczonego. E.J. bezskutecznie szuka nowej pracy.
Okazuje się jednak, że jej była szefowa zadbała
o to, by nikt w branży jej nie zatrudnił. W tym
mieście dziewczyna nie ma już żadnych szans na
zawodowy rozwój. Zdesperowana postanawia
więc rozejrzeć się za pracą poza granicami
Nowego Jorku.

Po nieudanej misji specjalnej przeciwko
islamskim terrorystom Alexander zostaje
przeniesiony w stan spoczynku. Próbując
jakoś ułożyć sobie życie, mężczyzna zatrudnia
się jako złota rączka w kompleksie miejskich
apartamentowców w jednym z miast Rumunii.
Gdy jedna z mieszkanek Lena (Iulia Verdes) i jej
młodsza siostra Mya (Soﬁa Nicolaescu) zostają
porwani przez gangsterów, Alexander decyduje
się je odnaleźć. Nieoczekiwanie wplątuje się
w środek maﬁjnej wojny między Rosjanami
a Chińczykami.

01:25
POLSAT

komedia romantyczna, USA, 2009

Czarny motyl
thriller, USA, 2017

Antonio Banderas i Jonathan Rhys Meyers
w emocjonującym thrillerze o pisarzu
poszukującym inspiracji, który przypadkowo
spotyka włóczęgę. W górskim miasteczku
dochodzi do serii niewyjaśnionych porwań
i morderstw. Jednym z mieszkańców jest Paul
(Antonio Banderas), poszukujący natchnienia
pisarz, który od jakiegoś czasu cierpi na brak
weny twórczej. Artysta nie stroni od alkoholu,
ale wierzy, że wkrótce stworzy fascynujący
scenariusz, który przyczyni się do uratowania
jego kariery.

piątek

26 marca

TVP 1

TVP 2

TVN

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

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:45 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Ojciec Mateusz - serial
21:55 Przepraszam,
czy tu biją?
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Polska, 1976,
reż. Marek Piwowski
23:30 Życie za życie - dramat
01:50 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial
02:40 Mrok - serial kryminalny
03:40 Magazyn kryminalny

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
20:35 Dance Dance Dance
22:45 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:50 Kino relaks
- Facet na miarę
01:40 Mokra robota - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2011
03:10 W obliczu śmierci - ﬁlm
sensacyjny, prod. Wielka
Brytania, USA, 1987, reż.
John Glen, wyk. Timothy
Dalton, Maryan d’Abo
05:25 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Planeta singli III
- ﬁlm komedia, Polska,
2019, reż. Sam Akina,
Michał Chaciński, wyk.
Maciej Stuhr, Agnieszka
Więdłocha, Bogusław Linda, Danuta Stenka, Maria
Pakulnis, Piotr Głowacki,
Weronika Książkiewicz,
Tomasz Karolak
22:10 To - ﬁlm horror,
USA, Kanada, 2017,
reż. Andy Muschietti,
wyk. Jaeden Martell,
Jeremy Ray Taylor, Sophia
Lillis, Finn Wolfhard, Bill
Skarsgard
01:00 Kuba Wojewódzki
02:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:20 Noc magii

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

23:10 A.I. Sztuczna
inteligencja
- ﬁlm s-f
Wzruszająca historia
dziecka-robota
Davida, który został
zaprogramowany, by odczuwać miłość. Gdy, jego
Monica szepcze do ucha
swego dziecka-robota
siedem słów kodu: Zyrros,
Sokrates, Partykuła,
Decybel, Huragan, Delﬁn,
Tulipan.
02:10 Watchmen
Strażnicy
Akcja ﬁlmu Watchmen
osadzona jest w alternatywnej Ameryce
roku 1985.
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
08:00
08:30
09:10

11:00
12:40
13:30
13:55
14:25
14:50
16:00
17:45
18:00
18:30
19:00
20:00

Teledyski
Informacje kulturalne
Kronos - magazyn
Szkoła podstawowa
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Czechosłowacja, 1991,
reż. Jan Sverak
Rodzina Połanieckich
- serial TVP
Cmentarz Orląt
- ﬁlm dokumentalny
Scena taneczna
- Salsa i tango - magazyn
Scena taneczna - Flamenco i tańce irlandzkie
Wydarzenie aktualne
Ostatnia lekcja - ﬁlm
Billy Wilder: Nie
przynudzać! - ﬁlm
Co dalej?
Rok 2020
Informacje kulturalne
Reżyserzy
Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
- Czarny Piotruś
KOMEDIA

20:05 Wieczór kinomana
- Czarny Piotruś
- komedia,
prod. Czechosłowacja,
1963, reż. Milos Forman,
wyk. Vladimir Pucholt,
Ladislav Jakim, Pavla
Martinkowa, Jan Vostrcil,
Bożena Matuskova
21:45 Kalifornia - dramat,
prod. Brazylia, 2015
23:30 Gomorra - serial,
prod. Włochy, Niemcy
00:20 Teraz animacje!
- Kaprysia - ﬁlm
animowany
00:25 Teraz animacje! - Ojezu
- ﬁlm animowany
00:30 Teraz animacje! - Linie
życia - ﬁlm animowany
00:45 Co dalej?
01:00 Informacje kulturalne

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Ochroniarz
21:50 Mroczna przeszłość
THRILLER

23:45 Nikomu ani słowa
- thriller
Bandyci porywają
córkę psychiatry, aby
wydobyć miejsce ukrycia
zrabowanego łupu od jego
pacjentki.
02:00 Castle
- serial obyczajowy
02:55 Reporterzy.
Z życia wzięte
03:50 Wojciech
Cejrowski. Boso
- Karaiby
04:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:55 Szkoła
06:55 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Rozwód. Walka
o wszystko
09:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:25 Ten moment
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 LAB
13:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:55 Brzydula
- serial, Polska
17:30 Rozwód. Walka
o wszystko
18:30 Ten moment
19:00 Ukryta prawda
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia
21:40 Wpadka
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2007,
reż. Judd Apatow,
wyk. Katherine Heigl,
Seth Rogen, Paul Rudd,
Leslie Mann, Jason
Segel
00:20 Raj na ziemi
- ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. David
Wain, wyk. Jennifer
Aniston, Paul Rudd,
Justin Theroux, Alan
Alda, Malin Akerman
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:25 Z miłości
do dziecka 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 10:55
Detektywi w akcji 11:55
Kobra - oddział specjalny
12:55 STOP Drogówka
13:55 Rubi 14:55 Z miłości do
dziecka 16:00 Policjantki
i Policjanci 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Gwiazdy Kabaretu 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
00:05 Hellboy: Złota armia
Hellboy walczy ze złem, kiedy
nadchodzi wezwanie od
pracodawcy: ściśle tajnego
Biura ds. Badań Paranormalnych i Obrony. 02:40 Śmierć
na 1000 sposobów 03:10
Interwencja 03:25 TOP 10
- Lista przebojów

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

TVP 1

TVP 2

TVN

05:05 Klan - telenowela TVP
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni - magazyn
dla niepełnosprawnych
09:00 Policzmy się
dla Polski - felieton
09:10 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
09:40 Skoki Narciarskie
- Puchar Świata w Planicy
12:20 Samotny jeździec
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Ozdrowieńcy - magazyn
14:55 Policzmy się dla Polski
15:05 Sekretne życie kotów
15:55 To był rok!
17:00 Teleexpress

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Policzmy się dla Polski
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:20 Rodzinny ekspres
11:50 Dance Dance Dance
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
15:50 Smaki świata
po polsku - magazyn
16:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:25 Na sygnale
- serial fabularyzowany
prod. TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw
na milion
19:20 Rodzinka.pl - serial

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Efekt Domina
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula
- serial obyczajowy
prod. Polska- serial
14:00 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska
15:50 MasterChef Junior
17:25 Efekt Domina
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Power Couple

TELETURNIEJ

WIDOWISKO

KOMEDIA

17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:30 Stulecie Winnych
- serial TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę - Projekt
Koliber - ﬁlm fabularny,
prod. Kanada, 2018
23:35 Boks - Gala KnockOut
Boxing Night, Jachranka
- walka wieczoru: Fiodor
Czerkaszyn - Javier
Francisco Maciel
00:35 Życie za życie
- dramat, prod. USA,
Niemcy
03:50 Jaka to melodia?
04:30 Z pamięci - Barbara Hoﬀ
04:35 Zakończenie

20:00 The Voice Kids
- widowisko muzyczne
22:15 Kabaret. Super
Show Dwójki
- program kabaretowy
prod. Polska
23:20 Hity wszech
czasów
- magazyn muzyczny
00:20 Agentka specjalnej
troski
- ﬁlm prod. Francja,
2016, reż. Dany Boon
02:15 Ben Hur
- dramat historyczny,
prod. USA, 2016,
reż. Timur Bekmambetov,
wyk. Jack Huston,
Toby Kebbell, Rodrigo
Santoro, Nozanin
Boniadi
05:10 Zakończenie

27
27 marca

program tv

WIESZ CO | NR 12/23.3.2021 r.
sobota

21:30 Wykapany ojciec
- ﬁlm komedia,
USA, Indie, Kanada, 2013,
reż. KenScott, wyk. Vince
Vaughn, Chris Pratt,
Cobie Smoulders,
Andrzej Blumenfeld,
Simon Delaney
Anonimowy dawca
nasienia dowiaduje się,
że spłodził 533 dzieci.
Jego potomkowie wnoszą
petycję do banku spermy
o ujawnienie danych ojca.
23:45 Król Skorpion III:
Odkupienie
- ﬁlm, USA, 2012,
reż. Roel Reiné
01:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:15 Noc magii

POLSAT
06:00
08:05
10:10
10:40
12:40
13:45
14:45
15:45
17:45
18:50
19:25
19:45
19:55
20:05
21:05

22:05

Nowy dzień z Polsat
Strażnicy marzeń
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Design Dream.
Pojedynek na wnętrza
Łowcy nagród
Rolnicy. Podlasie
Więzienie
Chłopaki
do wzięcia
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Sport
Pogoda
Kowalscy kontra
Kowalscy
Piękni i bezrobotni
Wspólny kredyt łączy
przyrodnich braci mocniej
niż więzy rodzinne.
Chcąc zarobić na jego
spłatę, biorą sprawy
we własne ręce!
Kochaj albo rzuć wersja
kolorowa
FILM AKCJI

00:50 Bad Ass 2: Twardziele
Weteran wojny
w Wietnamie Frank
Vega spełnia swoje
marzenie i otwiera
ośrodek East L.A.,
w którym uczy młodych
bokserów, jak przetrwać
w i poza ringiem.
Gdy jednak jego
obiecujący podopieczny
wpada w złe towarzystwo
i w efekcie zostaje zamordowany, Frank ze swym
przyjacielem Berniem
biorą sprawy w swoje
ręce, a właściwie pięści
dowodząc, że nigdy nie
jest się zbyt starym,
by wymierzać sprawiedliwość...
02:45 Tajemnice losu

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Jan Ptaszyn Wróblewski i przyjaciele
- koncert
08:10 Informacje kulturalne
08:35 Od ucha do ucha - Doradcy króla Hydropsa
09:00 Od ucha do ucha - Dom
Jeża - ﬁlm animowany,
prod. Kanada, Chorwacja
09:20 Od ucha do ucha
- Dziewczyna i chłopak
11:20 Viva dada - ﬁlm
dokumentalny
12:25 Serialowa nostalgia
- Parada oszustów - serial
13:30 Urodzeni artyści
14:00 Stawka większa
niż życie
15:10 Czterdziecha - recital
jubileuszowy Wojciecha
Młynarskiego
16:35 Retro kino - Mściciel
z Laramie - western
18:20 Tamte lata, tamte dni
18:55 Penderecki. Droga
przez labirynt - ﬁlm

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 Mocne sobotnie kino:
Cudzoziemiec
Mężczyzna postanawia
dokonać zemsty na
terrorystach IRA.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Kosmiczny wykop
06:15 Szkoła
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
09:30 Ten moment
10:00 Hotel Paradise
12:05 Ten moment
12:40 Człowiek przyszłości
- dokument
13:45 Troje do tanga - ﬁlm
komedia, USA, Australia,
1999, reż. Damon Santostefano, wyk. Matthew
Perry, Neve Campbell,
Dylan McDermott, Oliver
Platt, John C. McGinley,
Bob Balaban
15:50 Johnny English - ﬁlm
komedia, Francja, Wielka
Brytania, USA, 2003, reż.
Peter Howitt, wyk. Rowan
Atkinson, Tasha de Vasconcelos, Ben Miller, Greg
Wise, Douglas McFerran

FILM OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

FILM KATASTROFICZNY

20:00 Bilet do kina
- Nasz najlepszy rok
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 2017
22:00 Ziggy Stardust and the
Spiders from Mars
- koncert, prod. USA
23:45 Seans kultowy
- Brazil - dramat,
prod. USA, 1985, reż. Terry
Gilliam, wyk. Jonathan
Pryce
03:10 Urodzeni artyści
- Rodzina Bytomskich
03:40 Wieczór kinomana
- Czarny Piotruś
- komedia, prod.
Czechosłowacja, 1963
05:40 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:40 Zakończenie

22:10 Plan ucieczki
Ray to specjalista
od zabezpieczeń
więziennych. W trakcie
testowania nowego projektu mężczyzna zostaje
pozbawiony kontaktu ze
swoją ekipą i zdany na
siebie.
00:30 Kod 211
Kiedy w Chesterford
grupa uzbrojonych po
zęby mężczyzn napada na
bank, funkcjonariusz Mike
postanawia interweniować. Wkrótce napotyka
nastoletniego Kenny’ego
Ralstona.
03:05 Castle
04:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat

17:40 Geosztorm
- ﬁlm katastroﬁczny, USA,
2017, reż. Dean Devlin,
wyk. Gerard Butler, Jim
Sturgess, Abbie Cornish,
Alexandra Maria Lara,
Daniel Wu, Andy Garcia,
Ed Harris
20:00 Kac Vegas III - ﬁlm
komedia, USA, 2013,
reż. Todd Phillips, wyk.
Bradley Cooper, Ed Helms,
Zach Galiﬁanakis, Justin
Bartha, Ken Jeong, John
Goodman
22:10 Krytyczna decyzja
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1996, reż. Stuart Baird,
wyk. Kurt Russell
00:55 Duchy Alaski
01:55 Druga strona medalu
02:30 Noc magii

TV 4
07:05 Dzielna Mysz 07:25
Scooby-Doo! Frankenstrachy 08:50 Galileo 10:50
Bibliotekarz II: Tajemnice
kopalni króla Salomona
Druga część przygód
Flynna Carsena, młodego
pracownika niezwykłej
Biblioteki Metropolitalnej,
w której przechowywane
są takie skarby jak puszka
Pandory, Arka Przymierza
czy Excalibur. 12:55 STOP
Drogówka
13:55 Wychodne mamusiek
Wszystko, czego pragnie
Alyson wraz z przyjaciółkami,
to spokojny wieczór, z dobrą
kolacją i konwersacją...
czyli długo wyczekiwanego
wychodnego dla mam.
16:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00
Policjantki i Policjanci 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny

TV Trwam
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia
12:50 Siódmy sakrament
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:30 Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela”
14:35 Świat Biblii - Życie
Jezusa do momentu uwięzienia 15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia 16:10
Ks. Henryk Mosing - doktor
ze Lwowa 17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30
Mocni Jego mocą
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
- program inrormacyjny
18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Katecheza ks.
bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
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niedziela
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:40 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Weterynarze z sercem
09:30 Policzmy się dla Polski
09:40 Skoki Narciarskie
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Pasterz - serial
13:05 Policzmy się dla Polski
13:15 BBC w Jedynce
- Na ratunek młodym
szympansom
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy
14:50 Policzmy się dla Polski

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

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda - program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Efekt Domina
12:05 Co za tydzień
- magazyn
12:40 Tajemnica
zawodowa - serial
13:40 Mamy to - serial, Polska
14:15 Power Couple
- program rozrywkowy
15:50 Planeta singli III
- ﬁlm komedia, Polska,
2019, reż. Sam Akina,
Michał Chaciński
18:00 Równi sobie
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:45 Gdzie jest Nemo?
Mały Nemo niespodziewanie traﬁa z oceanu
wprost do akwarium
w gabinecie dentystycznym w Sydney. Jego ojciec
Marlin, choć cierpi na lęk
przed otwartym oceanem,
wyrusza synkowi na
ratunek. W tej niezwykłej
podróży towarzyszy
mu zapominalska Dory.
Tak się zaczyna jedna z
najwspanialszych podwodnych przygód...
10:55 Skarb narodów: Księga
tajemnic
Kontynuacja hollywoodzkiego przeboju.
Benjamin Franklin Gates,
po odkryciu tajemnicy
templariuszy, został
najbardziej znanym w USA
poszukiwaczem skarbów,
choć sam woli określenie.

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
z cerkwi w Toruniu
08:25 Od ucha do ucha
- Śladami wielkich
kompozytorów - Śladami
Beethovena - ﬁlm
09:30 Od ucha do ucha
- Karnawał Zwierząt
10:20 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin
- serial, prod. Szwajcaria,
Niemcy, Włochy, Belgia,
Francja
11:30 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
11:55 Mój tydzień z Marilyn
- ﬁlm obyczajowy
13:40 Bilet do kina - Nasz
najlepszy rok - ﬁlm
15:40 15. Wielkanocny
Festiwal Ludwiga
van Beethovena
17:15 Niedziela z...polskim
big beatem

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:45 Sydney i siedmiu
nieudaczników
Sidney zostaje wyrzucona
przez bractwo Kappa.
Dziewczyna przeprowadza
się do mieszkania z siedmioma nieudacznikami,
których namawia, aby
wzięli udział w wyborach
studenckich.
10:50 Matylda
12:50 Najpiękniejsze
baśnie: Królewskie
dzieci
14:00 Najpiękniejsze
baśnie: Prawdziwa
narzeczona
15:25 Pamiętnik księżniczki
17:40 BFG: Bardzo Fajny
Gigant
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
60 sekund
22:25 Ochroniarz

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Kosmiczny wykop
06:15 Szkoła
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
09:30 Ten moment
10:00 Hotel Paradise
12:00 Człowiek przyszłości
- dokument
13:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
15:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
16:00 Street Dance II
- ﬁlm obyczajowy, Wielka
Brytania, 2012, reż. Max
Giwa, Dania Pasquini,
wyk. Falk Hentschel, Soﬁa
Boutella
17:50 Tylko mnie kochaj - ﬁlm
komedia, Polska, 2006,
reż. Ryszard Zatorski,
wyk. Maciej Zakościelny,
Agnieszka Grochowska,
Julia Wróblewska

06:00 Dzielna Mysz 06:25
Scooby-Doo! Na Dzikim
Zachodzie 07:55 Ostatni
smok 4: Bitwa o Ogień
Smoczego Serca Smok Drago,
zaprzyjaźniony z królem
Brytanii, po jego śmierci ma
dopilnować, by władzę po
nim objął godny następca.
10:00 Galileo 12:05 STOP
Drogówka 13:05 Gwiazdy
Kabaretu 14:10 Ostatni
legion Imperium Rzymskie
chyli się ku upadkowi.
Romulus zostaje pojmany
i wysłany na Capri.
16:30 Tristan i Izolda Romantyczna historia dwojga
młodych kochanków i ich
zakazanej miłości. 19:00
Galileo 20:00 Hellboy:
Złota armia 22:35 Dzieci
z Jedwabnego Szlaku 01:10
Śmierć na 1000 sposobów
02:10 Interwencja 02:25
TOP 10 - Lista przebojów

SERIAL KRYMINALNY

TELETURNIEJ

FILM SENSACYJNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

DRAMAT

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
16:05 Sekretne życie kotów
- reality show
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
19:50 Stulecie Winnych
20:35 Piłka nożna - Eliminacje
Mistrzostw Świata Katar
22:55 Zakochana Jedynka
- Wyszłam za mąż,
zaraz wracam
- komedia romantyczna
00:50 Projekt Koliber
- ﬁlm fabularny
02:50 Profesor na drodze
04:05 Jaka to melodia?

20:00 Postaw na milion
- teleturniej
prod. Polska
21:00 Ben Hur
- dramat historyczny,
prod. USA, 2016,
reż. Timur
Bekmambetov
23:15 Kino bez granic
- Sztokholm
- ﬁlm fabularny
00:55 Mój rower
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2012,
reż. Piotr Trzaskalski,
wyk. Artur Żmijewski,
Michał Urbaniak
02:45 Nowe życie
04:30 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
04:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Szybcy i wściekli V
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2011, reż. Justin Lin,
wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jordana Brewster,
Tyrese Gibson,
Chris ‘Ludacris’ Bridges
00:15 Keanu
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Peter
Atencio, wyk. Jordan
Peele, Keegan-Michael
Key, Method Man,
Darrell Britt-Gibson,
Will Forte
02:20 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:20 Uwaga!
- magazyn
03:40 Noc magii

13:45 Ninja Warrior Polska
- program rozrywkowy
prod. Polska
15:45 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:40 Design Dream.
Pojedynek na wnętrza
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
23:20 Wilk z Wall Street
04:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Aż do piekła
- dramat, prod. USA, 2016,
reż. David Mackenzie,
wyk. Chris Pine, Ben
Foster, Jeﬀ Bridges, Dale
Hickey, Gregory Cruz
21:50 Scena taneczna - Taniec
klasyczny - magazyn
22:15 Scena taneczna - Balet
współczesny - magazyn
22:50 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:30 Życie Carlita
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA
02:00 Teraz animacje! - Kaprysia - ﬁlm animowany
02:10 Teraz animacje! - Ojezu
02:15 Teraz animacje! - Linie
życia - ﬁlm animowany
02:30 Kino nocne - Zjednoczone Stany Miłości

00:05 Sztos 2
- komedia sensacyjna
Podczas stanu wojennego
„Synek” i Janek transportują do Warszawy
poszukiwanego działacza
Solidarności.
02:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:40 Dyżur - serial
dokumentalny
03:05 Taki jest świat
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Battleship:
Bitwa o Ziemię
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2012, reż. Peter
Berg, wyk. Taylor Kitsch,
Alexander Skarsgard,
Rihanna, Brooklyn Decker,
Tadanobu Asano, Liam
Neeson
22:50 Szakal - ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
Francja, Niemcy, Japonia,
1997, reż. Michael
Caton-Jones, wyk. Bruce
Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora,
Mathilda May, Jack Black,
J.K. Simmons, Tess Harper,
Richard Lineback
01:25 Duchy Alaski
02:25 Druga strona medalu
03:35 Noc magii

TV Trwam
10:40 Ziemia mojego Zbawiciela
11:00 Uroczystość Niedzieli
Palmowej w Watykanie
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 14:00 Ewangelia wg św.
Jana 15:20 Kolory Świętości
15:25 Poznajemy Biblię.
Gdzie żył i nauczał Jezus
Chrystus 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 Gorzkie Żale 17:45
100 cudownych miejsc na
świecie. Francja: Paryż,
Katedra Notre-Dame 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 Jezus - Królestwo bez
granic 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Kolory
Świętości 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja

28
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program tv

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Być kobietą w Himalajach - ﬁlm dokumentalny,
prod. Polska, 2018
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 BBC w Jedynce
- Na ratunek młodym
szympansom

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2012
06:25 Coś dla Ciebie
- magazyn
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:00 Koło Fortuny - extra
- teleturniej

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:50 Policzmy
się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Policzmy się dla Polski
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - Parasol - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Tango
23:00 Świat bez ﬁkcji
24:00 Warto rozmawiać
01:00 Wyszłam za mąż, zaraz
wracam - komedia

15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
15:50 Zainwestuj
w marzenia
- serial TVP
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Sanditon - serial
22:45 Osiecka - serial TVP
23:40 Milczenie - dramat
02:30 Warto kochać - serial
03:30 Pożegnanie z Marią
- dramat

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Równi sobie
22:35 Godziny szczytu III
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, Niemcy,
2007, reż. Brett Ratner,
wyk. Chris Tucker,
Jackie Chan, Max Von
Sydow, Hiroyuki Sanada,
Yvan Attal, Roman
Polański
00:25 Co za tydzień
- magazyn
01:00 The shooter
- serial, USA
01:55 Uwaga!
- magazyn
02:15 Noc magii

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
prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

29 marca

WIESZ CO | NR 12/23.3.2021 r.

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyczne poranki
08:10 Młyn i krzyż - ﬁlm
kostiumowy, prod. Polska,
Szwecja, 2010, reż. Lech
Majewski, wyk. Rutger
Hauer, Michael York,
Charlotte Rampling
09:50 Reżyserzy - Billy Wilder
11:00 Rodzina Połanieckich
- serial TVP
12:30 Morze plastiku
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Tajemnica żółtego
naleśnika - ﬁlm
13:40 Doktor Faust - ﬁlm
14:00 Niedziela z...polskim
big beatem
14:50 Niknące światło
- ﬁlm dokumentalny
16:00 Sonata księżycowa
- ﬁlm fabularny, prod.
Wielka Brytania, 1937
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt widzenia
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Scena muzyczna

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Nash jest policjantem
kierującym grupą
zwalczającą przestępczość
w San Francisco. Po
mieście porusza się
swoją żółtą Barrakudą
z lat siedemdziesiątych,
siejąc postrach wśród
przestępców.
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

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

07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00 Sędzia Judy 09:25 Z miłości do
dziecka 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:40 Czas zemsty Robert Burns
prowadzi prace wykopaliskowe w Chinach, przypadkowo
wplątuje się w aferę narkotykową. Zostaje niesłusznie
oskarżony i skazany. 23:30
Galileo - program popularno-naukowy 01:30 Pękniesz
ze śmiechu 02:35 Graﬃti
02:50 SuperLudzie 03:50
Trans World Sport 2021 Trans
World Sport

DRAMAT

FILM KRYMINALNY

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

20:00 MEGA HIT
- Plan ucieczki 2
Akcja ﬁlmu rozgrywa się
kilka lat po wydarzeniach z
pierwszej części. Ray Breslin zorganizował nowy,
najwyższej klasy zespół
dbający o bezpieczeństwo.
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
23:20 44 minuty
Historia napadu na bank
w Hollywood, którego
28 lutego 1997 roku
dokonali dwaj uzbrojeni
po zęby mężczyźni.
01:05 Człowiek zasad
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Wściekły Byk
- dramat, prod. USA, 1980,
reż. Martin Scorsese, wyk.
Robert De Niro
22:10 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
22:45 Panorama kina
polskiego - Katyń.
Ostatni świadek
00:25 Scena taneczna
- Taniec klasyczny
- magazyn
00:50 Scena taneczna - Balet
współczesny - magazyn
01:25 Rok 2020
01:55 Informacje kulturalne
02:25 Żelazna klasyka
- Matnia - dramat
04:25 Trwoga - ﬁlm
05:40 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:55 Jeszcze więcej kultury

20:00 Gotowy na zemstę
Jack Creegan
jest niereformowalnym
kryminalistą, silnie
przywiązanym do
swojej rodziny i bezwzględnym złodziejem
pragnącym zemsty. Gdy
jego ojciec, Alﬁe, zostaje
brutalnie zamordowany,
a jego łup z napadu
przepada bez śladu, Jack
z kuzynem Sammym i
członkami gangu Eddiem
i Frankiem odkrywają,
że za sprawą kryje się
znacznie większa intryga
niż myśleli.
22:00 Cudzoziemiec
00:05 Wielki Stach
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy

21:30 Nigdy w życiu!
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2004,
reż. Ryszard Zatorski,
wyk. Danuta Stenka,
Artur Żmijewski,
Joanna Brodzik, Jan Frycz,
Marta Lipińska, Krzysztof
Kowalewski, Joanna
Jabłczyńska
23:50 Blade: Mroczna
trójca
- ﬁlm horror, USA,
2004, reż. David S. Goyer,
wyk. Wesley Snipes, Kris
Kristoﬀerson, Dominic
Purcell, Jessica Biel, Ryan
Reynolds, Parker Posey
02:15 Druga strona
medalu
- talk show
03:25 Noc magii

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kabwe
11:50 Kolory Świętości
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Czuwanie 13:20 Spotkania
z ekologią 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry 14:30 Łaski
pełna 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury
16:55 Świadkowie 17:25 Kolory
Świętości 17:30 Natura
obiektywnie 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Opowieści Starego Testamentu
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

30 marca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Tatry - dzikie z natury
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:25 Jarosław Świderski
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:05 Koło Fortuny
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 Sport, 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
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ninja Warrior
Polska
22:10 Love Island. Wyspa
miłości

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2020
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Wielkie rodziny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:30 Excalibur

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:40 Mata Hari - serial
22:30 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP
22:45 Osiecka - serial TVP
23:45 Ludzkie historie
- Czekając na niebo
- ﬁlm dokumentalny
00:50 Do widzenia, do jutra
02:25 Wszystko będzie dobrze
- dramat obyczajowy,
prod. Polska, 2007
04:15 Opowieści weekendowe: Dusza śpiewa
- ﬁlm TVP, prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska
Losy siedmiu byłych wychowanków domu dziecka
oraz ich najbliższych.
20:55 Milionerzy
21:30 Chyłka-Rewizja
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
prod. Polska
00:05 Grzesznica
- serial, USA
01:05 Oszuści
- serial, USA
02:10 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny

23:10 Lekcja przetrwania
Miliarder Charles Morse
towarzyszy młodszej
żonie, modelce Mickey,
oraz grupie fotografów
kierowanych przez Roberta Greena, w podróży
na Alaskę. Bogacz podejrzewa, że jego ukochana
i artysta są kochankami.
Przypuszcza również,
że Robert chce go zabić.
Mimo to przystaje na jego
propozycję wyprawy w
dzikie rejony Alaski.
01:55 W imię zasad
04:05 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:25
08:00
08:25
08:55
09:20

11:00

12:20
12:55
13:30
14:55
16:05

Teledysk
Informacje kulturalne
Rok 2020
Wydarzenie aktualne
Sonata księżycowa
- ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania,
1937, reż. Lothar Mendes
Lalka
- serial TVP, reż. Ryszard
Ber, wyk. Małgorzata
Braunek, Jerzy Kamas,
Alina Jankowska, Anna
Milewska, Zoﬁa Mrozowska, Bogdan Baer, Mieczysław Czechowicz, Jan
Englert, Stefan Friedman,
Emil Karewicz
Ja gorę! - ﬁlm TVP
Docent H. - ﬁlm
Tego się nie wytnie
- talk-show
Czerwony! Sztuka
awangardy w kraju
Sowietów - ﬁlm
Którędy po sztukę
DRAMAT

16:15 Kurara
- dramat, prod. Japonia,
2017, reż. Takao Kato,
wyk. Aoi Miyazaki
17:40 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Tamte lata, tamte dni
- Teresa Lipowska
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Rozważna
i romantyczna
20:00 Rusałka - opera
23:10 Lekkie obyczaje
- Dworzec dla dwojga
- ﬁlm obyczajowy
01:30 Co dalej?
01:55 Panorama kina
polskiego - Katyń
03:35 Kino Mocnych Wrażeń
- Wściekły Byk - dramat,
prod. USA, 1980, reż.
Martin Scorsese

TVN 7

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
SERIAL OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Jestem Bogiem
Eddie Morra jest niespełnionym, pogrążonym
w depresji pisarzem.
Eksperymentalny narkotyk, NZT, powoduje,
iż staje się on geniuszem
i człowiekiem sukcesu.
22:05 60 sekund
00:15 Plan lotu
02:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Biesiada
na cztery pory roku
03:10 Biesiada na cztery
pory roku
03:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
04:35 Z archiwum policji

05:55
06:55
07:55
08:25
09:25
11:25
11:55
12:55
13:55
14:55
15:55
16:55
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

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

FILM SENSACYJNY

21:40 Epidemia
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1995, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. Dustin
Hoﬀ man, Rene Russo,
Morgan Freeman, Kevin
Spacey, Cuba Gooding Jr.,
Donald Sutherland, Patrick
Dempsey
00:15 Wygrać ze śmiercią
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1989,
reż. Bruce Malmuth,
wyk. Steven Seagal,
Kelly Le Brock, Bill Sadler,
Frederick Coﬃn, Bonnie
Burroughs
02:20 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
03:30 Noc magii

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
Pomagają mu w tym inni
agenci na czele z Jimmym
Trivettem (Clarence Gilyard
Jr.) oraz pani prokurator
Alex Cahill Walker (Sheree
J. Wilson).
09:00 Sędzia Judy 09:25 Z miłości do dziecka 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 10:55
Detektywi w akcji 11:55 Kobra - oddział specjalny 12:55
STOP Drogówka 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:40
Operacja Chromit 23:55
STOP Drogówka 02:00
Śmierć na 1000 sposobów
02:30 Interwencja

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

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
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 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:45 Policzmy się dla Polski
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości

05:25 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:20 Pożyteczni.pl
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Ostoja - magazyn
przyrodniczy
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:05 Koło Fortuny - extra
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

MAGAZYN

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Piłka nożna - Eliminacje
Mistrzostw Świata Katar
23:00 Historia bez tajemnic
- Polski El Greco - ﬁlm
00:05 Mała matura 1947
00:55 Zaginiony syn - ﬁlm
fabularny, prod. USA
02:35 Prokurator
- serial kryminalny
03:25 Wojsko - polskie.pl

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Mata Hari - serial, prod.
Portugalia, Rosja, 2016
22:40 The Good Doctor
- serial obyczajowy, prod.
USA, 2018, reż. Mike Listo
23:35 Razem na zawsze - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA,
2016, reż. Michael Linn
01:25 Iskander - serial
02:20 Lekarz i żołnierz
- ﬁlm dokumentalny
03:25 Zaginiona - serial TVP

29
31 marca

program tv

środaWIESZ CO | NR 12/23.3.2021 r.

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Tajemnica
zawodowa - serial
22:30 Zaginiona
dziewczyna
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2014, reż. David
Fincher, wyk. Ben Aﬄeck,
Rosamund Pike, Neil
Patrick Harris, Tyler Perry,
Carrie Coon
01:35 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:10 Tajemnica
zawodowa - serial
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Komisarz Mama
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
FILM OBYCZAJOWY

23:10 Króliczek
Kiedy Shelley, ulubiony
króliczek rezydencji Playboya zostaje wyrzucona
z najbardziej popularnego
domu w mieście, nie
trudno zgadnąć jak szybko
zagubi się w dziczy Beverly
Hills. Wszystko zmienia
się z chwilą, gdy 27-latka
poznaje świat stowarzyszenia studenckiego
Zeta Alpha Zeta.
01:40 12 mężczyzn
z kalendarza
Przebojowa publicystka
E.J. Baxter jednego dnia
traci intratną posadę i
narzeczonego.
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z... polskim
big beatem
09:25 Kurara - dramat,
prod. Japonia, 2017
11:00 Lalka - serial TVP
12:25 William Holden, między
światłem a cieniem
13:30 Rzecz Polska - cykl dokumentalny, reż. Tomasz
Filiks, Anna Zakrzewska
13:45 August Zamoyski.
Powrót - reportaż
14:05 Tamte lata, tamte dni
- Teresa Lipowska
14:35 Odkrywając
Beethovena
15:50 Menina - dramat,
prod. Francja, 2017,
reż. Cristina Pinheiro
17:35 Co dalej?
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Rozważna
i romantyczna

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon
potraﬁ komunikować
się z zagubionymi duszami
zmarłych ludzi i pomaga
im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Syn Boży
22:55 Dawid i Goliat

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

20:00 Genialna przyjaciółka
- serial, prod. Włochy
21:10 Na wschód
od Hollywood
- Szron
- ﬁlm prod. Litwa, Polska,
Francja, Ukraina, 2017,
reż. Sharunas Bartas, wyk.
Mantas Janciauskas, Lyja
Maknaviciute, Andrzej
Chyra, Vanessa Paradis
23:15 Więcej niż ﬁkcja - Analogowy wizjoner - ﬁlm
01:05 Jazz - Good Evening Ev’rybody. W hołdzie Louisowi
Armstrongowi
02:10 Co dalej?
02:30 Informacje kulturalne
02:55 Lekkie obyczaje
- Dworzec dla dwojga
05:15 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

00:20 Trzynasty wojownik
- ﬁlm przygodowy
Młody poeta wyrusza
z misją dyplomatyczną,
w trakcie której spotyka
wikingów i przystępuje
do ich drużyny.
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
03:00 Wojciech
Cejrowski. Boso
- Karaiby
03:45 Taki jest świat
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:55
06:55
07:55
08:25
09:25
11:25
11:55
12:55
13:55
14:55
15:55
16:55
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

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

FILM SENSACYJNY

21:40 Prestiż
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
2006, reż. Christopher
Nolan, wyk. Hugh
Jackman, Christian
Bale, Michael CaineRebecca Hall, Scarlett
Johansson, David Bowie,
Andy Serkis
00:20 Kac Vegas III
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2013,
reż. Todd Phillips,
wyk. Bradley Cooper,
Ed Helms, Zach Galiﬁanakis, Justin Bartha,
Ken Jeong, John Goodman,
Melissa McCarthy,
Heather Graham
02:35 Duchy Alaski
03:35 Noc magii

TV 4
06:50 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:25 Z miłości
do dziecka - serial obyczajowy 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 17:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci - serial obyczajowy prod. Polska
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Potępiony Jack
Conrad czeka na karę śmierci
w jednym z najbardziej
skorumpowanych więzień
w USA, Central American.
Jack został zaproszony do
udziału w nowym, nielegalnym reality show. 00:05
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego 11:00 Świat
na wyciągnięcie ręki 11:15
Jestem mamą 11:30 Myśląc
Ojczyzna 11:40 Prosto
o gospodarce 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Koncert pasyjny
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:30 Święty Paweł i pierwsze Kościoły 15:20 Chryste
ratuj 15:45 Święty na każdy
dzień 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Na zdrowie
16:30 Po co nam wykopaliska?
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Rykoszetem 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

1 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Świętokradztwo
- ﬁlm dokumentalny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
12:50 Natura w Jedynce
- Hunan, kraina nie z tej
Ziemi - ﬁlm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

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

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:00 Triduum Paschalne
2021 - Wielki Czwartek
19:00 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Sprawa dla reportera
21:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:20 Motel Polska
23:55 Tanie Dranie
00:35 Londyńczycy - serial
obyczajowy TVP
01:30 Nowa - Porachunki

17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:50 Mata Hari - serial
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Film fabularny
01:35 Film fabularny
03:30 Bez tożsamości - serial
04:20 Art Noc
- koncert
05:00 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Francuski numer
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2006,
reż. Robert Wichrowski,
wyk. Karolina Gruszka, Jan
Frycz, Maciej Stuhr, Robert
Więckiewicz, Marcin
Dorociński
00:35 Chyłka-Rewizja
- serial, Polska
01:40 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
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn prod. Polska
21:10 Przyjaciółki
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
KOMEDIA

23:10 Rozmowy nocą
- komedia
Matylda zarabia
na życie lepiąc anioły
z ciasta. Wie, że szukanie
faceta na całe życie to
zadanie na... całe życie.
Buduje więc wymyślną
strategię i daje ogłoszenie
do gazety. Bartek gotuje
w eleganckiej restauracji.
Po godzinach pisze
książkę kucharską
i nie bardzo może
spotkać.
01:25 Czarny motyl
03:20 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Teledysk
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Tamte lata, tamte dni Teresa Lipowska
09:10 Menina - dramat
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Film dokumentalny
13:35 Rok 2020 14:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:40 Awatar, czyli zamiana
dusz - ﬁlm TVP,
reż. Janusz Majewski,
wyk. Wanda Koczeska
15:55 Nazarin
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Rzecz Polska
18:10 Wszystkie arrasy króla
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Rozważna
i romantyczna
20:00 Czwartkowy
klub ﬁlmowy
- Wstęp do ﬁlmu
- Krzyk w ciemności

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół z
dzieciństwa Wojtku i
Ryszardzie (Marek Krupski
i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się w
domu dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.

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

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Krzyk
w ciemności
- dramat, prod. Australia,
USA, 1988, reż. Fred
Schepisi, wyk. Meryl
Streep, Sam Neill, Dorothy
Alison, Charle „Bud”
Tingwell
22:15 Metropolitan Opera
Susan Froemke
00:15 Co dalej?
00:30 Informacje kulturalne
00:55 Na wschód od Hollywood - Szron - ﬁlm
prod. Litwa, Polska,
Francja, Ukraina, 2017
03:05 Kino nocne - Co słonko
widziało - obyczajowy
05:05 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Jutro będziemy
szczęśliwi
Prowadzący beztroskie
życie mężczyzna musi
niespodziewanie
zaopiekować się córką,
o istnieniu której nie
wiedział.
22:20 Nietykalni
00:30 Koktajl
02:35 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
04:30 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

21:30 Artysta do bólu
- ﬁlm komedia,
USA, 2017, reż. James
Franco, wyk. James
Franco, Dave Franco,
Seth Rogen, Zac Efron,
Ari Graynor
23:45 Podaj dalej
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2000, reż. Mimi
Leder, wyk. Kevin Spacey,
Helen Hunt, Haley Joel
Osment, Jay Mohr, James
Caviezel, Jon Bon Jovi,
Angie Dickinson, David
Ramsey
02:20 Spotkajmy
się we śnie - ﬁlm obyczajowy, USA, 2015, reż. Brett
Haley, wyk. Blythe Danner,
Sam Elliott, Martin Starr,
Malin Akerman

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Sędzia
Judy 09:25 Z miłości do
dziecka 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka - magazyn
prod. Polska 13:55 Rubi
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:40 Dzieci z Jedwabnego
Szlaku .Oparta na faktach
opowieść o brytyjskim
reporterze, George’u Hoggu,
który ocalił 60 chińskich
sierot w czasie wojny
chińsko-japońskiej. 00:15
Śmierć na 1000 sposobów
02:10 Ucho Prezesa 02:25
Disco Polo Life

TV Trwam
09:35 100 cudownych miejsc na
świecie 09:45 Misyjna Eucharystia w Gahunga 09:55
Święty na każdy dzień 10:00
Msza Święta z Watykanu
11:50 Myśląc Ojczyzna 12:00
Droga Krzyżowa
14:50 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 15:00
„Krzyżu Święty, nade wszystko!” 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Tydzień, który zmienił świat
16:45 100 cudownych miejsc
na świecie 17:00 Ostatnia
droga Jezusa Chrystusa
17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Msza Święta
z Watykanu 19:25 Akademia
pro-life
19:30 Jezus - Królestwo bez
granic 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Hostia stała się
Ciałem, wino stało się Krwią
21:20 Informacje dnia
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Fot. archiwum (Górnik Toyota Wałbrzych)

» Koszykówka na wózkach coraz mocniej wpisuje
się w sportowy krajobraz Wałbrzycha

Poczuli smak zwycięstwa
Wreszcie! Koszykarze na wózkach z pierwszym zwycięstwem w
lidze! Górnik Toyota Wałbrzych pokonał w Aqua-Zdroju For Heroes
Kraków 70:67. To premierowy triumf biało-niebieskich na najwyższym poziomie ligowym.
Koszykówka na wózkach
coraz mocniej wpisuje się
w sportowy krajobraz Wałbrzycha. Reprezentantów tej
dyscypliny możecie dostrzec
w klipie promującym nasze
miasto, tym samym, w którym
aktor Leszek Lichota spogląda
do kamery z tarasu zamku

Książ oraz prezentuje imponujący widok na centrum z
wysokości Parku Sobieskiego
i tamtejszej Harcówki.
Wracając do koszykówki
na wózkach – głośniej o tej
dyscyplinie zrobiło się w naszym mieście w 2019 roku.
Najpierw w obiekcie przy ul.

Ratuszowej odbył się turniej
finałowy Ligi Mistrzów, gdzie
o miano najlepszej drużyny na
Starym Kontynencie rywalizowały dwie ekipy z Niemiec oraz
dwie z Hiszpanii. W drugiej
połowie roku z kolei w tej
samej hali (oraz w Świebodzicach) odbyły się mistrzostwa

Europy, które na miejscu promował sam Marcin Gortat. W
stawce dwunastu ekip Polacy
zajęli szóstą pozycję, a tytuł
zdobyła Wielka Brytania. W
kadrze biało-czerwonych podczas tej imprezy występował
Marcin Balcerowski, związany
w przeszłości z Górnikiem w

koszykówce bieganej. Później
odnosił sukcesy w baskecie na
wózkach, bronił barw klubów
w lidze hiszpańskiej i niemieckiej, zdobył cztery Puchary
Europy, a w kadrze narodowej
grał przez dziewiętnaście lat.
Po latach występów w mocnych klubach zagranicznych

powrócił do Wałbrzycha, gdzie
postanowił rozwijać biało-niebieski zespół na wózkach. –
Zaczynałem karierę w Górniku
Wałbrzych i skończę ją także w
Górniku (…) Przed nami jeszcze długa droga, ale myślę, że
ciężką pracą zdobędziemy satysfakcjonujące nas wyniki oraz
serca kibiców – wspominał w
ubiegłym roku portalowi „Wałbrzych dla Was” Balcerowski.
Rzeczywiście, początki
biało-niebiescy w lidze mieli
trudne. W trwających rozgrywkach przegrali pierwsze
osiem meczów, niejednokrotnie dotkliwie. Zespół robi
jednak postępy, co pokazało
domowe starcie z Salutare
Wrocław. Nasi długo trzymali
się w grze, ale zabrakło sił
– druga połowa należała do
gości. Co ciekawe, Górnik
Toyota Wałbrzych mecze rozgrywa tuż przed potyczkami
pierwszoligowych koszykarzy
bieganego Górnika Trans.
eu. Gdyby nie pandemia, to
tego rodzaju podejście do
terminarza dałoby szansę
kibicom obserwować dwa
mecze naraz oraz na pewno
przyczyniłoby się do promocji
tej odmiany basketu.
Po dziewięciu kolejkach
sezonu regularnego I ligi koszykarzy na wózkach prowadzi Mustang Konin, przed
Scyzorami Kielce oraz IKS GTM
Konstancin. Górnicy wciąż
zamykają tabelę na szóstej
lokacie, ale ostatni mecz pokazał, że nie będą składać broni.
- Jestem bardzo zadowolony z
postawy drużyny, szczególnie
ze zwycięstwa z Krakowem,
choć dobre mecze zagraliśmy
już z Konstancinem i Wrocławiem. Zespół zrobił progres,
ale cały czas brakuje nam
wysokich zawodników – podkreśla Balcerowski. Wałbrzyszanom życzymy powodzenia
i trzymamy za nich kciuki w
kolejnych spotkaniach!
Dominik Hołda
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Podkarpacki
miły spacerek

» Brawo drużyna! Dzięki zespołowości Górnik
pewnie kroczy od wygranej do wygranej

Wałbrzyszanie ligowy mecz
na Podkarpaciu rozegrali w
pierwszy dzień wiosny. Za
oknem pogoda jednak nie
rozpieszcza. Opady śniegu,
niska temperatura oraz kolejny lockdown nie dają powodów do uśmiechu i absolutnie
nie zapowiadają pobudki ze
strony matki natury. Topienie
Marzanny w tym roku można przecież z powodzeniem
połączyć z morsowaniem.
Koszykarze Górnika starają się
jednak ten trudny czas umilić swoim kibicom seryjnymi
zwycięstwami. Jak na razie
wychodzi im to wzorowo.
Do Krosna podopieczni
Łukasza Grudniewskiego zawitali wcześniej, mieli więc
nieco czasu na zakupy lokalnych pamiątek oraz zwiedzanie centrum miasta, co
udokumentowali w mediach
społecznościowych. Szybko
okazało się, że spacer po malowniczym rynku w Krośnie
powtórzyli w hali, podczas

meczu. Górnicy kontrolowali
bowiem wydarzenia na parkiecie, jedynie od czasu do
czasu wrzucając wyższy bieg.
Zagrali bardzo zespołowo, aż
53 punkty zdobyli zmiennicy
(tylko 12 „oczek” po stronie
rezerwowych gospodarzy).
Przyjezdnych z rytmu nie wyprowadziły ani trzy celne rzutu
z dystansu Alana Czujkowskiego w pierwszej kwarcie,
ani… zgubienie obuwia przez
Janka Malesę w trzecich dziesięciu minutach. Właśnie w
tym fragmencie meczu bardzo
dobrze czuł się Kamil Zywert,
który trafił drugą „trójkę” w
sezonie (w drugim kolejnym
meczu).
Wałbrzyszanie zrobili swoim kibicom doskonały prezent
z okazji 75-lecia istnienia
klubu, które oficjalnie miało
miejsce dzień później. Skoro
już wspominamy o historii, to
239 raz w biało-niebieskim
trykocie wystąpił kapitan Bartłomiej Ratajczak, zrównując

się tym samym w klasyfikacji
wszech czasów z dziewiątym
w zestawieniu Wojciechem
Krzykałą. Krośnianie z kolei
zaprezentowali się chaotycznie, popełnili aż 22 straty i
zakończyli serię pięciu kolejnych wygranych. Długimi
momentami ekipa Marcina
Radomskiego była na parkiecie nieobecna, podobnie
zresztą do „belki” wyniku i
czasu gry, która pojawiła się
podczas transmisji dopiero w
drugiej kwarcie.
Do końca rundy zasadniczej
pozostały dwie kolejki. Zakończenie tej części rozgrywek
nastąpi w środę, 31 marca, a
Górnik zmierzy się jeszcze u
siebie z Decką Pelplin oraz na
wyjeździe z Dzikami Warszawa. Wiele wskazuje na to, że
nasi będą finiszować na pozycji
wicelidera Suzuki 1 Ligi, co
zapewni przewagę własnego
parkietu co najmniej do wielkiego finału. W serii play-off
rywalizacja będzie toczyć się

Fot. Ryszard Burdek

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych
zwyciężyli po raz ósmy z rzędu. W niedzielnym meczu ograli na wyjeździe Miasto Szkła Krosno 87:67.

do trzech wygranych spotkań
w serii, a prawo gry w Energa
Basket Lidze uzyska jedynie
majowy zwycięzca zmagań.
Nie będzie za to rywalizacji
w play-out, a prawo gry na

Historycznie w Aqua-Zdroju
Po raz pierwszy w obiekcie przy
reprezentacja Polski w piłce ręczzagrała towarzyski dwumecz z

Fot. Dominik Hołda

» Dla szczypiornistek z Polski i Czech
towarzyskie mecze w Wałbrzychu były
pierwszymi w tym roku

ul. Ratuszowej gościła żeńska
nej. Ekipa biało-czerwonych
Czechami.

zapleczu ekstraklasy stracą trzy
najgorsze drużyny po sezonie
zasadniczym.
Miasto Szkła Krosno – Górnik Trans.eu Wałbrzych 67:87
(21:23, 13:23, 15:14, 18:27)

Górnik Trans.eu: Ochońko
15, Koperski 13, Wróbel 10,
Malesa 9, Jakóbczyk 8, Bojanowski 7, Zywert 7, Cechniak
6, Durski 6, Ratajczak 6.

Pandemia nie rozpieszcza.
Pomijając spotkania koszykarskiego Górnika, w Aqua-Zdroju próżno było w ostatnim
roku szukać imprez o skali
krajowej lub międzynarodowej. Ostatnia miała miejsce
na przełomie czerwca i lipca
2020, gdy w kompleksie na
Białym Kamieniu pojawiło się
zaplecze pierwszej reprezentacji Polski siatkarek. Kadra
zagrała wtedy towarzysko
również z Czeszkami i było
to pierwsze odmrożenie w
polskim sporcie reprezentacyjnym od początku pandemii.
Tym razem pod Chełmiec
dotarły szczypiornistki. Kadry narodowe Polski i Czech
przygotowują się do play-off
eliminacji do MŚ w Hiszpanii
– dla obu ekip to spotkanie
było premierowym w 2021
roku. Pod koniec ubiegłego
roku obie reprezentacje wystąpiły w ME w Danii, ale
solidarnie nie wyszły z grupy.
W towarzyskim dwumeczu w
Wałbrzychu biało-czerwone

pokonały Czeszki 24:21 w
pierwszym starciu, a w rewanżu padł remis 28:28. W
ostatniej sekundzie drugiego
pojedynku rzut karny Adrianny Górnej obroniła bramkarka
rywalek. Do polskiej reprezentacji po długiej przerwie
spowodowanej kontuzją powróciła kapitan Karolina Kudłacz-Gloc, wybrana zresztą
MVP pierwszego spotkania.
Piłkarki ręczne zadebiutowały w Aqua-Zdroju, ale jest
szansa, że ta wizyta w Wałbrzychu nie była ich ostatnią.
Szczypiornistki podkreślały bowiem, że kompleks oceniają
wysoko, a bliskie sąsiedztwo
hali, hotelu, basenu i siłowni
to spory komfort, zwłaszcza w
okresie pandemii.
Dwumecz Polska-Czechy
odbył się tuż przed ogólnokrajowym lockdownem, ale
obowiązujące od dawna obostrzenia sprawiły, że to wydarzenie było niedostępne dla
publiczności.

Dominik Hołda

Dominik Hołda
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Pisanki jak malowane

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

WAŁBRZYCH |BOGUSZÓW-GORCE|CZARNYBÓR|GŁUSZYCA |JEDLINA-ZDRÓJ |MIEROSZÓW |STAREBOGACZOWICE|STRZEGOM|SZCZAWNO -ZDRÓJ | ŚWIDNICA | ŚWIEBODZICE|WALIM

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Rozrywka z jajem
i zającem
str. XI

Fot. www.pixabay.com

Poznaj przepisy
na święta str. VIII

Stuk-puk, otwórzcie
wiedźmie
str. II
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Wielkanoc nie zawsze ze święconką
Zaraz to udowodnimy, jak zadziwiające (z naszej perspektywy oczywiście) mogą być
tradycje wielkanocne w innych krajach. Nie tylko tych europejskich. Zabieramy was w
krótką podróż po zwyczajach w Czechach, Szwecji, USA i Hiszpanii.
CZECHY

HISZPANIA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Nasi południowi sąsiedzi
doskonale wiedzą po co
w Wielkanoc „pomlazka”

U bliskich nam kulturowo Czechów powszechnym
zwyczajem panującym w
większości domów są donice

ze zbożem, głównie pszenicą. W wielkanocną tradycję
wpisują się również ciasta w
kształcie baranków oraz tzw.

„judasze”, czyli ciastka drożdżowe z miodem, wypiekane
z mąki pszennej.
Popularną tradycją w Czechach jest organizowanie
w Wielkim Tygodniu jarmarków. Kupicie na nich
rozmaite drewniane figurki,
pisanki, cukierki oraz „pomlazkę”, czyli rózgę splecioną z wierzbowych gałązek. Jak się okazuje, to
niezwykle przydatna rzecz.
W Poniedziałek Wielkanocny nikt nikogo nie oblewa
wodą, natomiast właśnie
„pomlazkami” chłopcy smagają dziewczyny, otrzymując
w zamian coś „na ząb”, słodycze lub pisanki.
Źródło: www.regiodom.pl

SZWECJA

Stuk-puk, otwórzcie wiedźmie
» W Skandynawii kultywowany jest zwyczaj
przebierania się przez dziewczynki za
Påskkäringar, czyli wielkanocne wiedźmy

Wielkanoc w państwie z
Półwyspu Iberyjskiego jest
najważniejszym świętem w
roku. Przez cały kraj przetaczają się kolorowe procesje, przebiegające przy głośnym rytmie
trąb i bębnów a także można
obejrzeć widowiska pasyjne.
Od XV wieku w La Rioja zarówno w Wielki Czwartek, jak
i w Wielki Piątek odbywa się
tzw. „picaos”, czyli biczowanie
pokutników. Chętni chcący
wziąć udział w takiej nietypowej procesji ubierają się na
biało, ciągną ciężkie łańcuchy
oraz idą boso.
Hiszpańskie „wielkanocne”
potrawy zdecydowanie różnią
się od polskich. Nie ma zresztą
typowych dań przypisanych
do tego święta. No może
poza potrawką z cieciorki i
ciastem drożdżowym z ukrytym w środku jajkiem. Ale nie
zwykłym, ugotowanym, lecz
najczęściej czekoladowym. Na
próżno szukać tu zajączków
czy pisanek lub wyczekiwać
tradycyjnego, niedzielnego
śniadania wielkanocnego.
Źródło: www.robimypodroze.pl

» Od XV wieku w La Rioja w Wielki Piątek odbywa
się tzw. „picaos”, czyli biczowanie pokutników

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

„Picaos”, czyli biczowanie pokutników

Rózgi na dziewczęta

USA

W Skandynawii wciąż
kultywowany jest zwyczaj
przebierania się przez dziewczynki za Påskkäringar, czyli
wielkanocne wiedźmy. To
ciut podobny zwyczaj do
amerykańskiego Halloweenu.
W Wielką Sobotę wiedźmy
odwiedzają z koszyczkami
domy sąsiadów, wręczając
mieszkańcom świąteczne
kartki. W zamian otrzymują

łakocie lub drobne pieniądze. Podczas Wielkanocy w
Szwecji na każdym kroku
słychać radosne zawołania
Glad Påsk! Czyli najzwyczajniej w świecie – Wesołej
Wielkanocy!
W Wielką Sobotę zasiada
się do uroczystego posiłku,
a dzieci cieszą się z odwiedzin wielkanocnego zajączka.
Najpopularniejszymi daniami

wielkanocnymi w Szwecji są
przyrządzane na wiele sposobów jajka, jagnięcina, śledzie i
inne ryby. Na deser podaje się
tort marcepanowy.
W całym kraju widoczne
są brzozowe gałązki („psakris”), symbolizujące nadejście wiosny. Stroi się je kolorowymi piórami i dekoruje
nimi domy.
Źródło: www.robimypodroze.pl

Amer ykanie obchodzą
Wielkanoc tylko w niedzielę.
Nie znają czegoś takiego jak
Śmigus Dyngus. Nie chodzą
święcić pokarmów, ale wierzą,
że jajko ugotowane w Wielki
Piątek, a zjedzone w Wielką
Niedzielę przyniesie szczęście
im oraz bliskim. Na wielkanocny posiłek mieszkańcy
USA najczęściej chodzą do
restauracji. Wcześniej nie zapominają udekorować domu,
a niekwestionowanym królem
amerykańskiej Wielkanocy nie
jest baranek, ale... królik. Jako
symbol pogańskiej bogini
Estre.
W wielkanocną niedzielę
odbywają się bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych
zabawy. Easter Egg Hunt, czyli
poszukiwanie w ogrodach
lub domach ukrytych przez

króliczka wielkanocnych jajek
oraz Easter Bonnet, zabawa
polegająca na wykonywaniu
specjalnych kapeluszy, udekorowanych wielkanocnymi
motywami. Możecie być tym
zdziwieni, ale do dekoracji
wielkanocnych nakryć głowy

służą takie elementy jak jajka,
kurczaki i króliki rzecz jasna.
W czasie wielkanocnym w
USA odbywają się też liczne
parady. Największą z nich jest
Easter Parade, odbywająca się
w Nowym Jorku.
Źródło: www.robimypodroze.pl

» W Wielkanoc w USA odbywają się liczne parady.
Największą jest Easter Parade w Nowym Jorku

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/Lee Snider)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Nie baranek, ale królik
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Jak „pokolorować” jajka bez sztucznych barwników?

Pisanki barwione naturalnie
Czyli właściwie jak? Dobre pytanie. My postaramy się na nie odpowiedzieć. Spróbujcie
sobie wyobrazić, że nie kupicie w sklepie sztucznych barwników. Takich w proszku spakowanych w małej torebce. Co wtedy? Koniec świata. Niekoniecznie, pomyślcie, jak
radzono sobie w czasach, gdy chemia nie barwiła jajek.

Wyjściem jest przygotowanie pisanek „pokolorowanych” wedle starych receptur.
Może część z was pamięta
jeszcze, jak to robiły nasze
babcie lub pradziadkowie.
Dawno temu barwiło się
świąteczne jajka używając do
tego naturalnych barwników
roślinnych.
Najczęściej wykorzystywane,
najpopularniejsze i chyba najłatwiejsze do zdobycia są łuski
cebuli, które dają brązowawy,
a nawet rudawy kolor skorupek. Wystarczy zagotować
jajka w wodzie z dodatkiem
właśnie łusek z cebuli. Ciemnobrązową barwę otrzymamy
też wrzucając do gotującej się
wody suszone liście malwy,
dostępne w wielu sklepach
zielarskich. Tu warto dodać, że

najlepszy efekt „kolorowania”
otrzymamy, gdy pisanki będziemy przygotowywać z jajek
o białych skorupkach.
Dobra, ale to tylko niewielka gama kolorów. Co z resztą
wiosennych, a co za tym idzie,
żywych barw? W tym pomogą
nam rośliny i warzywa. Do
uzyskania koloru pomarańczowego pomocny będzie
sok z marchwi lub dyni. Dzięki żurawinie lub mrożonym
malinom otrzymamy barwę
jasnoczerwoną. Owoce tarniny i borówka amerykańska
dadzą nam odcień niebieski. Granatowy otrzymamy
przy pomocy pokrojonych
liści czerwonej kapusty i kilku kropli octu, a także wywaru z hibiskusa i szczypty
sody oczyszczonej. Fioletowy

otrzymamy wykorzystując
płatki kwiatu ciemnej malwy,
a zielony dodając świeżych
pędów młodego żyta i szpinaku. Różowy otrzymamy po
dodaniu soku z buraków, a
czarny dzięki korze dębu lub
olchy albo łupinom orzecha
włoskiego. Kolor złotożółty
da nam kora młodej jabłoni,
a żółty kurkuma, curry, liście
brzozy i olchy, drewno morwy, suszone kwiaty jaskrów
polnych, trzcina, rumianek,
suche łupinki cebuli lub igły
modrzewiowe.
Skoro mamy wybór wśród
kolorów, zastanówmy się, w
jaki sposób barwić? Najlepiej
w ciepłym wywarze. Surowe
jajka najpierw wkładamy do
zimnej wody z barwnikiem i
gotujemy. Ciepło powoduje,

że barwnik wnika głęboko w
skorupkę jajka i dzięki temu
otrzymujemy intensywniejszy
kolor. Barwić można też na
zimno. Wówczas ugotowane
wcześniej jajka powinniśmy
włożyć do gorącej wody z
barwnikiem i pozostawić w
niej aż do wystudzenia.
Zafarbowane jajko musimy wyjąć z wywaru łyżką,
delikatnie osuszyć papierowym ręcznikiem i ułożyć do
całkowitego wyschnięcia.
Dla utrwalenia i podkreślenia
kolorów do wywaru można
dodać odrobinę octu. Aby
pisanki były błyszczące, trzeba
je natłuścić odrobiną margaryny lub oliwy, a nadmiar
tłuszczu dokładnie wytrzeć.
Pamiętajcie, że intensywność
koloru zależy od tego, jak

długo jajko jest zanurzone w
barwniku, od ilości samego
barwnika, a także od koloru
skorupki. Im jaśniejszą poddajemy zabiegowi, tym intensywniejszy kolor uzyskamy.
„Pomalowane” jajka wypadałoby jeszcze okrasić jakimiś

wzorkami. Można je domalować, wydrapać specjalnym
nożykiem lub udekorować
woskiem jeszcze przed rozpoczęciem bawienia skorupek.
Następnie wosk zetrzeć i pisanka gotowa.
Redakcja

» Dawniej barwiło się świąteczne jajka używając do tego
naturalnych barwników roślinnych
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