B E Z P Ł A T N Y T Y G O D N I K A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J | NR 13 (70) | 3 0 M A R C A 2 0 2 1

| NAKŁAD: 10.000 EGZEMPLARZY
| ISSN 2719-521X

Dziś
48 stron

Realny termin
zakończenia budowy
obwodnicy to lato
2022 roku
str. 9

Nie daj się oskubać

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

WAŁBRZYCH | BOGUSZÓW-GORCE | CZARNY BÓR | GŁUSZYCA | JEDLINA-ZDRÓJ | MIEROSZÓW |STARE BOGACZOWICE | STRZEGOM| SZCZAWNO-ZDRÓJ | ŚWIDNICA | ŚWIEBODZICE|WALIM

str. 30

REKLAMA

REKLAMA

W końcu kupować,
Jak z „nową” Piaskową Oni też potrafią
czy nie?!
str. 4 było?
str. 16-17 zwyciężać!
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Czy wiesz, że…
Zbierając skamieniałości roślinne natrafiał
również na okazy z zachowaną fauną. Z
zebranych 25 okazów, najsłynniejszy stał
się odcisk wija znaleziony w 1977 roku na
hałdzie przy szybie „Jan”. Dopiero w 2005
roku naukowcy z Polskiej Akademii Nauk w
Krakowie przeprowadzili badania, a skamielina stawonoga okazała się sensacją na skalę
światową. Wiek znaleziska określono na 300
milionów lat.

Czytaj str. 13

T y l ko u n a s 4 8 s t r o n !

Ale jaja! Całkowicie zwariowaliśmy!
zawsze przychodzi rozpogodzenie.
Przecież to cholerne słońce musi nam
w końcu wszystkim zaświecić.
Wiemy, że nie będziemy zbyt oryginalni, jeśli napiszemy, że życzymy
wszystkim w te święta przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Oczywiste to i banalne, ale jakże
prawdziwe w tych trudnych czasach.
Gdybyście po lekturze naszej gazety
zechcieli napisać do nas i podzielić się

swoimi spostrzeżeniami, to oczywiście
czekamy na maile pod stałym adresem: redakcja@wieszco.pl.
Jak zwykle możecie się „po nas”
wybrać do jednego z ponad 200 punktów kolportażu. Tyle jest ich w całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Docieramy
niemal do każdego miejsca w regionie.
Sieć dystrybucyjna jest tak gęsta, że
niekiedy nie wszędzie docieramy we
wtorki, czyli w dniu wydania gazety.
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Wtorek 30.03
Temp. 20/4
zachmurzenie małe

Czwartek 1.04
Temp. 15/2
przelotne opady

Dziękujemy jednak za wyrozumiałość
i za to, że czekacie na nas także w
środę. Wiemy, że nie wszystkim udaje
się otrzymać nasz tygodnik w wersji
papierowej. Nic straconego. Zawsze
możecie przecież ściągnąć nowe wydanie gazety na swoje urządzenia.
Wystarczy wejść na stronę: www.
wieszco.pl. Znajdziecie tam też wszystkie numery archiwalne. Na święta
Redakcja
jak znalazł.

W I E S Z C O „DA J E D O M Y Ś L E N I A” C O W TO R E K

POGODA
Środa 31.03
Temp. 18/6
zachmurzenie duże

Oddajemy do waszych rąk jeszcze obszerniejsze, niż przed tygodniem, wydanie naszej gazety.
Dzisiejsze WieszCo ma 48 stron!!! Absolutne szaleństwo. Żebyście mieli przed świętami i w
czasie Wielkanocy sporo ciekawego do poczytania.
Właśnie Wielkanocy. Te święta
będą niestety bardzo podobne do
tych sprzed roku. Dlatego czas spędzany w domach choć w taki sposób
postanowiliśmy wam umilić. Większą
ilością stron w waszym ulubionym tygodniku. Pamiętajcie, dbajcie o siebie,
bądźcie rozsądni i ostrożni, a przy tym
rozpieszczajcie się wzajemnie, częściej
się uśmiechajcie i przypomnijcie sobie
jedno, że po burzy i pochmurnym dniu

RYS: Marcin Skoczek
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Fot. użyczone (Wałbrzyskie Zeszyty Muzealne, 2007)

Na wałbrzyskich hałdach znaleziono sensacyjną skamielinę wija? Eufrozyn Sagan, pracujący w Muzeum Miejskim, stał się wybitnym
znawcą skamieniałości. Duże znaczenie miała
współpraca z geologiem i paleobotanikiem
Franzem Zimmermannem, który podczas wycieczek geologicznych po Wałbrzychu dzielił
się wiedzą z geologii regionu.
Eufrozyn Sagan podczas wędrówek po
hałdach górniczych Wałbrzycha zebrał kilka
tysięcy egzemplarzy odcisków kopalnych.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Piątek 2.04
Temp. 6/0
zachmurzenie małe
Sobota 3.04
Temp. 6/0
przelotne opady
Niedziela 4.04
Temp. 7/0
zachmurzenie duże
Poniedziałek 5.04
Temp. 10/2
zachmurzenie duże
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ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
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Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

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

ale wg powierzchni użytkowej

Nie daj się oskubać
Zwłaszcza teraz w czasie pandemii, gdy wiele transakcji realizowanych jest w internecie, a zakupy online to
normalka. Dodatkowo takim zamówieniom sprzyja okres
przedświąteczny, dlatego pamiętajcie, żeby przez pośpiech, ktoś nie wyczyścił wam konta. Dziś przestępca
nie musi być nieogolonym oprychem w kapturze.
To może być doskonale poruszający się w internecie
uśmiechnięty, dobrze ubrany
nastolatek z drugiego końca
świata.
Niedawno dotarliśmy do
artykułu na portalu www.
niebezpiecznik.pl, którego autorzy ostrzegają, że przestępcy
wzięli na celownik użytkowników OLX. Kto tam nie sprzedawał lub nie kupował czegoś? Na czym polega wspomniany atak? Na udawaniu
kupującego i wyciągnięciu od
ofiary (sprzedającego) numeru
karty płatniczej oraz innych
danych pod pretekstem otrzymania zapłaty za zakupiony

produkt. Wyobraźcie sobie, że
odzywa się do was ktoś, kto
jest zainteresowany wystawionym przez was przedmiotem. Prosi o adres mailowy, na
który wysyła link do fałszywej
strony podszywając się pod
OLX. Może też odezwać się
na WhatsAppie, bo wasz numer telefonu widoczny jest w
ogłoszeniu. Wtedy poinformuje, że musicie tam wejść i zaakceptować odbiór pieniędzy,
które chce wam przekazać za
wystawiony przedmiot. Dotąd
jeszcze nic złego się nie dzieje.
Na sfałszowanej stronie zostaniecie jednak poproszeni o podanie danych karty płatniczej.

Jeśli to zrobicie, umożliwicie
kradzież pieniędzy z rachunku
bankowego podpiętego do
karty. Niby nic nowego, ale
okazuje się, że wiele osób
wciąż na to się „łapie”. Dlatego nigdy nie podawajcie
numeru karty płatniczej po
to, aby otrzymać pieniądze.
Podanie takich danych oznaczać może jedno – przestępcy
pobiorą z konta pieniądze. A
tego chyba byście nie chcieli.
Oszustów w internecie,
stosujących rozmaite chwyty,
nie brakuje. Cyberprzestępcy
przede wszystkim wykorzystują nieuwagę, pośpiech i
naiwność ludzką, a nie za-

Internetowe oszustwa w Wałbrzychu

(od 1 do 22 marca)
2.03 – włamanie do komunikatora internetowego i wyłudzenie – 1 tys. zł
3.03 – wyłudzenie przez internet danych do karty płatniczej,
włamanie na konto i pobranie – 200 zł
3.03 – zakup przez internet, dokonana płatność, brak wysyłki
produktu – 950 zł
6.03 – zakup przez internet, dokonana płatność, brak wysyłki
produktu – 411 zł
8.03 – zakup przez internet, dokonana płatność, brak wysyłki
produktu – 504 zł
9.03 – oszustwo na blik – 1,8 tys. zł
10.03 – wpłata gotówki w zamian za szybki zysk i zarobek,
utrata – 800 zł
10.03 – wyłudzenie przez internet danych do karty płatniczej,
włamanie na konto i pobranie – 3,7 tys. zł
11.03 – zakup przez internet dokonana płatność, brak wysyłki produktu – 450 zł
12.03 – wyłudzenie przez internet danych do karty płatniczej,
włamanie na konto i próba pobrania z konta – 2,9 tys. zł
(przelew zablokowany)
15.03 – zakup przez internet, dokonana płatność, brak
wysyłki produktu – 3190 zł
17.03 – zakup przez internet, dokonana płatność, brak
wysyłki produktu – 365 zł
21.03 – wyłudzenie przez internet danych do karty płatniczej,
włamanie na konto i pobranie – 4,3 tys. zł
awansowane technologie czy
Bóg wie jakie oprogramowania. Bądźcie czujni i ostrożni.
Pewność siebie niejednego
zgubiła. Nie mówcie: „mnie
nikt nie oszuka”. Czyżby?
Spójrzcie na dane obok, ile
oszustw odnotowała wałbrzyska policja tylko od 1 do

22 marca. To sprawy, które
zostały zgłoszone…
Zebraliśmy dla was kilka
najważniejszych porad. Stosowanie się do nich, pozwoli
bez nerwów robić zakupy
online i bez obawy o swoje
oszczędności.
Tomasz Piasecki

Na co uważać robiąc zakupy online?
* sprawdzaj opinie o sklepie
* korzystaj ze sklepów oferujących możliwość śledzenia statusu zamówienia
* przed przesłaniem pieniędzy upewnij się, czy na maila otrzymałeś potwierdzenie zamówienia
* nie wierz w „nadzwyczajne okazje”
* nie loguj się na swoje konta (podając login lub hasło użytkownika) na obcym komputerze
* nie podawaj żadnych danych w odpowiedzi na prośby od administracji serwisu aukcyjnego
* nie reaguj na maile od banku lub sklepu z prośbą o podanie hasła jednorazowego lub zmianę
hasła
* logując się do sklepu czy banku nie korzystaj z linków; zawsze wpisuj adres ręcznie
* rób przelewy w internecie korzystając z witryn umożliwiających płatności przez centra rozliczeniowe (dzięki temu pracownicy sklepu nie otrzymują danych karty kredytowej)

NIE PODAWAJ NIGDY I NIKOMU SWOICH LOGINÓW, HASEŁ,
PINÓW I DANYCH KARTY PŁATNICZEJ

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Po prostu uważajmy robiąc zakupy w internecie

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny
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Wybrali zarząd stowarzyszenia
We Wrocławiu odbyło się zebranie założycieli Stowarzyszenia „Dolny Śląsk
– Wspólna Sprawa”. Kilkudziesięciu samorządowców z całego regionu spotkało się, aby formalnie założyć stowarzyszenie, uchwalić statut, wybrać
zarząd oraz komisję rewizyjną.

Wspólna Sprawa”. Prezesem został Jacek Sutryk, a 16-osobowy
zarząd tworzą: Roman Szełemej,
Beata Moskal-Słaniewska, Jerzy
Łużniak, Tadeusz Krzakowski,

Rafal Rokaszewicz, Jacek Kowalski, Karol Przywara, Dorota
Pawnuk, Małgorzata Matusiak,
Roman Kaczmarczyk, Emilian
Bera, Wojciech Błoński, Rafał

Gronicz, Robert Starzyński i Piotr
Fedorowicz.
- Łączy nas zbiór pewnych
zasad. Nikt tu nie jest dlatego,
że jesteśmy przeciwko komuś
czy czemuś. Jesteśmy tu przede
wszystkim „za czymś”. Za demokracją, przyzwoitością, Europą,
samorządem – mówił Roman
Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Podczas spotkania, w którym
udział wzięło blisko 60 gospodarzy dolnośląskich miast, miasteczek i wsi, wybrano zarząd
stowarzyszenia „Dolny Śląsk –
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Jak w końcu? Kupować czy nie?!
Nie bądźmy wybredni. Lepiej mieć używane diamenty, niż nie mieć ich
w ogóle. Tak to chyba leciało u Marka Twaina. Każdy dzieciak wam
to powie, nawet znużony w środku dnia zdalną nauką, a wieczorem
oderwany od League of Legends. Odpowiedź na pytanie kupować bez
namysłu i napędzać gospodarkę, czy ograniczać konsumpcję i chronić
planetę, już jednak tak jednoznaczna nie jest.

Przyznajemy, rozpoczęliśmy od
dużego kalibru. Większego niż średnica lufy Grubej Berty, moździerza,
który w czasie I wojny światowej
niósł śmierć i pożogę. Nie o porównania militarne jednak nam chodziło,
ale o pokazanie, z jaką skalą problemu postanowiliśmy się zmierzyć.
Łatwiej byłoby chyba odpowiedzieć na pytanie, jak nazywa się
położona w konstelacji Rzeźbiarza
najsłynniejsza galaktyka pierścieniowa? Pojęcia nie mamy! Tak jak
wszyscy ministrowie, wirusolodzy
i epidemiolodzy razem wzięci nie
wiedzą, kiedy skończy się pandemia
koronawirusa. Gdyby jednak jakiś

Siedzący Byk z Dakotów złapał nas
na amerykańskiej prerii i przystawiając tomahawk do głowy nakazał odpowiedzieć – dać się dziś pochłonąć
manii kupowania czy oszczędzać,
raczej byśmy postawili na to drugie.
Pewnie Greta ze Szwecji byłaby z nas
zadowolona.
Ale do rzeczy. Wiecie, co jest dziś
najgorsze? W świecie, w którym
z jednej strony chyba tylko deska
klozetowa nie jest jeszcze wegańska,
z drugiej zaś żeby zaimponować
w sieci, trzeba mieć przynajmniej
gąbkę do kąpieli z wytłoczonym i
rozdziawionym zielonym krokodylkiem, pewnej francuskiej marki pre-

mium, nie wiadomo czy bezmyślnie
napędzać konsumpcję, czy jednak ją
ograniczać? Zauważyliście pewnie widoczną w pandemii pewną tendencję.
Najszybciej drożeją rzeczy stanowiące
największą część koszyka przeciętniaków. Gości takich jak my, którzy za
artykuły spożywcze płacą dziś dużo
więcej niż kilkanaście miesięcy temu.
Może niech teraz prezydent Andrzej Duda z kartą Moja Biedronka
w ręku pójdzie do sklepu i zrobi
zakupy, a później porówna wydatki
z paragonem z akcji propagandowej sprzed kilku lat? Ale on woli
ścigać pisarza za to, że ten nazwał
go „debilem”. Dziś co najwyżej

przy zakupie siedmiu kostek masła,
ósmą dostaniecie gratis. A, żeby
skorzystać z dodatkowej promocji,
to jednorazowo musicie wydać w
sklepie jakieś 500 zł. Może wtedy w
jakimś markecie dorzucą wam do
koszyka zapalniczkę. Mamy wrażenie
graniczące z pewnością, że wcześniej
w dobie przyspieszonej i ukochanej
globalizacji, jedzenie drożało najwolniej. Cóż począć, inflacja, panie i
panowie. Nie chodzi, żeby wszystko
chować do skarpety, ale jak zwykł
mawiać nasz dziadek, lepiej mieć w
domu kilka złotych łańcuszków niż
miliardy na koncie w banku. Ale to
było jeszcze przed denominacją, wte-

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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dy każdy mógł czuć się co najmniej
milionerem.
Teraz z innej mańki. Uwierzyć kobiecie, że nie jest rozrzutna lub facetowi, że nie obstawia u bukmachera,
to jak dać się zwieść bankierom i
ekonomistom. Ci pierwsi to tacy
goście, którzy z uśmiechem na ustach
pożyczą Eskimosom kilka ton lodu, a
Egipcjanom w środku sezonu dadzą
w leasing pełne wyposażenie solarium, żeby mogli robić interesy na
opalaniu. Drudzy wywołają u was
taką potrzebę, że weźmiecie kredyt na
dom lub samochód, choć macie willę
z ogródkiem, a w garażu stoi kilka nowiutkich SUV-ów, w tym osobne wozy
dla babci, teścia, a nawet kotki Poli.
Zastanawiamy się, w jakim świecie
żyją ekonomiści krzyczący „pobudzić
popyt”, „zachęcić do konsumpcji”. W
porządku, o ekonomii wiemy mniej
więcej tyle, co Jacek Kurski o rzetelności dziennikarskiej, ale do diabła
to chyba normalne, że teraz zwiększa
się ilość oszczędności, a maleje apetyt na podejmowanie ryzyka, branie
kredytów i w ogóle zadłużanie się po
uszy. Zdziwieni?! W czasach pandemii, a przy okazji w dobie kryzysu klimatycznego, raczej powinniśmy się
ograniczać z dobrami luksusowymi
jak w najlepszej restauracji po sutym
obiedzie odpuścić sobie deser. Po co
komu nowy telewizor, skoro ostatni
kupiliśmy rok temu. Czy potrzebny
jest nam wypasiony iphone z nadgryzionym jabłuszkiem albo jakiejś
modnisi pierdylnasta torebka z monogramem LV lub pierdziesiąta para
butów z literami D&G na obcasach?
Może nie trzeba będzie produkować
tyle tego całego plastikowego syfu i
za kilka pokoleń na naszej planecie
wciąż da się jakoś żyć.
Gdyby kosmici wylądowali dziś
gdzieś pod Brukselą i zobaczyli, co
dzieje się na świecie i jakie mamy dylematy, to nawet gdyby mieli dostęp
do Google translatora, nic by z tego
nie zrozumieli. Szczerze to wolelibyśmy raczej na ławce w parku rozłożyć
gazetę i wyjętą z kieszeni kiełbasę
zagryźć ogórkiem kiszonym niż
drobnymi kęsami rozsmakowywać
się cynamonową bułeczką i popijać
mrożoną, waniliową latte. Kiełbasą
byśmy się nasycili, kawałkiem ciastka
i łykiem kawy pewnie nie.
Pomyślcie o tym przy wielkanocnym stole, przy którym niewiele
brakuje, by zasiedli tylko baranek
z zajączkiem, bo reszta będzie na
kwarantannie.
Tomasz Piasecki
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» Prezes Zarządu TR Polska, Tomasz Rybczyński, podkreśla, że zmiany w strukturze właścicielskiej, inwestycje w park
maszynowy i otwarcie się na nowe rynki to decyzje, które pozwoliły z sukcesem skończyć trudny rok 2020

Skutecznie transportują sukces
Niezwykle trudny dla branży przemysłowej rok 2020
wałbrzyska firma TR Polska skończyła dużym sukcesem
finansowym. Ten rozpoczyna kolejnymi kontraktami, otwarciem
nowego punktu detalicznego i wzrostem zatrudnienia.
Usytuowana w Wałbrzychu
przy ulicy Ogrodowej spółka TR Polska od 2008 roku
jest stabilnym partnerem
dla branży przemysłowej.

Specjalizuje się w sprzedaży elementów napędu
i transportu wewnętrznego,
takich jak taśmy transportujące, pasy zębate i klinowe, łoży-

ska oraz łańcuchy napędowe.
TR Polska swoją sprzedaż
prowadzi na terenie całego
kraju, obsługując m.in. największe polskie i światowe

koncerny. Jest również obecna
na rynkach w Europie, Azji i
Ameryce Środkowej.
TR Polska to nie tylko sprzedaż, ale również wyspecja-

lizowany dział serwisowo
– diagnostyczny, który zapewnia swoim klientom opiekę na najwyższym poziomie
24 h/dobę.
– Dla naszych klientów niezwykle ważne jest poczucie
bezpieczeństwa, czyli niezawodności w utrzymaniu
ruchu na liniach produkcyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje im
bezpieczeństwo oraz obsługę
na najwyższym poziomie –
mówi Tomasz Rybczyński,
Prezes Zarządu TR Polska,
który konsekwentnie od 2008
roku buduje pozycję spółki w
branży przemysłowej.
To właśnie jego upór i skuteczność stanowią dziś o sile
marki TR Polska, która pod
koniec 2019 roku przeszła
głęboką reorganizację.
– Dokonaliśmy ogromnych
zmian w strukturze właścicielskiej, zdecydowaliśmy się
na spore inwestycje w park
maszynowy i otworzyliśmy
się na nowe rynki. Dziś wiem,

że były to naprawdę dobre
decyzje, bo niezwykle trudny
dla branży przemysłowej rok
2020 skończyliśmy w stabilnej kondycji finansowej.
Pozwoliło to nam na kolejne
inwestycje i dalszy rozwój
– mówi Tomasz Rybczyński,
od ponad 15 lat związany z
techniką przemysłu.
Podkreśla, że branża, w której działa, nieustannie zmienia się i aby za nią nadąrzyć
TR Polska wprowadza nowoczesne rozwiązania sprzętowe oraz inwestuje w kapitał
ludzki.
– Stale poszerzamy naszą ofertę o innowacyjne produkty
i usługi. W naszym zespole
zawsze jest miejsce dla osób,
które mają nowatorskie podejście, techniczne umysły i lubią
wyzwania. W drugim kwartale
tego roku w Wałbrzychu uruchamiamy nowy punkt sprzedaży detalicznej – zapowiada
Tomasz Rybczyński, Prezes
Zarządu TR Polska.
Iwona Petryla

REKLAMA

Fot. Krysia Lemańska

TR POLSKA SP. Z O.O.
ul. Ogrodowa 15D, 58-306 Wałbrzych
+48 74 668 18 46, biuro@tr-polska.pl
www.tr-polska.pl
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GOPR będzie modernizował
Szykuje się duże wsparcie finansowe dla Sudeckiej Grupy GOPR.
Zarząd województwa dolnośląskiego podjął decyzję o konieczności
wsparcia naszych goprowców.

Władze Dolnego Śląska
rekomendowały przekazanie 400 tys. zł, które zostaną uruchomione, gdy Komisja Budżetu Sejmiku Wo-

jewództwa Dolnośląskiego
pozytywnie zaopiniuje
zmianę rezerwy budżetowej. Dzięki
temu, otrzymane

środki pozwolą m. in. na:
dokończenie modernizacji
stacji Międzygórze, zakup auta terenowego do
realizacji ratownictwa
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górskiego, modernizację
stacji Zieleniec, a także
przygotowanie projektu
oraz dokumentacji nowej
stacji w Karłowie. Grupa Sudecka GOPR, której obszar
działania obejmuje Sudety
Wschodnie oraz Środkowe,
dba o nasze bezpieczeństwo na Dolnym
Śląsku.
SCB

Fot. (red)

» - W ramach inwestycji zbudowana zostanie
specjalna przepompownia, co pozwoli na
spokojny przepływ nieczystości – mówią
prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i
wiceprezes WPWiK Tomasz Senyk

Struga zostanie skanalizowana
Dzięki przebudowie połączeń kanalizacyjnych oraz dodaniu nowej nitki,
kilkadziesiąt gospodarstw domowych zostanie podpiętych do sieci kanalizacyjnej. Ta skierowana została do oczyszczalni ścieków w Cierniach.
Mieszkańcy Podzamcza z
zainteresowaniem obserwowali w ostatnich miesiącach
przebieg inwestycji w okolicach garaży na wysokości
ul. Palisadowej i drogi do
Książańskiego Parku Krajobrazowego. Okazało się, że
realizowana inwestycja to
trzeci etap zadania „Budowa systemu oczyszczania
ścieków w miejscowości
Struga w gminie Stare Bogaczowice”. Koszt inwestycji
wyniesie ponad 17 mln zł.
Projekt skonstruowano tak,
że sieć kanalizacyjna połączy
Strugę z Wałbrzychem. Daje
to blisko 13 km nowej sieci.

Niezły rozmach. Połączenie
nowej nitki z istniejącą już
przy alei Podwale na Podzamczu wynika z położenia
geograficznego. Do istniejącego systemu oczyszczania dobudowana zostanie
nowoczesna przepompownia, która da możliwość
przesyłu ścieków pod górę.
- Struga leży niżej od Wałbrzycha. W ramach inwestycji zbudowana zostanie
specjalna przepompownia,
co pozwoli na spokojny
przepływ nieczystości. Dla
samych mieszkańców Strugi
będzie to możliwość życia w
czystym środowisku. Dzięki

Nieczystości popłyną pod górę!

To nie żart. Taką możliwość da nowoczesna przepompownia
»Wartość projektu – 17,3 mln zł
»Dofinansowanie ze środków UE – 11,4 mln zł
»Długość inwestycji – 13,2 km
»Sieć grawitacyjna – 9,3 km
»Rurociąg tłoczny – 3,9 km

Fot. użyczone (UMWD)
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kanalizacji, żadne nieczystości nie będą trafiać już do
Czyżynki – mówi Tomasz Senyk z Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji.
Do sieci kanalizacyjnej
będzie mogło się podpiąć
ponad ośmiuset mieszkańców Strugi.
- Budujemy sieć kanalizacji
sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej
długości około 13 kilometrów. Zapewni to możliwość
odprowadzenia ścieków powstających na terenie Strugi
do czynnej sieci zlokalizowanej na terenie Wałbrzycha,
a stamtąd ścieki popłyną
do oczyszczalni ścieków w
Cierniach koło Świebodzic
– obrazowo tłumaczy prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej. Łączne koszty robót budowlanych wyniosą
nieco ponad 17 mln zł. Nie
musimy chyba wspominać,
że inwestycja ważna jest
nie tylko dla mieszkańców
Strugi, czy Lubomina, ale też
całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. - Wielu ludzi spędza
na tych terenach czas, wielu
buduje tam domy. Chcemy,
by wszystkim żyło się tam
łatwiej – dodaje Roman Szełemej.
Nie wiadomo, ilu mieszkańców będzie chciało się
wpiąć do nowej sieci, ale
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapewnia, że będzie
zachęcać do podjęcia takiej decyzji, bowiem większość osób odchodzi już od
budowy szamb i woli się
podłączyć do kanalizacji, by
pozbyć się problemu związanego z wywozem szamba.
Jak mówi Tomasz Senyk,
koszt podłączenia nieruchomości do kanalizacji kształtuje się między 200 a 300
zł za metr bieżący przyłącza.
Inwestycja ma się finalnie
zakończyć w kwietniu 2021
roku, a w czerwcu pierwsze
ścieki ze Strugi popłyną do
Cierni. Budowę sieci finansuje Wałbrzyski Związek
Wodociągów i Kanalizacji.
SCB

Dzięki zaangażowaniu pełnomocniczki ds. kobiet Justyny Gąsior do wszystkich
szkół podstawowych, a także do zespołu szkół w Świebodzicach i liceum ogólnokształcącego zostały przekazane różowe skrzyneczki na darmowe środki
higieniczne.

różowej skrzyneczce można skorzystać
zupełnie za darmo lub wspomóc,
dokładając środki higieny osobistej.
Liczba skrzyneczek w mieście sukce-

sywnie zwiększa się, a przypomnijmy,
że dwie pierwsze zostały zamontowane dzięki wspólnej inicjatywie dyrektor
Miejskiego Domu Kultury Katarzy-

Idealne do życia

KaR

(plany zagospodarowania
przestrzennego w mieście)
i odnoszące się do wartości
(potrzeba kultywowania
tradycji, identyfikowanie się
mieszkańców z miastem).
„Miasta dobrego życia” w
ocenie twórców badań są lokalnymi ośrodkami wielofunkcyjnymi, charakteryzują się
wysoką przedsiębiorczością,
co oznacza, że mają najwyższy wskaźnik udziału osób
prowadzących działalność na
1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym oraz najwyższy
średni wskaźnik udziału firm
kreatywnych w liczbie nowo
zarejestrowanych, charakteryzują się też korzystną sytuacją
na rynku pracy. Wyróżniają się
dobrą sytuacją mieszkaniową,
wysokim poziomem ochrony środowiska i korzystnymi
wskaźnikami w obszarze kultury i turystyki.
KaR

Dobre warunki życia, dobra sytuacja finansowa i dobre perspektywy mimo pandemii
– tak w skrócie Polski Instytut Ekonomiczny
pisze o 63 małych miastach w Polsce, które zbadał i określił mianem „miast dobrego
życia”. Wśród nich są tylko trzy z województwa dolnośląskiego.

Strzegom jest „miastem
dobrego życia” – tak wynika z
badań przedstawionych przez
Polski Instytut Ekonomiczny.
Miasto z powiatu świdnickiego znalazło się w wąskim
gronie 63 miejscowości (do 20
tys. mieszkańców) w całej Polsce, które zostało wyróżnione.
W województwie dolnośląskim wskazano jeszcze tylko
Lwówek Śląski i Twardogórę.
Polski Instytut Ekonomiczny,
jedna z najstarszych w Polsce
organizacji zajmujących się tematyką gospodarczą (od 1928
roku) cyklicznie publikuje swoje raporty badawcze, również
na temat rozwoju małych i
średnich miast.

Miano „miasto dobrego życia” oznacza przyjazne dla
mieszkańców, zapewniające
im dobre warunki życia, będące w dobrej sytuacji finansowej
i mające przed sobą, mimo
pandemii koronawirusa, dobre
perspektywy. - Jest to dowód
na to, że cały czas się rozwijamy i idziemy w dobrym kierunku. Mogę obiecać, że będziemy
nadal dużo inwestować i dzięki
dobrej sytuacji finansowej
będziemy w dalszym ciągu
zapewniać swoim mieszkańcom atrakcyjne warunki życia
– mówi burmistrz Strzegomia,
Zbigniew Suchyta.
Dodajmy, że poszczególne miejscowości pod-

dano gruntownej analizie. W sumie wzięto pod
uwagę aż 48 czynników:
m. in. społeczne (poziom
bezpieczeństwa w mieście,
przyrost naturalny, liczba
inicjatyw obywatelskich),
technologiczne (poziom dostępności transportowej do
i z miasta), ekonomiczne
(poziom współpracy władz
miasta z biznesem, dostępność terenów inwestycyjnych), ekologiczne (poziom
świadomości ekologicznej
mieszkańców, stan środowiska naturalnego w mieście), polityczne (gotowość
władz miasta do współpracy
z innymi miastami), prawne

REKLAMA

Fot. użyczone

» Strzegom został uznany „miastem dobrego życia”. Nic tylko przyklasnąć

ny Woźniak i Justyny Gąsior. Trafiły
do MDK oraz OSiR-u Świebodzice.
Projekt w każdej placówce realizowany jest przy wsparciu Kulczyk
Fundation przez Stowarzyszenie
Dolnośląski Kongres Kobiet. Pełnomocnik planuje jeszcze zaopatrzenie w różowe skrzyneczki ośrodka
pomocy społecznej oraz jednej ze
świebodzickich szkół językowych.
Gratulujemy skuteczności działań!

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

Skrzyneczki czekają na powrót uczniów

Główną ideą akcji jest uświadamianie i edukowanie dziewczynek na
temat pełnego dostępu do środków
higieny. Ze środków umieszczonych w
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Rojst ’97 i świdnickie plenery
Już latem na platformie Netflix premiera serialu Rojst ’97. I tu ważne
przypomnienie. Wiele scen serialu realizowano w Świdnicy.

Zdjęcia do produkcji realizowano na początku września ubiegłego roku na Zawiszowie oraz przy
ul. Okrężnej i ul. Kliczkowskiej.
„Powódź stulecia” nawiedziła
południowy zachód Polski latem

1997 roku. W mieście pękają
wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na
Grontach. Woda odsłania przy
tym zakopane w lesie ludzkie
szczątki oraz ciało nastoletniego

chłopca, który uznany zostaje za
przypadkową ofiarę powodzi. Te
dwa, tylko pozornie niezwiązane
ze sobą wydarzenia, odkrywają
serię tajemnic w mieście. Gronty
to teraz miejsce zbrodni, której

rozwiązaniem zajmie się Anna
Jass (Magdalena Różczka), bezkompromisowa policjantka z
Warszawy oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat). „Rojst ‘97” poza kryminalną
intrygą, jest również opowieścią
o fascynujących latach 90. w
Polsce czasu transformacji oraz
odkupienia. Czekamy z niecierpliwością!
KaR

Fot. użyczone (Screen Netflix)
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» Cyklostradą ze Świdnicy do Wrocławia? To byłoby coś!

Rowerem ze Świdnicy do Wrocławia?
Ponad 1800 km długości będzie miała Cyklostrada Dolnośląska – koncepcja długodystansowych dróg rowerowych w regionie. Warty około 850 mln zł projekt robi wrażenie.
Nowe trasy rowerowe mają połączyć Świdnicę z Wrocławiem.
Marszałek Cezary Przybylski
tłumaczy, że Dolny Śląsk, jako
jeden z pierwszych regionów
w Polsce, podjął temat dróg
rowerowych w sposób tak
kompleksowy.
- Wspólnie z ekspertami
i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki
rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg rowerowych w całym regionie. Zadbaliśmy również o
wypracowanie standardów
projektowych, dzięki którym
nowo budowane drogi będą
nie tylko bezpieczne i funk-

cjonalne, ale także przyjazne
dla użytkowników i środowiska – mówi marszałek Cezary
Przybylski.
Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć
głównych tras rowerowych
obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się
również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i
niemieckiej. Projekt tworzony
jest w oparciu o obiektywne kryteria i zapewnia między innymi obsługę atrakcji
turystycznych, połączenie z
najważniejszymi ośrodkami

regionu i jest zintegrowany z
komunikacją zbiorową.
- Jako zarząd województwa
dolnośląskiego podjęliśmy
działania w celu pozyskania
środków zewnętrznych na
cyklostradę, która połączy nasze województwo siecią tras,
pozwalających na sprawną
komunikację rowerową w
całym regionie. Cyklostrada
to jeden z flagowych projektów Dolnego Śląska. Będzie to przełomowy produkt
turystyczny, który umożliwi
zwiedzanie na rowerze całego
województwa – ze wschodu

na zachód i z północy na południe – podsumowuje wicemarszałek Grzegorz Macko.
Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej jest efektem prac
planistycznych, które trwały
w ostatnich 4 latach. Instytut Rozwoju Terytorialnego
zaangażowany jest w szereg
projektów związanych z tematyką rowerową. Są wśród nich
„Koncepcja transportu zeroemisyjnego w województwie
dolnośląskim – mobilność
rowerowa w codziennych
dojazdach Dolnoślązaków”,
czy koncepcja dotycząca

standardów projektowych i
wykonawczych dla powstającej w regionie infrastruktury
rowerowej.
- Budowa bezpiecznej drogi
rowerowej podlega ścisłym
zasadom. Wszelkie wymogi
projektowe i techniczne zostały zawarte w dokumencie
opracowanym przez Instytut
Rozwoju Terytorialnego. W
ten sposób powstały standardy projektowe i wykonawcze
dla infrastruktury rowerowej
województwa dolnośląskiego, czyli wytyczne dla budowy
dróg rowerowych – zaznacza

Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.
Projekt sfinansowany zostanie z wykorzystaniem m.in.
środków z Unii Europejskiej,
a biorąc pod uwagę fakt,
że część tras rowerowych
jest już gotowa, szacowany
koszt realizacji Cyklostrady
Dolnośląskiej wyniesie około
850 mln zł.
Główne trasy rowerowe
regionu tworzą sieć o długości prawie 1800 km. Sieć to
11 głównych tras, w tym 5
odcinków krajowych.
KaR

roZmoWa tygoDNIa

WIESZ CO | NR 13/30.3.2021 r.

9

Najgorsze mamy za sobą?
Nie w tym, a dopiero latem przyszłego roku ma zostać oddana
wałbrzyska obwodnica. Wygląda na to, że będziemy mieć
rok opóźnienia. O przyczynach, prowadzonych aktualnie
pracach i kłopotach na budowie rozmawiamy z Michałem Wrzoskiem, rzecznikiem prasowym firmy Budimex
S.A., generalnego wykonawcy obwodnicy Wałbrzycha.
oraz miastem jako inwestorem, jest
ciągłe przygotowywanie projektów
zamiennych i dokonywanie korekt
w planach. Te formalności pochłaniają mnóstwo czasu, co ma wpływ
na postęp prac.
W ilu procentach obwodnica
Wałbrzycha jest już gotowa?
- Prace przy budowie obwodnicy
są bardzo zaawansowane. W tej
chwili ukończonych jest 75 procent
robót.
To mniej niż pierwotnie zakładano w planie o tej porze roku?
- Na początku marca złożyliśmy
do miasta nowy harmonogram prac
uwzględniający wszystkie znane na
dzisiaj niespodziewane okoliczności.
Będzie on teraz przedmiotem rozmów. Pamiętajmy jednak, że mieliśmy mroźną zimę, która niedawno
się skończyła. Do tego trzeba wziąć
pod uwagę, to o czym mówię do
znudzenia, że napotkaliśmy dużo
kolizji podziemnych i prace prowadzimy w tkance miejskiej. Uwzględniając te wszystkie czynniki, to 75
procent postępu prac uważam za
bardzo dobry wynik.
Na ile kłopoty z infrastrukturą
teletechniczną, nieznanymi kanałami, szybami, rzeczkami, wpłynęły na opóźnienia?
- Budimex około 80 procent swoich inwestycji realizuje przed terminem. Założenie, że inwestycja w
Wałbrzychu zakończy się w lecie
2021 roku, od początku było ambitne, ale już wiemy, że niemożliwe do
zrealizowania. Zawnioskowaliśmy
do inwestora o przesunięcie tego
terminu.
Na kiedy?
- Na lato 2022 roku.
To jest zdaniem Budimexu
okres, w którym uda się zakończyć
budowę wałbrzyskiej obwodnicy?
- Tak, biorąc pod uwagę wszystkie
znane na dzisiaj czynniki, o których
wspomniałem, to realny termin
zakończenia robót i oddania drogi
do użytku.
Z perspektywy czasu może Pan
powiedzieć, że jako Budimex,
mogliście zrobić coś inaczej, lepiej,
przyspieszyć gdzieś prace? Wobec
siebie nie macie zarzutów o to
roczne opóźnienie?
- Domyślam się, że chciałby Pan
usłyszeć ode mnie, że coś zrobiliśmy

źle. Żebym uderzył się w pierś i
powiedział „zawaliliśmy”. Otóż nie.
W przypadku tej inwestycji byliśmy
przygotowani na różne problemy
wynikające z realizacji prac w terenie miejskim, jednak nie na taką
ilość kłopotów projektowych. Choć
pewnie nie będzie to zbyt popularne
stwierdzenie, ale powiem, że na to
wszystko, co dotąd działo się na
budowie, tempo prac jest w naszej
ocenie bardzo dobre.
Co miało największy wpływ na
przesunięcie terminu aż o rok?
- Proszę pamiętać, że w procesie
inwestycyjnym ważne decyzje podejmuje kilka stron. Nadzór budowlany,
urząd górniczy, projektant, inwestor
– oni wszyscy akceptują lub nie
projekty zamienne uwzględniające kolizje podziemne.
Zaangażowanie wielu
podmiotów w proces
decyzyjny oraz długi
czas oczekiwania na
wydawanie postanowień, miało niebagatelny wpływ na tempo robót. Są choćby
takie miejsca, gdzie
od roku czekamy na
projekty zamienne.
Naprawdę?
» - Realny termin zakończenia budowy obwodnicy Wałbrzycha to lato 2022 roku
Gdzie?
– mówi Michał Wrzosek, rzecznik prasowy firmy Budimex S.A.
- Na węźle Reja i Pl.
Grunwaldzkim.
To koszmarne miejsce, gdzie pust przy ul. Wyszyńskiego, na wielu
Co jeśli miasto się na to nie
postęp prac jest najmniejszy i odcinkach prowadzone są prace zgodzi?
określany na 44 proc. Dlaczego?
brukarskie i wykończeniowe. Trwa
- Trzeba będzie rozmawiać, co
- W tym miejscu jest podziemna in- montaż ekranów akustycznych. Lada możemy zrobić my jako generalny
frastruktura, której nie ma na projek- chwila wrócimy do prac bitumicz- wykonawca, jakie kroki powinni
tach, jak również sieć gazowa będąca nych i zaczniemy kłaść nawierzchnię podjąć inwestor i projektant, żeby
w kolizji z naszymi robotami, jednak na kolejnych odcinkach.
przyspieszyć ten termin.
nie ujęta w projekcie do realizacji.
Wrócę jeszcze do nowego harMówi Pan o tym dość spokojnie,
Zakres ten realizowany jest przez monogramu prac, który jak Pan ale chyba nie chciałby być Pan w
zewnętrznego wykonawcę, przez mówi, przekazaliście na początku skórze kierowcy w Wałbrzychu?
co w trakcie ich robót teren budowy marca inwestorowi. Miasto już na
- Jeżdżę po mieście, może nie tak
był dla nas niedostępny. To nie jest niego zareagowało?
często jak jego mieszkańcy i doabsolutnie po naszej stronie. Zresztą
- Nie mamy jeszcze odpowiedzi. strzegam niedogodności. W jednym
na wszystkich odcinkach, gdzie Decyzja jest po stronie inżyniera kon- miejscu jest lepiej, w innym gorzej, ale
pojawiają się opóźnienia, ma to traktu oraz inwestora, w tym przy- chyba z płynnością ruchu i przepustozwiązek z nieaktualnym projektem w padku miasta. Wkrótce dowiemy się, wością nie jest aż tak źle. Szczególnie
porównaniu ze stanem faktycznym. czy nasza propozycja uwzględniająca uciążliwe prace prowadzimy w godziSą miejsca na obwodnicy w 100 wszystkie znane okoliczności, które nach nocnych, tak by mieszkańcy jak
procentach gotowe?
uniemożliwiały przeprowadzenie najmniej odczuwali niedogodności
- Jest na razie takie jedno miejsce. prac w wielu miejscach w terminie, związane z bezpośrednim sąsiedzTo kładka dla pieszych na ul. Św. zostanie zaakceptowana, czy też twem budowy. Na pocieszenie poKingi. Jest wiele miejsc, w których nie. Liczymy, że lato 2022 roku, jako wiem, że najgorsze przy budowie
prace są bardzo zaawansowane. W moment zakończenia prac, zostanie obwodnicy mamy za sobą.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
tej chwili betonujemy choćby prze- przyjęty

Fot. użyczone (Budimex S.A.)

Lubi Pan niespodzianki?
- Nie! Chyba żaden budowlaniec
ich nie lubi (śmiech). Wolimy być
przygotowani na wszystkie ewentualności, mieć rozpisany plan A,
B i C.
Przy budowie wałbrzyskiej obwodnicy prawie nic nie jest takie
jak na projekcie. Same niespodzianki. Wieloma rzeczami zostaliście zaskoczeni?
- Sporo się tego uzbierało. Mamy
duże doświadczenie przy inwestycjach miejskich, jednak nie spodziewaliśmy się, że będziemy zaskakiwani tak często i w takiej skali. Taka
sytuacja zmusiła nas do przerzucenia
zaplanowanych wcześniej robót z
miejscu, gdzie z powodu niezgodności projektu ze stanem rzeczywistym
niewiele można było robić, na odcinek, gdzie prace dało się prowadzić.
Nie wstrzymywało to całej budowy,
a jedynie punktowo w konkretnym
miejscu gdzie mieliśmy kłopot. Bo
na przykład odnajdywaliśmy szyb,
którego nie było na planach lub
infrastrukturę teletechniczną, o której
nikt nie pamiętał, że w tym miejscu się znajduje. Niestety są takie
sytuacje, gdzie lokalna, punktowa
przeszkoda, uniemożliwia prace na
dużo szerszym zakresie
Słyszę, że życie drogowca w
Wałbrzychu do nudnych nie należy?
- Zdecydowanie nie, bo to szczególna inwestycja. Po pierwsze dlatego, że budowa obwodnicy jest
mocno związana z tkanką miasta.
Po drugie prace prowadzone są z
wykorzystaniem śladu starej obwodnicy. Po trzecie jest dużo obiektów
inżynierskich jak kładki, estakady.
Po czwarte i chyba najważniejsze,
występują liczne kolizje podziemne.
Ponadto historia Wałbrzycha związana jest z eksploatacją węgla, czego
ślady odnajdujemy do dzisiaj.
Rozpoczynając inwestycję musieliście chyba spodziewać się, że
łatwo nie będzie?
- Łatwo nigdy nie jest, jednak
nie spodziewaliśmy się tylu niezgodności projektowych – czyli
tego, co jest na planach z tym, co
zastaniemy w ziemi. Ma to ogromny
wpływ na tempo prac na budowie.
Wciąż dużym wyzwaniem przed
nami jako generalnym wykonawcą
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Podglądamy miasto zza winkla
Skoro obiecaliśmy, to nie było odwrotu. Przy pomocy pracownic Biblioteki pod Atlantami udało się wygrzebać kolejne fotograficzne „perełki”. Zdjęcia albo w ogóle nie publikowane, albo widziane przez nielicznych. Gdzieś przeleżały wiele lat w zakurzonych
pudłach, ale my do nich dotarliśmy. I pokazujemy wam „Miasto z innej strony”.
Uwierzycie, jaki
k jako ważny węzeł komunikacyjny.
» Przełom lat 40. i 50. Wałbrzyski Ryne
ki)
Biblioteka pod Atlantami/E. Falkows
tu panował ruch i harmider?! (Fot.

To nasza akcja, w której
postawiliśmy sobie ambitne
zadanie. Dotrzeć do ciekawych fotografii z charakterystycznych miejsc Wałbrzycha.
Nie interesują nas „obrazki”
dziesiątki lub setki razy pokazywane czytelnikom. Szukamy
zdjęć, bardzo rzadko wyciąganych na światło dzienne, albo
nawet takich, których nikt
nigdy nie widział
Wymyśliliśmy, że będziemy
poszukiwać fotografii z lat
50., 60. i 70. Wydało nam
się, że z tego okresu ciekawych ujęć z Wałbrzycha jest
niewiele. Te przypuszczenia
potwierdziły pracow-

nice Biblioteki pod Atlantami,
które musiały przewertować
setki, jeśli nie tysiące zdjęć,
żeby wynaleźć te najbardziej
interesujące. Zapomniane,
schowane na samym dnie
szaf i szuflad albo zignorowane przez niektórych. Dla pań
bibliotekarek to było wielkie
wyzwanie, ale stanęły na wysokości zadania, za co bardzo
im dziękujemy.
Dzisiaj możecie zobaczyć
drugą część tych poszukiwań.
Tymi kilkoma obrazkami oddajemy atmosferę tamtych
lat, opowiadamy historie
ukryte w kadrach sprzed

kilku dekad. Dzięki nam przypomnicie sobie miejsca, które
być może odwiedzaliście
w młodości, spędzaliście
tam czas z przyjaciółmi lub
chodziliście na spacery z rodzicami. Możecie wrócić pamięcią do dawnych dziejów.
No może nie takich znów
odległych, bo przypominamy,
chodzi o lata 50., 60. i 70.
Oglądajcie!
W drugiej odsłonie „Miasta
z innej strony” przyglądamy
się dwóm miejscom. Podglądamy zza winka Rynek i
dzisiejszy pl. Magistracki.

» Tak, tu mogły bez problemu parkowa
ć samochody – przełom lat
70 i 80. Przyjrzyjcie się dokładnie
charakterystycznej fontannie.
Pamiętacie ją z dzieciństwa? A słyn
ny neon „Graj w Liczyrzepkę”
na jednej z kamienic? Efektownie
świecił się wieczorem (Fot.
Biblioteka pod Atlantami)

» Fontanna z innego ujęcia i widok
na ścianę,
gdzie przez wiele lat mieścił się bank
oraz sklep
„Bajka”. Kupowaliście w nim? Foto
grafia z
początku lat 80. (Fot. Biblioteka pod
Atlantami)

Tomasz Piasecki

we wrześniu
nę kamienicy „Pod Kotwicą”. Tak było
» Też wałbrzyski Rynek i widok w stro
onymi w dość
szcz
umie
mi
zika
goźd
.
nie…
lują głów
1980 roku. Sprzedawcy kwiatów hand
Biblioteka
.
(Fot
e
adni
onach. Przyjrzyjcie się dokł
charakterystycznych blaszanych waz
la)
pod Atlantami/KAW – Zbigniew Pach
» Luty 1982 roku, obecny pl. Magistra
cki. Zima prawie taka jak ostatnio
w Wałbrzychu.
Ekipa w pomarańczowych kamizelk
ach odśnieża ulice i chodniki (Fot.
Biblioteka pod
Atlantami/KAW – Zygmunt Bogusz)

WAŁBRZYCH

Powstanie dzienny dom opieki
W kwietniu tego roku w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego w Wałbrzychu przy ul. Obrońców Westerplatte 39 zostanie otwarty Dzienny Dom Opieki Medycznej DDOM.

Jest to projekt mający na
celu przejście do opieki lokalnej
nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świad-

czeń zdrowotnych dla osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w
tym osób starszych. Do dzien-
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nego domu opieki medycznej
mogą być przyjęci: pacjenci
bezpośrednio po przebytej
hospitalizacji, których stan

zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej oraz
pacjenci, u których występuje
ryzyko hospitalizowania w
najbliższym czasie. Wsparcie
skierowane będzie do osób
powyżej 65 lat.
Przypomnijmy, że kierowanie do dziennego domu opieki
medycznej odbywa się na
podstawie skierowania oraz
karty oceny stanu klinicznego.

Skierowanie wydaje lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego.
Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej
będzie ustalany indywidualnie
przez zespół terapeutyczny.
Dom opieki medycznej będzie
funkcjonował przez cały rok,
we wszystkie dni robocze, co
najmniej 8 godzin dziennie,
w godz. dostosowanych do
SCB
potrzeb pacjentów.

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

» Patrząc na to zdjęcie od
razu chce się żyć

BOGUSZÓW-GORCE

Całe w kwiatach i uśmiechach
Nie narzekają, że tu coś strzyka, tam boli, a pogoda jest do bani. Rozwijają swoje pasje, są niezwykle czynne, a przy tym
przekonane, że robią coś naprawdę pożytecznego.
Wystarczy spojrzeć na zdjęcie uśmiechniętych pań z
Boguszowa-Gorc, które wzięły udział w specjalnej sesji
zdjęciowej.
Przyznacie, że z fotografii bije
optymizm i takie jakieś niezdefiniowane ciepło. Kobiety z miasteczka niedaleko Wałbrzycha
zarażają uśmiechami każdego.
Zaraz wam wytłumaczymy,
dlaczego tak się dzieje.
Żeby to zrozumieć, musimy
cofnąć się do października
2018 roku. To wtedy dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w
Boguszowie-Gorcach powołała
u siebie sekcję witrażu. Dobra,
to słowo niektórym może kojarzyć się z kościołem i kolorowy-

mi wypełnieniami okien gdzieś
wysoko pod sklepieniem świątyni. W tym wypadku nabiera
jednak innego wymiaru. Było
zapotrzebowanie, bo niektóre
panie czuły, że chcą coś robić,
realizować swoje pasje, nauczyć się nowych rzeczy, a nie
tylko siedzieć w domu, narzekać na pogodę i plotkować z
sąsiadami, więc… Stworzono
im przestrzeń właśnie w sekcji
witrażu. Na zajęcia od razu
zaczęło chodzić kilkanaście
seniorek. Pytały, tworzyły,
działały.

W 2019 przeprowadzono
następne warsztaty „Witraż
jako nowe oblicze recyklingu”. To już nie było byle co.
Od tamtej chwili seniorki
mogły spotykać się regularnie dwa razy w tygodniu w
MBP-CK, tworząc ze szkła
przepiękne witraże: anioły,
ptaki, motyle. Wszystko wykonane z największą precyzją
i niezwykłą kreatywnością.
Spotkania seniorek w boguszowskiej bibliotece stały się
również okazją do wymieniania uwag o innych dzie-

dzinach rękodzieła. Podpatrywania umiejętności
koleżanek i nabywania
wiedzy o tym, jak zrobić
nieco inne ozdoby.
Bardzo szybko
podczas zajęć zaczęły
powstawać własnoręcznie
wykonane
pisanki ze
wstążkami,
czy koronkowe
dekoracje.

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)
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W zeszłym roku, choć trwała już walka z koronawirusem,
wprowadzono nową ofertę
dla seniorów. Były to warsztaty florystyczne, które od
lipca 2020 odbywały się raz w
miesiącu z zachowaniem reżimu sanitarnego i gromadziły
wiele chętnych pań. Niestety
zajęcia w końcu zawieszono
z uwagi na obostrzenia związane z pandemią. Stały się
jednak powodem powstania
Klubu Seniora, który zawiązał się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej-Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach we
wrześniu ubiegłego roku.
Niedawno w mieście wymyślono, żeby panie pokazały
wreszcie światu swoje umiejętności. Doskonałą okazją
było nadejście wiosny. Najodważniejsze z pań wzięły udział
w sesji zdjęciowej, pokazując
próbkę swoich umiejętności.
Żywymi kwiatami dekorowały kapelusze, parasole,
wachlarze, robiły bransoletki.
Przepięknie! Sesję zdjęciową
zrealizowano w ramach projektu urzędu miasta „Twórcza
wiosna w Boguszowie-Gorcach”. Popatrzcie na te zdjęcia. Widać po nich, że seniorki
wiosnę mają w sercu przez
cały rok.
Tomasz Piasecki

» Wszystkie dekoracje panie wykonały z żywych kwiatów
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Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Tarasy zachwycają, zwłaszcza wiosną

WAŁBRZYCH

W święta na tarasy do Książa
To świetny pomysł, podobnie jak zimą odwiedzenie Ogrodów Światła w Książu. Na pięknie rozświetlone przestrzenie wokół zamku będziemy musieli poczekać do kolejnej zimy,
ale nic straconego, żebyście naszą turystyczną perłę odwiedzili wiosną. Spacerując po
tarasach, które właśnie zostały otwarte.
Zamek Książ w Wałbrzychu
otwiera dla turystów zamkowe ogrody. Na tę wiadomość
czekaliśmy mniej więcej z

taką niecierpliwością jak na
pierwsze słoneczne dni po
wyjątkowo śnieżnej i mroźnej
zimie w tym roku.

Uwierzycie, że historia
– przyznajemy zachwycających tarasów w Książu –
sięga XVI wieku?! Założone

GŁUSZYCA

Sama Joanna Bator
sprawdzi ortografię

na miejscu rozebranych
fortyfikacji piastowskiego zamku, przez lata były
nieustannie powiększane i
» Tekst dyktanda przygotowała
związana z regionem pisarka,
Joanna Bator

Owszem, na razie prawie
wszystko jest wygaszone, ale
podobnie jak Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy mamy nadzieję, że za
kilka tygodni wróci względna
normalność. Jeśli tak się stanie,
już dziś zapraszamy wszystkich
chętnych do zmagań z zawiłościami języka polskiego podczas
organizowanego po raz dziewiąty
dyktanda miejskiego.
Plan jest taki, by odbyło się
24 kwietnia o godz. 10:00. Na
razie data utrzymana jest i oby
tak pozostało. Tekst specjalnie
dla uczestników głuszyckiego

dyktanda przygotowała związana
z naszym regionem znana pisarka,
Joanna Bator. Wydarzenie objęli
patronatem honorowym starosta
wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski
oraz burmistrz miasta Roman
Głód.
Do sprawdzenia swoich umiejętności ortograficzno-interpunkcyjnych zapraszamy mieszkańców
powiatu wałbrzyskiego, którzy
ukończyli 13 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia do
godz. 16:00 w siedzibie CK-MBP
w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej
26 oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej: ckmbp@gluszy-

ca.pl. Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje od nr
tel. 512 041 027 oraz 74 84 56
334 w.12. Regulamin wraz z
kartą zgłoszeniową dostępne są
na stronie internetowej CK-MBP
w Głuszycy.
W przerwie dyktanda zaplanowano projekcję filmu „Tkacze” w
reżyserii Roberta Delegiewicza z
udziałem Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach”. W czasie
wydarzenia konieczne będzie
zachowanie środków ostrożności
– dystans, dezynfekcja, maseczki.
Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Lockdown lockdownem, ale nie można czekać z założonymi
rękami, co będzie dalej i nie planować choćby niektórych
działań. Które były dotąd bardzo popularne i chętnie brali w
nich udział mieszkańcy. Jak chociażby w dyktandzie miejskim.

zmieniane. Dzisiaj na turystów czeka 12 tarasów mających łączną powierzchnię
ponad 2 ha. To kawał prze-

strzeni do spacerowania i
spędzania wolnego czasu.
Choćby w zbliżające się
święta. Z każdym z nich
łączy się historia zabytkowych fontann. Podczas
spaceru możemy doliczyć
się ich w sumie aż 38.
Przypomnijmy, że niedawno fontanny Bogini Flory i
Trytonów zostały poddane
pracom konserwatorskim.
Teraz odnowione zostaną
kolejne dwie fontanny,
kaskadowa i podkowiasta.
Jeśli znajdziecie się już
na tarasach, zachęcamy,
byście dokładnie się rozejrzeli. Nie tylko zachwycając
się przyrodą, ale również
spojrzeli w stronę ruin Starego Książa, które na pewno
dostrzeżecie. Jeśli dobrze
się przyjrzycie, wzrokiem
odnajdziecie też punkt widokowy Grób Olbrzyma oraz
rzekę Pełcznicę. Spieszcie
się, bo te widoki niebawem
„znikną”, gdy na drzewach
w parku otaczającym Książ
zaczną pojawiać się pierwsze liście.
Tarasy zwiedzać można
od zeszłego piątku (26 marca), codziennie w godzinach
11:00-18:00.
Bilety do nabycia w kasach zamkowych oraz online w systemie sprzedaży dostępnym na stronie:
www.ksiaz.walbrzych.pl.
Red

WIESZ CO | NR 13/30.3.2021 r.

Co W gmINaCH pISZCZy / promoCJa

13

WAŁBRZYCH

InWałbrzych sprzedaje nieruchomości
Dzięki tej sprzedaży budżet
miasta wzbogaci się o blisko
1,8 mln zł. Jak informuje spółka InValbrzych, udało jej się
znaleźć inwestorów, którzy

zakupili dwa wystawione w
przetargu budynki oraz działki
usługowo-mieszkaniowe w
Wałbrzychu. Budynek przy
ul. Wrocławskiej 102 został

sprzedany za 480 tys. zł, budynek przy ul. Paderewskiego
2 udało się zbyć za kwotę
858 tys. 500 zł, natomiast
działki nr 431/2, 431/4, 431/3,

Fot. użyczone (InWałbrzych)

W wałbrzyskim ratuszu odbyły się kolejne przetargi na sprzedaż budynków i działki usługowo-magazynowej.

432/1 i 431/1 obręb 27 Śródmieście znalazły nabywcę za
kwotę 404 tys. zł + VAT. Do
kasy miasta trafi dokładnie
SCB
1 742 500 zł.

STARE BOGACZOWICE

Wiecie co? Jeszcze tam nas nie było!
Daria Janczak nie pozwala o sobie zapomnieć.
Na co dzień policjantka, ma jednak wielką pasję.
Uwielbia chodzić po górach, zwłaszcza upodobała
sobie Tatry. Ale jak tu wybrać się nad Morskie Oko
bez ulubionego tygodnika? Nasza „ambasadorka”
skrzyknęła inne czytelniczki i oto efekty.

» Nasze fanki w drodze
nad Morskie Oko.
Na pierwszym planie
„Hanka” prowadząca
na Facebooku
fanpage’a Baby w
Tatrach

Fot. użyczone (Archiwum Darii Janczak)

Ze swej strony dziękujemy.
Miło nam, że Daria wraz z
mamą Gabrielą Janczak, nie
ruszają się z domu w jakąkolwiek dalszą podróż, bez
WieszCo. Zawsze znajdą dla
nas miejsce w plecaku, co –
nie będziemy ukrywać – niezwykle łechta naszą próżność.
Niedawno obie panie wybrały się znów w Tatry. A tu
niespodzianka. Miłe spotkanie z Anną Manuelą Grzelak, mieszkanką Zakopanego,
zwaną przez przyjaciół „Hanką”. Miłośnicy Tatr na pewno

wiedzą, o kim piszemy, bo w
tym gronie dziewczyna jest
niezwykle lubiana. Wspiera
kobiety, ma serię ubrań, prowadzi ponadto na Facebooku
popularnego fanpage’a Baby
w Tatrach, czyli babski punkt
spojrzenia na góry. Swoją
drogą zachęcamy, żebyście
tam zajrzeli. Warto, to mało
powiedziane.
No więc mieszkanki Cieszowa (gm. Stare Bogaczowice) spotykając na swej
drodze taką „gwiazdę” internetu (tu celowo daliśmy

cudzysłów, bo „Hanka” to
niesamowicie pozytywna
postać, której daleko do
gwiazdorzenia) od razu wyciągnęły z plecaków WieszCo. I wiecie co? Spodobaliśmy się „Hance” tak bardzo,
że postanowiła stanąć, a
właściwie usiąść do zdjęcia
w drodze nad Morskie Oko.
Kolejny raz nasza gazeta znalazła się w pięknych
okolicznościach przyrody w
doborowym towarzystwie.
Dziękujemy!
Red

» Najpiękniejsze palmy wybrane w tym roku

CZARNY BÓR

To są dopiero palmy!

Laureaci konkursu na
najpiękniejszą palmę wielkanocną

Kategoria indywidualna
1.Anna Łękawska
2.Irena, Mieczysław Rusnarczyk
3.Julia Bieniasiewicz
Kategoria dzieci i młodzież szkolna
1.Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, filia w Witkowie
2.Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, klasa IIIa
3.Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, przedszkole Czarny Bór
Wyróżnienie – Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, świetlica
Kategoria instytucje
1.Stowarzyszenie Atrakcyjni
2.Sołectwo Czarny Bór
3.Sołectwo Jaczków
Wyróżnienie – Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Tradycyjne formy, okazałe
rozmiary i cała feeria barw
– takie są co roku konkursowe palmy wielkanocne w
Czarnym Borze. Tradycyjnie
w ostatnią niedzielę przed
Wielkanocą kościół w gminie
przyozdobiły te najbardziej
okazałe. Choć obostrzenia
pandemiczne zrobiły swoje
i mniej osób wzięło udział
w nabożeństwach, to prace
można podziwiać również
online, na stronach organizatorów konkursu: Parafia
Najświętszego Serca Pana
Jezusa, gminy, GZS-P oraz
Biblioteki + Centrum Kultury.

Fot. użyczone (UM Czarny Bór)

Gdybyście zapytali, z czym w pierwszej kolejności
kojarzy się Czarny Bór, pewnie wielu odpowiedziałoby
z palmami. Dodajmy z przepięknymi „wyrobami”, które
tworzone są, a później oceniane od wielu lat. Tak samo
było przed ostatnią Niedzielą Palmową.

Wyboru najpiękniejszych
palm w trzech kategoriach
dokonało jury, a musicie wiedzieć, że jak zwykle było w
czym wybierać, a członkowie
komisji mieli twardy orzech do
zgryzienia.
Królowały palmy bogato zdobione bukszpanem

i wymyślnymi kwiatami z
krepiny. Każda piękna, a niektóre sięgające niemal sufitu.
Oceniając drzewka zwracano uwagę na tradycyjne
formy zdobienia, technikę
oraz materiał użyty do ich
zrobienia. Wysoko stały akcje
tych drzewek, wykonanych

z materiałów naturalnych.
Liczyły się też pomysłowość
i inwencja twórcza. A było
o co walczyć, gdyż laureaci
otrzymali atrakcyjne nagrody
pieniężne. Obok zobaczcie,
kto zwyciężył w poszczególnych kategoriach.
Red
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Borowa – absolutny hit Jedliny-Zdroju

Aktywność w otoczeniu przyrody
Kilometry tras rowerowych, biegowych i spacerowych. Do tego park linowy, całoroczny tor saneczkowy oraz imponująca wieża widokowa. Jakby tego było mało, jeszcze kompleks pałacowy z bogatą
historią. Pomyślicie, to na pewno gdzieś daleko w Polsce w jakimś wielkim ośrodku turystycznym.
Nie, to tuż „za rogiem” w Jedlinie-Zdroju.
Dodajmy, że wszystko to w otoczeniu pięknej przyrody i unikalnego mikroklimatu. Zresztą co wam będziemy
opowiadać, przyjedźcie tu sami.
Aktywność to znak firmowy miasta.
Czasy, gdy do uzdrowisk przyjeżdżało

się po to, by wylegiwać się na leżaku
i po prostu oddychać, minęły bezpowrotnie. Coraz więcej osób woli
odpoczywać będąc w ruchu. Dlatego
w miejscowości powstało wiele atrakcji sprzyjających takiej formie relaksu.

Na terenie miasta działa kompleks Active Jedlina, na który składają się m.in. siłownie na wolnym
powietrzu, place zabaw dla dzieci,
a także obiekty sportowe, w tym
kompleks umożliwiający uprawia-

nie wielu dyscyplin sportu. Jest
tu też bulodrom, co nie powinno
nikogo dziwić. Petanque jest jedną
z popularniejszych aktywności
w miejscowościach uzdrowiskowych.

Magnes jakich mało
To, co przyciąga do Jedliny-Zdroju, to piękne,
górzyste okolice. Panorama miasta obejmuje
osiem szczytów Gór Wałbrzyskich, w tym najwyższy – Borową. To wzniesienie o wysokości
853 m n.p.m. z wieżą widokową. Ze szczytu
ponad 15-metrowej konstrukcji można podziwiać widoki zapierające dech w piersiach. Przy
dobrych warunkach pogodowych z Borowej
zobaczycie najwyższy budynek oddalonego o
75 kilometrów Wrocławia – Sky Tower.
Na wieżę prowadzą cztery trasy, które rozpoczynają się przy Hotelu Jedlinka, na placu
Zwycięstwa, w kompleksie Active Jedlina oraz
na przełęczy Koziej (przy pensjonacie Zacisze
Trzech Gór). Możecie wybierać między szlakami
łatwymi, które pokonacie z dziećmi, a dużo
trudniejszymi odcinkami wytrawnych turystów.
Niezależnie od stopnia trudności, wejście nie
zajmie wam więcej niż 40 minut.
Piękne widoki rozpościerają się również z
platformy widokowej zamontowanej na położonym na wysokości 751 m n.p.m. szczycie góry
Jałowiec oraz nad kamieniołomami w okolicach
góry Barbarka.

W Jedlinie-Zdroju poszalejemy w
parku linowym. Między drzewami
„wyszumią się” zarówno dzieci,
jak i dorośli. Nie brak tras rowerowych dla tych, którym najlepiej
zwiedza się miasto podczas jazdy
na jednośladzie. Spacerowicze z
kolei mogą napawać się urokliwym
placem Zdrojowym, z jego pijalnią
wód, zjawiskową fontanną, a także
ławeczką, na której „siedzi” Charlotta, żona barona Hansa Christophera von Seherr-Thoss, właściciela
pałacu Jedlinka, na cześć której do
końca II wojny światowej miasto
nosiło nazwę Bad Charlottenbrunn.
Dużą atrakcją jest całoroczny tor
saneczkowy, długi na 600 metrów
i posiadający kilkanaście zakrętów. Zjeżdżając po raz pierwszy
poznacie ledwie trasę. Dopiero
kolejne zjazdy pozwolą odnaleźć
optymalny tor jazdy, osiągnąć większe prędkości i poczuć wiatr we
włosach. Emocje gwarantowane
dla całej rodziny.
Pamiętajcie jednak, że trasy biegowe i rowerowe w Jedlinie to tylko
niewielki wycinek szlaków, których
w pobliżu są dziesiątki kilometrów
do pokonania i odkrycia.
Red
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» Widok na bloki przy ul. Broniewskiego i Krasińskiego pod koniec lat 60. (Fot. www.polska-org.pl)

Jak to z „nową” Piaskową było?
Jakoś więcej mówi się i pisze o Podzamczu, młodszym i większym osiedlu Wałbrzycha niż o Piaskowej Górze. My jak wiecie lubimy iść jednak pod prąd, więc postanowiliśmy poszukać ciekawych informacji właśnie o tej części miasta. Nie chcieliśmy
ograniczać się wyłącznie do wyliczanek, kiedy i gdzie stawiano budynki, ale jak to
my, podeszliśmy do tematu nieszablonowo. Przekonajcie się, co z tego wyszło?
Za początek osiedla z wielkiej
płyty Piaskowa Góra można
uznać rok 1955. Tak, to nie pomyłka. Oczywiście wtedy jeszcze nie wbito pierwszej łopaty,
ale jak to w PRL, rozpoczęto
prace koncepcyjne. To wtedy

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wystąpiło do władz centralnych z wnioskiem o budowę
dużego osiedla w Wałbrzychu.
Na miejsce budowy wytypowano tereny leżące obok Fabryki Lin i Siatek „Linodrut”.

» Bloki przy ul. Michałowskiego i Malczewskiego,
ok. 1967 roku (Fot. www.polska-org.pl)

Odpowiedź na pytanie, dlaczego wymyślono, żeby w
mieście powstało nowe osiedle, jest prosta. Po pierwsze, w
Wałbrzychu z roku na rok rosła
liczba mieszkańców, co spowodowane było głównie rozwijającym się przemysłem węglowym i wzrastającą ilością
pracowników zatrudnionych
w kopalniach. Ale również
lawinowo przybywających podań do wydziału lokalowego
pracowników innych zakładów
pracy. Po drugie, ilość mieszkań – w porównaniu z 1946
rokiem – zmalała. Według
pierwotnych założeń osiedle
„Nowa Piaskowa Góra” (taką
wymyślono roboczą nazwę)
miało liczyć ok. 10 tys. mieszkańców. Planowano wybudo-

Z piasku powstała…

Historia Piaskowej Góry nierozerwalnie związana jest ze szkłem. Gdyby nie huta, być może nie
byłoby… Sandbergu. Tak nazywała się ta miejscowość w połowie XIX wieku. To, że pracodawcy
nie bali się inwestować i polepszać byt swoim pracownikom, zawdzięczamy układ urbanistyczny
tzw. „starej” Piaskowej Góry. Wokół zakładu Schlesische Spiegelglas Manufactur przy dzisiejszej
ul. Wrocławskiej zbudowano osiedla mieszkaniowe. Potem powstały dwie parafie – katolicka
i ewangelicka, szkoły, choćby przy dzisiejszej ul. Grota-Roweckiego. Pracownicy huty szkła nie
mogli narzekać. To dla nich na początku XX wieku budowano kolejne kamienice m.in. przy
dzisiejszej ul. Wyszyńskiego. Tak powstawała „stara” Piaskowa Góra.
Interesujące były też pomysły budowy innego osiedla mieszkaniowego, podobnego do tego w
okolicach Fabryki Lin i Drutu „Linodrut”. Miało powstać w okolicy obecnego szpitala. Wieżowce
miały być stawiane w kierunku Wzgórza Gedymina. Zrezygnowano z tego pomysłu, bo stwierdzono, że tak wysoka zabudowa może spowodować odpływ ze Szczawna-Zdroju wód mineralnych.
Dlatego w sąsiedztwie szpitala zaczęto budować domy szeregowe. Planiści mieli w pamięci jak
szkody górnicze wpłynęły w XIX wieku na upadek uzdrowiska w Starym Zdroju.
Piaskowa Góra swoją nazwę zawdzięcza bogatym złożom piasku, który wykorzystywano do
szlifowania szkła w pobliskiej hucie. Piasek poszlifierski, w postaci szlamu, był gromadzony w
osadnikach na terenie zakładu, a następnie przepompowywany na drugą stronę ul. Piotrowskiego.
Z czasem w miejscu tym „wyrosła” spora hałda szlamu poszlifierskiego, zwana „szklaną górą”.
Dlatego dzielnica nazywa się tak, a nie inaczej. Piaskowa Góra, czyli Sandberg, nigdy nie była
przed wojną częścią Waldenburga (Wałbrzycha), ale Szczawna-Zdroju.
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» Przystanki autobusowe przy ul. Głównej oraz pawilon
handlowy, rok 1967 (Fot. www.polska-org.pl)

» Fragment ulicy Mieszka I – widok w kierunku skrzyżowania
z ul. Piętnastolecia (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

wanie dwupiętrowych bloków
z tzw. wygodami (łazienką,
ubikacją, centralnym ogrzewaniem), szkołę, przedszkole,
żłobek, ośrodek zdrowia oraz
sieć punktów handlowych i
usługowych. Teraz uważajcie,
główny projektant – „Miasto
Projekt Wrocław” oraz inwestor Dyrekcja Budowy Osiedli
Robotniczych podeszli do tematu sceptycznie, uznając,
że należy, owszem budować
osiedla, ale co najwyżej na 4-6
tys. mieszkańców bez uprzedniego… uzbrojenia terenu.
Sami nie mogliśmy uwierzyć,
gdy dotarliśmy do takich informacji. Nie bardzo wiemy,
jak je interpretować, ale chyba
w taki sposób, że dopiero po
powstaniu bloków zamierzano
dociągnąć wodę i prąd? Bareja
by się uśmiał.
Na szczęście taki pomysł
szybko wybito z głowy inwestorowi i termin rozpoczęcia budowy osiedla „Nowa
Piaskowa Góra” określono
na wiosnę 1957 rok. To były
jednak tylko plany. W październiku 1956 roku do Wałbrzycha
przyjechali architekci z Dolnego
Śląska oraz wielu urbanistów
z Warszawy, aby przez dwa
dni obradować nad planem
rozbudowy miasta, w tym o
powstaniu nowego osiedla. Co

wymyślono? Piaskowa miała
zostać wybudowana na ok.
45 hektarach. Na jednego
mieszkańca przypadało więc 9
m. kw. przestrzeni. Na osiedlu
miało zamieszkać 12 tys. osób.
Na parki i obiekty sportowe
przeznaczono 26 ha, zaplanowano wybudowanie domu
kultury z salą kinowo-teatralną, trzech podstawówek oraz
dwóch szkół ogólnokształcących, trzech żłobków i pięciu
przedszkoli. Wymyślono nawet
powstanie… basenów. Przez
kolejne 13 miesięcy budowa osiedla nie wyszła poza
projekt. Według pierwszych
założeń wykonawcą budowy
miało zostać Zjednoczenie
Budownictwa Miejskiego z
Jeleniej Góry. Ponieważ nie
wywiązało się ono dobrze ze
stawiania osiedla w Rusinowej, podjęto decyzję o zmianie
wykonawcy. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w styczniu 1958 roku postanowiło powierzyć budowę
Piaskowej Góry Zjednoczeniu
Budownictwa Przemysłowego
nr 2 we Wrocławiu. Zmiana
wykonawcy wiązała się ze
zmianą technologii budowy z
tradycyjnej na przemysłową i
wymagała przeprojektowania
osiedla. Miały powstać wieżowce w miejscu niektórych
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planowanych wcześniej bloków czteropiętrowych.
Po niemal trzech latach
od pomysłu, w 1958 roku
rozpoczęto budowę Nowej
Piaskowej Góry zaczynając od
uzbrajania terenu i doprowadzenia mediów. Niestety prace przy budowie szły opornie.
A to przytrafiały się dłuższe
przestoje, a to nie było majstrów. Również organizacja

pracy kulała, a bywało, że i
ciężki sprzęt nie dojeżdżał na
miejsce. Ot weźmy przykład
pierwszy z brzegu. 5 i 6 grudnia 1958 roku podobno grupa
56 osób skierowanych do załadunku żwiru w Mokrzeszowie
musiała po 6 godzinach przerwać pracę. Nie dostarczono
na czas odpowiedniej ilości
wywrotek. Dzień później pracę
przerwano, bo nie było sprzętu

do układania belek DMS. I tak,
dzień po dniu, Piaskowa Góra
rodziła się w przysłowiowych
bólach. Sporo czasu minęło
od pierwszych pomysłów na
jego budowę do chwili wbicia
pierwszej łopaty, aż w końcu
przekazania pierwszych mieszkań do użytkowania. Wraz z
upływem następnych miesięcy
rosła na papierze ilość mieszkańców, którzy docelowo

mieli otrzymać własne M na
osiedlu. W 1955 roku miało
to być 10 tys. mieszkańców,
pod koniec 1956 już 2 tysiące więcej, a w marcu 1958
według planistów ta liczba
wzrosła do 20 tys. Trafione
w punkt. Według danych
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w 2014 roku dzielnicę
zamieszkiwało 19448 osób.

» Ulica Główna z pawilonem handlowym pod koniec lat 70. (Fot. Leszek Tarnawski, KAW, Biblioteka pod Atlantami)

» Przedwojenna panorama. W środku kadru widoczna jest fabryka Gebrüder Körner (późniejszy Linodrut). Na polach przed fabryką ok. 40 lat po zrobieniu tego zdjęcia rozpoczęto budowę
osiedla Piaskowa Góra. Dwie kamienice na pierwszym planie po lewej stronie istnieją do dzisiaj i stoją przy obecnej ul. Piętnastolecia nr 37 i 39 (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

ToP
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Fot. użyczone (Tobiasz Papuczys/materiały prasowe)

» Trudno uznać „Iwanowa” za udane przedsięwzięcie

Gwoździem po scenie

Co nam zostało? Wracamy do teatru!
Pandemia rozbiła nam całą dotychczasową, poukładaną rzeczywistość, także tę teatralną. Jedno jest pewne, teatr to przede wszystkim bezpośredni kontakt z żywym aktorem. Po kilkumiesięcznym zamknięciu obiektów kultury, w połowie lutego, wreszcie mogliśmy do nich wrócić.
I, niczym wygłodniałe hieny, ruszyliśmy w poszukiwaniu sztuki. Mieliśmy nosa, bo znów nas zamknęli. Oto, co zdążyłem przeżyć i obejrzeć.
Najbardziej aktywny okazał
się teatr w naszym mieście i
w samym lutym Szaniawski
zaprosił nas aż na pięć spektakli. Wśród nich znalazły się
monodramy. Już w pierwszy
weekend obejrzałem jeden z
nich – „Kumulacja”. Niestety, nie był to spektakularny
powrót do sztuki przez duże
S. Młody aktor, Mateusz Flis,
popełnił coś w rodzaju artystycznego samobójstwa.
Przedstawił swój monolog
w potężnej auli Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej.
Zasadniczą część swojego
wykładu prowadził bez mikrofonu. Niestety na scenie nie tylko brakowało mu
tego urządzenia, ale przede
wszystkim charyzmy. Artysta, nie do końca słyszalny,
nie potrafił przykuć uwagi
widzów. Przez to nie był przekonujący, a miał to być klucz
do istoty przekazu. Bohaterem
spektaklu jest Dr Jakub Szelestowski. Naukowiec wygłasza
kontrowersyjne spiskowe teo-

rie świata. Jego przekonania
zyskują wielu zwolenników
również poza krajem. Ilustrują
to wypowiedzi fanów, opowiadających o nim w różnych
językach. Dopiero nieświadome nagranie jego matki
przedstawia całą prawdę o
synu nieudaczniku, wizjonerze. Zostaliśmy w ten sposób
wystrychnięci na dudka, jak
wielu wyznawców dziwnych
teorii np. o płaskości Ziemi czy
„dobrej zmianie”. Na pewno
„Kumulacja” w reżyserii Jacka
Jabrzyka miała niezły pomysł,
ale niestety nie udało się go
przekuć na dobry spektakl.
Takie nie najlepsze wrażenia zatarł spektakl, który
obejrzałem następnego dnia
– „Żeglarz” w reżyserii Wojtka
Rodaka. Tym razem przedstawienie zlokalizowano na scenie kameralnej teatru. Twórcy
znaleźli inspiracje w dramacie
patrona wałbrzyskiego teatru
Jerzego Szaniawskiego z 1925
roku. Autor podjął wówczas
tematykę budowy pomnika

w przestrzeni publicznej. Nie
inaczej jest w teatrze wałbrzyskim po 96 latach. W
dniu odsłonięcia pomnika
poznajemy grupę ludzi oddanych legendzie kapitana statku, który zginął bohaterską
śmiercią. Przygotowania do
uroczystości psuje przybycie mężczyzny, który poznał
inne oblicze upamiętnianej
postaci. Co teraz się wydarzy
– ujawniać prawdę czy nie?
Spektakl jest zrealizowany
dość tradycyjnie, nie licząc
właściwie braku scenografii
i faktu, że mężczyzn grają
kobiety. Zespół aktorski bez
zarzutu. Gdybym chciał jednak kogoś wyróżnić – to jak
zwykle Rafała Kosowskiego
jako rzeźbiarza oraz Karolinę
Bruchnicką w roli Jana, badacza życiorysu kapitana Nuta.
To miłe zaskoczenie, bo w
rolach filmowych, szczególnie
koleżanki Agnieszki Osieckiej,
jakoś mnie nie przekonywała.
Tym bardziej warto wybrać się
na „Żeglarza”.

W covidowym repertuarze
dominują jednak monodramy. Wśród nich znalazł się
„Niech prawo będzie z wami
(albo co warto wiedzieć o
konstytucji na wypadek rządów złodziei, furiatów i fundamentalistów)”. Jak się okazało, za tym dziwnym, trochę
odstręczającym tytułem, kryje
się prawdziwa petarda. Autorami tego wydarzenia są:
twórca tekstu Jan Czapliński,
reżyserka Aneta Groszczyńska i człowiek o wielu twarzach i mniejszej tuszy – Filip
Perczyński. Artyści zajęli się
konstytucją. Nuda? Nie! Nic
podobnego. Aktor nie pozwala choć na chwilę oderwać wzroku od sceny. Zanim
nim jednak zobaczymy go na
niej, kamera zagląda do jego
garderoby. A tam prawdziwy
dramat. Do teatru nie przyszli
pozostali aktorzy, a on dostaje propozycję od inspicjentki
zagrania pozostałych ról.
Jest naprawdę zabawnie. To
świetny (lżejszy) wstęp do nie

najłatwiejszego zasadniczego
tematu. Twórcy, na swój własny sposób, przedstawiają
losy konstytucji. Począwszy
od jej narodzin w 1791 roku,
przez jej wszystkie zmiany, do
dzisiejszego dnia. Oglądamy
m.in. relację telewizyjną z
referendum konstytucyjnego
w 1997 roku, przez monologi
postaci z obrazu Jana Matejki
„Konstytucja 3 Maja”, Józefa
Piłsudskiego o wpływie jego
wąsów na dzieje Polski, aż
po uliczne szarpaniny policji
z protestującymi w obronie
konstytucji. Padają często
ostre i kontrowersyjne słowa,
prowokujące do zastanowienia się nad niepozorną, ale
najważniejszą książeczką
dla Polaków. Filip Perczyński
po raz kolejny udowadnia,
że teatr to jego żywioł. Bije
z niego energia, dynamika i
charyzma. Do tego aktor ma
wyjątkową łatwość posługiwania się trudnym tekstem.
Miałem nadzieję, że monodram w wykonaniu Pio-

tra Mokrzyckiego wywoła
podobne emocje. Niestety,
tym razem tak dobrze już nie
było. Trudno uznać „Iwanowa. Człowieka, który śpi” za
udane przedsięwzięcie. Aktor
reżyserowany przez Iwonę
Maciejewską miał przekazać
frustracje trzydziestopięcioletniego Iwanowa. Mężczyzna,
uznawany za radzącego sobie
w życiu, wchodzi w dorosłość.
Próbuje przeprowadzić bilans
sukcesów i porażek. Utrata
miłości, rodziny i samotność
wpędzają go w depresję.
Poznajemy go w chwili, kiedy
zamierza po raz ostatni spożyć
obiad. Po nim chce odebrać
sobie życie. Autorem tej dramatycznej sytuacji jest Antoni
Czechow. Niestety przedstawienie nie porywa. Bohater
nie przekonuje do siebie i
szybko tracimy zainteresowanie jego problemami. Wątki
monologu nie kleją się i – bez
stosownego przygotowania –
są często niezrozumiałe.
Piotr Bogdański

19

KULtUra

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

» Starą Kopalnię wciąż można odwiedzać… wirtualnie. Zachęcamy do tego gorąco

Internet na ratunek kulturze
Lubimy pisać o dobrych rzeczach, ale z dziennikarskiego obowiązku
musimy przypomnieć, że od 20 marca z powodu kolejnego lockdownu instytucje kultury, w tym Stara Kopalnia w Wałbrzychu, zostały
zamknięte. To nie oznacza, że nie można zajrzeć tu i ówdzie i trochę
pozwiedzać… wirtualnie. No i to są te przyjemniejsze wieści.
W tej chwili dostępny jest teren
zewnętrzny Starej Kopalni, na którym
zobaczycie z bliska górnicze maszyny.
Mimo obowiązujących obostrzeń in-

stytucja próbuje kontynuować swoją
misję, jednak tylko w sieci. Dobre i to.
Przypominamy, że już od września
zeszłego roku wałbrzyskie Centrum

Nauki i Sztuki proponuje zajęcia
edukacyjne online, z których mogą
korzystać zarówno dzieci w wieku
szkolnym, jak i przedszkolaki. Do

Gwoździem po ekranie

Każdy ma swojego dziadka
Przed zamknięciem kin zdążyliśmy jeszcze na jeden
seans. Najważniejszą propozycją kinową przed lockdownem był film „Każdy ma swoje lato” w reżyserii
Tomasza Jurkiewicza.
Kiedy w czołówce filmu zobaczyłem logo TVP, przeraziłem się, że autorzy „Każdy ma
swoje lato” będą przemycać
nowy model Polaka-patrioty.
Na szczęście myliłem się bardzo. Drugie zagrożenie, które
istniało w fabularnym debiucie Tomasza Jurkiewicza, to
infantylność historii o letnich
miłostkach nastolatków z
prowincji. I w tym przypadku
współautor scenariusza i reżyser Tomasz Jurkiewicz tylko
otarł się o sentymentalność.
I choć fabuła istotnie jest
prosta i takich filmów widzieliśmy już całe mnóstwo, to

„Każdy ma swoje lato” broni
się doskonale.
Do małej, przemysłowej
miejscowości przyjeżdża Agata, która podejmuje pracę kucharki w oazie. Dziewczyna
szybko wzbudza emocje wśród
lokalnej społeczności, szczególnie u rówieśników. I, jak można było się spodziewać, pierwszy zakochuje się w ponętnej
rowerzystce 17-letni Mirek.
Drogę do serca wybranki ma
mu utorować niepełnosprawny
dziadek (Maciej Grzybowski).
Agata nie jest jednak chętna
do związania się z jednym
chłopcem. Drugim wątkiem

jest samotność kościelnej organistki i matki Mirka. Natchniona wiarą, prowadząc
zajęcia wśród uczestniczek
oazy tak naprawdę marzy o
mężczyźnie. Niespodziewanie,
do uszkodzonych organów
zostaje wezwany organmistrz
Arek. Wiele wskazuje na to, że
mężczyzna ma stać się ucieleśnieniem jej marzeń.
Oczywiście w filmie nie brakuje romantycznych spotkań
nad rzeką czy przejażdżek
skuterem. Jurkiewicz, oprócz
typowych rozwiązań dla gatunku, przygotował kilka niespodzianek. Poznajemy np.

wyboru są intrygująco brzmiące
„Mechaniczna Kopalnia”, „Wokół
tradycji górniczych”, czy „Szychta
Fuksów – pierwsza zmiana młodych

tajemnicę dziadka dróżnika.
Apropo’s – ciekawym pomysłem było umieszczenie na
przejeździe kolejowym zwrotnych punktów w historii. Ale
najfajniejszym momentem w
„Każdy ma swoje lato” jest
chwila, w której Stanisława,
podczas tradycyjnej mszy, gra
utwór zupełnie nie związany z
liturgią. To jej akt wolności. Takie momenty czynią obraz Jur-

górników”. W czasie lekcji uczestnicy
dowiadują się wielu ciekawostek
związanych z górnictwem i historią
regionu, a na zakończenie otrzymują
zadanie do wykonania, np. pracę
plastyczną.
W mediach społecznościowych
Starej Kopalni codziennie szukajcie
ciekawostek górniczych, łamigłówek,
materiałów dotyczących sztuki. Co
drugi wtorek na Facebooku instytucji
publikowane są kolejne odcinki z
cyklu „Spotkania ze sztuką”, a co
drugi czwartek muzealnicy opowiadają ciekawostki o kopalni w ramach
cyklu „Górnicze Historie”.
Zachęcamy, byście zaglądali też
na stronę internetową obiektu,
gdzie znajduje się także specjalna
zakładka. Dzięki niej wirtualnie
zwiedzicie obiekt, odbędziecie
też spacer po wystawach m.in.
Jana Lebensteina, Piotra Nowaka
czy Marcina Ryczka. Dowiecie
się, jak stworzyć czako lub żurawia techniką origami, pochylicie
się ponadto nad zagadkami i
krzyżówkami. Dodatkowo przed
Wielkanocą w mediach społecznościowych oraz na stronie będą
dostępne specjalne warsztaty
online tworzenia ozdób świątecznych. Nie zapomnijcie, że w sieci
działa również sklep online, w
którym można kupić wyjątkowe i
unikatowe przedmioty, które tworzą ręcznie pracownicy Centrum
Ceramiki Unikatowej.
Poprzednie lockdowny Stara Kopalnia wykorzystała bardzo efektywnie. Pojawiły się m.in. nowe
elementy wzdłuż podziemnej trasy
oraz w lampowni. Ponowny czas
zamknięcia instytucja poświęci na
kolejne zmiany i dalsze uzupełnienie
trasy zwiedzania.

kiewicza bardzo przyzwoitym.
Wielki wpływ na to mają także
aktorzy. Anita Poddębniak –
aktorka legnickiego teatru –
znakomicie wcieliła się w nieszczęśliwą organistkę. Autentycznie wypadł Nicolas Przygoda jako Mirek. Największe
gratulacje należą się Sandrze
Drzymalskiej za kreację Agaty,
ale z jedną uwagą. Utalentowana artystka użyła tych sa-

Red

mych środków wyrazu, co we
wcześniejszym filmie „Powrót”
Magdaleny Łazarkiewicz.
Lekkości „Każdy ma swoje
lato” nadaje muzyka Szymona
Wysockiego. Na koniec mam
jeszcze jedną ciekawostkę. W filmie bierze udział Michał Świtała
– wieloletni aktor wałbrzyskiego,
a obecnie opolskiego teatru.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fit. Użyczone (materiały prasowe)
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Okiem gracza

Najwyższa pora na wielki ekran
Gry komputerowe od wielu lat cieszą się niemałą popularnością. Czy to gameplay,
fabuła, grafika czy też soundtracki – zawsze są w stanie przyciągnąć szerokie grono odbiorców.

Prawnik radzi
Komu przysługuje urlop wychowawczy? Niby prosta rzecz, ale
czy na pewno? Wątpliwości rozwiewa nasz prawnik Adam Daraż.
Osoba , która jest jednocześnie pracownikiem i rodzicem,
może korzystać z różnego
rodzaju przywilejów przewidzianych w prawie pracy.
Jednym z takich uprawnień
jest urlop wychowawczy. Warto wiedzieć, kiedy przysługuje
pracownikowi, jaki jest tego
wymiar dla jednego rodzica
oraz jakie skutki niesie skorzystanie z niego.

O udzielenie urlopu wychowawczego może starać się
pracownik, który posiada co
najmniej 6-miesięczny staż
pracy. Nie chodzi tu o okres
zatrudnienia w jednym zakładzie pracy, a o łączny staż
zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę również u innych pracodawców. Urlop na
sprawowanie osobistej opieki
nad dzieckiem nie przysługuje

osobom zatrudnionym na
podstawie umowy zlecenia
czy umowy o dzieło. Jest to
przywilej przewidziany wyłącznie dla stosunku pracy.
Pula 36 miesięcy mogłaby
być określana „35+1” – tak
bowiem wygląda podział na
wyłączne i wspólne prawo
do wykorzystania urlopu.
Oznacza to, że jeden rodzic
może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu, a
drugiemu przysługuje prawo
do jednego miesiąca urlopu
wychowawczego. Nie ma
możliwości oddania swojej
części drugiemu rodzicowi –
jeśli nie zostanie wykorzystany, wówczas przepada.
Wyjątkową sytuacją jest
śmierć drugiego rodzica lub

zację, niemniej jestem naprawdę
zadowolony i ciekawy, co z tego
wyniknie. Warto podkreślić, że
produkcją tego serialu zajął się
sam Netflix. To znacznie podnosi
moje nadzieje na udany spektakl.
Fabuła będzie opowiadać o Smoczym Rycerzu, który wyruszył w
podróż, aby pokonać „jakiegoś
tam” demona. Niby „oklepany”
temat, ale szansa zobaczenia
w akcji i to niejednej postaci z
uniersum Doty napawa optymizmem. Premiera serialu odbyła
się 25 marca. Tak jak widzicie,
jest to nowa produkcja warta
sprawdzenia, jeżeli oczywiście
macie taką możliwość. Naprawdę
mam nadzieję, że całość okaże

pozbawienie go praw rodzicielskich (dotyczy to również
rodziców, których prawa rodzicielskie zostały ograniczone lub zawieszone). Jeśli
z perspektywy prawnej lub
technicznej dzieckiem może
się opiekować tylko jeden
rodzic, przysługuje mu prawo do 36 miesięcy urlopu
wychowawczego. Zasady
określania limitu urlopu wychowawczego są jednakowe
dla wszystkich bez względu
na to, czy dziecko jest zdrowe,
czy niepełnosprawne.
Natomiast zgodnie z art.
186 § 2 Kodeksu pracy rodzice
mają możliwość wykorzystania urlopu wychowawczego
do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy

UWAGA KONKURS

Dobry burger nigdy nie będzie zły. Trzymając się tej teorii warto odwiedzić restaurację, która przygotowuje je w doskonały sposób. Mowa
o Złotej Stacji w Wałbrzychu przy ul. Rycerskiej 1. Możecie sami sprawdzić, czy dania oferowane w tym lokalu na wynos są naprawdę warte
grzechu. Zwłaszcza, że knajpa ponownie jest partnerem naszej zabawy.
A to oznacza, że dzięki WieszCo zamówicie tam burgera w niższej cenie.
Jak to możliwe? Wystarczy wziąć udział w konkursie, w którym należy
poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Fragment
jakiego turystycznego obiektu widoczny jest na zdjęciu?
Dobra odpowiedź pozwoli wam skorzystać z upustu na wybranego
burgera. Każdy kupon z poprawną odpowiedzią upoważnia do zakupu
dania z 20-procentową bonifikatą. Burgerów jest tyle, że wystarczy dla
każdego. Wystarczy znać odpowiedź, wpisać ją do kuponu i z wyciętym
blankietem odwiedzić lokal. Wtedy taniej zamówicie potrawę. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w
Złotej Stacji w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (31 marca)
do piątku (2 kwietnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na
stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że burgery otrzymacie na wynos.
Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

SKN

CHALLENGER
się godną ekranizacją bardzo
dobrego tytułu.
A na koniec taki uśmiech w stronę graczy Doty – trzymajmy kciuki,
żeby postacie w serialu okazały się
bardziej zbalansowane niż w grze.
“Venegeur” SKN Challenger

6. rok życia. W przypadku
dzieci niepełnosprawnych ten
okres wydłuża się do 18. roku
życia dziecka. Co ważne, urlop
ten nie musi być wykorzystany
w całości, może zostać podzielony na maksymalnie 5 części.
Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć pracodawcy 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.
Jeśli pracownik nie zachował
określonego terminu na złożenie wniosku urlopowego,
pracodawca zobowiązany jest
udzielić tego urlopu najpóźniej do 21. dnia od złożenia
wniosku przez pracownika. W
przypadku rezygnacji z planowanego urlopu wychowawczego pracownik może wycofać
wniosek urlopowy, jednak nie

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.komputerswiat.pl)

Każdy z was posiada pewnie
swoje perełki, które kocha i chciałby zobaczyć też poza PC’tem. Cóż,
jednym się to udaje, natomiast
inni nie mają tyle szczęścia.
Znacie pewnie grę „Dota 2”?
W sumie nie wiem, po co pytam, bo to jeden z klasyków
oraz pionierów gatunku Moba.
Obstawiam, że nawet jak w nią
nie graliście, to i tak ją z pewnością znacie. Otóż Dota dostała
własny animowany serial „Dota:
Dragon’s Blood”. W przypadku
gdyby ktokolwiek z was zapytał
się, czy się tego spodziewałem,
to odpowiem wprost, nie! Jest to
dla mnie niemałe zaskoczenie, że
taka gra otrzymuje swoją ekrani-

później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.
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
Fragment jakiego turystycznego obiektu
widoczny jest na zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Złota
Stacja przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu
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Fot. użyczone (Tomasz Czeleń)

» PTTK umożliwia rowerzystom zdobywanie Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT)

Rower jest OK

Kolarskie odznaki turystyczne
Kto z was wie, że podczas rowerowych wycieczek można zdobywać
specjalne odznaki? To świetny sposób na dodatkowe zmotywowanie
choćby dzieci do wspólnych podróży na dwóch kółkach, a dla was
może być świetną pamiątką w przyszłości. Do ich zdobywania zachęca
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Turystyka rowerowa, zgodnie
z definicją, należy do rodzaju
turystyki kwalifikowanej, czyli
najwyższej specjalizacji turystyki. W związku z tym PTTK już
niemal od samego początku

swojego istnienia wprowadziło
stopniowany system motywacyjny dla uprawiających turystykę, który za czasów choćby
naszych dziadków i rodziców
był niezwykle popularny. Wy-

starczy spojrzeć w historię statystyk przyznawanych odznak
turystycznych przez PTTK. Dziś
w dobie odradzającej się popularności pieszych, rowerowych,
czy narciarskich aktywności

UWAGA KONKURS

Żeby nie stać w domu przy garnkach i wygotowywać wymyślnych potraw,
można sobie czasem dać „na luz”. I zamówić coś na ząb. Na przykład w
Restauracji Kryształowa w Świdnicy. Przywiozą wam przepyszne potrawy
czeskiej kuchni, w których, zaręczamy, na pewno się rozsmakujecie. Możecie
też zjeść posiłek z tej właśnie knajpki, do tego taniej niż inni, biorąc udział w
naszej zabawie. Świdnicka restauracja znów jest naszym partnerem w konkursie. Żeby skorzystać z atrakcyjnego rabatu, musicie wziąć udział w zabawie
i dobrze odpowiedzieć na pytanie. Teraz najważniejsze. Widzicie fotografię
obok? Nad wejściem do jakiego muzeum możemy zobaczyć widoczny na
zdjęciu herb?
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! Jeśli
znacie odpowiedź, wpisujecie ją do kuponu i wycięty blankiet pokazujecie
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 (31 marca) do
piątku (2 kwietnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie na wynos. Podstawą
jest kupon z poprawną odpowiedzią.

wszelkie formy pamiątek, motywacji, czy odznak ponownie
zyskują zainteresowanie. Na
turystycznych grupach i forach
w internecie ludzie coraz częściej pytają o odznaki.

Dla turystów rowerowych
PTTK wprowadziło możliwość zdobywania Kolarskiej
Odznaki Turystycznej (KOT).
Nazwa niech nie zwiedzie.
Nie jest dla profesjonalnych

kolarzy, a dla wycieczkowiczów.
Siedmiostopniową odznakę
zdobywa się kolejno poprzez
pokonywanie kolejnych kilometrów podczas rowerowych
wycieczek krajoznawczych. Tak,
krajoznawczych, gdyż samo
kręcenie kilometrów nie jest tu
jedynym celem. Najniższym i
zarazem pierwszym możliwym
do zdobycia stopniem KOT
jest „mały brązowy”, później
„mały srebrny”, „mały złoty”,
następnie analogicznie odznaki
duże i na samym końcu – najważniejsza i najtrudniejsza „za
wytrwałość”. Wszystkie zdobywa się kolejno po sobie.
Zdobycie odznaki w zależności od stopnia wymaga
wysiłku, zaangażowania i
odbycia rowerowych wycieczek krajoznawczych, podczas
których za każdym razem
będziemy pokonywać inne
trasy. Szczegółowy regulamin
i zasady zdobywania odznak
dostępne są na stronie www.
ktkol.pl/regulaminy. Znajduje
się tam również wykaz obiektów, za których odwiedzenie
na rowerze przyznawane są
dodatkowe punkty lub jest
wymagane przy ubieganiu się
o wyższe stopnie odznaki. To
naprawdę potrafi być absorbujące! Nie tylko spędzamy
wolny czas tak jak najbardziej lubimy – na rowerze, ale
również poznajemy ciekawe,
często nowe dla nas miejsca!
Przyznanie danego stopnia
KOT odbywa się na podstawie
prowadzonej specjalnej książeczki wycieczek, która dodatkowo w przyszłości może być
dla nas i rodziny prawdziwą
kroniką wspomnień z rowerowych wycieczek.
Ciekawe? Dopytajcie w najbliższych oddziałach PTTK, a
za tydzień napiszę o kolejnych
wartych uwagi rowerowych
Tomasz Czeleń
odznakach!

KUPON
Nad wejściem do jakiego
muzeum możemy zobaczyć
widoczny na zdjęciu herb?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Błonnik pokarmowy występuje m.in. w orzechach i migdałach

Lista zakupów bogata w błonnik

Niezbędny składnik
każdej zdrowej diety
Od dawna wiemy, że błonnik pokarmowy jest niezbędny
do zachowania dobrego zdrowia. Dieta bogata w błonnik zmniejsza ryzyko chorób serca, otyłości, cukrzycy,
dolegliwości żołądkowo-jelitowych, a nawet nowotworów piersi i jelita grubego. Aby otrzymać te rezultaty,
powinniśmy zadbać o to, aby dziennie dostarczyć naszemu organizmowi od 20 do 35 g błonnika.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje błonnika pokarmowego:
- Błonnik rozpuszczalny –
rozpuszcza się w wodzie, tworząc gęstą żelową substancję.
Przyczynia się do obniżenia poziomu cukru we krwi oraz poziomu cholesterolu. Najczęściej

możemy znaleźć go w orzechach, nasionach, roślinach
strączkowych, płatkach, jak
również i otrębach owsianych,
a także w wielu owocach.
- Błonnik nierozpuszczalny,
zwany również włóknem pokarmowym – jak sama nazwa

wskazuje, nie jest on rozpuszczalny w wodzie. Dzięki temu
wspomaga transport pokarmu
wzdłuż układu trawiennego, co
pomaga zapobiegać zaparciom.
Możemy znaleźć go w produktach pełnoziarnistych, nasionach
i większości owoców i warzyw.

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

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)

Zarówno błonnik rozpuszczalny, jak i włókno pokarmowe pełnią funkcję prebiotyku, co oznacza, że mogą
być one wykorzystane jako
pokarm dla flory bakteryjnej
znajdującej się w jelitach.
Jeśli nasza dieta jest uboga

Orzechy i nasiona
• Siemię lniane (22,33 g błonnika w 100 g porcji);
• Migdały (11,2 g błonnika w porcji 100 g);
• Kokos (9,0 g błonnika w 100 g porcji);
• Orzechy brazylijskie (9,0 g błonnika w porcji 100 g);
• Orzechy laskowe (6 g błonnika w porcji 100 g);
• Orzechy włoskie (5,0 g błonnika w porcji 100 g);
Ziarna i zboża
• Otręby pszenne (44 g włókna w porcji 100 g);
• Jęczmień (17,3 g włókna w porcji 100 g);
• Pełne ziarno pszenicy (12,6 g błonnika w 100 g porcji);
• Chleb żytni (12 g błonnika w 100 g porcji);
• Owies (10,3 g błonnika w 100 g porcji);
• Chleb razowy / bułka (7 g błonnika w porcji 100 g);
• Brązowy chleb (5 g błonnika w 100 g porcji);
Rośliny strączkowe
• Biała fasola (17,7 g błonnika w 100 g porcji);
• Soja (15,0 g błonnika w porcji 100 g);
• Soczewica (11,4 g błonnika w porcji 100 g);
• Biała fasola (6,3 g błonnika w porcji 100 g);
• Ciecierzyca (6,0 g błonnika w porcji 100 g);
• Groch (3,5 g błonnika w porcji 100 g);
Warzywa
• Burak (2,5 g błonnika w porcji 100 g);
• Bakłażan (6,6 g błonnika w porcji 100 g);
• Pory (4,0 g błonnika w porcji 100 g);
• Brokuły (3,29 g błonnika w 100 g porcji);
• Brukselka (3,0 g błonnika w 100 g porcji);
• Kapusta (3,0 g błonnika w porcji 100 g);
• Szpinak (6,5 g błonnika w 100 g porcji);
• Marchew (2,5 g błonnika w porcji 100 g);
• Grzyby (2,5 g błonnika w porcji 100 g);
• Słodki ziemniak (2,5 g błonnika w porcji 100 g);
Owoce
• Daktyle (8,5 g błonnika w porcji 100 g);
• Jeżyny / Maliny (7,5 g błonnika w 100 g porcji);
• Kiwi (3,4 g błonnika w porcji
100 g);
• Gruszka (3,0 g błonnika w
porcji 100 g);
• Truskawka (2,2 g błonnika w
porcji 100 g);

w błonnik, flora bakteryjna
nie otrzymuje niezbędnych
składników odżywczych, co
przyczynia się do zmniejszenia
jej różnorodności. Co więcej,
niektóre bakterie mogą w ten
sposób naruszyć wyściółkę jelit, uszkadzając błonę śluzową
i wywołując reakcję zapalną w
naszym organizmie.
Błonnik pokarmowy występuje naturalnie w zbożach, warzywach, owocach i orzechach,
jednak jego ilości i skład mogą
znacząco się różnić. Przykładowo, produkty nie zawierające
skrobi, zazwyczaj dostarczają
od 20 do 35 g błonnika / w
100 g suchej masy, podczas
gdy owoce i warzywa zapewniają od 1,5 do 2,5 g / 100 g.

Należy pamiętać, że suplementy błonnikowe zazwyczaj
zawierają jeden określony rodzaj błonnika, podczas gdy
owoce i warzywa zapewniają
jego różne rodzaje. Oczywiście
nie ma w tym nic złego, aby rozważyć dodanie suplementów
błonnikowych jako urozmaicenie różnorodnej diety. Niemniej
jednak, najlepszym rozwiązaniem jest dodanie produktów
roślinnych do codziennej diety, które są bogate w błonnik
przez co mogą nam pomóc w
utrzymaniu dobrego zdrowia.
Joanna Jurek, współpracowniczka
serwisu biokurier.pl, doktorantka
na Ulster University (Wielka Brytania);
w wolnym czasie prowadzi bloga
o tematyce żywienia i wellness
(www.nutrijj.blogspot.com)
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Dbajcie o higienę jamy ustnej (2)
W utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej przydatne są szczoteczki i skrobaczki (czyściki) do języka, ale też różnego typu płukanki. Szczotkowanie zębów powinno odbywać się po każdym posiłku, właściwą dla wieku i potrzeb pacjenta szczoteczką i metodą.
o specjalnym przeznaczeniu, np.:
do czyszczenia protez ruchomych,
przestrzeni międzyzębowych, jednopęczkowe do higieny aparatów ortodontycznych, z indykatorem. Włosie

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Wybór szczoteczki jest zależny
od wieku, stanu dziąseł, anatomii
zębów, higieny ogólnej oraz motywacji i sprawności pacjenta. Na
rynku istnieją również szczoteczki

zabarwione na niebiesko blednie w
miarę użytkowania i pacjent wie,
kiedy powinien ją zmienić. Od dawna, bo od 1959 r. zaczęto stosować
szczoteczki elektryczne, które, jak

» Higiena jamy ustnej
jest niezwykle istotna
w każdej sytuacji

dowiodły badania, wykazują dużo
większą skuteczność, zwłaszcza te
o ruchach posuwisto-rotacyjno-pulsacyjnych, niż szczoteczki manualne.
Płukanie uzupełnia oczyszczanie zębów, powoduje rozluźnienie
resztek pokarmowych i niektórych
nalotów, a także usunięcie z jamy
ustnej części składników mikrobioty
i powinno być wykonywane przed i
po szczotkowaniu zębów, ew. bezpośrednio po spożyciu posiłku (brak
możliwości oczyszczenia zębów).
Najpopularniejszymi płukankami
są roztwory soli kuchennej (pół
łyżeczki na szklankę letniej wody),
wody utlenionej lub sody oczyszczonej (1 łyżka na szklankę wody), bądź
nadmanganianu potasu (0,02-0,1%,
o barwie bladoróżowej). Wykorzy-

stuje się też preparaty roślinne, takie
jak kora dębowa, liście szałwii, kwiat
rumianku, a także ziele tymianku,
liście szałwii i mięty (Septosan).
Osobne zagadnienie stanowi
stosowanie płukania jamy ustnej
wodą mineralną z naturalnych źródeł
uzdrowiskowych z wykorzystaniem
irygatorów, a więc środków płuczących pod zwiększonym ciśnieniem.
Niezwykle istotne jest prawidłowe
czyszczenie protez polegające na
regularnym ich myciu po każdym
posiłku przy użyciu specjalistycznej
szczoteczki (dwustronna do czyszczenia zewnętrznej i wewnętrznej
części protezy) i z wykorzystaniem
preparatów (pasty, tabletki, proszki)
przeznaczonych do tego celu. Przy
braku takiej możliwości konieczne jest
opłukanie protezy pod ciepłą, bieżącą
wodą. Na noc konieczne jest wyjmowanie protezy i jej przechowywanie
w suchym i szczelnym pojemniku.
Należy pamiętać, że higiena jamy
ustnej jest bardzo ważna nawet przy
bezzębiu; polega ona na czyszczeniu
języka specjalną szczoteczką oraz
używaniu płynów do płukania ust.
Anna J. Kurnatowska,
Piotr Kurnatowski, Jakub Moroz

Dzień dla szczeniaka

To czas, gdy szczenię staje się bardziej samodzielne. A więc – zmienia pokarm z mleka
matki na odpowiednią formę karmy i wprowadza się naukę czystości.
Ważnym i często pomijanym aspektem jest
przywiązanie się do psiej mamy, dlatego my
jako opiekunowie powinniśmy zapewnić mu
komfort, bezpieczeństwo, pożywienie, wodę
oraz towarzystwo.
Na co warto zwrócić uwagę przy wychowaniu malucha?
● Odpowiednią socjalizację: w poszczególnych etapach życia sprawdzamy
reakcje na wiele czynników. Są to m.in.
ludzie, środowisko, ruch uliczny, inne
zwierzęta itd.
● Szczepienia ochronne pupila.
● Stymulację sensoryczną: dotyczy zapoznania się z wieloma zapachami oraz strukturami

powierzchni, np. różnica między stąpaniem po
dywanie i trawie, bądź kartonie i folii.
● Zabawa: z wyczuciem, zwłaszcza w
przypadku szarpania – ważne są delikatne,
wężowe ruchy na poziomie kręgosłupa psa.
● Zabawki: miękkie gryzaki i szarpaki,
maty węchowe, piłeczki (często bez piszczałek, gdyż jest to irytujący dźwięk dla wielu
maluchów).
● Ćwiczenia podstaw posłuszeństwa.
● Odpowiednia ilość posiłków. W diecie
uwzględniamy również ilość smaczków.
● Krótkie spacerki, a wraz z wiekiem stopniowo je wydłużamy. Nie forsujemy malucha
długimi spacerami, bądź róbmy przerwy co
jakieś 15-20 minut.
● Dbamy o sen, ponieważ psiaki normalnie
przesypiają nawet ponad 12 h.
Justyna Rawska,
behawiorysta zwierząt, trener psów

» Opiekunowie powinni zapewnić szczeniakowi komfort,
bezpieczeństwo, pożywienie, wodę oraz towarzystwo

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

Czy wiecie, że szczenięta mają swoje święto?
Przypada ono na 23 marca. Obchodziliśmy je
przed tygodniem. Dziś kilka słów o maluchach,
które zwykle w 8 tygodniu życia trafią do nowych
domów.

24

NASI ULUBIEŃCY

WIESZ CO | NR 13/30.3.2021 r.

NASI ULUBIEŃCY

A gdyby tak nie było…
…schroniska dla zwierząt? Zastanawialiście się, co by było wtedy? Gdzie
podziałyby się porzucone i niechciane czworonogi? Nie chcemy nawet o
tym myśleć. W przytułkach koty i psy mają dach nad głową, nie dzieje im się
krzywda, mają opiekę, ale to nie to samo, co własna kuweta lub legowisko w
ciepłym domu u boku kochającego właściciela.
AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
17.10.2020

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

CYKOREK, nr ewidencyjny 241/20
Wiek: około 8 lat Schronisko poleca Cykorka do adopcji! To
Data pr zyjęcia miły, towarzyski psiak, czy uda mu się znaleźć
do schroniska: nowych właścicieli?
27.10.2020

RAMZES, nr ewidencyjny 10/21
Ramzes jest sympatycznym, dużym psem.
Jest to senior, który trafił do schroniska i
szuka nowego, kochającego domu!

Wiek: około 9 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
23.11.2014

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

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

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

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

Szogun, to wymagający psiak, na pewno
potrzebuje pracy i cierpliwości. Adopcja tylko
po dłuższym zapoznaniu.

BOSTON, nr ewidencyjny 12/21
Wiek: około 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
26.01.2021

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

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

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

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

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

Wiek: około 16 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.01.2021

BENIO, nr ewidencyjny 462/14

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

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

Poziomo:
4 - miernik poziomu dźwięku
11 - sytuacja trudna do zrozumienia,
paradoksalna, niewytłumaczalna
12 - luźny szyk bojowy piechoty
13 - zły wybór, niewłaściwa decyzja
15 - trudne ćwiczenie gimnastyczne,
bazujące na gibkości, sile i
równowadze
18 - zespół złożony z sześciu
muzyków
Pionowo:
1 - groźny dla ludzi duch osoby
zmarłej
2 - choroba skóry
3 - cecha człowieka, który skupia
swoje myśli i działania na sobie
5 - popularna zimowa odmiana
jabłoni
6 - dwoista natura jakiegoś procesu
czy zjawiska
7 - sposób wymawiania, wymowa
8 - coś dziwnego,
nieprawdopodobnego, nielogicznego
9 - wiśnia ptasia
10 - w gwarze: bzdura, kłamstwo
14 - kompozytor i organista
niemiecki epoki baroku
16 - smażony placek z ciasta
drożdzowego
17 - osoba zajmująca się
wytwarzaniem biżuterii

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - tlenek węgla; trujący gaz
silnie toksyczny – czad
4 - zbiór, zespół, współwystępowanie jakichś elementów
– asocjacja
7 - wyrostek na tylnym brzegu
podniebienia miękkiego – języczek
8 - drapieżnik; dzikie zwierzę,
takie, którego można się bać
– bestia
9 - archipelag złożony z 14
wysp w Polinezji na Oceanie
Spokojnym - Samoa
10 - rodzaj ozdoby pasmanteryjnej, płaski błyszczący guziczek - cekin
14 - osoba, która opracowuje
usprawnienia - racjonalizator
15 - święto studentów, z imprezami kulturalno-sportowymi
- juwenalia
17 - miękkie, płaskie, okrągłe
nakrycie głowy bez daszka czy
otoku – beret

18 - fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu
– gałąź
Pionowo:
1 - jedna z cyklu kilku konkursów, imprez itp – edycja
3 - duże natężenie jakiegoś
zjawiska – intensywność
5 - podział czegoś na części
składowe – segmentacja
6 - przemoc w wojsku lub
w szkole w stosunku do
najmłodszych poborowych
– fala
11 - tytuł przysługujący odznaczonym niektórymi orderami
- kawaler
12 - układanka obrazkowa
składająca się z wielu elementów – puzzle
13 - dwoista natura jakiegoś
procesu czy zjawiska - dualizm
16 - człowiek, który wróży z
gwiazd – astrolog
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program tv

Piątek

20:05
TVN

poniedziałek
21:05

2 - 8 kwietnia 2021
Poniedziałek

21:05
TVP2

22:05
POLSAT

ﬁlm przygodowy, USA, 2017

Mordred, żelazny czarnoksiężnik, oblega
Camelot wraz ze swoją armią. Próbuje
doprowadzić do tego, by magowie zapanowali
nad ludzkością. Królowi Brytyjczyków, Utherowi
Pendragonowi (Eric Bana), udaje się go zabić.
Tronu pożąda również młodszy brat władcy,
Vortigern (Jude Law). Organizuje zamach
stanu. Korzysta z magii wiedźm i poświęca
własną żonę, żeby zostać demonicznym
rycerzem. Dzięki zdobytej mocy zabija małżonkę
Uthera, Igrianę. Później w pojedynku ginie
brat mężczyzny.

Niemożliwe
TVP 2

Król Artur: Legenda miecza

Sobota

01:50

Niemożliwe
Maria i Henry Bennettowie postanawiają na
czas świat uciec od codzienności. Wraz z trzema
synami - Lucasem (Tom Holland), Thomasem
(Samuel Joslin) i Simonem (Oaklee Pendergast)
- planują spędzić Boże Narodzenie w samym
sercu tropikalnego raju. Rodzina zaszywa się
w uroczym kurorcie w Khao Lak, położonym
w malowniczym otoczeniu palm, złocistej plaży
i błękitnego oceanu. Wkrótce raj na Ziemi zmienia się w piekło. Rankiem drugiego dnia świąt
Henry i jego bliscy odpoczywają przy basenie
wraz z wieloma innymi turystami.

POLSAT

21:35

Wkręceni

TVN

komedia, Polska, 2014

Szybcy i wściekli VI
ﬁlm sensacyjny, USA, 2013

Śląsk. W wyniku zwolnień grupowych Franek
Szpak traci pracę w fabryce samochodów. Ma
wyjątkowego pecha, ponieważ w tym samym
czasie odchodzi od niego dziewczyna. Grono
bezrobotnych zasilają również dwaj przyjaciele
Franka - kucharz Tomek Zarówny i monter
Zenobiusz Kozioł. Szpak, który dostał najwyższą
odprawę, proponuje kolegom wspólny wypad
do Warszawy. Panowie, przewidując, że od tej
chwili w ich życiu będzie już tylko gorzej, przyjmują ofertę. Razem ruszają na podbój stolicy.
Los szykuje kumplom niespodziankę.

Wtorek

dramat katastroﬁczny, USA, Hiszpania, 2012

Niedziela
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Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O’Conner
(Paul Walker) i ich towarzysze wiodą dostatnie
życie poza granicami Stanów. Ostatni skok
w Rio sprawił, że ekipa wzbogaciła się o sto
milionów dolarów. Złodzieje musieli jednak
opuścić kraj, aby nie traﬁć w ręce policji. Agent
Hobbs (Dwayne Johnson) składa Dominicowi
i jego ludziom pewną propozycję. W zamian za
uwolnienie od stawianych im zarzutów zespół
Toretto miałby rozbić groźny gang bezwzględnych przestępców, działający na terenie
dwunastu krajów.

Środa

22:35

Hitman: Agent 47
thriller, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2015

Agent 47 to wychowany w laboratorium
superzabójca. Przewyższa inteligencją
i wytrzymałością ludzi, na których poluje. Nikt
nie zna jego imienia - jedynie dwie ostatnie
cyfry kodu wytatuowanego na karku. Jego
znakami rozpoznawczymi są czarny garnitur,
biała koszula i czerwony krawat. Odciski palców
tej niezawodnej maszyny do zabijania nie
ﬁgurują w żadnych kartotekach, pozostaje więc
nieuchwytny. Potraﬁ podszyć się pod każdego,
wkraść w najtrudniej dostępne miejsca i nigdy
nie rezygnuje z wykonania zlecenia.

TVN

Czwartek

22:35

Podwodna pułapka
thriller, Dominikana, Wielka Brytania, USA, 2017

Dwie siostry Kate (Claire Holt) i Lisa (Mandy
Moore) postanawiają wyjechać na wspólne
wakacje do Meksyku. Zacieśniając siostrzane
więzi, zamierzają przeżyć ekscytującą przygodę.
Znajomy namawia je do zanurkowania
w specjalnej klatce służącej do bezpiecznego
obserwowania rekinów. Początkowo wszystko
idzie zgodnie z planem, jednak po dłuższej
chwili dochodzi do awarii i klatka, która miała
zanurzyć się jedynie na pięć metrów głębokości,
spada na dno - 47 metrów poniżej powierzchni
wody. Siostry są przerażone.

TVN

Testosteron
komedia, Polska, 2007

Ślub ornitologa z Alicją (Magdalena Boczarska)
miał być najważniejszym wydarzeniem
towarzyskim sezonu. Podczas ceremonii zdenerwowana panna młoda uciekła jednak sprzed
ołtarza i rzuciła się w objęcia nieco zaskoczonego pracownika agencji reklamowej Sebastiana
Tretyna (Maciej Stuhr). Ojciec upokorzonego
Kornela, Stavros (Krzysztof Stelmaszyk),
z pomocą gitarzysty Fistacha (Tomasz Karolak)
i przyjaciela swojego syna, Robala (Tomasz Kot),
zabiera Sebastiana do domu weselnego, gdzie
miało odbyć się przyjęcie.

piątek
TVP 1
08:00
08:15
08:35
09:35
10:35
11:25
12:00
12:10
12:30
12:35
12:50
12:55
14:00
15:00
15:25
15:45
17:00
17:20
18:00
19:30
20:10
20:30
20:55

Wiadomości
Kwadrans polityczny
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Kasta - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Rok w ogrodzie Extra
Policzmy się dla Polski
Wielkie rodziny
Elif - serial, prod. Turcja
Koronka
Alarm! - magazyn
W Jego ranach
uzdrowienie - koncert
Teleexpress
Ecce Homo. Pieśni Pasyjne. Maria Pomianowska Ensemble
Triduum Paschalne
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Leśniczówka
Droga Krzyżowa
DRAMAT

22:35 Noe: Wybrany
przez Boga
- dramat, prod. USA,
2014, reż. Darren
Aronofsky, wyk. Russell
Crowe, Jennifer
Connelly
01:00 Muzyka ciszy
- ﬁlm biograﬁczny,
prod. Włochy, 2017,
Molla, Antonio Banderas,
Toby Sebastian,
Luisa Ranieri
03:05 Paweł VI
- ﬁlm biograﬁczny,
prod. Włochy,
2008, reż. Fabrizio
Costa, wyk. Fabrizio
Gifuni, Licia
Maglietta, Antonio
Catania
04:55 Zakończenie dnia

2 kwietnia
TVP 2

TVN

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

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:05 Król Artur: Legenda
miecza - ﬁlm przygodowy, USA, Wielka
Brytania, 2017

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:00 #Pasja2021 - widowisko
21:20 Cudowny chłopak
- ﬁlm obyczajowy
23:20 Sam - dramat, prod. USA
01:35 Niemożliwe
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, Hiszpania,
2012, reż. Juan Antonio
Bayona, wyk. Naomi
Watts, Tom Holland, Ewan
McGregor,
Samuel Joslin
03:30 Bumerang
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 2014,
reż. Francois Favrat
05:10 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

22:50 Dziewczyna
w czerwonej pelerynie
- ﬁlm przygodowy,
USA, Kanada, 2011,
reż. Catherine Hardwicke,
wyk. Amanda Seyfried,
Gary Oldman, Billy
Burke, Shiloh Fernandez,
Max Irons, Virginia
Madsen, Lukas Haas, Julie
Christie
00:55 Kuba Wojewódzki
01:55 Colombiana
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Francja, 2011,
reż. Olivier Megaton,
wyk. Zoe Saldana, Jordi
Molla, Lennie James,
Michael Vartan, Cliﬀ
Curtis
04:10 Szpital - program
obyczajowy

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

20:00 Czarownica 2
Akcja ﬁlmu rozpoczyna się
kilka lat po wydarzeniach
. Rodzinne powiązania
komplikują życie Diaboliny
i Aurory oraz wystawiają
ich wzajemne relacje na
ciężką próbę. Nadchodzi
wesele, pojawiają się
niespodziewani sojusznicy
oraz nowe, mroczne siły.
22:45 Ghost in the Shell
Film oparty na kultowej
mandze i anime pod tym
samym tytułem.
01:00 Gabriel
03:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Teledysk
07:55 Informacje kulturalne
08:25 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
09:15 Nazarin
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Dialog - życie zapisane
w listach, reż. Justyna
Syrek, Wojciech Kursa
13:30 Misterium Męki
Pańskiej
14:45 Wydarzenie aktualne
15:10 Wojna i pokój - serial
kostiumowy, prod. ZSRR,
1965
17:45 Co dalej?
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Koncert
20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
20:05 Wieczór kinomana
- Przebudzenia
22:10 Międzynarodowy
Festiwal Bachowski w
Świdnicy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
W nowych odcinkach jak
zawsze emocjonujące
wątki oraz perypetie
głównych bohaterów, ze
Zbigniewem Buczkowskim
na czele.
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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

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

06:45 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
Bibliotekarz II: Tajemnice
kopalni króla Salomona
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
20:00 Legenda Zorro Minęło
dziesięć lat, odkąd rozstaliśmy się z Zorro. Jest rok
1851 - trwają przygotowania
do wejścia Kalifornii w skład
USA jako 31. stanu. Don odkrywa intrygę biznesmenów
i polityków. 22:40 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:50 Drive Bezimienny
Driver mieszka w wynajętym
mieszkaniu

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT BIBLIJNY

FILM OBYCZAJOWY

00:15 Artysta
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Belgia, Francja,
2011, reż. Michel
Hazanavicius, wyk. Jean
Dujardin, Berenice Bejo,
John Goodman, James
Cromwell, Penelope Ann
Miller
02:05 Teraz animacje!
- Feral - ﬁlm animowany
02:15 Teraz animacje!
- Brzemię - ﬁlm animowany, prod. Szwecja, 2017
02:35 Co dalej? - program
publicystyczny
02:55 Informacje kulturalne
03:25 Krzyk w ciemności
- dramat, prod. Australia,
USA, 1988, reż. Fred
Schepisi, wyk. Meryl
Streep, Sam Neill

20:00 Pasja
- dramat biblijny
Ostatnie godziny
z życia Jezusa z Nazaretu:
od modlitwy w Gaju
Oliwnym, przez
męczeńską śmierć,
po zmartwychwstanie.
22:20 Trzynasty
wojownik
Młody poeta wyrusza
z misją dyplomatyczną,
w trakcie której spotyka
wikingów i przystępuje
do ich drużyny.
00:20 Ostatni
Mohikanin
02:35 Castle
03:30 Reporterzy.
Z życia wzięte
04:30 Dyżur - serial
dokumentalny

21:30 Ukryte piękno
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2016, reż. David
Frankel, wyk. Will
Smith, Edward Norton,
Kate Winslet, Michael
Pena, Helen Mirren,
Naomie Harris
23:40 15 minut - ﬁlm sensacyjny, USA, Niemcy, 2001,
reż. John Herzfeld, wyk.
Robert De Niro, Edward
Burns, Kelsey Grammer,
Avery Brooks
02:10 Kto napisze naszą
historię? - ﬁlm dokument, Polska, USA, 2018,
reż. Roberta Grossman,
wyk. Jowita Budnik, Piotr
Głowacki, Piotr Jankowski,
Wojciech Zieliński,
Karolina Gruszka

TV Trwam
09:45 Ukrzyżowanie 09:55
Misterium Męki Pańskiej
12:00 Anioł Pański 12:05
W poszukiwaniu dowodów
13:05 Czterdzieści nocy
14:30 Ziemia mojego Zbawiciela - Czas się wypełnił
14:55 Słowo Życia - rozważanie
Ewangelii dnia 15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
Koronką do Bożego Miłosierdzia 15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Męka
Pańska w Avili według św.
Jana 16:55 Święty na każdy
dzień 17:00 Droga Krzyżowa
Ojca Świętego Jana Pawła II
17:30 Antykultura III 17:55 Poczet Wielkich Polaków 18:00
Liturgia Wielkiego Piątku
19:30 Jezus - Królestwo bez
granic 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Droga
Krzyżowa z Watykanu 22:20
Ziemia Obiecana

27
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program tv
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:05 Święty Augustyn
- serial, prod. Włochy,
Niemcy, Polska, 2010
06:40 Policzmy się dla Polski
06:45 (Nie)zwyczajni. Tak
niewiele potrzeba
- reportaż
07:10 Historia Zmartwychwstania - widowisko
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:10 Stulecie Winnych
- serial TVP
10:10 Bernadetta
- ﬁlm biograﬁczny
12:10 Teraz i w godzinę
śmierci - ﬁlm prod.
Polska, 2017, reż. Mariusz
Pilis, Dariusz Walusiak
14:10 Okrasa łamie przepisy
14:40 Z pamięci
14:45 Sekretne życie kotów
15:40 #Pasja2021 - widowisko
17:00 Teleexpress

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
11:40 Rodzinny ekspres
- Wielkanoc w rodzinie,
niekoniecznie świętej.
- magazyn
12:10 Kopalnie króla Salomona - ﬁlm przygodowy,
prod. USA, 1985, reż. J.Lee
Thompson, wyk. Richard
Chamberlain, Herbert
Lom, John Rhys-Davies,
Sharon Stone
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:10 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
15:40 Smaki świata po polsku

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, Polska
14:00 Na Wspólnej
- serial, 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

06:00 Nowy dzień
z Polsat News
08:05 Strażnicy marzeń
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Design Dream.
Pojedynek na wnętrza
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy.
Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:05 Kowalscy kontra
Kowalscy
21:05 Piękni i bezrobotni
22:05 Wkręceni
Franczesko, Fikoł
i Szyja znają się od lat,
razem pracują i razem
spędzają wolny czas.
Kiedy tracą pracę
w lokalnej fabryce,
postanawiają spędzić szalony weekend w stolicy.

07:00 Ecce Homo. Pieśni Pasyjne. Maria Pomianowska Ensemble - koncert
07:45 Informacje kulturalne
08:10 Od ucha do ucha
- Wielkanocna weranda
Pana Myszki - serial
animowany
08:40 Od ucha do ucha
- Dziewczyna i chłopak
- serial TVP
10:35 Serialowa nostalgia
- Parada oszustów - serial
11:40 „Stabat Mater” Rossiniego - dyryguje Antonio
Pappano - koncert
13:25 Którędy po sztukę
- Józef Czapski
- magazyn
13:35 Kasia Ballou
- western, prod. USA,
1965, reż. Elliot Silvertstein, wyk. Jane Fonda,
Lee Marvin
15:20 Stawka większa niż
życie - Kryptonim Edyta

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
07:00 Taki jest świat
Interesujący, barwny
i różnorodny przegląd
wydarzeń z całego
globu. Widzowie mogą
zobaczyć w nim nie tylko
wiadomości polityczne
i gospodarcze, ale także
informacje z życia gwiazd
i naukowe ciekawostki. TV Puls pokaże
wszystko, co może widza
zainteresować, rozbawić,
zainspirować, a czasem
nawet czegoś nauczyć.
„Taki jest świat” wraca w
nowoczesnej i oryginalnej
odsłonie.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Kosmiczny wykop
06:15 Szkoła
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
09:25 Hotel Paradise
11:25 Obsesja doskonałości
12:50 Przygoda na Alasce
- ﬁlm przygodowy, USA,
1995, reż. Fraser Heston,
wyk. Thora Birch, Vincent
Kartheiser, Dirk Benedict,
Charlton Heston, Duncan
Fraser
15:10 Dwa tygodnie
na miłość
- ﬁlm komedia, USA, 2002,
reż. Marc Lawrence, wyk.
Sandra Bullock, Hugh
Grant, Alicia Witt, Dana
Ivey, Robert Klein, Heather
Burns, David Haig
17:20 Battleship:
Bitwa o Ziemię
- ﬁlm przygodowy, USA

TELETURNIEJ

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM BIBLIJNY

FILM PRZYGODOWY

17:25 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:00 Triduum Paschalne
2021 - Wielka
Sobota
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie abp. Adama
Szala na Wielkanoc
20:10 Pogoda
20:20 Muzyka ciszy
- ﬁlm biograﬁczny,
prod. Włochy, 2017,
reż. Michael Radford, wyk.
Jordi Molla
22:25 Krzysztof Krawczyk
- całe moje życie
- ﬁlm dokumentalny
00:20 Sprawa Chrystusa
02:30 Paweł VI - cz. 2 - ﬁlm
biograﬁczny
04:15 Jaka to melodia?
04:45 Z pamięci

16:10 Był sobie pies
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2017,
reż. Lasse Hallström,
wyk. Josh Gad, Dennis
Quaid, Peggy Lipton
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 The Voice Kids
- Bitwa
22:10 Paryż może poczekać
- komedia obyczajowa
23:55 Osaczeni
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1999
01:55 Sicario
- dramat, prod. USA, 2015
03:55 Zakończenie dnia

21:35 Bridget Jones III
- ﬁlm komedia, Francja,
Irlandia, USA, Wielka
Brytania, Chiny, 2016, reż.
Sharon Maguire, wyk.
Renée Zellweger, Colin
Firth, Patrick Dempsey,
Jim Broadbent, Gemma
Jones, Emma Thompson
00:05 Nocny uciekinier
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Grecja, 2016,
reż. Jeﬀ Nichols,
wyk. Michael Shannon,
Joel Edgerton, Kirsten
Dunst
02:20 Zaginiona
dziewczyna
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2014, reż. David Fincher,
wyk. Ben Aﬄeck, Rosamund Pike

00:15 Czas patriotów
Jack Ryan, były analityk
CIA, spędza wakacje
w Londynie w towarzystwie żony i córki . Podczas
zwiedzania okolic Pałacu
Buckingham traﬁają w
sam środek zamachu IRA
na członka królewskiej
rodziny. Bohaterska
interwencja Jacka ratuje
życie oﬁcera, ale ma też
skutki uboczne - czyni
go celem groźnego
terrorysty, którego brat
zginął w akcji.
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:40 Wojna i pokój
- Natasza Rostowa
- serial kostiumowy,
prod. ZSRR, 1966
18:20 Tamte lata, tamte dni
- Alicja Majewska
18:50 Cecilia Bartoli i przyjaciele - ﬁlm dokumentalny,
prod. Szwajcaria, 2019,
reż. Fabio De Luca
20:00 Pełnia życia - ﬁlm
obyczajowy, prod. Wielka
Brytania, 2017
22:05 Kwadrofonik
i Adam Strug
- Requiem ludowe
23:15 Milczenie
02:00 Urodzeni artyści
02:35 Wieczór kinomana
- Przebudzenia - dramat
04:45 Zagraj ze mną - ﬁlm
krótkometrażowy

20:00 Samson
- ﬁlm biblijny
Epicka opowieść
o biblijnym superbohaterze z niezwykłym darem
siły, wybrańcu Boga, który
ma za zadanie wyzwolić
swój lud z niewoli.
22:05 Pasja
- dramat biblijny
00:40 Kaznodzieja
z karabinem
- dramat akcji
Sam Childers stara
się o utworzenie
sierocińca w rozdartej
wojną Afryce.
03:10 Castle
04:05 Taki jest świat
- program informacyjny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Gladiator
- ﬁlm przygodowy, Wielka
Brytania, USA, 2000, reż.
Ridley Scott, wyk. Russell
Crowe, Joaquin Phoenix,
Connie Nielsen, Oliver
Reed, Richard Harris,
Derek Jacobi
23:20 Ostatni skaut
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1991, reż. Tony
Scott, wyk. Bruce Willis,
Damon Wayans, Chelsea
Field
01:30 Wygrać ze śmiercią
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1989, reż. Bruce
Malmuth, wyk. Steven
Seagal, Kelly
Le Brock
03:35 Piekielna głębia
- ﬁlm sensacyjny

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 06:35 Scooby-Doo! Na Dzikim Zachodzie
08:05 Ostatni smok 4: Bitwa
o Ogień Smoczego Serca
10:10 Powrót do przyszłości
Marty, amerykański nastolatek, zaprzyjaźniony z szalonym wynalazcą machiny do
podróży w czasie, przenosi
się w rok 1955. 12:45 Ostatni
legion Imperium Rzymskie
chyli się ku upadkowi. Po
najeździe barbarzyńców
na Rzym 12-letni cesarz,
Romulus Augustulus zostaje
pojmany i wysłany do strzeżonej fortecy na Capri.
14:50 Czarny rycerz 16:50 Gliniarz w przedszkolu 2 19:00
Galileo 20:00 Policjantki i Policjanci 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:05
Diabeł 01:45 Śmierć na 1000
sposobów 02:10 Graﬃti
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Myśląc Ojczyzna
10:45 Ja jestem z wami
przez wszystkie dni aż do
skończenia świata 11:15
Kolory Świętości 11:20 Pasja
12:00 Nowenna 13:05 Ocalić
od zapomnienia
13:15 Koncert Pasyjny „Krzyż”.
Zespół 23 Dni 14:30 Gorzkie
żale 15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Brat Franciszek 16:55
Tydzień, który zmienił świat
17:30 Mocni Jego mocą 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Polskie Ślady w Ziemi Świętej
19:05 Ziemia mojego Zbawiciela 19:30 Katecheza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 „W męce Mojej
szukaj siły i światła” 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00
Liturgia Wigilii Paschalnej
23:00 Kolory Świętości

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

4 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:20 Święty Augustyn
- serial, prod. Włochy,
Niemcy, Polska, 2010
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:40 Zakochaj się w Polsce
- magazyn
09:10 Wielkanoc na Podhalu
09:55 Wielkanocny Koncert
Dobrej Nadziei
10:50 Słowo na niedzielę
- Zmartwychwstania
10:55 Msza Zmartwychwstania Pańskiego
z Watykanu oraz
błogosławieństwo Urbi
et Orbi, prod. Watykan,
Polska, 2021
12:40 Wielkanocny Koncert
Dobrej Nadziei
13:30 Z pamięci - Andrzej
Papuziński - felieton

05:45 Świat według T. S.
Spiveta
07:35 Orędzie abp. Adama
Szala na Wielkanoc
07:45 W pustyni i w puszczy
- ﬁlm przygodowy,
prod. Polska, 1973, reż.
Władysław Ślesicki,
wyk. Tomasz Mędrzak,
Monika Rosca, Stanisław
Jasiukiewicz, Edmund
Fetting, Zygmunt Hobot,
Ahmed Marei, Ahmet
Hegazi, Ibrahim Shemi,
Emos Bango, Malija Mekki
11:20 Dookoła Bałtyk
11:45 The Voice Kids - Bitwa
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:10 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:10 Za jakie grzechy, dobry
Boże? - komedia, prod.
Francja, 2014, reż. Philippe
de Chauveron, wyk.
Christian Clavier

05:05 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Przygoda z pandą
- ﬁlm przygodowy, USA,
1995, reż. Christopher
Cain, wyk. Stephen Lang
09:45 Jak ukraść księżyc - ﬁlm
komedia, USA, Francja,
2010, reż. Pierre Coﬃn,
Chris Renaud
11:45 Minionki rozrabiają
- ﬁlm komedia, USA
13:50 Tajemnica zawodowa
- serial, Polska
14:50 Power Couple
16:25 Miłość jest wszystkim
- ﬁlm komedia
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
06:40 Asterix na olimpiadzie
Czasy starożytne. Zbliżają
się igrzyska olimpijskie,
w których po raz pierwszy
w historii będą startować
Rzymianie. Stawka
zawodów jest bardzo
atrakcyjna, bowiem
grecki król Irytos oddaje
zwycięzcy za żonę córkę,
piękną Irinę. Przybrany
syn Cezara, Brutus zamierza zdobyć rękę księżniczki,
dlatego też wysyła do
udziału w olimpiadzie
najlepszych rzymskich
sportowców.
09:10 Madagaskar
Alex jest atrakcją zoo
w Central Parku. Choć
potrząsa grzywą i ryczy,
od polowania i zewu
natury woli zdecydowanie
porcjowane mięso...

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
z Soboru Św. Trójcy
w Hajnówce
08:20 Od ucha do ucha
08:50 Orkiestra
09:10 Smok i muzyka
- ﬁlm animowany,
prod. Szwajcaria, 2015
09:25 Od ucha do ucha
- Gość oczekiwany
- spektakl teatralny
10:30 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
11:35 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:15 Przygoda na Mariensztacie - komedia,
reż. Tadeusz Buczkowski,
wyk. Lidia Korsakówna,
Tadeusz Schmidt, Adam
Mikołajewski
14:00 II Symfonia c - moll
„Zmartwychwstanie”
Mahlera - dyryguje Gustavo Dudamel - koncert

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
08:20 BFG: Bardzo
Fajny Gigant
10:40 Pamiętnik
księżniczki
12:55 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
O Jasiu mocarzu
14:20 Najpiękniejsze
baśnie: Królowa
Dwunastu Miesięcy
Królowa Klara nie
tylko rządzi własnym
królestwem, ale jest także
władczynią Dwunastu
Miesięcy.
15:30 Pamiętnik
księżniczki 2
Mia przyjeżdża do Genovii,
aby zasiąść na należnym
jej tronie. Jednak zgodnie
z prawem księżniczka
przed objęciem władzy
musi wyjść za mąż.

06:00 Kosmiczny wykop
06:15 Szkoła
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
09:15 Ten moment
09:45 Hotel Paradise
11:50 Klonowanie - sposób
na nieśmiertelność
- ﬁlm dokumentalny,
Polska, 2015, reż. Małgorzata Łupina
12:20 Ślub od pierwszego
wejrzenia
13:25 Podróż
do wnętrza Ziemi
- ﬁlm przygodowy, USA,
2008, reż. Eric Brevig,
wyk. Brendan Fraser, Josh
Hutcherson, Anita Briem,
Seth Meyers
15:20 Ostatni smok
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1996, reż. Rob Cohen,
wyk. Dennis Quaid, David
Thewlis, Pete Postlethwaite, Dina Meyer

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SF

SERIAL KOSTIUMOWY

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

13:40 Znachor - dramat,
prod. Polska, 1981, reż.
Jerzy Hoﬀ man, wyk. Jerzy
Bińczycki, Anna Dymna
16:05 Sekretne życie kotów
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Rolnik szuka żony
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:15 Cud Życia - Koncert
Wielkanocny - koncert
22:30 Zakochana Jedynka
- Światło między
oceanami - dramat
00:50 Noe: Wybrany przez
Boga - dramat
03:20 Zakochani
w Amsterdamie
- komedia

17:45 Zainwestuj
w marzenia
- serial TVP
18:00 Panorama
18:30 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
18:55 Smaki świata po polsku
- magazyn
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Postaw na milion
21:00 Polski El Greco - ﬁlm
dokumentalny
22:15 Życie to są chwile
23:45 Recital Krzysztofa
Krawczyka
00:25 Hity wszech czasów
01:25 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
02:25 Człowiek w ogniu
- ﬁlm sensacyjny
04:50 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Szybcy i wściekli VI
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Justin Lin, wyk.
Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson, Jordana
Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson
00:10 Dopóki piłka
w grze
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2012, reż. Robert Lorenz,
wyk. Clint Eastwood, Amy
Adams, Justin Timberlake,
John Goodman, Robert
Patrick
02:30 Szczęki: Zemsta
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1987, reż. Joseph Sargent,
wyk. Lorraine Gary, Lance
Guest, Mario Van Pebbles,
Michael Caine, Karen
Young

10:55 Czarownica 2
Rodzinne powiązania
komplikują życie Diaboliny
i Aurory oraz wystawiają
ich wzajemne relacje na
ciężką próbę.
13:30 Ninja Warrior Polska
15:30 Bruce Wszechmogący
17:40 Design Dream. Pojedynek na wnętrza
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
23:10 Diablo. Wyścig
o wszystko
01:15 Watchmen
Strażnicy
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

15:45 Wojna i pokój - Rok
1812 - serial kostiumowy,
prod. ZSRR, 1967
17:15 Niedziela z...
twórczością Pawła
Królikowskiego
18:10 Niedziela z...
twórczością Pawła
Królikowskiego
- Ranczo Wilkowyje
- komedia
20:00 Okruchy dnia
- ﬁlm fabularny
22:15 Scena taneczna
23:15 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:55 Samba - komediodramat,
prod. Francja, 2014
02:00 Teraz animacje! - Feral
- ﬁlm animowany
02:10 Teraz animacje!
- Brzemię - animowany

17:45 Jutro będziemy
szczęśliwi
- dramat
Prowadzący beztroskie
życie mężczyzna musi
niespodziewanie
zaopiekować się córką,
o istnieniu której nie
wiedział.
20:00 Sherlock Holmes:
Gra cieni
22:40 Żywioł. Deepwater
Horizon
00:45 Jestem Bogiem
02:50 Taki jest świat
03:50 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

17:35 Charlie i fabryka
czekolady
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2005, reż.
Tim Burton, wyk. Johnny
DeppFreddie Highmore,
David Kelly, Helena Bonham Carter, Noah Taylor,
James Fox
20:00 Całe szczęście
- ﬁlm komedia, Polska,
2019, reż. Tomasz Konecki,
wyk. Roma Gąsiorowska,
Piotr Adamczyk
22:25 Miami Vice
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2006, reż. Michael
Mann
01:05 Marsjanie atakują
- ﬁlm S-F, USA, 1996
03:30 Niesamowity jeździec
- ﬁlm western

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:35 Tom i Jerry:
Szybcy i Kudłaci 09:00
Bibliotekarz III: Przeklęty
kielich 11:00 Galileo
13:05 STOP Drogówka 14:05
Myśl jak facet Równowaga
sił zostaje zachwiana w życiu
czterech małżeństw, gdy kobiety zaczynają stosować się
do zasad zawartych w książce
Harveya, by uzyskać jak
najwięcej od mężów.
16:45 Cuda z nieba Film
oparty na prawdziwej historii
Annabel Beam, która w niezwykły sposób ozdrowiała
z nieuleczalnej choroby. Życie
małej Annabel naznaczone
jest chronicznym bólem, częstymi pobytami w szpitalu
i widmem przedwczesnej
śmierci. 19:00 Galileo 20:00
Kariera Nikosia Dyzmy 22:25
Baba Jaga 00:25 Czas zemsty
02:10 Graﬃti

TV Trwam
09:30 Uczeń i mistrz 11:00 Msza
Święta 12:35 Wieś - to też
Polska 13:30 Wędrówka
pielgrzyma 15:25 Ziemia
mojego Zbawiciela - Ja
jestem Zmartwychwstaniem
i Życiem 15:55 Przegląd
Katolickiego Tygodnika
„Niedziela” 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 100 cudownych miejsc
na świecie. Miasto Jaipur,
Rajasthan, Indie 17:30
Nowa Ewangelizacja 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia
18:15 Gala Muzyki Filmowej
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Historia wielkanocna
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kolory Świętości 21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Cudowne przejście przez
Morze Czerwone
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:05 Święty Augustyn
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
07:55 Potop Redivivus
- ﬁlm fabularny
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:50 Między ziemią
a niebem
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Pasterz - Kobieta
13:05 Wielkanocne wypieki
w Europie - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Austria, 2017
13:55 Nie lubię poniedziałku
- komedia, reż. Tadeusz
Chmielewski
15:45 Cud Życia
17:00 Teleexpress

06:05 Ella zaklęta - baśń
ﬁlmowa, prod. USA, 2004,
reż. Tommy O’Haver, wyk.
Anne Hathaway, Hugh
Dancy, Cary Elwes, Patrick
Bergin, Vivica A. Fox, Steve
Coogan, Jennifer Higham,
Eric Idle
07:55 Pytanie na śniadanie
10:25 Panorama
10:35 Pytanie na śniadanie
11:00 Policzmy się dla Polski
11:15 Działa Navarony, prod.
Wielka Brytania, USA,
1961, reż. J. Lee Thompson, wyk. Gregory Peck,
David Niven, Anthony
Quinn, Stanley Baker,
Irene Papas
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2021 - Marek
Grechuta - widowisko
muzyczne

05:05 Uwaga! - magazyn
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 Na ratunek wielorybom
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2012, reż.
Ken Kwapis, wyk. Drew
Barrymore, John Krasinski,
Kristen Bell, Dermot
Mulroney, Ted Danson
10:15 Krudowie - ﬁlm komedia,
USA, 2013, reż. Kirk De
Micco, Chris Sanders, wyk.
Nicolas Cage, Emma Stone,
Ryan Reynolds, Catherine
Keener, Cloris Leachman
12:25 Minionki - ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. KyleBalda,
Pierre Coﬃn, wyk. Sandra
Bullock, Jon Hamm

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:25 Gdzie jest Nemo?
Wielka Rafa Koralowa.
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.
09:30 Gdzie jest Dory
Gdy cierpiąca na zanik pamięci krótkotrwałej rybka
Dory nagle przypomina
sobie, że ma rodzinę, która
być może jej szuka, wraz z
Marlinem i Nemo wyrusza
w niesamowitą podróż, by
odnaleźć bliskich...
11:35 Mary Poppins
powraca
14:20 Zaplątani

07:00 Muzyczne poranki
08:20 Wakacje pana Hulot
- komedia
09:55 Sydney, brat Charliego
Chaplina - ﬁlm
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Kwadratura koła
- ﬁlm animowany
12:35 Więzi - ﬁlm animowany,
prod. Kanada, Norwegia,
2017, reż. Torill Kove
12:45 Dom Jeża
- ﬁlm animowany
12:55 Tango tęsknot - ﬁlm
animowany, reż. Marta
Szymańska
13:10 Niedziela z...
14:00 Moby Dick - dramat,
prod. USA, 1956
16:05 Wojna i pokój - Pierre
Bezuchow - serial
17:50 Rok 2020
18:20 Trzeci punkt
widzenia
18:55 Claudia, La Misteriosa
- ﬁlm dokumentalny

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
06:55 Syn Boży
09:40 Hrabia Monte
Christo
Edmund Dantes zostaje
niesłusznie skazany i
wtrącony do więzienia.
Gdy udaje mu się uciec,
powraca w rodzinne strony, aby dokonać zemsty.
12:15 Robin Hood:
Książę złodziei
Po powrocie do Anglii
Robin odkrywa, że stracił
rodzinny majątek.
Przyłącza się do bandy
rzezimieszków z lasu
Sherwood, wypowiadając
wojnę bezwzględnemu
szeryfowi Nottingham.

05:40 Ukryta prawda - program obyczajowy
08:45 Brzydula - serial, Polska
09:20 Podróż na tajemniczą
wyspę - ﬁlm przygodowy,
USA, 2012, reż. Brad
Peyton, wyk. Dwayne
Johnson, Michael Caine,
Josh Hutcherson, Luis Guzman, Vanessa Hudgens,
Kristin Davis
11:25 Karol. Człowiek, który
został papieżem
- miniserial obyczajowy,
Polska, Francja, Kanada,
Niemcy, Włochy, reż.
Giacomo Battiato, wyk.
Ennio Fantastichini,
Lech Mackiewicz, Ken
Duken, Violante Placido,
Radosław PazuraPiotr
Adamczyk, Małgorzata
Bela, Hristo Shopov
15:35 Nigdy w życiu! - ﬁlm
komedia, Polska, 2004,
reż. Ryszard Zatorski

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:05 Powrót do przyszłości
Marty McFly, przeciętny
amerykański nastolatek, zaprzyjaźniony z szalonym wynalazcą machiny do podróży
w czasie, przenosi się w rok
1955 i spotyka rodziców o 30
lat młodszych, którzy nie
chcą wziąć ślubu i spłodzić
syna. 10:35 Asteriks i Obeliks
12:30 Ści gany
14:20 Gliniarz w przedszkolu 2
Gburowaty twardziel, agent
Reed z FBI, by odzyskać skradzione dane musi działać pod
przykrywką, jako nauczyciel
w przedszkolu.
16:25 Legenda Zorro 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:40
Diabeł 23:15 Komornik
01:20 Śmierć na 1000 sposobów 02:50 SuperLudzie

SERIAL KRYMINALNY

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM ANIMOWANY

FILM OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:15 Misz Masz
czyli Kogel Mogel 3
- komedia
23:00 Sabrina - komedia
romantyczna, prod. USA,
1996, reż. Sydney Pollack,
wyk. Harrison Ford
01:15 Światło między
oceanami
- dramat, prod. Nowa
Zelandia, Wielka Brytania,
USA, 2016, reż. Derek
Cianfrance
03:35 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:55 Zakończenie dnia

16:15 Niania w Nowym Jorku
- komedia, prod. USA,
2007, reż. Shari Springer
Berman
18:00 Panorama
18:20 Polski El Greco
- ﬁlm dokumentalny
19:25 Wielkanocny Koncert
Dobrej Nadziei
- koncert
21:05 Niemożliwe
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, Hiszpania,
2012, reż. Juan Antonio
Bayona, wyk. Naomi
Watts
23:10 Człowiek w ogniu
- ﬁlm sensacyjny
01:45 Sicario - dramat
03:55 Paryż może poczekać
- komedia obyczajowa,
prod. Japonia, USA

14:10 Idealny facet - ﬁlm
komedia, USA, 2005, reż.
Mark Rosman, wyk. Hilary
Duﬀ, Heather Locklear,
Chris Noth, MikeO’Malley,
Ben Feldman, Vanessa
Lengies, Aria Wallace
16:25 Król Artur: Legenda
miecza - ﬁlm przygodowy, USA, Wielka
Brytania
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Despicable Me 3
- ﬁlm komedia
21:55 Colombiana
- ﬁlm sensacyjny
00:10 Ostatni sprawiedliwy
- ﬁlm sensacyjny
02:20 The shooter
03:20 Uwaga! - magazyn
03:40 Kuchenne rewolucje

16:30 Toy Story 4
Chudy, Buzz i reszta bandy
wyruszają na wycieczkę
z Bonnie i Sztućkiem - jej
nową, własnoręcznie
wykonaną zabawką.
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 MEGA HIT
- Król Lew
Pośród afrykańskiej
sawanny przychodzi na
świat jej przyszły król.
22:30 Love Island.
Wyspa miłości
23:45 Wyspa tajemnic
02:45 Zimna Wojna
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Tully - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2018
21:40 Kronos - Anioły
- magazyn kulturalno-społeczny
22:25 Ucieczka gangstera
- ﬁlm akcji
prod. USA, 1972, reż. Sam
Peckinpah, wyk. Steve
McQueen, Ali MacGraw, Al
Lettieri, Sally Struthers,
Slim Pickens, Richard
Bright, Bo Hopkins
00:35 Scena taneczna
01:40 Rok 2020 - cykl
dokumentalny
02:15 Okruchy dnia
- ﬁlm fabularny,
prod. USA
04:35 Baśnie z moich stron
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Rosja, 2017

15:20 Nietykalni
Sparaliżowany milioner
zatrudnia do opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie
wyszedł z więzienia.
17:35 John Carter
20:00 Mechanik:
Konfrontacja
22:00 W obronie
własnej
23:55 Everly
01:50 Taki jest świat
02:30 Dyżur - serial
dokumentalny
03:15 Dyżur - serial
dokumentalny
03:50 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

17:50 Podatek od miłości
- ﬁlm komedia, Polska,
2017, reż. Bartłomiej
Ignaciuk, wyk. Aleksandra
Domańska, Grzegorz
Damięcki, Roma
Gąsiorowska, Michal Czernecki, Anna Smołowik,
Ewa Gawryluk, Zbigniew
Zamachowski, Magdalena
Różczka
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:35 Lejdis - ﬁlm komedia,
Polska, 2008, reż. Tomasz
Konecki, wyk. Iza Kuna
00:20 Czerwony smok
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy
03:00 Ukryte piękno
- ﬁlm obyczajowy

TV Trwam
09:25 Słowo Życia 09:30 Msza
święta z Jasnej Góry 10:30
Drzewo rodzinne 11:55
Święty na każdy dzień
12:00 Regina Coeli z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Jutrzenka nadziei 14:05
Matka Teresa
15:40 100 cudownych miejsc
na świecie. Bazylika Grobu
Świętego, Jerozolima, Izrael
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Sanktuaria polskie 16:30 Zew
natury 16:55 Świadkowie
17:25 Kolory Świętości
17:30 Natura obiektywnie
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

6 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:10 Oﬁarowanie
- ﬁlm dokumentalny
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
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - Bez hamulców
- paradokumentalny
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Dzikie Karaiby

05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2013
06:25 Nie tylko sutanna
- reportaż
06:55 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
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,
prod. Niemcy, 2009
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
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

07:30 Teledyski
08:10 Rok 2020
- cykl dokumentalny
08:35 Wydarzenie aktualne
09:00 Wakacje Waltera komedia, prod. USA, 2003,
reż. Tim McCanlies, wyk.
Robert Duvall, Michael
Caine, Haley Joel Osment
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 „Tak Jest” - piosenki
Jacquesa Brela - koncert
galowy 33. Przeglądu
Piosenki Aktorskiej
13:40 Bilet na księżyc - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Niemcy, Czechy, 2019
15:00 Diabelski wynalazek
- ﬁlm fabularny
16:35 „Moje drogi”
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Tamte lata, tamte dni
- Alicja Majewska
18:30 Informacje
kulturalne

06:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
10:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce z
przestępczością na ulicach
San Francisco. Głównym
bohaterem jest sprytny
policjant Nash Bridges
(Don Johnson), który w
raz ze swoim partnerem
Joe Dominguez (Cheech
Marin) walczy z przestępczością w mieście.
11:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów

05:55 Szkoła
06:55 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:30 Rozwód. Walka
o wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 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 usz
- serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Wielkie rodziny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:25 Rain Man - dramat

17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Mata Hari - serial, prod.
Portugalia, Rosja, 2016
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Ludzkie historie
- Droga do wolności
00:50 Cafe pod Minogą
- komedia
02:30 Niania w Nowym Jorku
- komedia, prod. USA

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Żywioły Saszy
- Ogień - serial,
Polska
22:30 Kuba
Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
prod. Polska
00:05 Grzesznica
- serial, USA
01:05 Oszuści
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:25 Noc magii
03:50 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska

23:10 Lekcja przetrwania
Miliarder Charles Morse
towarzyszy młodszej
żonie, modelce Mickey,
oraz grupie fotografów
kierowanych przez Roberta Greena, w podróży
na Alaskę.
01:50 Hitman: Agent 47
Agent 47 to wychowany
w laboratorium i stworzony tylko do jednego
celu super zabójca,
którego rozpoznać
można po kodzie
kreskowym
wytatuowanym
na jego karku.
04:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:55 Dickensiada
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania,
2015, reż. Harry Bradbeer
20:00 Teatr Telewizji
- Przybysz - spektakl
teatralny
21:20 Lekkie obyczaje
- McImperium - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
23:20 Co dalej? - program
publicystyczny
23:40 Informacje kulturalne
00:05 Młoda Polska - Heimat,
reż. Emi Buchwald
00:40 Ucieczka gangstera
- ﬁlm akcji, prod. USA,
1972, reż. Sam Peckinpah
02:50 Kino nocne
- Jak narkotyk - dramat
05:15 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Pan i Pani Kiler
21:55 Sherlock Holmes:
Gra cieni
00:40 Dawid i Goliat
02:05 Dyżur - serial
dokumentalny
03:10 Na jedwabnym szlaku
03:30 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
04:15 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:40 Miami Vice
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2006,
reż. Michael Mann,
wyk. Colin Farrell, Jamie
Foxx, Gong Li, Naomie
Harris, Ciaran Hinds,
Justin Theroux
00:20 Najpierw strzelaj,
potem zwiedzaj
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, 2008,
reż. Martin McDonagh,
wyk. Colin Farrell, Brendan
Gleeson, Ralph Fiennes,
Clémence PoésyJordan
Prentice
02:40 Duchy Alaski
03:45 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Sędzia
Judy 09:25 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 Żelazny rycerz 2 Na
pograniczu Anglii i Szkocji
rodzina de Vesci toczy walki
z celtyckimi najeźdźcami.
Podczas jednej z nich ginie
syn jednego ze szkockich
wodzów, co wywołuje żądzę
krwawego odwetu. 23:50
Wzór 00:50 Śmierć na 1000
sposobów 01:50 Pękniesz ze
śmiechu

TV Trwam
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20
Sanktuaria polskie 12:40
Śladami apostoła Pawła
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Msza święta 14:30
Filmowe Życiorysy 15:35 100
cudownych miejsc na świecie
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Co by było gdyby zwierzęta
mówiły? 17:00 100 cudownych miejsc na świecie 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Rajd Katyński 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Regina Coeli 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potraﬁ
19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1
05:10 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 Odzyskane życie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - Pomocna dłoń
- paradokumentalny
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
PROGRAM INFORMACYJNY

14:45 Policzmy się
dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna - Liga
Mistrzów: 1/4 ﬁnału
23:10 Historia bez tajemnic
00:10 Deep State: tajny układ
01:15 Umrzesz dwa razy
- ﬁlm fabularny

TVP 2
05:30
06:20
06:50
07:30
10:40
10:45
11:15
11:25
11:50
12:30
13:15
14:05
14:35
15:10
16:00
16:35
17:15
18:00
18:20

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

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Mata Hari - serial, prod.
Portugalia, Rosja, 2016
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Tamara - komedia,
prod. Francja, 2015
01:30 Iskander - serial kryminalny, prod. Francja, 2017
02:30 Piesza wędrówka
- cykl dokumentalny
03:35 Zaginiona
- serial TVP
04:30 Zakończenie

29
7 kwietnia

program tv

środaWIESZ CO | NR 13/30.3.2021 r.
TVN
05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Tajemnica
zawodowa
- serial, Polska
22:35 Podwodna pułapka
- ﬁlm sensacyjny, Wielka
Brytania, USA, 2017, reż.
Johannes Roberts, wyk.
Mandy Moore, Claire Holt,
Chris Johnson, Yani Gellman, Matthew Modine
00:20 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:55 Tajemnica
zawodowa - serial
01:55 Uwaga! - magazyn
02:15 Noc magii
03:40 Szpital - program
obyczajowy

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

23:25 John Tucker
musi odejść
Trzy atrakcyjne
i podziwiane dziewczyny
z rywalizujących ze sobą
licealnych paczek
odkrywają, że każda z nich
spotyka się z tym samym
facetem: przystojnym i
klawym kapitanem szkolnej drużyny koszykówki,
Johnem Tuckerem.
01:20 Grzanie ławy
Trójka kolegów
postanawia nadrobić
niewykorzystane szanse
z młodości.
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z... rodziną
Machaliców
09:25 Diabelski wynalazek
- ﬁlm fabularny
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Nie marnuj jedzenia
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Australia, 2018,
reż. Dan Goldberg
13:30 Rzecz Polska - FSM
Syrena 105
13:45 Małgorzata Mirga
14:05 Tamte lata, tamte dni
- Alicja Majewska
14:40 Pamięć sprytna czy
zawodna? - ﬁlm
15:45 Milou w maju
- komedia, prod. Włochy,
Francja, 1990,
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Dickensiada - serial

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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

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

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 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 Naznaczony: Ostatni
klucz W kolejnym ﬁlmie
z przebojowej serii ponownie
spotkamy się z dr Elise
Rainier, wybitną parapsycholożką, która zmierzy
się z najbardziej osobistą
i przerażającą historią w swej
karierze. 23:50 Wzór 00:45
Śmierć na 1000 sposobów
01:45 Ucho Prezesa

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Genialna
przyjaciółka
- serial, prod. Włochy,
2018
21:10 Na wschód od Hollywood - Postrzyżyny
- ﬁlm fabularny,
prod. Czechosłowacja,
1980, reż. Jiri Menzel
22:55 Więcej niż ﬁkcja
- Cena wszystkiego - ﬁlm
dokumentalny, prod. USA,
2018, reż. Nathaniel Kahn
00:45 Jazz - Czterdzieści lat
minęło...
01:55 Co dalej? - program
publicystyczny
02:20 Informacje kulturalne
02:45 Lekkie obyczaje
- McImperium - ﬁlm obyczajowy, prod. USA, 2016,
reż. John Lee Hancock

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Żywioł. Deepwater
Horizon
Wybuch morskiej
platformy wiertniczej
doprowadza do największego wycieku ropy
w historii USA.
22:00 Kaznodzieja
z karabinem
00:30 Ostatni Mohikanin
02:55 Dyżur - serial
dokumentalny
03:35 Taki jest świat
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:40 Czas mroku
- ﬁlm obyczajowy, Wielka
Brytania, USA, 2017, reż.
Joe Wright, wyk. Gary
Oldman, Kristin Scott
Thomas
00:15 Pieniądze to nie
wszystko
- ﬁlm komedia, Polska,
2001, reż. Juliusz Machulski, wyk. Marek Kondrat,
Stanisława Celińska,
Sylwester Maciejewski,
Cezary Kosiński, Hanna
Mikuć
02:30 Zabójcy królowych
piękności
03:35 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Świat na
wyciągnięcie ręki 11:25 Kabwe 11:30 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20
Historia, której nie pamiętam
13:15 Ivato
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:30 Geniusz Stworzenia
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Na zdrowie 16:30 Po co
nam wykopaliska? 17:00
Po stronie prawdy 17:30
Rykoszetem
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

8 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Dom Nadziei
- ﬁlm dokumentalny
08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
- magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- Dzikie Karaiby.
Rytm życia

05:00 Cafe piosenka
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:25 Smaki świata po polsku
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
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
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Sprawa dla reportera
21:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:30 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:15 Motel Polska

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 sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:50 Mata Hari - serial, prod.
Portugalia, Rosja, 2016
22:50 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Licencja na zabijanie
- ﬁlm sensacyjny
02:00 Jak ona to robi?
- komedia
03:40 Bez tożsamości - serial,
prod. Hiszpania, Niemcy
04:30 Art Noc - Kobieta niejedno ma imię - koncert

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Testosteron - ﬁlm
komedia, Polska, 2007,
reż. Andrzej Saramonowicz, Tomasz Konecki,
wyk. Piotr Adamczyk,
Borys Szyc, Maciej Stuhr,
Krzysztof Stelmaszyk,
Cezary Kosiński, Tomasz
Karolak, Tomasz Kot
01:05 Żywioły Saszy - Ogień
- serial, Polska
02:05 Uwaga! - magazyn
02:25 Noc magii
03:45 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
- 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 Przyjaciółki
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
FILM OBYCZAJOWY

23:10 Mama na obcasach
Helen Harris prowadzi
beztroskie życie. Pracuje
w agencji modelek i całe
dnie spędza na sesjach
fotograﬁcznych i pokazach
mody. Jednak pewnego
dnia jeden telefon diametralnie zmieni jej życie.
Siostra i szwagier Helen
giną w wypadku samochodowym. Z pozostawionego przez nich testamentu
jasno wynika, że Helen
w razie ich śmierci ma
zaopiekować się dziećmi.
01:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Tamte lata, tamte dni
- Alicja Majewska
09:00 Milou w maju - komedia,
prod. Włochy, Francja,
1990, reż. Louis Malle,
wyk. Renaud Danner,
Jeanne Herry - Leclerc,
Rozenne Le Tallec
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 „Tak Jest” - piosenki
Jacquesa Brela - koncert
galowy 33. Przeglądu
Piosenki Aktorskiej
13:25 Rok 2020
13:55 Trzeci punkt widzenia
14:30 Elena Ferrante,
gorączka czytania
15:55 300 mil do nieba
- dramat, prod. Polska
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Rzecz Polska
18:10 Polska. Siła obrazu
18:30 Informacje kulturalne
SERIAL KOSTIUMOWY

18:55 Dickensiada
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu
- Eskorta
21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Eskorta
- western
23:40 Tego się nie wytnie
00:05 Scream for
me Sarajevo
- koncert Bruce’a
Dickinsona - ﬁlm
01:30 Co dalej? program
publicystyczny
01:50 Informacje kulturalne
02:25 Na wschód
od Hollywood
04:10 Kino nocne - Bajland
- ﬁlm obyczajowy

TV Puls
06:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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 Szpieg, który
mnie rzucił
22:10 Pan i Pani Kiler
KOMEDIA

00:10 Jeszcze dalej
niż Północ
- komedia
Naczelnik poczty
z południa Francji zostaje
za oszustwo przeniesiony
na daleką północ.
02:20 Przypadki
Cezarego P.
Po stracie majątku
znany aktor zmienia
miejsce zamieszkania.
W nowym domu poznaje
sąsiadów, a szefowa
agencji aktorskiej pomaga
mu wrócić do świata show
biznesu.
03:10 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:50 Taki jest świat
04:25 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

TVN 7
05:55 Szkoła
06:55 Szpital
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:30 Rozwód. Walka
o wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment - program
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 LAB
14:00 Sąd rodzinny
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
FILM SF

21:30 Marsjanie atakują
- ﬁlm S-F, USA, 1996,
reż. Tim Burton,
wyk. Jack Nicholson,
Glenn Close, Annette
Bening, Michael J. Fox,
Pierce Brosnan, Sarah
Jessica Parker, Martin
Short, Lisa Marie, Rod
Steiger, Danny DeVito,
Natalie Portman
23:50 Wiecznie żywy
- ﬁlm horror, USA, 2013,
reż. Jonathan Levine,
wyk. Nicholas Hoult,
Teresa Palmer, Analeigh
Tipton, Rob Corddry,
John Malkovich
01:55 Zabójcy królowych
piękności
02:55 Druga strona medalu
03:35 Noc magii

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 Galileo
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Straszny
ﬁlm. Grupa nastolatków niezbyt błyskotliwa Buﬀ y,
jej najlepsza przyjaciółka
Brenda, wiecznie naćpany
Shorty, gwiazda szkolnego
futbolu Ray, złotousty Greg,
nadpobudliwy Bobby i jego
przesadnie cnotliwa dziewczyna Cindy - ucieka przed
maniakalnym mordercą.

TV Trwam
11:35 Przyroda i ludzie 12:00
Regina Coeli 12:03 Informacje dnia 12:20 Po stronie
prawdy 12:50 Wyszyński
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:30 Na przekór ciemności
15:45 Kolory Świętości
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Akademia pro-life 17:05
Maryja z Nazaretu w Jej
Zwiastowaniu 17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Akademia pro-life 19:30
Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
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Fot. użyczone (Archiwum Henryka Fortońskiego)

» Maraton Pokoju na wózkach (1987 rok). Uczestnicy przygotowują się do startu przed
nieistniejącym już Stadionem Dziesięciolecia, a wśród nich także wałbrzyszanie
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krotne medalistki lekkoatletycznych MP w konkurencjach
rzutowych. Znakomitymi zawodnikami i wielokrotnymi
medalistami MP byli też: Józef
Rudzki (narciarstwo alpejskie),
Artur Krasucki, Adam Piątkowski i Stanisław Pałczyński (tenis stołowy), Jarosław Kwiecień (szachy). Z pewnością
nie wszyscy też wiedzą, że
Start Wałbrzych miał również
swojego reprezentanta podczas trzech Zimowych Igrzysk
Olimpijskich. To Janusz Hojka,
który startował w slalomie
narciarskim w Albertville, Lillehammer oraz Nagano.
W sierpniu 1997 roku z
inicjatywy Eugeniusza Skarupy powołano do życia nowy
organizm – Klub Sportowy
Niepełnosprawnych Start Wałbrzych. Zresztą za sprawą
Skarupy w 1980 roku podczas
paraolimpiady w holenderskim Arnhem byliśmy świadkami jednego z ważniejszych
wydarzeń w dziejach sportu
niepełnosprawnych z Wałbrzycha. Nasz reprezentant
zdobył srebrny medal w wyciskaniu sztangi na ławeczce,
osiągając bardzo dobry wynik
152,5 kg przy masie ciała
49,7 kg. Został wicemistrzem
olimpijskim. W 1978 roku w
tej samej dyscyplinie sportu
Eugeniusz Skarupa zajął trzecie miejsce w ME w Paryżu
oraz drugie w MŚ w Anglii.
Na koniec przypomnijmy
o wyjątkowym człowieku,
Henryku Fortońskim, który
nie nasi siatkarze wywalczyli trafiła pod skrzydła Górnika po 2000 roku stał się chyba
srebrne medale, a w Atlancie i znów zaczyna się rozwijać.
najbardziej popularnym sporw 1996 roku uplasowali się
Nie jesteśmy w stanie towcem niepełnosprawnym
razem z kolegami z siatkar- wyliczyć wszystkich meda- z Wałbrzycha. Przy pomocy
skiego teamu ponownie na li, które zdobyli wałbrzyscy jednego z banków zaczął na
trzeciej lokacie.
sportowcy niepełnosprawni i rowerze przemierzać Polskę
Spore sukcesy odnosili też podać pełnej listy medalistów i Europę. Pierwszym jego
koszykarze, którzy w 1984 krajowego czempionatu, ale wyczynem było objechanie
roku zdobyli dla Startu Wał- kilkoro na pewno zasługuje dookoła Polski. Fortoński przebrzych pierwszy medal MP, na wzmiankę. To Tadeusz jechał dokładnie 3485 km. W
ten z najmniej cennego krusz- Kruszelnicki, medalista MP w 2003 roku niepełnosprawny
cu. To była zapowiedź kolej- rzutach dyskiem i oszczepem wałbrzyszanin, który stracił w
nych dobrych wyników, które oraz w pchnięciu kulą, Wiktor kopalni nogę i musiał nauczyć
przyszły pod koniec następnej Korzeniowski, który medale się żyć z protezą, wyruszył w
dekady. W latach 1998-2000 zdobywał w LA, pływaniu i Europę. Pokonał trasę od Nietenisie sto- miec, poprzez Holandię, Franwałbrzyscy koszykarze na
łowym, czy cję, Hiszpanię, aż do Portugalii
wózkach trzy razy
Teresa Żyła i w jedną stronę. Wracając do
z rzędu zajęli
trzecie miejKrystyna Ła- Polski przejechał przez Włosce w MP, a w
ska, wielo- chy, Słowenię, Austrię i Cze1990 roku odchy. Łącznie w ciągu dwóch
nieśli najmiesięcy blisko 9 tys. km.
większy
Potem były wyjazdy do Watysukces,
kanu, Aten, gdzie odbywały
się igrzyska olimpijskie,
zostapodjęcie wyprawy do
jąc mistr zem
Norwegii, na najdalej
kraju.
wysunięty punkt na
Niepółnoc Europy, Stambudawłu i Gibraltaru. Jak wyliczył
no ta
wałbrzyski bohater, podczas
swoich wypraw przejechał
dysc y - » Niepełnosprawny Henryk Fortoński (z prawej) podczas
łącznie prawie 30 tys. km.
jednej ze swoich licznych wypraw rowerowych
Tomasz Piasecki
plina

Oni też potrafią zwyciężać!
O sporcie niepełnosprawnych wielu przypomina sobie dopiero wtedy, gdy odbywa się paraolimpiada. Wcześniej i później mało kto słyszy o sukcesach sportowców choćby tych jeżdżących na wózkach.
A my wbrew wszystkiemu spróbowaliśmy dokopać się do osiągnięć
niepełnosprawnych.
Nie było to łatwe zadanie.
Zdecydowanie powszechniejsze jest nagłaśnianie „pierdylnastego” meczu piłkarzy
lub nie wiadomo którego już
z rzędu wyczynu tenisistów.
Tymczasem nie wiemy, czy
wiecie, ale w 1975 roku grupa
osób pod przewodnictwem
Włodzimierza Utechta powołała w Wałbrzychu Międzyspółdzielniane Ognisko Sportu,
Rehabilitacji, Turystyki i Wypoczynku Start Wałbrzych. Inna
sprawa, że dłuższej nazwy nie
dało się już chyba wymyślić.
Dobrze, że ognisko powstało.
Pierwszą siedzibą organizacji
był budynek przy ul. Solickiej w
Szczawnie-Zdroju. Od tej pory
właściwie możemy mówić o
zorganizowanej aktywności
sportowców niepełnosprawnych w mieście i regionie.
Ale to rok 1974 należy zapamiętać jako ważną datę
w historii. To wtedy władze
Międzynarodowej Organizacji
Sportu Inwalidów (ISOD) zdecydowały, by rywalizacje osób
niepełnosprawnych traktować
jako sport kwalifikowany.
W ramach wałbrzyskiego Startu funkcjonowało 11

dyscyplin: siatkówka na stojąco (istnieje też siatkówka
na siedząco), koszykówka na
wózkach, gry zespołowe dla
niewidomych (goll ball oraz
piłka bramkowa) traktowane
jako jedna dyscyplina, piłka
nożna, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, narciarstwo
biegowe i zjazdowe (alpejskie), tenis stołowy, szachy,
dżudo, strzelectwo, pływanie,
pięciobój oraz maratony na
wózkach.
Pamiętacie na pewno, jak
jeszcze pod koniec poprzedniego stulecia osoby na wózkach inwalidzkich przemierzały trasę wokół osiedla Podzamcze. Pierwszy maraton na
wózkach odbył się w Wałbrzychu 25 września 1983 roku, a
na starcie stanęło 34 śmiałków. Zawodnicy rywalizowali
na trzech dystansach: 4, 6 i
8 km. Na najdłuższym z nich
zwyciężył Ryszard Fornalczyk
z Koszalina, a drugi linię mety
minął Tadeusz Kruszelnicki z
Wałbrzycha. Dodajmy jeszcze,
że dystans 6 km najszybciej
pokonał wałbrzyszanin Jerzy
Pilarski. Potem stopniowo
wydłużano trasę zawodów,

które nazwano Ogólnopolskim Maratonem Inwalidów
na wózkach. Rywalizowano
na 10, 15 i 30 km. W końcu
zdecydowano się wytyczyć
koronną trasę, czyli 42.195 m.
Zawody odbywały się do połowy lat 90. i zawsze gromadziły na starcie wytrawnych
maratończyków na wózkach.
Bardzo popularną w całym
regionie dyscypliną była siatkówka na stojąco. Ponownie podkreślamy drugi człon
nazwy z prostej przyczyny,
ponieważ od 2000 roku uprawiana jest również siatkówka
na siedząco. Siatkarze Startu
po awansie do I ligi, w 1988
roku osiągnęli największy
sukces w historii klubu. Zostali
mistrzami Polski. Wcześniej w
1984 roku zdobyli brąz, a w
1989 roku zajęli drugie miejsce w MP inwalidów. Wałbrzyszanie Jerzy Kruszelnicki
i Stanisław Leja przez wiele
lat grali w pierwszej szóstce
reprezentacji Polski tej dyscypliny sportu uczestnicząc w
MŚ, a także IO. W Seulu razem
z zespołem zdobyli brązowe
krążki, cztery lata później podczas Paraolimpiady w Barcelo-

31

Sport

WIESZ CO | NR 13/30.3.2021 r.

Fot. Ryszard Burdek

» Zespół z Pelplina był bliski sprawienia niespodzianki w Wałbrzychu

Ależ pokazali się na mapie

meczu z tego powodu byli Damian Durski, Damian Cechniak
i Kamil Zywert. Bardzo późno
obręcz zaczął z kolei dziurawić Tomasz Ochońko, ale na
szczęście Górnik mógł liczyć
na duet Jakóbczyk-Maciej
Bojanowski, który wspólnie
„wykręcił” 46 punktów. Bez
ich udziału trudno byłoby myśleć o zwycięstwie, czyli idealnym prezencie dla Macieja
Koperskiego, dzień wcześniej
obchodzącego dwudzieste
drugie urodziny.
Na zakończenie rundy zasadniczej Suzuki 1 Ligi Górnicy zmierzą się na wyjeździe
z Dzikami Warszawa. Nasi
są wciąż w grze o pozycję
lidera, ale muszą liczyć na
potknięcie Czarnych Słupsk
w Prudniku, z walczącą o
ligowy but Pogonią. Faza
play-off rusza zaraz po Wielkanocy, a w maju poznamy
zwycięzcę całych rozgrywek.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Decka Pelplin
93:87 (24:24, 26:22, 22:27,
21:14)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk
25, Bojanowski 21, Zywert 13
(10 as), Cechniak 10, Durski 9,
Ochońko 8, Koperski 3, Malesa 2, Wróbel 2, Ratajczak 0.
Dominik
Hołda

Suzuki 1 Liga: Decka Pelplin mocno postraszyła Górnika w Aqua-Zdroju. Passa zwycięstw wałbrzyszan nie została ostatecznie przerwana, bo biało-niebiescy wygrali po raz dziewiąty z rzędu. Tym
razem 93:87.
To nie tak miało być! Przygotowując się do internetowej transmisji z meczu jak
zwykle doczytałem o koszykarzach rywali, wydrukowałem też statystyki. Na
pewny triumf gospodarzy
wskazywały wszystkie znaki
na niebie i ziemi. Górnik to
wicelider rozgrywek, Decka
walczy o utrzymanie, zajmując w zestawieniu ostatnią
bezpieczną pozycję. Nasi
wygrali osiem wcześniejszych
meczów, pelplinianie z kolei
przegrali cztery. Mając na
uwadze te przesłanki, spodziewałem się scenariusza, w
którym mecz będzie już rozstrzygnięty w połowie trzeciej
kwarty. Dlatego też przygotowałem trochę informacji
o pelplińskich zabytkach, z
naciskiem na XIV-wieczny
gotycki kościół po to, by móc
jakoś wypełnić czas podczas
transmisji. Rzeczywistość
dość szybko mnie jednak

zweryfikowała, bo goście byli
bardzo bliscy zwycięstwa.
Dla wielu z was Pelplin jest
pewnie bliżej nieokreślonym
punktem na mapie Polski. Nic
w tym wstydliwego, to małe
miasteczko, niezbyt rzucające
się w oczy. To część Kociewia,
regionu północnej Polski,
położonego na zachodnim
brzegu Wisły. Największym
miastem w tamtych stronach
jest Tczew, dla mnie pamiętny
z dzieciństwa, bo często przesiadałem się tam w drodze
na Mazury, do rodziny. To
właśnie tczewski dworzec kolejowy wyróżnia nadziemne
przejście między peronami.
Ale nie o Tczewie dziś, a o
oddalonym o 25 km na południe Pelplinie. Ten wypływa
na szersze wody właśnie
dzięki koszykówce. Beniaminek 1 ligi w Aqua-Zdroju
postawił się, na dwie minuty
przed końcem czwartej kwarty prowadził 83:82. Kolejne

pięć punktów z rzędu zdobył
jednak niezawodny Krzysztof
Jakóbczyk i podopieczni Bartosza Sarzały musieli włożyć
szampana z powrotem do
zamrażarki. Raz jeszcze okazało się, że przy Ratuszowej
patent na wygrywanie ma
jedynie WKK Wrocław. Po
meczu szkoleniowiec gości
długo spacerował wokół parkietu, usiadł nawet na krześle

naprzeciwko Jakóbczyka,
prowadząc z nim pogawędkę, zapewne oczekując wytłumaczenia, dlaczego ligowy
weteran zepsuł pelplinianom
sobotnie popołudnie na Dolnym Śląsku.
Decka zagrała w Wałbrzychu bardzo zespołowo, aż
siedmiu graczy zanotowało
dwucyfrową zdobycz punktową. Kto wie, może to grono

byłoby jeszcze szersze, ale Olek Załucki,
ważny zawodnik w rotacji
gości, odniósł kontuzję
niedługo po pojawieniu się
w grze. Pelplinianie konsekwentnie atakowali obręcz,
wymuszając mnóstwo przewinień gospodarzy. Pięć fauli
w dwanaście minut zapisał na
swoim koncie Marcin Wróbel,
a o włos od wykluczenia z

Widzi, nawet jak nie patrzy

Kamil Zywert to taki gość, który pewnie wypatrzyłby toczącą się groszówkę po słynnym skrzyżowaniu
w tokijskiej dzielnicy Shibuya, które w godzinach szczytu przekracza na zielonym świetle kilka tysięcy
osób. Nie miałby też raczej problemu dostrzec z przelatującego samolotu nad amazońską dżunglą mrówki
ognistej wdrapującej się na jakieś drzewo. On widzi więcej nawet jak ma zamknięte oczy. To prawie jak
Chuck Norris, który jak wiadomo szybciej stoi niż wy biegniecie. Kamil udowodnił to w meczu z Decką.
Dodajmy, spotkaniu trudnym jak diabli, w którym nic nie było proste. No może poza jednym. Dla rozgrywającego Górnika Trans.eu jak zwykle wielką przyjemnością było obsługiwanie kolegów z drużyny ostatnimi
podaniami. Łącznie w sobotnim starciu zaliczył 10 asyst, a do tego dołożył 13 pkt.
Zywert, a właściwie jego długie ręce, przypominają nam trochę metalowe ramiona pewnej maszyny, którą
znajdziecie na każdym deptaku nadmorskiej miejscowości. Nie wierzymy, że komukolwiek udało się, wykorzystując
szczypce zamocowane na wysięgniku, wyciągnąć z przeszklonej gabloty jakiegoś pluszaka. Kamil za to niejednemu rywalowi „wyjmował” już piłkę z kozła. I niech robi to dalej. A przy tym asystuje, zbiera i zdobywa punkty. Już
wkrótce w fazie play-off.
ToP
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Pisanki wiszą też na drzewach
Zdziwieni? Bo my wcale. Nie takie rzeczy widzieliśmy. W różny sposób obchodzona jest
bowiem Wielkanoc na świecie. Znów przyglądamy się raczej niespotykanym w Polsce
zwyczajom. Tym razem zaglądamy do Niemiec, Francji, Rosji i Meksyku.
MEKSYK

NIEMCY

Podobnie jak w Polsce
obchody Wielkanocy zaczyna tu Niedziela Palmowa.
Co ciekawe, po procesji i
poświęceniu gałązek Meksykanie palą je, a popiołem
posypuje się głowy. To tak
jak w Polsce. U nas ten zwyczaj przypisany jest do Środy
Popielcowej. Z kolei w Wielki
Piątek ulicami przechodzą
kolorowe korowody.
W Meksyku nie ma zwyczaju robienia pisanek, a nawet
malowania jaj. Mieszkańcy
nie idą też do kościołów ze
„święconką”. Coraz częściej
dzieci dostają wielkanocne
zajączki z czekolady. Jest to
wpływ amerykańskiej kultury.
Źródło: www.polki.pl

FRANCJA

Gdy dzwony łakocie zrzucają
» Do najbardziej znanego zwyczaju nad Sekwaną należy poszukiwanie czekoladowych jajek

Źródło:
www.podrozenafali.blogspot.com

pielgrzymki do Rzymu, francuskie dzwony zrzucają wszystkie słodycze. Inną rozrywką
jest toczenie ugotowanych na
twardo jajek. Chodzi w niej o
to, żeby stłuc skorupkę innym,
ale nie naruszyć swojego jajka.
W niektórych regionach Francji
dziewczęta w Wielką Niedzielę
powinny wstać przed wschodem słońca, pójść nad strumyk,
by zaczerpnąć wody i przy-

nieść ją do domu. Podobno
jest znakomitym środkiem na
zachowanie urody i zdrowia.
W Wielkanoc królują rozmaite słodycze – głównie
czekoladowe zające, baranki
oraz ryby. Jednak to nie one
dominują na wielkanocnym
stole. Najpopularniejszą potrawą świąteczną we Francji
jest udziec jagnięcy.
Źródło: www.regiodom.pl

» W Niemczech spotkacie drzewa udekorowane pisankami
lub fantazyjnie pomalowanymi wydmuszkami

ROSJA

Chrystus zmartwychwstał

Rosyjską Wielkanocą jest
Pascha, poprzedzona 40-dniowym postem, lecz znacznie
surowszym niż w Polsce. Nie
wolno jeść nie tylko mięsa,
ale też nabiału i białego pieczywa.
Podobnie jak u nas w sobotę święci się pokarmy, głównie
jajka, które tak jak w Polsce
symbolizują życie. W sobotnią noc Rosjanie udają się na
kilkugodzinne nabożeństwa,
które połączone są z uroczy-

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/P-Kheawtasang)

Do najbardziej znanego
zwyczaju nad Sekwaną należy
poszukiwanie czekoladowych
jajek. Poszukiwanie łakoci zaczyna się zwykle w niedzielny
poranek, gdy najmłodsi wyruszają odnaleźć czekoladki
ukryte przez dziadków i rodziców zarówno w zakątkach
mieszkania, jak w ogrodzie. Z
tą tradycją wiąże się legenda,
według której to powracające z

U naszych zachodnich
sąsiadów świetną zabawą
jest poszukiwanie ukrytych
prezentów. Zwykle jakichś
drobiazgów, pozostawionych
przez zajączka. Niemcy chętnie dekorują domy świątecznymi drzewkami zwanymi
„bukietami wielkanocnymi”,
na których zawieszają kolorowe jajka – zwykle pisanki
lub po prostu pomalowane
w fantazyjny sposób wydmuszki.
Gałązki umieszczane są w
wazonach, na drzewach rosnących przed domem, w
ogrodach lub na balkonach.
Zanikającą tradycją jest
też rozpalanie w Wielkanoc
wielkich ognisk, przy których
dawniej zbierali się mieszkańcy i żegnali zimę, witając
jednocześnie wiosnę.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/Wirestock Creators)

» W Meksyku nie ma zwyczaju robienia pisanek, a nawet
malowania jaj, ale tancerze chętnie pokazują na ulicach
swoje umiejętności

Tu jajka zwisają z gałązek

stymi procesjami wiernych
wokół cerkwi. Dla wyznawców prawosławia Niedziela
Wielkanocna jest czasem biesiady, odwiedzania bliskich
i składania życzeń. Według
tradycji powinna rozpocząć się
od radosnego bicia dzwonów,
zwiastujących zmartwychwstanie Chrystusa.
Rosyjska tradycja wielkanocna mówi o tym, by gości
trzy razy pocałować w policzek, wypowiadając słowa

» Jajka w Rosji zdobi się wcześniej niż
u nas i przeważnie na kolor czerwony

„Christos woskresie” (Chrystus
zmartwychwstał) na co powinno odpowiedzieć się „Woistinu woskresie” (Prawdziwie
zmartwychwstał). Rosjanie
w tym dniu obdarowują się
pisankami i innymi drobnymi
prezentami, które mają przynieść szczęście. Jajka zdobi
się wcześniej niż u nas i przeważnie na kolor czerwony, co
symbolizuje zmartwychwstanie i śmierć Jezusa.
Źródło: www.instytutintl.pl

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Zamiast pisanek zajączki
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Zwyczaj święcenia pokarmów ma
wczesnośredniowieczną tradycję

Nie tylko jaja, chleb i baranek
Czego nie może zabraknąć w koszyczku wielkanocnym i dlaczego? Czasem pewne czynności wykonujemy mechanicznie. Nie zastanawiamy się
nad zwyczajami, ale może czasem warto dowiedzieć się, dlaczego robimy to „tak, a nie inaczej”. Wielkanoc to doskonały moment, żeby poznać
tradycję.
Zwyczaj święcenia pokarmów ma wczesnośredniowieczną tradycję, choć korzenie sięgają prawdopodobnie
czasów pogańskich. Błogosławieństwo żywności, zgodnie
z tradycją sięga VII wieku,
natomiast kształt święconki
– z chlebem i jajkami odnotowany został przez kronikarzy
w XII wieku. Zwyczaj przygotowywania święconki znany
jest w całej Polsce – choć w
niektórych regionach upowszechnił się dopiero w XX
wieku – a także w części Austrii, Słowenii i w Niemczech.
Koszyk użyty do święconki powinien być wiklinowy

lub zrobiony ze słomy albo
sosnowych gałązek. Wyścielony serwetą, ozdobiony
bielą koronek, wstążkami i
zielenią bukszpanu lub gałązek barwinka czy borówki.
Koszyki rzadziej ozdabiane
są też wiosennymi baziami
wierzbowymi.
Chleb symbolizuje ciało bóstwa, ofiarę składaną bóstwu,
płodność, światło... To podstawowe pożywienie człowieka
od czasów przedhistorycznych, wyrabiany przez niego
w młodszej epoce kamiennej,
prawdopodobnie od ok. 12
000 lat, w postaci placków z
mąki i śruty pieczonych na roz-

grzanych płytach kamiennych
w popiele. Prawdopodobnie
to Egipcjanie jako pierwsi
nauczyli się świadomie podnosić gąbczastość i pulchność
chleba przez wzbudzanie fermentacji.
Chleb miał duże znaczenie
w całym roku obrzędowym
zarówno kościelnym, jak i
ludowym. We wszystkich
uroczystościach związanych
ze świętami chleb odgrywał
istotną rolę. Jego motyw ściśle
jest związany z legendami i
przypowieściami biblijnymi,
szczególnie z ewangeliczną
historią o pomnożeniu chleba przez Jezusa. Dwukrotny

cud dokonany podczas jego
publicznej działalności w Galilei w okolicach Kafarnaum,
drugie rozmnożenie określane
było, jako „cud siedmiu chlebów i ryb”. Wagę chleba podkreśla też kościół nazywając
go eucharystycznym ciałem
Chrystusa. Uznawany za „dar
Boży” od zawsze otaczany był
w Polsce szacunkiem i czcią.
Święcenie kurzych jaj chrześcijaństwo przejęło jako emblemat zmartwychwstania
Chrystusa (który wstał z grobu
jak pisklę z jajka), z zachowaniem pogańskich, wiosennych,
kwietnych ozdób symbolicznych (u nas pisanki i kraszanki).

Sól to minerał uznawany
za cenny, rzadki i życiodajny.
Dawniej posiadał moc odstraszania wszelkiego zła, w
tym złych duchów i ciemnych
mocy. Bez soli nie ma życia, a
jej marnotrawienie uznawane
było nie tylko za nieodpowiedzialność, ale i grzech.
Sól to także oczyszczenie,
sedno istnienia i prawdy, a
także doskonały sposób na
konserwowanie pokarmów
i przechowywanie ich przez
zimę. Sól chroniła domostwa
przed zepsuciem żywności.
Jajka stanowiły zawsze
ważną część posiłku. W starożytnym Rzymie od nich zaczy-

nano ucztę. Zgodnie z tradycją
barwienie świąteczne jajek
wiązało się z legendą. Wedle
niej Maria Magdalena, która
pierwsza ujrzała Chrystusa
zmartwychwstałego, pobiegła
do domu i zauważyła, że jajka
w jej gospodarstwie zabarwiły się na czerwono.
Wędlina w koszyczku i na
świątecznym stole podobnie
jak masło to znak kończącego
się postu. Wędlina zapewnia
zdrowie i płodność, a także świadczy o dostatku, bo
przecież nie każdy mógł sobie
pozwolić na ten szczególny
pokarm. Niegdyś święcono
nawet najmniejsze jej cząstki,
a od XIX wieku rolę tę przejęła
polska wędzona kiełbasa.
Obok pisanek w koszyku
nie może zabraknąć baranka
jako symbolu samego Jezusa
Chrystusa, jego niewinności i ofiarności. Najczęściej
wykonany jest z cukru bądź
zwykłego ciasta. Baranek Boży
symbolizuje ofiarę Jezusa na
krzyżu, którą złożył dla odkupienia ludzkości. Baranek
wielkanocny to też medalik z
wosku poświęcony przez papieża, z odciśniętą na awersie
podobizną Jana Chrzciciela, a
na rewersie Baranka. Medalik
miał chronić przed złem i chorobami. Zając jest natomiast
symbolem płodności, wiosny
i odrodzenia.
Święcenie ciasta i jego
obecność w koszykach ze
święconką upowszechniła się
stosunkowo niedawno. Jest
ono symbolem umiejętności
i doskonałości domostwa, a
także pochwałą umiejętności
domowych gospodyń. Ciasto
w koszykach reprezentowane
jest głównie przez wielkanocne baby. Do święcenia powinno się używać wypieków
własnych, a nie kupionych w
piekarni lub cukierni.
Chrzan zawsze był starym
ludowym znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy.
Współdziałając z innymi potrawami zapewniał ich skuteczność, dodawał smaku i
mocy. Chrzan symbolizuje
zwycięstwo nad żalem, jaki
towarzyszył męce i śmierci
Jezusa. Dawniej śniadanie
świąteczne rozpoczynało się
od zjedzenia laski chrzanu,
który, podobnie jak inne potrawy wielkanocne chrześcijan, przypomina żydowską
wieczerzę paschalną zwaną
sederową.
Redakcja
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Fot. Ryszard Burdek/UM Świdnica

» Świdnica i Trutnov wspólnie dbają o rozwój

Musimy trzymać się razem
Są rozmaite projekty unijne, o których pewnie dość się naczytaliście. Czy ten
kryjący się pod nazwą „Miasta Świdnica i Trutnow razem dla rozwoju” jest wyjątkowy? Jesteśmy przekonani, że pogłębi współpracę gospodarczą obu miast.
Chodzi w nim przecież o wspieranie przedsiębiorczości i rozwój biznesu. A na
tym powinno zależeć każdemu.
Truizmem jest pisanie, że pandemia COVID-19 będzie miała wielki
wpływ na sytuację gospodarczą pogranicza polsko-czeskiego. To pewne
jak to, że jutro wstanie słońce, ale nie
można czekać z założonymi rękami
jak na wyrok. Trzeba poszukać sposobów na ożywienie gospodarcze
miast i spróbować wprowadzić
nowe, skuteczne formy współpracy,
które nie tylko ułatwią przetrwanie
mikro, małym i średnim firmom, ale
też pobudzą ich do rozwoju. Ten

projekt ma pomóc właśnie firmom z
sektora (MŚP).
Jedną z głównych barier we
współpracy transgranicznej są kłopoty w nawiązaniu owocnych relacji
z zagranicznymi przedsiębiorcami.
Do tego dochodzi brak informacji
o partnerach w sąsiednim kraju,
ich potrzebach oraz słaba promocja
wydarzeń gospodarczych organizowanych w miastach, jak choćby
targi, jarmarki, konferencje, spotkania branżowe. Dzięki projektowi

wykorzystana i rozszerzona zostanie
współpraca instytucji pracujących
na rzecz rozwoju firm ulokowanych
na polsko-czeskim pograniczu.
Najmniejsze podmioty są najmniej odporne na wstrząsy gospodarki, najszybciej tracą płynność
finansową i nie mają kapitału, który
mogą wykorzystać po okresie zastoju. Dlatego właśnie do nich skierowany jest projekt. W tym miejscu
ważne jest, by poszerzyć współpracę rozmaitych instytucji, samorzą-

dów, organizacji pozarządowych, a
także lokalnego biznesu w regionie
przygranicznym. Połączenie sił w
trudnym momencie pozwoli mikro
i małym przedsiębiorstwom działać
na szerszym obszarze, co da im
szansę na utrzymanie biznesu i jego
rozwój. Wartością dodaną będzie
ponadto utworzenie Polsko-Czeskiego Banku Zdjęć, z którego będą
mogli bezpłatnie korzystać partnerzy i uczestnicy projektu np. w
swoich materiałach promocyjnych.

A teraz konkrety. Zorganizowanych zostanie wiele działań w
Świdnicy i Trutnowie.
Zaczynając od wizyt studyjnych dla przedsiębiorców kryjących się pod hasłem „Wymiana
dobrych praktyk”, poprzez organizację targów, po organizację spotkań informacyjnych
dla lokalnych firm i stworzenie
wspólnej bazy fotografii dostępnej bezpłatnie dla wszystkich
zainteresowanych.

Najważniejsze informacje o projekcie
Tytuł: „Miasta Świdnica i Trutnow razem dla rozwoju”
Źródło: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002574
Całkowita wartość projektu: 21 654,00 euro
Wysokość dotacji: dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 18 405,90 euro
(85%), z budżetu państwa 1 082,70 Euro (5%)
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Szukaj geoportalu

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Geoportal świdnicki to wszystko w jednym miejscu

Wchodzisz i wiesz wszystko
Jak często miotacie się surfując w internecie? Przeglądacie kolejne strony i w żaden sposób nie możecie znaleźć tego, co akurat potrzebujecie. Inaczej jest z geoportalem świdnickim. Wszystkie dane o mieście znajdziecie w jednym miejscu. Ten adres
warto zapamiętać: www.geoportal.um.swidnica.pl.
W takich przypadkach często
pada znane sformułowanie:
„innowacyjny sposób prezentacji informacji”. Żeby zwrócić
uwagę czytelników. Rozumiecie? Taki marketing, trik,
na który wielu się łapie. My
nie będziemy tego robić, bo
doskonale wiemy, że na geoportalu znajdziecie wszystkie
dane wytwarzane i gromadzone zarówno przez miasto
Świdnica, jak i podległe mu
jednostki organizacyjne. Dlatego to żaden marketing. Tak po
prostu jest, i tyle. Zresztą zaraz
wam to udowodnimy.

Rozbudowują System

Świdnica jako jedno z niewielu miast na Dolnym Śląsku
stale rozbudowuje System Informacji Przestrzennej. I to jest
właśnie wspomniany przez nas
wcześniej geoportal, w którym
tworzone są nowe moduły we
współpracy z mieszkańcami. To
oni zgłaszają swoje potrzeby i
sugerują, co jeszcze powinno
znaleźć się na platformie. Geoportal świdnicki jest ponadto
inspiracją dla innych gmin, jakie
stosować rozwiązania, a także w
jaki sposób gromadzić i przedstawiać informacje o mieście.

Łatwiej byłoby napisać,
czego nie znajdziecie w SIP –
choć przyznajemy, że byłoby
to dość karkołomne zadanie.
Zgromadzono tam niemal
wszystkie potrzebne dane o
Świdnicy. Wyobraźcie sobie,
że jesteście przedsiębiorcą,
zainteresowanym planowaniem przestrzennym, bo
chcecie dowiedzieć się, co i
gdzie może wkrótce powstać.
W geoportalu znajdziecie
obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
(prawie 85 proc. pow. pokryte planami) oraz ogólne ska-

Jeśli macie pytania lub sugestie dotyczące geoportalu
świdnickiego, zachęcamy do kontaktu.
Dzwońcie na 74 856 28 60 lub
piszcie na adres: p.skoruch@um.swidnica.pl.

ny PZP. Ale co z ofertą inwestycyjną oraz informacjami o
sprzedawanych przez gminę
nieruchomościach? Nie dość,
że znajdziecie pełną ofertę
skierowaną do inwestorów,
to jeszcze w prosty sposób
dokonacie pomiarów oraz

wyszukacie oferty według
typu, funkcji i statusu. Bez
trudu natraficie ponadto na
geodezyjne mapy miasta
oraz dane o aktualnych, zrealizowanych i wszystkich
planowanych inwestycjach
miejskich.

Co dalej? Dalej jest jeszcze
ciekawiej. Jeśli zbliżają się wybory, dla świdniczan to żaden
problem. Wpisujecie adres
www.geoportal.um.swidnica.
pl i wiecie wszystko o lokalach
wyborczych, obwodach, nawet
kandydatach, a swój lokal wyborczy wyszukacie po adresie
zameldowania. Dla mieszkańca są też inne ułatwienia. Po
jednym kliknięciu dowiecie
się praktycznie wszystkiego o
lokalizacjach i znajdziecie opisy
obiektów z działów: edukacja i
oświata, gastronomia, handel
i usługi, komunikacja, kultura i
sztuka, noclegi, ochrona zdrowia, religia, rozrywka i rekreacja, urzędy i służby. Świetnie
działa wyszukiwarka grobów i
mapa cmentarzy komunalnych
oraz informacje o stanie powietrza w mieście.
Nikt nie zapomniał o turystach, którzy w geoportalu
znajdą miejskie i pozamiejskie ścieżki i trasy rowerowe,
przeczytają o atrakcjach turystycznych, odnajdą parkingi, a
nawet bazę nieistniejących już
historycznych obiektów Świdnicy. Do tego wykaz zabytków,
stanowisk i obszarów archeologicznych, mapy historyczne,
plany, ryciny, rysunki twierdzy
świdnickiej. Uff, nazbierało się
tego. Ale to jeszcze nie wszystko. Każdy bez trudu znajdzie
tu wykaz adresów i ulic, ewidencję gruntów i budynków,
a na deser dzięki platformie
komunikacyjnej z innymi mieszkańcami można zgłosić awarię.

Aktualizujemy dane

Najistotniejsze jest jednak
to, że w geoportalu świdnickim dane są cały czas aktualizowane. To nie tak, że ktoś coś
wrzucił i zapomniał na lata. Co
to to nie! Baza nieustannie się
powiększa. Prezentowane są
inne serwisy z informacjami
o mieście włącznie z mapami
zagrożeń czy ortofotomapami
z lat 2006-2020.
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» Obiecująco wygląda efekt współpracy świdnickich szkół z lokalnymi przedsiębiorcami

Świdnica – warto tu mieszkać i pracować
Większość średnich i małych miast ma do czynienia ze spadkiem liczby mieszkańców. Samorządy robią wiele, żeby z jednej strony nie pozwolić ludziom
uciec, z drugiej zaś kuszą czym się da, żeby przyciągnąć do siebie mieszkańców. Świdnica od 5 lat realizuje nowatorski program „Zostańcie z nami”.
W ten sposób zachęca młodych ludzi do zamieszkania i
podjęcia pracy w mieście lub
w najbliższej okolicy. Nic tylko
bić brawo takim inicjatywom
i przyglądać im się z bliska,
jakie dają efekty.
Pomysł zaczął być realizowany w 2016 roku i od
tamtej pory odbyły się cztery
edycje. We wrześniu zeszłego
roku rozpoczęła się piąta
odsłona, która potrwa do
czerwca tego roku. Pomysł
jest prosty i skierowany do
osób w wieku 14-30 lat,
których trzeba tak ukierunkować, żeby zakiełkowała
im w głowach myśl, że warto
tu zostać, pracować i żyć. Bo
to po prostu fajne i wygodne miejsce na ziemi. Mamy
nadzieję, że nie myślicie inaczej?!

Konkurs „zalogowani”

Przystępując do programu,
młodzi świdniczanie mają
okazję poznać lokalny rynek
pracy i zdobyć umiejętności
pożądane przez lokalnych
pracodawców. Uczą się odpowiednio planować dalszą
edukację i ścieżkę kariery.
Może to brzmi patetycznie, ale
bez tego ani rusz. Głównym
filarem programu jest konkurs
„Zalogowani”, adresowany
do świdnickich ósmoklasistów. W ciągu czterech edycji
wzięło w nim udział prawie
700 uczniów, którzy odwiedzili 20 firm. Wzięli udział
w warsztatach z doradztwa
zawodowego i ekonomii,
pobawili się w miejskiej grze
i zaprezentowali swój pomysł
na biznes w Świdnicy. Najlepsi
otrzymali nagrody ufundowa-

ne przez Prezydent Świdnicy
i lokalnych przedsiębiorców.
Poczuli, że są tu potrzebni,
dowiedzieli się, czego muszą
nauczyć się, żeby dostać w
swoim rodzinnym mieście dobrą pracę i jak wykorzystywać
okazje, które daje im gmina.

Liga Niezwykłych
Umysłów

Innym elementem programu „Zostańcie z nami” jest
kurs programowania na platformie Liga Niezwykłych Umysłów, w którym wzięło dotąd
udział niemal 180 uczniów
świdnickich szkół podstawowych. Siódmoklasiści z kolei
zapraszani są na lekcje obywatelskie prowadzone przez
Prezydent Świdnicy. Dowiadują się na nich, dlaczego warto
być aktywnym i mieć realny

wpływ na przyszłość miasta,
w którym się żyje.
Cieszy nas, że obiecująco
wygląda efekt współpracy
świdnickich szkół ponadpodstawowych z lokalnymi
przedsiębiorcami. Młodzi ludzie kończący 8. klasę mają
szansę dostać się do jednej
z pięciu klas patronackich.
I w nich odbywać praktyki
zawodowe w miejscowych
firmach, otrzymując wsparcie
dydaktyczne od pracowników.
Co więcej, wybijający się absolwenci mogą nawet dostać
pracę w przedsiębiorstwie, w
którym nieco wcześniej tylko
się uczyli zawodu. To już coś!
Miasto nie zapomina o nieco starszych mieszkańcach,
organizując dla nich otwarte spotkania motywacyjne i
warsztaty tematyczne, pod-

Tu szukajcie informacji o programie
„Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”
* www.zostancieznami.pl
* www.facebook.com/zostancieznami
* Justyna Lembryk | tel.: 74 856 29 77| e-mail: j.lembryk@um.swidnica.pl

czas których liderzy lokalnej
społeczności przybliżają tematykę skutecznego prowadzenia biznesu w mieście.

Zostańcie z nami

Będzie trochę pochwał.
„Zostańcie z nami” jest bardzo dobrze oceniany przez
biorących w nim udział. Teraz
uważajcie: co piąty uczestnik
twierdzi, że udział w programie pomógł mu w wyborze
szkoły ponadpodstawowej,
42% dzięki programowi przekonało się, że warto mieszkać
i pracować w Świdnicy, a aż
88% uważa, że „Zostańcie z
nami” powinien być kontynuowany. Od początku realizacji
programu współpracę podjęło 20 lokalnych firm, które
nie tylko zapraszają uczniów
na wizyty w swoich siedzi-

bach, ale również sponsorują
atrakcyjne nagrody rzeczowe
i pieniężne dla laureatów
programu. Tak „wychowuje
się” przyszłych pracowników,
zgodnie z własnymi preferencjami i zapotrzebowaniem.
Ale o to przecież w tym chodzi.
Program „Zostańcie z nami”
tworzy Gmina Miasto Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich,
Starostwem Powiatowym w
Świdnicy oraz Powiatowym
Urzędem Pracy i lokalnymi
przedsiębiorcami. Na koniec jeszcze miła informacja.
Program został nagrodzony
Dolnośląskim Gryfem jako
przedsięwzięcie w szczególny
sposób angażujące społeczność lokalną.
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Wspieramy lokalny biznes
* W czasach pandemii to bardzo ważne. Przygotowaliśmy
na stronie internetowej urzędu zakładkę. Niezwykle
istotną, bo skierowaną do prowadzących biznes. Szukajcie
baneru „Świdnica przedsiębiorcom
– pakiet pomocowy”, gdzie znajdziecie
szczegóły miejskich i krajowych form
wsparcia biznesu wraz z załączonymi
dokumentami.

* Utworzyliśmy dedykowaną grupę na Facebooku „Zakupy
w Świdnicy”, która liczy już ponad 3 tys. użytkowników.
W krótkim czasie stała się wirtualnym centrum wymiany
informacji. Dzięki niej macie możliwość
bezpłatnego zaprezentowania swoich
usług i produktów. Zaglądajcie tam,
jeśli szukacie ciekawych ofert, a przy
okazji chcecie wesprzeć lokalnych
sprzedawców

* Założyliśmy stronę na Facebooku
„Świdnica Przedsiębiorcom”, która
zapewnia bieżące informacje dla
firm oraz wsparcie w nawiązywaniu
współpracy z innymi osobami
prowadzącymi działalność.
Wiedzieliście, że administratorzy odpowiadają tu na
pytania przedsiębiorców?

* Pewnie wiecie, ale nie zaszkodzi
przypomnieć, że cały czas trwa akcja
„Świdnica na wynos”. Pod adresem:
www.swidnicanawynos.um.swidnica.
pl jak na tacy dostaniecie aktualną bazę
lokali gastronomicznych oferujących
swoje usługi na wynos. Wraz z godzinami otwarcia,
adresem strony internetowej oraz telefonem kontaktowym,
żebyście mogli łatwiej zamówić swoje ulubione danie.

PROJEKT „MIASTA ŚWIDNICA I TRUTNOW RAZEM DLA ROZWOJU” WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU GLACENSIS

