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Piłeś? Nie jedź!
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Czy wiesz, że…
wina czerwonego i białego, piwa, wody mineralnej, mleka, a także słoiki
do wekowania. W połowie
XIX wieku produkowano
tam tysiące butelek ze szkła
białego i zielonego, głównie
na potrzeby uzdrowiska w
Szczawnie-Zdroju. Z biegiem
lat przy hucie powstawały

budynki, w których znajdowały się biura, mieszkania
pracownicze, a w jednym z
nich funkcjonowała gospoda
Schankwirtschaft. Należy
wspomnieć, że w tamtych
czasach Biały Kamień nazywał się Weißstein i był
osobną miejscowością.
Red

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

Na Białym K amieniu
działała kiedyś huta szkła?
Glashütte Königswalde
przy ulicy Hochwaldstrasse
(dzisiejsza Piasta) założył
w 1804 roku Josef Hilgert.
Na początku pracowało w
niej 6 robotników. Wytwarzano tam wszelkiego rodzaju butelki: do likieru,

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Czytaj str. 13

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

Robimy swoje najlepiej jak się da
w stanie zadowolić. No może prawie każdego. Ale
chyba przyznacie, że dziś na 32 stronach, a tydzień
temu nawet na 48 jest lub było co poczytać? Oj tak!
Choć rozwijamy się i proponujemy coraz to nowe
rubryki, cały czas czekamy na wasze sugestie. Będziemy
powtarzać to do znudzenia. Gazetę robimy dla was
i chcielibyśmy, żebyście to wy Szanowni Czytelnicy
uczestniczyli w procesie twórczym. Jeśli uznacie, że
o czymś fajnie byłoby u nas przeczytać, dajcie nam
znać. Na maile czekamy pod adresem poczty elektronicznej. Piszcie do nas na: redakcja@wieszco.pl.

Pamiętajcie, że swój ulubiony tygodnik znajdziecie
niemal w każdym zakątku Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Gazetę dystrybuujemy w ponad 200 punktach. W
większości z nich najnowsze wydanie pojawia się
we wtorki. Są miejsca, do których docieramy dopiero w środę. Bez względu na wszystko możecie nas
poczytać nie wychodząc z domu. Wystarczy zajrzeć
na stronę www.wieszco.pl. Tam zawsze dodajemy
każdy najnowszy numer tygodnika w formacie PDF.
Ściągajcie i czytajcie. Także wydania archiwalne.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 6.04
Temp. 5/-4
zachmurzenie duże
z opadami
Środa 7.04
Temp. 4/-2
deszcz ze śniegiem

Po dwóch naprawdę opasłych wydaniach naszej gazety wracamy do standardowej objętości. Dziś
i w kolejnych tygodniach 32 strony, a na nich wasze ulubione stałe rubryki oraz mnóstwo odważnej publicystyki podlanej charakterystycznym „sosem” a’la WieszCo. Wiecie, o czym mówimy?
O naszym niestandardowym podejściu do proponowanych treści. To nie jest żadne „wytnij-wklej”
i satysfakcja z „odwalenia” roboty. To nie my!
Gdybyśmy tak podchodzili do tworzenia gazety,
to zaręczamy, w ogóle byśmy tego nie... zaczynali
robić. Postawiliśmy sobie ambitny cel i uznaliśmy,
że czytelnicy zasługują na powiew świeżości i nieszablonowe podejście do dziennikarstwa. Wiemy,
że to, co proponujemy, bardzo wam się podoba.
Nie dość, że robimy absolutnie oryginalną gazetę,
to jeszcze jest u nas tyle treści, że każdego jesteśmy

RYS: Marcin Skoczek
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Czwartek 8.04
Temp. 5/0
zachmurzenie małe
Piątek 9.04
Temp. 8/1
zachmurzenie małe
Sobota 10.04
Temp. 12/2
pochmurno
Niedziela 11.04
Temp. 12/2
przelotne opady
Poniedziałek 12.04
Temp. 8/0
przelotne opady

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Czy wiesz, że…
2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny

ale wg powierzchni użytkowej

Piłeś? Nie jedź! Normalne
Są rzeczy, na które nie ma słów, żeby wyrazić swoje oburzenie. No bo
jakbyście określili kogoś, kto po wypiciu alkoholu wsiada do samochodu
i odjeżdża?! Skrajna głupota, to chyba jedno z najdelikatniejszych określeń. Nie będziemy przeklinać, bo gdybyśmy się rozpędzili, cały ten wstęp
ociekałby w wyrazy niecenzuralne. Ten, kto jedzie po pijaku, bez jakiejś
nadludzkiej przyczyny, jest skończonym KRETYNEM.

Teraz napiszemy coś, co
niektórym pewnie się nie
spodoba. Nie będzie poprawne politycznie, a do tego pozbawione humanitaryzmu i
człowieczeństwa. Pal licho jeśli pijak za kierownicą wjedzie
w jakąś latarnię, mur oporowy
lub wpadnie do rowu i sam
ucierpi. Gorzej, gdy „nagrzany” szofer wjedzie w kogoś
na pasach, potrąci na drodze rowerowej dzieciaka lub
wpadnie w inny samochód,
powodując niemałe szkody.
Co tam szkody, taki pijany
kretyn za kółkiem może nawet
zabić. Jaką trzeba mieć sieczkę
w głowie, żeby pić, a potem
wsiadać za kółko.
Myśleliśmy naiwnie, że
wszystkie te „trzeźwe poranki”, pogadanki, prelekcje,
kampanie oraz inne pierdoły
dadzą do myślenia kierującym. Spowodują u nich refleksję. „Dobra, może kiedyś
mi się zdarzyło, bo trzeba

było pilnie pojechać na drugi
koniec wioski lub do wujka
ulicę dalej. Ale teraz koniec z
tym, szlus” – myśleliśmy, że
w niektórych głowach dojdzie
do takiego oto wewnętrznego
monologu. Gdzie tam. Przeglądając policyjne statystyki
z ostatniego weekendu przed
świętami włosy nam dęba
stanęły. Gdy ktoś podesłał
nam linka do policyjnego komunikatu, w pierwszej chwili
pomyśleliśmy, że to musi być
jakaś pomyłka. Albo system
nawalił, albo zadziałał czynnik
ludzki i funkcjonariusz wprowadzający dane coś pokręcił.
Zadzwoniliśmy do znajomego
policjanta. Potwierdził, żaden błąd. Rzecznik prasowy
wałbrzyskiej policji również
przytaknął ze smutkiem. To
są fakty.
Właśnie, jakie one są?
Weekend 27-28 marca policjanci zatrzymali w naszym
regionie dziewięcioro kieru-

jących, którzy znajdowali się
pod wpływem alkoholu. Aż
tylu w ciągu ledwie dwóch
dni. A ilu udało się przemknąć?
Nawet nie chcemy zgadywać.
Chcecie przykładów ze wspomnianego weekendu? Proszę
bardzo. W sobotę około 21:00
przy ul. Wrocławskiej drogówka skontrolowała 37-latka
jadącego samochodem osobowym. Badanie wykazało u
niego 0,37 prom. alkoholu w
organizmie. Tego samego dnia
przed godziną 23:00 mundurowi przy ul. Niepodległości
zatrzymali 32-letniego, który
prowadząc auto miał 0,85
prom. W tym samym czasie
W Boguszowie-Gorcach przy
ul. Kościuszki wpadł 29-latek.
U niego badanie wykazało
1,37 prom. Blisko 2,33 prom.
wydmuchała mieszkanka powiatu świdnickiego zatrzymana przed północą przy ul.
11 Listopada w Wałbrzychu.
W tym przypadku kobieta

wjechała w latarnię. Niedziela
okazała się kolejnym dniem
zatrzymań pijanych kierowców. Przed godziną 10:00
policjanci przy ul. 1 Maja
skontrolowali 29-latka. Chyba
był „wczorajszy”, bo miał
blisko 0,3 prom. Po godzinie
11:30 w ręce mundurowych
z Boguszowa wpadł kompletnie pijany 54-latek, u
którego badanie wykazało
3,16 prom. alkoholu w organizmie. W tym samym czasie
w Wałbrzychu patrol zatrzymał innego 54-latka. W jego
przypadku wynik „dmuchania” to blisko 0,5 prom. Po
północy z niedzieli na poniedziałek wpadł pijany rowerzysta, którego skontrolowano przy ul. Armii Krajowej.
Mężczyzna miał 1,34 prom. I
jeszcze 5:00 nad ranem i ul.
Wysockiego. „Imprezowy”
47-latek wydmuchał 0,29
prom. Wszystkim policjanci
zatrzymali prawo jazdy. Wystawili mandaty. Tym, którzy
mieli powyżej 0,5 prom. grozi nawet kara pozbawienia
wolności do 2 lat. Jeśli nie
działali w tzw. „recydywie”,
pewnie za kratki nie pójdą.
Nie będziemy już dalej się
znęcać. Nas te statystyki mocno przeraziły, a was?!
Tomasz Piasecki

22 – tylu pijanych kierowców zatrzymali
w marcu policjanci z Wałbrzycha
13 – tylu kierowców miało ponad 0,5 prom. alkoholu w organizmie
9 – tylu było tzw. „wczorajszych” kierowców i podpitych rowerzystów
REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Piłeś? Nie jedź! Na litość boską pamiętajmy o tym
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Ponad osiem milionów dla Wałbrzycha
Znane są wyniki konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Sporo pieniędzy otrzyma w rozdaniu Wałbrzych.

ul. Wilczej wraz z budową ciągu
pieszo-rowerowego na długości ok.
300 m oraz wykonanie oświetlenia
i małej architektury, a także adaptacja na cele muzealne zakładu
przeróbki mechanicznej węgla w
zabytkowym kompleksie dawnej

KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum
Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. Łączna kwota
rządowej pomocy na wspomniane
trzy projekty to 8 mln zł. Daje to
ponad 76-procentowy wskaźnik
dofinansowania. Koszt wszystkich

prac inwestycyjnych oszacowano
w tym przypadku na ponad 10,5
mln zł. Realizacja tych zadań zaplanowana jest na okres czerwiec
2021 – grudzień 2022. Wałbrzych,
również w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zakupi
także dwa elektryczne samojezdne
odkurzacze miejskie za kwotę 150
tys. zł, a blisko 125 tys. zł (82 proc.
dofinansowania) otrzyma z pomocy
SCB
rządowej na ten cel.

Rys. Katarzyna Zalepa

Miasto otrzyma środki łącznie
na cztery zadania inwestycyjne. To
trzeci etap rewitalizacji Parku im.
Sobieskiego – modernizacja ścieżek
spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. To również
przebudowa ok. 500 m odcinka
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Kościół wyjęty spod prawa?
To nie tak, że czepiamy się jak opozycja prezesa Obajtka o jego liczne nieruchomości. Albo lekarze schorowanych pacjentów, którym rodzina przemyca do szpitali amantadynę. Tak się zastanawiamy. Dlaczego przy tysiącach zachorowań kościoły są otwarte? Pal licho, to jeszcze pierdoła. Ale
czy zachowany jest w nich reżim sanitarny? Łatwiej chyba rozwikłać zagadkę idealnej fryzury Magdy Gessler niż znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Dobra, możecie mówić o nas, że jesteśmy współczesnymi Bierutami walczącymi z klerem i kościołem, ale gdzie
tu jest solidarność społeczna?! Niech
nam ktoś wytłumaczy, jak to jest, że
prawie wszyscy muszą się ograniczać
lub zamykać, a na mszę dalej można
chodzić. Łatwiej na paradzie gejów i
lesbijek w Berlinie spotkać piłkarskiego
kibica z Polski, niż wskazać świątynię, w której księża pilnują limitów.

Jak mówi rząd, w kościele może
przebywać jedna osoba na 20 m.
kw. powierzchni przy zachowaniu
minimum 1,5 m odległości między
wiernymi. W porządku, policzmy.
Choć matematykę pojęliśmy mniej
więcej w takim stopniu jak struś
latanie, to mnożyć potrafimy. Czyli
20 m. kw. otrzymujemy po wykonaniu działania 4x5 m. Na takiej
powierzchni to i kilkanaście osób się

upcha. Nie wierzycie? Zajrzyjcie do
kościoła. Jaki sens ma tłoczenie się
wiernych po jednej stronie, aby nawy
naprzeciwko zostawić puste? Widać
to było doskonale podczas transmisji
mszy z pewnej bazyliki w Nowym
Sączu. Tyle, że w tym przypadku jakiś
kościelny grafik podobno specjalnie
wkleił obraz z pustymi ławkami.
Było to tak ordynarne jak lokowanie
produktu w „Dzień dobry TVN”.

Powiecie, nie można wierzyć we
wszystko, co widać na monitorze. OK,
ale wyobraźcie sobie, że… taka Anna
Karenina pyta jakąś maszynę, czy ma
pozostać żoną Karenina, czy jednak
uciec z hrabią Wrońskim. Przykład z
czapki, absurd, niedorzeczność, tak
samo jak bardzo niekonsekwentne
są zakazy w dobie pandemii koronawirusa. Co mają powiedzieć takie
choćby kluby sportowe, nie mogące

Fot. (red)
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wpuszczać kibiców do swoich obiektów. Czym różni się kościół od hali?
Tu i tu spędza się określony czas.
Śpiewa się, a jak się tylko zechce, tu
i tu można bez problemu zachować
limity. Z tym, że część hal jest zdecydowanie większa od kościółków w
małych miejscowościach, w których
teoretycznie jednocześnie powinno
przebywać raptem ledwie kilkunastu
wiernych. Czy tylu było tam w Wielkanoc? Nie chodzi nam o złośliwości, a
bardziej o zwrócenie uwagi na absurd
całej sytuacji.
O tym, dlaczego kościoły wciąż są
otwarte i czy przestrzegany jest w nich
reżim sanitarny napisano już tak dużo,
że powieść „Chłopi” Reymonta publikowana 100 lat temu w odcinkach
na łamach Tygodnika Ilustrowanego,
wygląda przy tej sadze jak jedna strona gazetki reklamowej z dyskontu.
Czekamy, aż w końcu ktoś odważny
znajdzie odpowiedź na to pytanie
jak choćby przebojowa Ewa Drzyzga
w „Rozmowach w toku”. Niby wirusolodzy szepcą o tym po kątach jak
dwie sąsiadki w maglu, ale oni akurat
mają inne zmartwienia na głowie.
Ot choćby jak powstrzymać przemyt
amantadyny do szpitali covidowych.
Polacy podobno masowo wysyłają
zakażonym paczki, w których chowają
popularny ostatnio lek. W mydłach,
tamponach, jedzeniu. W bazylice
ukrywa się prawdziwą liczbę wiernych,
a w szpitalach, być może tym samym
wiernym walczącym o zdrowie i życie,
dostarcza się potajemnie amantadynę,
która ma im pomóc szybciej wyzdrowieć. Mistrz surrealizmu Salvador
Dali, ze swą „paranoiczno-krytyczną”
metodą postrzegania świata, lepiej by
tego nie wymyślił
Możecie nam wierzyć lub nie, jak
paskom w TVP Info, ale do księży i
kościoła nic nie mamy. No chyba, że
duchowni zabawiają się z nieletnimi,
a kościół dążąc do zreformowania
innych, sam nie chce się zmienić. Daliśmy temu wyraz kilka tygodni temu.
W tym właśnie miejscu. I chyba wystarczy ciągnięcia tematu. Boga ma
się w sercu, pomodlić można się w
domu, ale życie ma się jedno. Kościół
to nie burger drwala, tak pożądany
przez bywalców restauracji McDonald’s, który jednak raz jest w menu,
a innym razem wypada z jadłospisu.
Zapewniamy, że świątynie nie znikną nagle jak dawniej bagażówki z
polskich ulic, a ksiądz jak były szofer
Żuka z plandeką zdąży dokładnie
policzyć pieniądze.
Tomasz Piasecki
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Stało się to, czego się spodziewaliśmy. Wybory na burmistrza
Boguszowa-Gorc znów zostały przełożone. Nowy termin to 9 maja
2021 roku.

Przypomnijmy, że po odwołaniu w referendum byłego burmistrza Jacka C.
premier powołał na stano-

wisko komisarza Krzysztofa
Kumorka, który miał zarządzać miastem aż do czasu
wyboru nowego burmistrza.

Wybory miały pierwotnie
odbyć się marcu, ale zostały
najpierw przeniesione na
11 kwietnia, a teraz decy-

zją rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów, mieszkańcy
Boguszowa-Gorc wskażą
nowego włodarza miasta
dopiero 9 maja 2021 roku.
Przypomnijmy, że o to stanowisko ubiegać się będzie
czworo kandydatów: Marta
Cinciała, Sylwia Dąbrowska,
Krzysztof Kumorek i Roman
Ludwiczuk

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Wybory po raz kolejny przełożone
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Mało komu podoba się likwidacja sądu pracy w Wałbrzychu

Nie dla likwidacji sądu pracy
Samorządowcy z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, także parlamentarzyści opozycyjni z naszego regionu, wszyscy wspólnie
protestują przeciwko zamiarowi likwidacji Wydziału Pracy w
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.
- Ta informacja zaskoczyła
chyba wszystkich. Decyzja o
likwidacji wydziału w wałbrzyskim sądzie to kolejna
próba podejmowania decyzji
za naszymi plecami, bez porozumienia z władzami Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego i
gmin ościennych. Likwidacja
sądu pracy oznacza, że setki
spraw będą rozpatrywane
albo w sądzie w Ząbkowicach
lub w Świdnicy. Te sprawy
dotyczą ludzi, którzy stracili
pracę, są często niepełnosprawni i potrzebują pomocy
– mówi prezydent Roman

Szełemej. Jego zdaniem przez
taką decyzję pokrzywdzonych
zostanie kilka tysięcy osób i
decyzja ministerstwa sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro jest
niezrozumiała i krzywdząca
dla całego regionu.
- Poinformowałem wszystkich o tych zamiarach. Posłów,
ministra Michała Dworczyka i
twierdzą, że nie wiedzą nic o
takim zamiarze. Protestujemy i
mamy nadzieję, że wspólnymi
siłami uda nam się ten proces i
pomysł powstrzymać. Wspólnie z mieszkańcami powiatu
tworzymy społeczność niemal

200-tysięczną i nagle ktoś wymyśla takie rzeczy, a tylko za
zeszły rok to ponad 200 spraw
– kontynuuje Szełemej. Do
protestu przyłącza się również
starosta wałbrzyski Krzysztof
Kwiatkowski, który przekonuje, że to działania polityczne,
które nie mają żadnego ar-

gumentu. – To kolejna próba
osłabienia Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Mieszkańcy powiatu nie są skomunikowani z Ząbkowicami,
więc jak mają sobie radzić w
takich sytuacjach? Karygodne
jest to, że samorządowcy nie
wiedzą nic o podejmowaniu

t a kich
decyzji i
pomija się
nasze zdanie
– mówi Kwiatkowski.
Swój głośny
sprzeciw wyra-

A oto dowód, że jednak likwidują

Komunikatu, który niedawno opublikowano na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, nie będziemy publikować w całości, bo jest napisany takim
językiem, że nic z tego nie da się zrozumieć. Wynika z niego, że decyzją ministra sprawiedliwości 1 kwietnia zniesiono w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu V Wydział
Pracy. Sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z naszego
terenu będzie rozpatrywał Sąd Rejonowy w Świdnicy.

żają też wójtowie i burmistrzowie miejscowości z powiatu
wałbrzyskiego. - Nie rozumiem
tego. Skoro podjęto wstecz decyzję o wybudowaniu gmachu
między innymi dla sądu pracy,
a teraz wydział ten się likwiduje, to po co była ta inwestycja?
- zastanawia się burmistrz Głuszycy Roman Głód. - Wydział
pracy jest najbardziej potrzebny zwykłym mieszkańcom. Tu
toczą się ich życiowe sprawy i
apeluję, by wziąć nasze uwagi
pod rozwagę – mówi z kolei
Adam Hausman wójt Walimia.
Decyzji o likwidacji wydziału pracy sprzeciwiają się też
wałbrzyscy parlamentarzyści.
- Nieoficjalna informacja o
likwidacji wydziału dotarła do
nas tydzień temu. Od tego dnia
otrzymujemy setki informacji,
sprzeciwów mieszkańców,
tak Wałbrzycha, jak i gmin
ościennych. Przede wszystkim
bardzo dziękujemy mieszkańcom, którzy w różny sposób
dzielą się z nami swoją opinią.
Dlatego zdecydowaliśmy się
uruchomić stronę: PODPISZ
PETYCJĘ, wyrażającą sprzeciw
wobec likwidacji Wydziału
Pracy w Sądzie Rejonowym w
Wałbrzychu – tłumaczy senator
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.
- Ugrupowanie ministra
Ziobro nazywa się Solidarna
Polska, ale widać ta Solidarna
Polska nie sięga Wałbrzycha
i wałbrzyszan. Wydział pracy jest likwidowany decyzją
ministra na rzekomy wniosek
sądu. Służy on jednak zwykłym
ludziom, zwykłym pracownikom, którzy nie otrzymali
pensji, którzy zostali zwolnieni.
Oczekujemy zmiany tej decyzji. Oczekujemy,
że mieszkańcy
Wałbr zycha,
drugiego co
do wielkości
miasta na
Dolnym
Śląsku,
będą mieli
zapewniony dostęp do
sądu i ich prawa pracownicze będą bronione – komentuje sytuację poseł Tomasz
Siemoniak.
SCB

Firma Dabro-Bau za kwotę ponad 352 tys. zł zajmie się chodnikami w Świdnicy. Początek prac już niebawem.

na Zawiszowie i Osiedlu Młodych – mówi
prezydent Beata Moskal-Słaniewska.
Wyremontowane zostaną następujące
chodniki: ul. Ludwika Waryńskiego (po
przeciwnej stronie zabudowy) – od ul. kard.
Stefana Wyszyńskiego do wysokości budynku

Kupa nieszczęść

KaR

ników. Od akcji minęło sporo
czasu. Ludzie jednak nadal w
większości robią swoje...
Warto zaznaczyć, że od 2015
roku na terenie miasta ustawiane są specjalne pojemniki
na psie odchody tzw. „psie
pakiety”. Jest ich już w Świdnicy około 70. Mieszkańcy miesięcznie pobierają z nich ponad
50 tysięcy woreczków. Koszt
ich zakupu na 2019 rok to
kwota około 30 tys. zł, a łączna wartość utrzymania „psich
pakietów” w tym roku powinna wynieść ok. 124 tys. zł.
Jak mówią strażnicy miejscy,
można założyć, że Świdnicę
„zamieszkuje” około 5000
psów. Rocznie zwierzęta te
wytwarzają około 550 kg odchodów. Nawet jeżeli niewielki procent tej zatrważającej
góry nieczystości nie zostanie
posprzątany, widok naszych
ulic, podwórzy czy trawników
KaR
będzie opłakany...

Teraz szczególnie chętnie przebywamy na
świeżym powietrzu, niestety uroki spacerów
wciąż niszczą pojawiające się na chodnikach i skwerach psie odchody... Sprzątanie
po swoim psie to nie dobra wola, lecz obowiązek. Czy tak ciężko to zrozumieć?
Niedawno pisaliśmy o podobnym problemie w Wałbrzychu. Teraz czas na Świdnicę. Będziemy o tym wspominać do znudzenia.
Zieleń jest bardzo ważnym
elementem w naszym życiu.
Zaspokaja potrzeby estetyczne
człowieka, umożliwia kontakt
z naturą oraz łagodzi uciążliwości związane z życiem w
aglomeracji miejskiej. Podkreśla indywidualny i oryginalny
charakter miasta. Odwiedzając europejskie metropolie,
często jesteśmy zachwyceni
panującym tam porządkiem i
czystością. Na trawnikach parków miejskich można spotkać
wypoczywających ludzi, którzy
nie boją się spotkania z psią

„niespodzianką”. A wszystko
dlatego, że tamtejsi miłośnicy
psów sprzątają po swoich pupilach. Czy taki scenariusz jest
możliwy w naszych realiach?
Jak zapewniają strażnicy
miejscy ze Świdnicy, świadomość mieszkańców w tym
temacie jest coraz większa.
Obserwują, że wielu właścicieli czworonogów sprząta
po pupilach, jednak do ideału
wciąż nam daleko... Sprawa
może być poważna. Przypomnijmy, że za nieposprzątanie
nieczystości po swoim psie
możemy zapłacić mandat w
wysokości 500 zł. Kamer w
mieście nie brakuje...
Nie pomagają upomnienia i
kary, być może więc wznowio-

na akcja zainicjowana przez
młodego świdniczanina – siedmioletniego Olafa coś pomoże.
Jakiś czas temu chłopiec namalował rysunek z prośbą o
posprzątanie po swoim psie.
Dzieło młodego artysty rodzice
rozwiesili w najbliższej okolicy
swojego domu i okazało się,
że przyniosło skutek – większa
ilość osób zaczęła sprzątać po
swoich czworonogach.
Za zgodą rodziców i Olafa
prezydent Świdnicy postanowiła, że rysunek chłopca
zostanie wydrukowany. Tak
też się stało i cztery miejskie
billbordy oraz kilkanaście wiat
przystankowych przyozdobiło
dzieło chłopca, a 2 tysiące ulotek trafiło do miejskich straż-

REKLAMA

Fot. użyczone (SM w Świdnicy)

» Plakaty wykonane przez 7-letniego Olafa niektórym dały do myślenia

nr 35, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego (po
przeciwnej stronie zabudowy) – od ul. kard.
Stefana Wyszyńskiego do budynku nr 15, ul.
Jodłowa – od ul. Francuskiej do sklepu Biedronka, ul. Juliusza Słowackiego – od numeru
2 do 13, ul. Henryka Brodatego – od numeru
17 do 27 oraz przy przychodni weterynaryjnej, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza – przed
budynkiem nr 2 oraz ul. Władysława Łokietka
od numeru 2 do 4. Prace zrealizowane zostaną w pierwszym półroczu tego roku.

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Biorą się za świdnickie chodniki
Przetarg okazał się być zaskoczeniem.
Władze miasta spodziewały się ofert na
poziomie 500 tysięcy. Propozycja Dabro-Bau
była więc miłym zaskoczeniem. - Remontować
będziemy najbardziej zniszczone fragmenty, a
tym razem nasza uwaga skupia się głównie

7

fakty

WIESZ CO | NR 14/6.4.2021 r.

8

fakty

WIESZ CO | NR 14/6.4.2021 r.

Inspektorzy delegatury WIOŚ w trakcie kontroli zakładu górniczego
w gminie Strzegom ustalili, że w wyrobisku lokowane są odpady.

Przedsiębiorca wykonywał
rekultywację terenu, a do wypełniania wyrobiska wykorzystywał odpady w postaci
fragmentów nawierzchni dróg
asfaltowych, szlamów kamieniarskich, popiołów i odpadów

poremontowych. Biznesmen
prowadził rekultywację przy
pomocy odpadów i nie posiadał zezwolenia na ten rodzaj działalności. W związku
ze stwierdzonym działaniem,
niezgodnym z obowiązującym

prawem, wymierzona została
kara pieniężna w wysokości
20 tys. zł.
Na skutek wydobycia kruszywa naturalnego (piasku), powstaje wyrobisko, które prowadzący działalność ma obowiązek

zrekultywować, czyli przywrócić
mu wartość użytkową, m.in.
przez właściwe ukształtowanie
rzeźby terenu. Jednocześnie rekultywację należy podejmować
i prowadzić zgodnie z wymaganymi zezwoleniami w zakresie
podejmowanej działalności,
wydawanymi po przeanalizowaniu możliwych oddziaływań
na środowisko.

Fot. użyczone (PIOŚ)

Chciał oszczędzić. Będzie kara

KaR

Fot. ilustracyjne (www.shuttersrtock.com)

» Punkty Szczepień Masowych powstaną
w Strzegomiu i Szczawnie-Zdroju

Masowe szczepienia w Strzegomiu

burmistrzowi Zbigniewowi
Suchycie ze Strzegomia oraz
burmistrzowi Markowi Fedorukowi ze Szczawna za
bardzo dobrą współpracę
na rzecz wspólnej sprawy,
zdrowia publicznego – mówi
wicemarszałek.
Szczepienia będą wykonywały pielęgniarki ze Strzegomskiego Centrum Medyczno- Diagnostycznego Sp. z
o.o. Będą też potrzebni wolontariusze do logistyki, którzy
już teraz mogą się zgłaszać.
Koordynatorem ze strony gminy Strzegom będzie Norbert
Sarnecki (nr telefonu 74 8560
511, e-mail: norbert.sarnecki@strzegom.pl).
Będą obowiązywały następujące kanały zapisów na
szczepienie: kontakt telefoniczny z PWDL, czyli podmiotem prowadzącym działalność
leczniczą, infolinia 989, SMS i
indywidualne konto pacjenta
(IKP). Wraz ze wzrostem dostępności szczepionek i terminów, możliwa będzie rejestracja i szczepienie pacjentów
zgłaszających się bezpośrednio do punktu. Planowane
powstanie PSM w Strzegomiu
jest spowodowane zapowiadanym zwiększeniem dostaw
szczepionek przeciw COVID-19 do Polski. Do tej pory
szczepienia odbywały się w
przychodniach podstawowej
opieki zdrowotnej, stacjonarnych
pla-

W mieście na terenie hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekrenie tzw. Punkt Szczepień Masowych (PSM).
acji powstanie
I to jeszcze w tym miesiącu! Dzięki temu będzie
TU W NASZYM REGIONIE POWSTANĄ
można w Strzegomiu dziennie wykonywać ponad
PUNKTY MASOWYCH SZCZEPIEŃ
400 szczepień.
To świetna wiadomość
dla mieszkańców gminy w
kontekście coraz trudniejszej
sytuacji związanej z panującą
pandemią. Dodajmy, że podobne centrum powstać ma
w Szczawnie-Zdroju.
Burmistr z Str zegomia
Zbigniew Suchyta i prezes
Strzegomskiego Centrum Medyczno- Diagnostycznego Sp.
z o.o. Dariusz Gajecki wystąpili wspólnie z wnioskiem do
wojewody dolnośląskiego

o utworzenie PSM. Dokładniej chodzi o uruchomienie
4 stanowisk szczepiennych.
W każdym z nich ma odbywać się ponad 100 szczepień
dziennie.
Wicewojewoda dolnośląski
Jarosław Kresa oraz wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko
zaakceptowali zaproponowaną lokalizację. - Trwają prace
związane z logistyką całego
przedsięwzięcia. Gmina już

kupuje komputery i zaczyna
uruchamiać sieć internetową. Start Punktu Szczepień
Masowych w Strzegomiu
planowany jest na 17 lub
19 kwietnia – podkreśla Zbigniew Suchyta.
- Razem z wicewojewodą
dolnośląskim Jarosławem
Kresą odbyliśmy wizytę w
OSiR Strzegom oraz Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Szczawnie-Zdroju, gdzie
w przestronnych halach

sportowych
w przeciągu
najbliższych
3 tygodni powstaną tymczasowe centra
szczepień. Docelowo planowane jest, aby poziom
zaszczepionych pacjentów
w tych placówkach wynosił
nawet kilkaset osób dziennie. Podobne placówki powstają na polecenie rządu
w całym kraju. Przynajmniej
jedno dodatkowe centrum w

Strzegom
Szczawno-Zdrój
każdym
polskim
powiecie.
Zaangażowanie
samorządów w
narodowy program
szczepień to bardzo
ważny element w walce z pandemią. Dziękuję

cówkach medycznych,
szpitalach
rezerwowych i węzłowych. W naszym
kraju uruchomiono
również tzw. wyjazdowe zespoły
szczepiące.
KaR
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Ze świętowaniem poczekajmy
W takich sytuacjach często mówi się odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Czy tak faktycznie jest w przypadku Krzysztofa
Urbańskiego, prezesa spółki InValbrzych? Ostatnie, udane transakcje,
zdecydowanie potwierdzają te słowa.
No to rozgraniczmy.
- W Wałbrzychu popyt na
nowe mieszkania jest bardzo
duży. Proszę zwrócić uwagę,
ile się buduje obecnie oraz że
wiele projektów za chwilę się
rozpocznie. Depopulacja jest
zjawiskiem, które z drobnymi
wyjątkami dotyczy wszystkich
miast. Ujemny przyrost naturalny oraz pandemia znacząco pogłębia to zjawisko. Ale
tworzenie nowych mieszkań
może ten proces w przypadku
Wałbrzycha wstrzymać. Nowe
mieszkania z pewnością będą
jednym z kilku narzędzi, które
zamierzamy stosować. Pewnie
też najważniejszym.
Ale chyba spółce InValbrzych nie zależy głównie
na ściąganiu do miasta inwestorów zainteresowanych budową mieszkań?
- Zależy nam na zatrzymaniu tych negatywnych
trendów, o których wcześniej wspomniałem. Aby to
osiągnąć, współpracujemy
z inwestorami, którzy chcą
budować nowe hale, zakłady
i przedsiębiorstwa, dzięki czemu zatrudnią ludzi. Z uwagi
na kurczący się rynek pracy
po część pracowników trzeba
będzie sięgnąć dalej. Ale oni
nie muszą chcieć codziennie
dojeżdżać 30-40 km, więc
jeśli będą mieli możliwość kupienia komfortowego i nowoczesnego mieszkania, to może
z niej skorzystają. Deweloper
to też znaczący inwestor, ale
zależy nam na rozwoju firm
w różnych sektorach i z bardzo
różnych branż.
Ile transakcji udało się
dotąd przeprowadzić. Ta na
Podzamczu to najlepszy dotychczasowy wasz interes?
- Transakcja na Podzamczu
pokazała nam, ile jest warty realnie metr kwadratowy
działki w północnej części miasta. To będzie wpływało na
inne wyceny nieruchomości w
Wałbrzychu i trzeba sobie to
jasno powiedzieć – ceny nieruchomości będą rosły. Udało
nam się zachęcić do zakupu
działki w pobliżu Ronda Unii
Europejskiej, kilku działek przy
ul. Villardczyków na potrzeby
przemysłu, bardzo atrakcyjnej

działki przy ul. 1 Maja, naprzeciwko Muzeum Porcelany.
Sprzedaliśmy też kilka nieruchomości zabudowanych,
między innymi budynki przy
ul. Grota Roweckiego (dawne
przedszkole), Paderewskiego
(dawny żłobek) oraz przy ul.
Wrocławskiej (dawna przychodnia zdrowia). Wkrótce
te budynki będą miały nowe
funkcje, przeznaczenie, po
prostu będą tętnić życiem. Na
tym nam zależy.
Skoro tak dobrze wam
idzie, to dlaczego nikt wcześniej nie wpadł na pomysł,
żeby „handlować” ziemią?
- Gminy mają w swoich
zasobach nieruchomości, które są zbywane na zasadach
przetargów nieograniczonych,
więc ten pomysł był realizowany. W naszym przypadku
chodzi o to, by robić to nowocześnie, z szerokim dostępem
do informacji oraz aby szukać
potencjalnych inwestorów
daleko poza Wałbrzychem.
To teraz konkretnie. Na
czym dokładnie polega rola
InValbrzych? Jak wygląda
krok po kroku przygotowanie transakcji?
- To długi i żmudny proces.
Przygotowanie działki do
sprzedaży może potrwać kilka miesięcy, a czasami nawet
ponad rok. Najpierw analizowane są dostępne media,
dostęp do drogi, możliwości
przyłączeń. Przygotowujemy
specjalną fiszkę do każdego
terenu, tzw. checklistę miejsca. Następnie trzeba sprawdzić, czy dana działka nie jest
wydzierżawiona, czy jest wyłączona z produkcji rolnej, czy
ma wycenę. Kiedy wszystko
jest ustalone, miasto informuje o przeznaczeniu danej
nieruchomości do sprzedaży, a potem ogłaszany jest
przetarg. Po zakupie terenu
przez inwestora ściśle z nim
współpracujemy. Pomagamy
mu w prowadzeniu inwestycji, aż do dnia oddania nieruchomości do użytkowania.
Naszym zadaniem jest, aby
inwestorzy w Wałbrzychu
czuli się dobrze.
Można chyba powiedzieć,
że dzięki spółce InValbrzych

inwestorzy na nowo zainteresowali się regionem?
- Absolutnie tak. Co prawda
pandemia znacznie utrudnia
nam działanie i ogranicza
możliwości, ale i tak aktywnie
rozmawiamy z przedsiębiorcami. Dzięki temu, że organizujemy im przyjazdy do
Wałbrzycha i spotkania,
mogą wyrobić sobie
własne zdanie, jak
wygląda i funkcjonuje to miasto. Wcześniej nikt tego nie
robił. Wałbrzych
ma bardzo dobry
odbiór wśród
wszystkich,
których przyprowadzamy.
Często towarzyszy temu
pewne niedowierzanie,
bo przecież
nasłuchali się
tylu stereotypów. Nam udaje
się ten trend odwrócić.
Zarabiacie dla gminy miliony, dojdą podatki
od nieruchomości. Gdy
InValbrzych powstawał,
niektórzy pukali się w
czoło mówiąc „po co
nam kolejna spółka
miejska”?
- Podatki od nieruchomości to jest ten element, który stanowi o stałych
dochodach do budżetu miasta. Zależy nam, by one wzrastały, by Wałbrzych się bogacił
i jego mieszkańcy czuli się tu
lepiej. Przypomnę, że miasto
na inwestycje wydaje prawie
30% budżetu. Nie będę komentował poczynań niedowiarków. Nas bronią wyniki
osiągnięte w krótkim czasie i
w dodatku w pandemii.
Trudno jest przekonać
inwestora, żeby wyłożył
pieniądze właśnie w Wałbrzychu?
- Dane, analiza i bezpośrednia informacja – to się liczy w
biznesie. Również możliwy
do uzyskania dochód jest dla
inwestorów czynnikiem, dla
którego wybierają daną lokalizację, choć są firmy, dla któ-

rych dochód jest
drugim albo trzecim czynnikiem decydującym o lokalizacji inwestycji
w

» – Ceny nieruchomości będą rosły – mówi Krzysztof
Urbański, prezes spółki InValbrzych

Wałbrzychu. Na naszych inwestorach największe wrażenie robi zawsze objazd po
mieście, na który ich zabieramy. Widzą inwestycje w strefie
ekonomicznej, z którą udanie
współpracujemy. Obserwują
maszyny na terenie budowy
obwodnicy oraz dziesiątki remontowanych kamienic. Obraz, który mają przed oczami,
mówi więcej niż słowa. Widzą
miasto, które się rozwija.
Co w sytuacji, gdy atrakcyjnych terenów w Wałbrzychu zabraknie? Działek w
topowych miejscach nie jest
nieskończenie dużo?
- Oczywiście, że działki mają
ograniczoną liczbę, ale pracujemy nad tym, by było ich
jak najwięcej, bo to oznacza

Fot. użyczone (Archiwum Krzysztofa Urbańskiego)

Wie Pan, dlaczego rozmawiamy?
- Myślę, że z powodu wyników ostatnich przetargów
organizowanych przez miasto
i udziału w nich klientów spółki InVałbrzych.
Dokładniej z powodu
ostatniej transakcji na Podzamczu. Działkę, której cena
wywoławcza wynosiła nieco ponad 900 tys. zł, sprzedaliście za 2,5 mln zł. Jak to
się stało?
- Nie my sprzedaliśmy,
tylko Wałbrzych, ale klientowi, którego rzeczywiście
my zainteresowaliśmy miastem (uśmiech). To się jednak
„samo nie robi”. Sprzedaż
każdej nieruchomości to owoc
wielu miesięcy pracy wszystkich pracowników spółki. Nie
wystarczy ogłosić przetarg i
czekać. Trzeba być aktywnym.
Szukać zainteresowanych, rozmawiać, zachęcać, promować
oraz służyć doradztwem w
każdym momencie.
Co było decydujące w tej
konkretnej transakcji?
- Inwestorów szukaliśmy
zarówno w samym Wałbrzychu, jak i w różnych zakątkach
Polski. Ważne jest, że przedsiębiorcy, których zapraszamy
do współpracy, oceniają Wałbrzych jako dobre miejsce do
inwestowania, stąd taka wysoka cena nabycia tej akurat
nieruchomości.
Może Pan zdradzić, co
powstanie przy Al. Podwale
między garażami a siedzibą
spółdzielni?
- Inwestorem, który wygrał
przetarg, jest renomowana
firma, znany i ceniony deweloper z Wrocławia, spółka PCG.
Mają na swoim koncie wiele
udanych inwestycji we Wrocławiu, Szczecinie i Legnicy.
Dzięki naszej pracy dostrzegli
potencjał w Wałbrzychu. I jak
łatwo się domyślić, w tym
miejscu powstaną budynki
wielorodzinne.
Wiele miast mierzy się z
problemem depopulacji. W
Wałbrzychu jest popyt na
nowe mieszkania?
- Trzeba rozgraniczyć depopulację od popytu na nowe
mieszkania.

więcej mieszkańców. Nasi
deweloperzy wskazują, że
jedna budowa napędza kolejne, że jeśli miasto osiągnie
pewien punkt przełomowy, to
inwestycje będą się nakręcać
i mocno pracujemy, by tak
się stało.
Jak często słyszy Pan
ostatnio „dobra robota”?
- Ze świętowaniem poczekajmy do sprzedaży pierwszego mieszkania zrealizowanego dzięki naszym staraniom.
Myślę, że już w tym roku
pojawią się pierwsze budowy
na działkach sprzedanych z
naszym udziałem. No i jesteśmy blisko przekroczenia progu pierwszych 10 milionów
ze sprzedaży nieruchomości.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Tu zawiśnie kładka, która ma szansę stać się turystyczną atrakcją

Kamyki jak małe diamenty
Most wiszący nad wodą, a wokół mała infrastruktura turystyczna. Zainteresowani? Tak niedługo mogą wyglądać głuszyckie Kamyki, czyli były kamieniołom melafiru w Głuszycy Górnej. Już teraz jest to bardzo popularne miejsce wizyt nie tylko wśród mieszkańców, ale również turystów.
Kto wie, może dzięki zagospodarowaniu tego terenu liczba
odwiedzających wzrośnie. Pamiętacie, że właśnie tu ponad rok

temu powstał teledysk do piosenki
Superhero, z którą Viki Gabor wygrała konkurs dziecięcej Eurowizji
w 2019 roku.

Teraz o pieniądzach, bo jak czytacie o nowych inwestycjach, pewnie ciekawi jesteście, skąd na to
środki. Głuszyca otrzymała dotację

z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych dla Gmin Górskich w
wysokości ponad 2,6 mln zł. To
stanowi ponad 70% całości inwe-

stycji. A mówimy o budowie kładki
linowej nad zalanym wodą terenem
byłego kamieniołomu wraz z wytyczeniem i oznakowaniem szlaków
pieszych oraz punktów widokowych
na panoramę Gór Sowich. Kładka
zawiśnie nad lustrem wody w zwężeniu między dwoma „oczkami” kamieniołomu, wybudowana zostanie
też mała infrastruktura turystyczna.
Szlaki zostaną tak poprowadzone,
by umożliwić korzystanie z nich
również osobom niepełnosprawnym, na przykład poruszającym się
na wózkach inwalidzkich. Inwestycja będzie początkiem większego
zagospodarowywania turystycznego góry Ostoja.
Kamyki to dawny kamieniołom
Melafiru w Głuszycy Górnej. Został
zamknięty w latach 70. XX wieku.
Zbiornik wodny, który powstał w
jego miejscu, otaczają wysokie skalne ściany, które stanowią wschodnie
zbocza masywu Ostoja. Rosną tu
lasy sosnowe, świerkowe i buczyna. Latem na ścianach tworzą się
niewielkie wodospady, wtedy też
z akwenu korzystają wędkarze i
pływacy. Zimą natomiast spadająca
ze zboczy woda tworzy lodospady
przyciągające amatorów wspinaczki.
Zbiornik jest zarybiony i przyciąga
amatorów wędkarstwa. W przeszłości odbywały się tu różne imprezy, ot
choćby Rajd Samochodów Terenowych Kamyki.
ToP

REKLAMA
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Policjanci po pierwszych szczepieniach
W Wałbrzychu rozpoczęły się szczepienia mundurowych. W tymczasowym punkcie
szczepień usytuowanym w Starej Kopalni zjawili się pierwsi policjanci, którzy
otrzymali już swoją dawkę szczepionki.

riuszy otrzymało w zeszłym tygodniu
swoją dawkę. W kolejce oczekuje
kolejnych, blisko 250 mundurowych.
Proces szczepień policjantów powi-

nien zakończyć się ostatniego dnia
kwietnia. Ma to duże znaczenie, gdyż
każdy przypadek zarażenia koronawirusem powoduje wyłączenie policjan-

ta na przynajmniej kilkanaście dni z
aktywności zawodowej. Wtedy to
inni mundurowi poddawani są kwarantannie, bądź izolacji domowej.
W samym garnizonie wałbrzyskim
zachorowało 75 policjantów. Jako że
mundurowi, w związku z obowiązkami służbowymi, na co dzień mają
kontakt z wieloma osobami, obecnie
głównym priorytetem jest to, aby
jak największa grupa mogła zostać
SCB
zaszczepiona.

Fot. użyczone (KMP w Wałbrzychu)

WAŁBRZYCH

Jednym z pierwszych był również
zastępca komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu podinsp. Arkadiusz
Wojnowski. Pierwszych 20 funkcjona-
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

Piosenka dobra
na wszystko

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Pamiętacie, jak namawialiśmy was, byście zostali tekściarzami?! Pewnie, że
to niełatwa sztuka, zwłaszcza gdy trzeba napisać kilka zwrotek z okazji wielkiego jubileuszu. W tym przypadku 800
lat Szczawna-Zdroju. Co tam podniosła
chwila i okrągła rocznica. Stanęliście na
wysokości zadania.

» Do tekstu „Osiem wieków Szczawna-Zdroju” zostanie skomponowana muzyka i piosenka
będzie promowała miasto z okazji 800 lat istnienia

Okazało się, że mieszkańcy uzdrowiska to niezwykle
kreatywni ludzie, umiejętnie
operujący słowem. Propozycje
tekstów piosenek, które wpłynęły na konkurs, dosłownie
zachwyciły organizatorów.
Mirosław Kowalik, dyrektor
szczawieńskiego teatru, mówi
otwarcie, że jest mile zaskoczony poziomem nadesłanych
tekstów.
Nie ma co owijać w bawełnę, sam pomysł konkursu
na tekst piosenki z okazji
800 lat miejscowości, był
strzałem w dziesiątkę. Nie

codziennie bowiem można
w taki sposób zapisać się
w historii. No właściwie raz
na osiem wieków. Dobra,
ale bez żartów. Tekst miał
przybliżać innym Szczawno,
promować je i skupiać się na
cechach charakterystycznych
dla zdroju. O czym pisali
ludzie? Pomysłów było tyle,
ile autorów. Każdy chciał w
oryginalny i jednocześnie
poetycki sposób przekazać
przymioty uzdrowiska. Wybór nie należał do najłatwiejszych. Ostatecznie zwyciężyła propozycja Elżbiety Wcisło

pod tytułem „Osiem wieków
Szczawna-Zdroju”.
- Nie wszystkie teksty stają się piosenkami. W tym
jednak przypadku od razu
wiedziałem, że na podstawie
tekstu, który jest konkretny
i trafnie przekazuje klimat
miasta, powstanie znakomity
utwór. Choć muszę przyznać,
że wybór wcale łatwy nie był,
ponieważ wszystkie nadesłane prace miały swoje walory
– mówi Mirosław Kowalik,
dyrektor Teatru Zdrojowego
w Szczawnie-Zdroju, a także
muzyk zespołu Raz Dwa Trzy.

Jako autor tekstów doskonale potrafi wyczuć, czy jakieś
zwrotki to jest właśnie to „co
tygryski lubią najbardziej”! W
przypadku Elżbiety Wcisło tak
właśnie było. Dodajmy jeszcze, że wyróżniono też pracę
nadesłaną przez Urszulę Stefanow „Szczawieńska legenda”.
Jednak tylko do zwycięskiego tekstu zostanie skomponowana muzyka. Zresztą
Mirosław Kowalik właśnie
kończy jej tworzenie i lada
chwila będzie gotowa. Do
tekstu Elżbiety Wcisło i muzyki
dyrektora szczawieńskiego
teatru zaśpiewają prawdziwe
gwiazdy – Darek Malejonek
oraz Jan Trebunia-Tutka w
towarzystwie dzieci z chóru
„Fantazja” działającego w
miejscowej szkole podstawowej. Piosenka nagrana w profesjonalnym studio, do której
zostanie stworzony również
teledysk, trafi do mediów
społecznościowych i będzie
promowała miasto z okazji
okrągłej rocznicy istnienia. Hit
usłyszymy także w czerwcu
na żywo podczas koncertu z okazji obchodów Dni
Szczawna-Zdroju. Nie możemy doczekać się, kiedy po raz
pierwszy usłyszymy piosenkę.
Tomasz Piasecki

„Osiem wieków
Szczawna-Zdroju”
Spytaj mieszkańców i spytaj ludzi,
Co z całej Polski tutaj zjeżdżają
Jakie emocje Szczawno w nich budzi
Jakie wartości w nim dostrzegają
Ref. Ta zieleń, te chmury, ci ludzie
W codziennych radościach i trudzie
I w słońcu, w w deszczu, w marzeniach
Utkanych i z blasków, i z cienia
Trwamy już tutaj od ośmiu wieków
Jakże je zmieścić w jednej piosence
Może mi powiesz, dobry człowieku
Jak ci to Szczawno podbiło serce
Ref……
Ciągle pięknieje, ciągle się zmienia
Świętuje dumnie kolejne gody
Miasto utkane z blasków i cienia
Na fundamentach zdrowotnej wody
Ref……
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Piękno Gór Wałbrzyskich i Sowich widoczne z platformy na Jałowcu

JEDLINA-ZDRÓJ

Z Jałowca dużo widać
Zamknięci w domach, nie możecie zapominać o ruchu na świeżym powietrzu. Co jakiś
czas pytacie, gdzie się najlepiej wybrać na dłuższy spacer? Może w niedzielę i z całą rodziną? Mamy świetną propozycję, o której już kiedyś u nas było, ale nie wszyscy pewnie
pamiętają.
Wiecie, że na położonym 751 m n.p.m. szczycie
góry Jałowiec oraz nad kamieniołomami w okolicach
Wołowca zamontowano

platformy widokowe? Chyba już się domyślacie, jaki
jest cel wędrówki?! Można
stamtąd podziwiać piękną
panoramę Gór Wałbrzyskich

i Gór Sowich. Platforma nad
kamieniołomami to budowla złożona z 6 modułów, o
łącznej powierzchni 3x4,5
m. Otoczona jest barierkami

i wykonana z drewnianych
elementów zapewnia pełne bezpieczeństwo. , Wejść
można z poziomu gruntu,
ale wybudowano też schody

WAŁBRZYCH

Dużo ładniejsze te domy
Nie znamy nikogo, kto narzekałby, że mieszka w sąsiedztwie wyremontowanych kamienic. W schludnym i czystym miejscu. Dlatego tak ważne są
wszelkie konkursy „mobilizujące” do upiększania przestrzeni publicznej.
Jak choćby „Ładny Dom”, organizowany w Wałbrzychu od bardzo dawna.
» To, że Wałbrzych zmienia się
na lepsze, nie trzeba chyba
nikogo przekonywać

umożliwiające bezpieczne
dojście na platformę.
Teraz najważniejsze. Jak
tam dojść. Rekomendujemy
kilka tras, żebyście sami wyTo niby nic wielkiego, ale
miło jest pochwalić się odnowioną kamienicą, zostać
docenionym i jeszcze odebrać nagrodę pieniężną. Kilku
wspólnotom w Wałbrzychu
w tym roku ta sztuka znów
się udała.
Tym razem komisja najwyżej oceniła przemianę, jaką
przeszedł budynek przy alei
Wyzwolenia 55 (dokładne wyniki patrz ramka). Co ciekawe,
wszystkie budynki spośród
nagrodzonej piętnastki znajdują się pod zarządem Miejskiego Zarządu Budynków w
Wałbrzychu.
Przypomnijmy, że „Ładny
Dom” to gminny konkurs,
który wystartował w 2009
roku. Od tego czasu nagra-

brali, którędy chcecie dotrzeć
na platformę widokową na
Górze Jałowiec.
TRASA 1: od placu Zwycięstwa ˃˃˃ ul. B. Chrobrego
˃˃˃ ul. Słowackiego ˃˃˃
w prawo pod pierwszym
wiaduktem kolejowym przy
ul. Dworcowej ˃˃˃ szerokimi
ścieżkami leśnymi do góry na
Jałowiec. Czas przejścia około
1 godz.
TRASA 2: od kompleksu
„Active Jedlina” ˃˃˃ ul. Zakopiańska ˃˃˃ ul. Moniuszki
˃˃˃ ul. Kamienna ˃˃˃ ul.
Ogrodowa ˃˃˃ około 50
m za wiaduktem w lewo,
wzdłuż ogródków ˃˃˃ ścieżkami leśnymi do góry na
Jałowiec. Czas przejścia około
1 godz.
TRASA 3: od Hotelu Jedlinka ˃˃˃ ścieżką leśną do
dworca kolejowego ˃˃˃ ul.
Dworcową do końca ˃˃˃ w
lewo pod wiaduktem kolejowym ˃˃˃ szerokimi ścieżkami leśnymi do góry na
Jałowiec. Czas przejścia około
1 godz. 15 min.
TRASA 4: od pensjonatu
„Zacisze Trzech Gór ” ul.
Pokrzywianki ˃˃˃ Przełęcz Kozia ˃˃˃ Przełęcz
Pod Borową ˃˃˃ Rozdroże
Pod Borową ˃˃˃ Rozdroże
Ptasie ˃˃˃ biało-czerwony
szlak uzdrowiskowy ˃˃˃ Jałowiec Mały ˃˃˃ Jałowiec.
Czas przejścia około 1 godz.
30 min.
Red

dzani są właściciele nieruchomości – głównie wspólnoty
mieszkaniowe – remontujący
swoje budynki. Doceniane są
spektakularne metamorfozy
kamienic, wpływające na
poprawę estetyki otoczenia.
– Wałbrzych zmienia się i
cieszy nas, że dostrzegają
to także prywatni właściciele oraz wspólnoty, chcąc
dopasować wygląd swoich kamienic do tej zmiany.
Wszystkie remonty i przemiany nagrodzone w konkursie
to właśnie efekt inicjatywy
mieszkańców, współpracy
i merytorycznej pomocy ze
strony MZB jako zarządcy
– mówi Kacper Nogajczyk,
prezes MZB w Wałbrzychu.

Fot. użyczone (MZB)

Lista nagrodzonych
wspólnot mieszkaniowych

Red

1.al. Wyzwolenia 55 – 5,5 tys. zł
2.ul. Wrocławska 75, ul. Kościuszki 2 – 2,9 tys. zł
3.ul. Przemysłowa 2, ul. św. Jadwigi 3, ul. 11 Listopada 21
– 1,5 tys. zł
4.ul. Limanowskiego 3-Słowackiego 23, ul. Mickiewicza 69,
ul. Brzechwy 11, ul. Pługa 2 – 1,3 tys. zł
5.ul. Wajdy 2-Pługa 1a, ul. Brzechwy 8, ul. Mickiewicza 13, ul.
Brzechwy 9, ul. 11 Listopada 44 – 1,1 tys. zł

Dworzec wygląda jak nowy

Zakończyła się modernizacja zabytkowego dworca
kolejowego na stacji Boguszów-Gorce Zachód. Dzięki
zakończonej przez PKP S.A. inwestycji pochodzący z XIX
wieku budynek dworcowy zyskał nowe oblicze. Renowacji poddano elewacje, wymieniono też okna i drzwi.

Śląsku. Wierzę, że przebudowany,
komfortowy i proekologiczny budynek

stanie się ważnym punktem na mapie
miasta i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją – mówi wiceminister
infrastruktury Andrzej Bittel.
Do dyspozycji pasażerów są: hol
dworca pełniący funkcję ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni,
ogólnodostępne toalety (w tym dla
osób z niepełnosprawnościami) oraz
pomieszczenie dla podróżujących z
małymi dziećmi. W budynku dworca
znalazły się także pomieszczenia tech-

niczne, przeznaczone m.in. na potrzeby sterowania ruchem pociągów wraz
z nastawnią oraz lokale na wynajem,
w których może być prowadzona działalność handlowo-usługowa. Zmieniło
się także najbliższe otoczenie dworca.
Zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze), wykonano
nowe miejsca parkingowe (w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami)
oraz zbudowano wiatę na rowery
SCB
wyposażoną w stojaki.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» W Szczawnie mają mnóstwo planów na wykorzystanie rządowych pieniędzy

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jest ładnie, a będzie jeszcze…
…piękniej. Piszemy to z pełną odpowiedzialnością i zarazem premedytacją. Kto
był wiosną lub latem w Szczawnie-Zdroju, ten wie, że jest tam urokliwie. Zresztą
zachęcamy, żebyście do tej miejscowości uzdrowiskowej zaglądali o każdej porze
roku. Niedługo miasto jeszcze wypięknieje. Tak, to chyba dobre słowo.
Mamy pełne prawo tak twierdzić, bo miejscowość otrzymała

grubo ponad 3,2 mln zł wsparcia z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych dla gmin
górskich.

W porządku, wiemy, że ta nazwa niejednego z naszych czy-

Fot. użyczone (PKP S.A.)

BOGUSZÓW-GORCE

– Zmodernizowany dworzec to kolejna inwestycja PKP S.A. na Dolnym
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telników przyprawi o zawrót głowy, ale
w tym przypadku warto literalnie wspomnieć, skąd kasa na rozwój miasta. No
więc te ponad 3,2 mln zł dofinansowania
to, teraz uważajcie, 98 proc. kosztów planowanych do realizacji zadań. To tak jakbyście chcieli kupić nowe mieszkanie i prawie całą kwotę dałby wam dobry wujek
z Ameryki. Musielibyście dołożyć ledwie
„parę groszy” z własnej kieszeni. Chyba
nikt takim prezentem by nie pogardził?!
Jesteście pewnie ciekawi, na co zostaną przeznaczone pozyskane środki?
Najogólniej mówiąc na modernizację
infrastruktury turystycznej, uzdrowiskowej i rowerowej w Szczawnie-Zdroju.
Na szczegóły jeszcze za wcześnie, ale
możemy wam uchylić rąbka tajemnicy. W
mieście powstaną nowe miejsca obsługi
turystów, parkingi, mała infrastruktura
turystyczna, witacze, oznakowanie. Jest
plan, by ulżyć rowerzystom i dla nich
wybudować ścieżki. W Parku Szwedzkim
powstanie ponadto edukacyjny plac.
Odrestaurowana zostanie zabytkowa
muszla koncertowa, przy której pewnie
nieraz przystawaliście letnią porą, by
posłuchać muzyki na żywo. W mieście
planują za te pieniądze również poprawić
jakość wody w zbiornikach, wykorzystując metody biologiczne oraz wykonać
elewację budynku i wyremontować część
dachu w Teatrze Zdrojowym.
Red

ŚWIDNICA

Pewnie zastanawiacie się, czy wzięliśmy drugi etat w
IMGW, a może jesteśmy jasnowidzami. Ani jedno, ani
drugie. Po prostu cieszymy się z programu „Lato na podwórku”, który znów będzie organizowany w Świdnicy.
To projekt z zakresu edukacji kulturalnej i profilaktyki,
realizowany od 2016 roku
przez Fundację „Ładne Historie” wspólnie z miastem na
kilku podwórkach. Świdnica
dorzuca co roku pieniądze na
jego realizację. W 2018 roku
było to 10 tys. zł, rok później
– 1,9 tys. zł, w ubiegłym roku
urzędnicy przekazali na ten cel
20 tys. zł. Tego lata program
zostanie dofinansowany tą
samą kwotą.
- To bardzo ważny projekt fundacji i miasta, który

trwa od kilku lat i cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Walory edukacyjne i
rozrywkowe sprawiają, że
jest on innowacyjny i nowatorski – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta
Świdnicy.
Po raz trzeci Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało
dotację na realizację projektu
w ramach programu „Edukacja kulturalna”. W tym roku
wynosi ona 162 tys. zł. Dzięki
temu odbędą się zarówno

letnie zajęcia podwórkowe,
jak i możliwe będzie wsparcie
dzieci i młodzieży w trudnej
sytuacji związanej z izolacją
spowodowaną Covid-19, w
ramach wiosennych i jesiennych zajęć pod nazwą „Projekt
świetlica”.
- W ramach projektu zrealizujemy 574 godziny bezpłatnych zajęć animacyjnych,
artystycznych i warsztatów
edukacyjnych, 10 podwórkowych pokazów filmowych
dla dzieci i dorosłych, a także
powołamy międzypokolenio-

» Na podwórkach w czasie zajęć nie ma mowy, by dzieci wgapiały się w smartfony

wy teatrzyk podwórkowy –
mówi Maria Zięba z fundacji
„Ładne Historie”. Na podwórkach w czasie zajęć nie ma
mowy, by dzieci wgapiały
się w smartfony. Tu dzieciaki

tańczą, projektują, grają w
podwórkowe gry, malują,
muzykują. Podwórko staje
się na powrót przestrzenią do
spotkania, rozmowy, serdecznych gestów i przestrzenią

Fot. użyczone (Gabriela Zięba/Fundacja „Ładne Historie”)

Lato znów gooorące

do kształtowania i wyrażania
dziecięcej wyobraźni. Tematem przewodnim najbliższej
edycji projektu będą prawa
dziecka.
Red
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Szukamy odpowiedzialnych domów
Żeby było jasne. Z adopcją czworonoga nie jest tak jak z wyborem soku
w markecie. Wkładamy swój ulubiony do koszyka, płacimy i w domu możemy
skosztować. Tu trzeba dać dużo więcej od siebie. Otworzyć serce dla zwierzęcia, ale przede wszystkim naprawdę tego chcieć, by po kilku tygodniach
kot lub pies ponownie nie trafił do bidula.
BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

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

JADZIA, nr ewidencyjny 17/17
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
03.04.2017

Staruszka Jadzia – kochana kotka, która
pomimo wieku nadal chętnie się bawi, jest
ciekawska otoczenia. Czy znajdzie dom na
stare lata?

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Mela to duża suczka, która po przyjęciu
chorowała trochę w schronisku. Nie lubi
towarzystwa głośnych psów, więc szukamy
dla niej odpowiedniego, cichego domu.

Wiek: 1 rok
Data pr zyjęcia
do schroniska:
05.03.2020

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

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

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

ROMEK, nr ewidencyjny 366/19
Wiek: 13 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
24.12.2019

Roman to psi senior, jest bardzo przyjazny
i pozytywny, ale trochę choruje. Świetnie
dogaduje się ze zwierzakami i uwielbia ludzi.
Szukamy dla niego dobrego domu.

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

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

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

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

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

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

Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20

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

» Widok z Garbatki na Sokołowsko i Bukowiec

Niebieski challenge po górach
Nie będziemy was zmuszać do oblewania się lodowatą wodą prosto z wiadra, ani tym bardziej nikogo nominować do kolejnego zadania. Challenge w tytule ma wszystkim uzmysłowić, do jak trudnego
zadania próbujemy każdego namówić. Każdego lubiącego łazikować po górach.
Dziś o Ziemi Mieroszowskiej, która
oferuje wiele znakowanych szlaków
turystycznych o różnych poziomach
trudności. Wspólnym ich mianownikiem są przede wszystkim walory
widokowe, a także ciekawe miejsca,
których wędrujący turyści oczekują
zobaczyć jak najwięcej.
Jednym z nich jest szlak niebieski
z Mieroszowa do schroniska PTTK
Andrzejówka. Tę propozycję kierujemy, hm, no niech będzie, do średnio

zaawansowanych piechurów o dość
dobrej kondycji fizycznej. Czyli wyzwanie, inaczej mówiąc challenge.
Teraz już wiecie, skąd ten tytuł. Długość trasy może nie jest imponująca,
bo wynosi 10,5 km, ale do zdobycia
jest aż 5 szczytów. Suma podejść to
aż 840 metrów!
Wędrówkę proponujemy rozpocząć od dworca PKP w Mieroszowie,
skąd idziemy wzdłuż ul. Wałbrzyskiej
do miejscowości Kowalowa. Po 1,3

Niebieskim szlakiem z Mieroszowa
do schroniska Andrzejówka

km ten spokojny marsz zmienia się
w mozolną wspinaczkę na pierwsze
wzniesienie o dwóch szczytach –
Jatki. Widoków może niewiele, ale
cieszy fakt, że się udało wspiąć.
Stamtąd dosyć stromo schodzimy w
kierunku ul. Malinowej.
Następna góra to Garbatka. Podejście (ok 1 km), jest wymagające
(jedno z trudniejszych w Górach
Suchych). Przed szczytem znajduje
się niewielka skałka z widokiem na

Dworzec PKP
w Mieroszowie
Garbatka
(797 m n.p.m.)

Karkonosze. Warto jednak było się
wspiąć. Ze szczytu możemy podziwiać piękne panoramy Gór Suchych
oraz Sokołowska, do którego następnie schodzimy.
Chwila oddechu i znów czeka
nas kolejne podejście na jeden z
piękniejszych szczytów w tych górach – Włostową. Oczywiście nie
jest łatwo. Niektóre fragmenty tego
szlaku można by opisać jako „walka
z własnymi słabościami”. Wypa-

Kowalowa

Jatki (dwuwierzchołkowe
wzniesienie:
663 i 661 m n.p.m.)

Sokołowsko

Włostowa (903 m n.p.m.)

Suchawa
(928 m n.p.m.)

Kostrzyna (906 m n.p.m.)

Rozdroże pod Waligórą

schronisko
Andrzejówka

dający spod stóp melafir wcale nie
ułatwia zadania. Na tym fragmencie
trasy do odwiedzenia polecamy
ruiny zameczku Friedenstein oraz
okazałą grupę skałek na Łysej. Szczyt
Włostowej jest dość płaski, a do tego
oznaczony tabliczką.
Kolejnym wzniesieniem jest Kostrzyna. Stąd zobaczymy piękną
– jedną z ładniejszych – w Górach
Suchych. Zejście z Kostrzyny jest
strome, także z pięknymi widokami,
ale uwaga, proponujemy przede
wszystkim patrzeć pod nogi, bo o
upadek nietrudno.
Ostatnie strome podejście na
wycieczce to Suchawa. Jest to drugi
pod względem wysokości szczyt
Gór Suchych. Z niego powoli schodzimy w kierunku Rozdroża pod
Waligórą (tu możecie odpocząć w
nowo wybudowanej wiacie skandynawskiej), a następnie dochodzimy
do Przełęczy Trzech Dolin i schroniska PTTK Andrzejówka. To tu kończy
się nasz niebieski challenge.
Według map online przejście trasy
zajmuje ok 3,5-4 godzin, jednak proponujemy zarezerwować sobie co
najmniej 1-2 godziny więcej. Dlaczego? Po przejściu trasy odpowiedź na
to pytanie będzie dla was oczywista.
Miłego podziwiania uroków gminy
Red
Mieroszów!
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» Wiadukt w ul. Uczniowskiej nad linią kolejową i bocznicą do FP Książ. Początkowo wiadukt należał do fabryki (Fot. zbiory Antoniego Miziołka, 1996)

Książ znaczy fabryka porcelany (4)
Trwał trzeci rok upadłości Fabryki Porcelany Książ. Syndyk dwoił się i troił, aby
zakład sprzedać jako zorganizowane przedsiębiorstwo, które w rękach nowego
właściciela nadal będzie produkować porcelanę. Zakład w upadłości nadal działał,
chociaż „na pół gwizdka”, m.in. produkując partię filiżanek dla kancelarii Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego.
W sierpniu 2007 roku odbyło się posiedzenie Rady
Wierzycieli Książa, zadłużonego wówczas na 63 mln zł.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele trzech podmiotów
zainteresowanych nabyciem
zakładu w upadłości: spółka-córka Agencji Rozwoju Przemysłu (tej, która w 2004 roku
pożyczyła fabryce 15 mln zł),
giełdowa spółka Capital Partners oraz konsorcjum fi-

nansowo-inwestycyjne. Syndyk poinformował zebranych,
iż rada wierzycieli zgodziła się
sprzedać za 15 mln zł nie tylko
zorganizowaną część fabryki,
ale również zapasy magazynowe i kilkumilionowe wierzytelności fabryki. Niespodziewanie
rozpoczęła się licytacja, gdy
jeden z potencjalnych kupców
zaoferował za fabrykę 15,2
mln zł. Inny zakwestionował
taki tryb postępowa-

» Forma imbryka (fason Tokada) na gruzowisku po wyburzonej
fabryce (Fot. Kazimierz Kowalski, 2016)

nia, zarzucając, że właśnie
odbywa się przetarg, który nie
był ogłoszony i o tym fakcie
zostaną powiadomione właściwe organy ścigania. W tej
sytuacji syndyk, za zgodą rady
wierzycieli, zakończył spotkanie i ogłosił nowy, siódmy już
przetarg, który miał potrwać
do 18 września. Cenę wywoławczą ustalono na poziomie
15,2 mln zł, a wadium – 2,28
mln zł.
Czy w końcu udało się syndykowi sprzedać fabrykę?
Nie. Podjęto decyzję, że
nowy listopadowy przetarg ofert będzie przetargiem celowym. Co to znaczy? „Wyraźnie zaznaczymy
w warunkach przetargu, że
wygrywający musi wykorzystać kupiony majątek do
produkcji porcelany stołowej” – informował syndyk.
„W przetargu będzie też
zastrzeżenie, że (...) gdy
nowy właściciel zaprzestanie
produkcji porcelany, będzie
można nawet unieważnić jej
sprzedaż” – dodawał. Chodzi-

ło o to, aby nabywca fabryki
nie kupił jej tylko po to, aby
pozyskać z niej złom (jego
wartość szacowano na 7 mln
zł) i przerobić np. na magazyny, ale aby fabryka działała,
płaciła podatki, dawała pracę
setkom ludzi.
Przetargi przetargami, a
FP Książ w upadłości nadal
produkowała porcelanę. W
halach wybudowano nawet
namioty foliowe, by zatrzymać ciepło, by pracownicy
zdobiący porcelanę pracowali
w ludzkich warunkach. Od
stycznia 2008 roku w fabryce
wciąż pracowało 78 osób. Cyklicznie odbywały się kiermasze handlowe, które zwykle
dawały przychód rzędu 20
tys. zł (jeden z nich miał się
odbyć w sobotę 26 stycznia
2008 roku).
Kolejny przetarg nie został
rozstrzygnięty (w związku z
tym jeden z oferentów złożył
nawet zażalenie do sądu). W
tej sytuacji syndyk Stanisław
Hetman otrzymał upoważnienie do prowadzenia rozmów

z dotychczasowymi uczestnikami wszystkich przetargów
na temat sprzedaży fabryki
z wolnej ręki, bez przetargu.
Niestety nie był to dobry czas
dla takich inwestycji. Kryzys
gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych, którego
szczyt przypadł na lata 20082009 sprawił, że duże spółki
giełdowe i konsorcja straciły
zainteresowanie zakupem zakładu. „Musimy przeczekać ten
trudny czas” – mówił Zdzisław
Żydek, prawa ręka syndyka.
„Najważniejsze, że mamy na
tyle przychodów, iż pokrywamy niezbędne wydatki.
Płacimy regularnie wynagrodzenie, opłacamy media, więc
możemy nadal zdobić i sprzedawać porcelanę”. Jednym z
klientów w tamtym czasie była
nawet Kancelaria Prezydenta
RP, dla której fabryka wykonała ponad 100 kompletów
filiżanek do kawy i herbaty,
ozdobionych widokiem pałacu
prezydenckiego. Była to porcelana bon-china, w której Książ
się specjalizował.

Dokładnie 3 marca 2008
roku w fabryce doszło do
spotkania syndyka, przedstawicieli miasta oraz posłów
Zbigniewa Chlebowskiego i
Katarzyny Mrzygłockiej. Cel?
Uratować zakład. Poseł Chlebowski w fabryce był po raz
pierwszy, dla posłanki Mrzygłockiej to kolejna z wielu
wizyt. „Tej fabryki nie można
tak zostawić na pastwę losu i
potraktować jako masę upadłościową” – mówił Chlebowski obiecując, że zainteresuje
się jej losem. „Im szybciej się
to zrobi, tym więcej z niej
można uratować dla dalszego
jej funkcjonowania w gospodarce. Ona Wałbrzychowi
nadal jest potrzebna i ma rację
dalszego bytu” – dodawał.
W tamtym czasie rozważano
kilka koncepcji uratowania
fabryki, a wśród nich m.in.:
ponowne upaństwowienie
potem dofinansowanie i powtórną prywatyzację przez
giełdę, włączenie fabryki do
strefy ekonomicznej czy objęcie jej przez spółkę Invest Park
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Development (IPD), zajmującą
się nieruchomościami.
29 maja 2008 roku odbyło
się posiedzenie rady wierzycieli, która podjęła decyzję o
sprzedaniu fabryki za cenę
16,1 mln zł dosyć tajemniczemu polskiemu konsorcjum inwestycyjno-przemysłowemu.
Drugi oferent – konsorcjum
z Rosji – dawał za fabrykę
100 tys. więcej, ale chciał za
nią płacić w ratach, przez trzy
lata, co dla rady było nie do
zaakceptowania. Odstąpiono
od ujęcia w umowie kupna
zapisów zobowiązujących
kupującego do kontynuacji
produkcji porcelany. Nabywca
miał zapłacić do końca czerwca zadatek w wysokości 1,61
mln zł, a pozostałą kwotę – do
trzech miesięcy od podpisania umowy przedwstępnej.
Wcześniej planował przeprowadzenie audytu fabryki, aby
dokładnie poznać faktyczną
organizacyjną, finansową i
materialną sytuację zakładu.
I wtedy wydarzyło się coś
niebywałego. Zanim oferta
konsorcjum trafiła do sądu,
pojawił się nowy podmiot zainteresowany kupnem, proponując wyższą cenę – Belgian
Polish Investment (BPI), belgijsko-polska spółka działająca
w przemyśle maszynowym,
przedstawiciel belgijskiej firmy
Haco, która wówczas posiadała w Polsce trzy zakłady (FAT
Wrocław, KFM Koluszki, FUD
Mińsk Mazowiecki) oraz halę

produkcyjną w Ursusie. Zainteresowanie zakupem maszyn
do produkcji porcelany (nie
całej fabryki) wyrazili również
Turcy (w tej sprawie dzwonił
ze Stambułu do Wałbrzycha
polski konsul), ale sprzedaż
przedsiębiorstwa po kawałku
nie wchodziła wtedy w grę.
W dniu 30 czerwca rada wierzycieli spotkała się ponownie,
aby rozpatrzyć dwie oferty i
wybrać kupca.
W międzyczasie, w czerwcu, fabrykę ponownie odwiedził poseł Chlebowski. Krótko
po nim do Książa przyjechał
prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Robert Dąbrowski i
dyrektor oddziału ARP we
Wrocławiu, Krzysztof Ślęzak.
Panowie dokładnie obejrzeli
zakład, długo rozmawiali z
syndykiem, interesowali się
kontaktami na linii fabryka –
strefa ekonomiczna.
W końcu po ponad 4 latach upadłości, ciągnącej się
niczym brazylijski tasiemiec,
w październiku 2008 roku
całą fabrykę Książ zakupiła od
syndyka wspomniana firma
BPI. Początkowo rozważała
ona wznowienie produkcji
porcelany na jednym piecu
i dostosowanie pozostałej
części fabryki do nowego
profilu działalności w zakresie
przemysłu maszynowego.
Ponadto BPI chciało zakupić
dwie inne fabryki porcelany
(Krzysztof i Wałbrzych) i przenieść ich linie produkcyjne do

» Wyburzanie fabryki (Fot. oryg. Kazimierz Kowalski, 2016)
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» Wypadek w trakcie wyburzania fabryki. Na robotników runęła część dawnych
silosów. Dwóch z nich zginęło (Fot. Antoni Miziołek, 07.02.2013)

FP Książ. „W centrum miasta
na terenie FP Krzysztof chcieliśmy budować duże centrum
handlowo-rozrywkowe, natomiast tereny FP Wałbrzych
chcieliśmy wykorzystać pod
logistykę i magazynowanie, a
także budownictwo mieszkaniowo-biurowe” – mówił na
początku 2009 roku Mirosław
Muła, pełnomocnik BPI na
teren Polski. Z jego słów wynikało, że BPI z trzech fabryk
porcelany chciało stworzyć
nową spółkę produkującą
porcelanę, wykorzystując
ich wiedzę, doświadczenie,
kontakty w branży i znaki
firmowe. „Chcieliśmy zainwestować w te fabryki kolejne
kilkanaście milionów złotych.
Tymczasem pozostałe dwie
fabryki patrzyły na nas jak na

dojną krowę, żądając od nas,
niewspółmiernie do wartości
i sytuacji na rynku, kwot. (...)
Niestety, z rozmów nic nie wyszło, bo nawet dojna krowa,
ale jednak ma swój rozum.
(...) A my podjęliśmy decyzję,
że w najbliższej przyszłości
nie ma powrotu do produkcji
porcelany w dawnej FP Książ”
– dodał Mirosław Muła.
BPI, po zakupie fabryki,
rozpoczęło prace polegające
na porządkowaniu terenu,
czyszczeniu powierzchni magazynowych, wyprzedaży
zbędnego złomu, rozbiórce
przybudówek i wiat. Linie produkcyjne miały być sprzedane
w całości, innym fabrykom
porcelany. „Chcemy tu stworzyć centrum logistyczno-produkcyjne, może także centrum

biurowo-administracyjne, rozmawiamy na ten temat także z
przedstawicielami strefy ekonomicznej, mamy duże plany
inwestycyjne” – informował
Mirosław Muła.
W marcu 2009 roku BPI
przedstawiło projekt zagospodarowania fabryki, któremu nadano nazwę „Silesia”.
Wśród propozycji znalazły się
takie jak: produkcja porcelany
(oraz szkła i artykułów metalowych), wynajem powierzchni
(biurowych, przemysłowych,
magazynowych), sprzedaż
części nieruchomości i innego
majątku, zakup sąsiednich
działek, budowa biurowca
na wynajem, parking dla samochodów ciężarowych i
autobusów z całodobowym
barem i hostelem, zadaszone

targowisko. Jak wiemy, z projektu nic nie wyszło. W 2013
roku hale i zabudowania fabryki ostatecznie wyburzono.
Związane z tym jest tragiczne
wydarzenie, do jakiego doszło
7 lutego 2013 roku, przed
godz. 10.00. W trakcie prac
rozbiórkowych na czterech
robotników runęła budowla,
która dawniej była częścią silosów na kaolin i krzemionkę.
Dwóch z nich niestety zginęło
pod gruzami.
Syndyk Stanisław Hetman
do końca wierzył, że uda się
sprzedać FP Książ w całości i
zakład nadal będzie produkować porcelanę. Najpierw liczył
na strefę ekonomiczną, ale ta
wybrała hale produkcyjne w
Świebodzicach. Potem liczył
na spółkę-córkę Invest Parku
(IPD), ale ta wolała budować
nowe hale w innych miejscach
niż kupować stare. Liczył też
na gminę, bo taka fabryka to
miejsca pracy, podatki, prestiż
miasta. Ale miasto chciało rozmawiać tylko o wiadukcie na
ul. Uczniowskiej, który stał na
gruncie fabryki i było ryzyko,
że nowy właściciel zakładu
zamknie przejazd ulicą. Liczył
także na polityków. Wszystko
na nic. „Wałbrzych nie chce
Książa, niech więc idzie w obce
ręce, może na zmarnowanie” –
powiedział na początku 2008
roku syndyk. A słowa wypowiedziane wówczas przez redaktora Bogdana Skibę okazały
się prorocze: „Czy (...) za kilka
lat przy Uczniowskiej będzie
to, co pozostało w Walimiu czy
Głuszycy po gigantach produkcji tkanin? I znowu wszyscy będziemy mądrzy po szkodzie?”.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) Tygodnik Wałbrzyski nr 37/2007,
46/2007, 3/2008, 05/2008, 09/2008,
11/2008, 12/2008, 22/2008, 24/2008,
26/2008, 9/2009, 22/2009, 2/2010
2) Nowe Wiadomości Wałbrzyskie
nr 19/2007
3) www.polska-org.pl
(dostęp 14.03.2021)
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Fot. użyczone (Tobiasz Papuczys/materiały prasowe)

» „Raj Eskimosów” w
Szaniawskim to kawał
świetnej artystycznej
roboty

Gwoździem po scenie

W teatrze koniec dobrego
Tytuł trochę prowokacyjny i co najmniej dwuznaczny. Tekst z zeszłego tygodnia
poświęcony spektaklom zaczęliśmy tym, że pandemia po raz kolejny zamknęła
nas na świat, także sztuki. Na szczęście, przed kolejnym lockdownem zdążyłem
jeszcze obejrzeć kilka tytułów i chętnie podzielę się z wami refleksjami na ich
temat.
W drugiej części lutego,
tego samego dnia po nie
najlepszym „Iwanowie. Człowieku, który śpi” miałem okazję przeżyć w wałbrzyskim
dramacie coś innego, niezwykłego.
Mam na myśli „Pacjenta
0” w reżyserii Wojtka Ziemilskiego. Jedyną postacią
spektaklu, nie licząc oczywiście dwunastu widzów
(więcej nie zmieści się na
miniaturowej widowni), jest
vloger. Jako widzowie oglądamy, a bardziej słuchamy,
go przy pracy. Młody człowiek
nagrywa filmiki z własnymi
przemyśleniami i umieszcza
je w internecie. Tym razem
Wojtek (Wojciech Świeściak)
podejmuje wciąż najaktualniejszy temat współczesnego
świata – pandemia. Twórca
jest zamknięty w czymś w rodzaju studia radiowego. Jego
głos słyszymy w głośnikach,
a oglądamy go przez szybę
i jednocześnie na wielkim

monitorze. Pretekstem do
wypowiedzi jest wywiad,
którego udzieli polski pacjent
„0” i umieszczone pod nim
komentarze. Aktor cytuje całą
galerię ludzkich postaw. Od
zrozumienia sytuacji, przez
negację istnienia wirusa, do
spiskowych teorii dziejów. W
pewnym momencie vloger
wychodzi z konwencji i nawiązuje bezpośredni kontakt z publiką – zwraca się bezpośrednio do nas, macha czy stuka
w szybę. Patrząc przez okno
na grupę zamaskowanych
ludzi stwierdza, że on jest tu
jedynym normalnym z odkrytą
twarzą. Takie gesty czynią go
jeszcze bardziej bliższym i
otwartym. Artysta kontynuuje
i dzieli się spostrzeżeniami, jak
zmieniamy się pod wpływem
covid-19. Jest melancholijny
i – jak mówi – mentalnie
stary. Nie przeszkadza mu to
jednak zaapelować a’propos
internetowych wpisów Polaków: „Ludzie opanujcie się,

bo inaczej pozabijacie się we
własnym kraju”. Aktor prowadzi swój monolog tak dobrze,
że można odnieść wrażenie,
że mówi to nie odtwórca roli,
tylko Wojtek Świeściak. W tym
nastroju smutku czasami przebłyskuje czarny, ale jednak
humor. Przykładem może być
konkluzja, że im jest nam ktoś
bliższy, tym chętniej łamiemy
zasady sanitarne. A przecież
powinno być odwrotnie –
chcąc szczególnie zadbać o ich
bezpieczeństwo, nie powinnyśmy chociażby witać się zbyt
serdecznie. Niestety czasami
twórcy spektaklu ocierają się
o płytkość pewnych spostrzeżeń, naiwność, oczywistości
czy infantylność. Nie zmienia
to jednak dobrego, ogólnego
wrażenia. Zdaję sobie sprawę,
że zdecydowanie łatwiej byłoby opisać wpływ pandemii
na ludzkość, z perspektywy
powrotu do normalności.
Miejmy nadzieję, że wkrótce
będzie ku temu powód.

Okno w lockdownie pozwoliło nam także przeżyć
to, co zaproponował duet aktorsko-reżyserski, czyli Rafał
Kosela – Weronika Krówka.
Ta ostatnia, nie tylko odpowiada za kształt spektaklu,
ale również sama występuje
na scenie. Artyści sięgnęli po
tekst Bogusława Scheafera
pochodzący z lat sześćdziesiątych. Nie jest to komedia
w stylu „Scenariusz dla trzech
aktorów”, lecz poważniejsza
wypowiedź kompozytora i
dramaturga. Nie brakuje w
nim jednak humoru. „Raj
Eskimosów” to dialog mężczyzny i kobiety, a może bardziej artysty i jego muzy. On
dzieli się różnymi przemyśleniami wypowiadanymi z pozycji twórcy, aktora, muzyka,
wykładowcy. Ona odpowiada
mu na nie. Jak się można było
spodziewać, Rafał Kosela
skrzętnie wykorzystał okazję
bycia w centrum uwagi i
zaprezentował pełną gamę

swoich aktorskich możliwości. Nie jest to jednak puste
napinanie mięśni. Młody,
ale już doświadczony, aktor
wraz z reżyserką wiedzą, jak
wykorzystać dramat Scheafera. Na scenie (kameralnej),
mimo niełatwego tekstu,
dzieje się tyle, że nie sposób
stracić zainteresowanie spektaklem. Na przykład Weronika Krówka nie tylko wciela
się w postać i reżyseruje, ale
również gra na pianinie. „Raj
Eskimosów” to kawał świetnej artystycznej roboty. To na
pewno jest mocny punkt w
repertuarze wałbrzyskiego
teatru. Rafał Kosela po raz
kolejny udowodnił, że należy
do artystów tak oddanych
sztuce aktorskiej, że nie może
korzystać z komunikacji publicznej, bo jak przystanek
będzie pełen ludzi (potencjalnych widzów) to się nie
powstrzyma i zacznie grać.
Kiedy nadrabiałem pandemiczne zaległości Szaniawski

przygotował kolejne cztery
premiery. Pierwsza z nich
– „Ha(e)user” w reżyserii Heleny Genjalyan przypadła na
początek marca. Już pierwsze
chwile spektaklu były niepokojące. Postacie w półmroku,
ubrane w kilka kurtek, stały
lub poruszały się niemrawo
przez długie minuty. Myśl,
która się wówczas nasuwa,
to brak pomysłu na sposób
opowiadania. Niestety, kolejne sceny nie zmieniają
tego wrażenia. Tytułowa postać – legendarny Hauser
(nazywany sierotą Europy)
próbuje zainteresować nas
poszukiwaniem własnej tożsamości i akceptacją zmian.
Najważniejsze słowo w tym
zdaniu to: próbuje. Im więcej
mówi o tym, tym bardziej
tracimy zainteresowanie.
Zainteresowana nieznaną
przeszłością Hausera Helena
Genjayan, realizuje swoje
przedstawienie tak jakby
zapomniała, że choćby najbardziej niezwykła, odkrywcza czy głęboka myśl musi
być podana w sposób, który
zainteresuje jej odbiorcę.
Pamiętam oczywiście, że w
teatrze nie ma miękkiej gry
intelektualnej, ale twórcy nie
mogą zapomnieć o widmie
nudy. A „Ha(e)user” właśnie
padł jej ofiarą. Najbardziej
może dziwić fakt, że odpowiadają za taką sytuację Ewa
Mikuła – autorka tekstu i
Helena Genjalyan, która jest
doświadczoną reżyserką,
aktorką i choreografką.
Piotr Bogdański
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Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

» Dzieci będą mogły błysnąć kulturalną kreatywnością

Edukacja przez kulturę? Yes, yes, yes!
Moglibyśmy wykrzyknąć jak dawniej były premier Kazimierz Marcinkiewicz. To dobry pomysł nie tylko dlatego, że młodych ludzi uwrażliwia
się w ten sposób, ale przede wszystkim pozwala im się wykazać twórczo. Niech młodzież pokaże, co potrafi.
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
doceniło projekt Starej Kopalni. Cieszymy się jak nie wiem
co?! Resort ogłosił wyniki
konkursu programu ministe-

rialnego „Edukacja kulturalna”. A to oznacza, że Centrum
Nauki i Sztuki w Wałbrzychu
otrzyma dzięki temu dofinansowanie w wysokości 36 tys.
zł na świetną inicjatywę, którą

Zanim do kina

Ciężki ładunek
Znów musimy się zmierzyć z
zamknięciem sal kinowych. Nim
wszystko wróci do normalności i
zostaniemy oszołomieni nowym
repertuarem, pełnym nietuzinkowych premier, ponownie zachęcam do sięgnięcia po płyty DVD.
Chciałbym podzielić się z wami
zestawem filmów, które stały się
dla mnie ważne. Dziś polecam
„Ładunek 200” Aleksieja Bałabanowa.
Filmy ze Wschodniej Europy nie często trafiają do kin
w kraju nad Wisłą. Wciąż
pokutuje poczucie, że polscy
widzowie nie chcą oglądać
tego, co Ruscy kręcą. Lata
komunistycznej propagandy
prowadzonej również w kinematografii zrobiły swoje. Moż-

na to zrozumieć, ale czasy się
zmieniły i warto szukać, wśród
komercyjnych produkcji, wartościowych, współczesnych
obrazów.
Na pewno takie wyjątkowe
filmy realizował Aleksiej Bałabanow. Realizował, ponieważ
reżyser, autor scenariuszy,

jest… teraz uważajcie, „Poszukiwanie mistrza w sobie”.
Mistrz brzmi intrygująco.
To projekt wykorzystujący
różne formy ekspresji, dający szansę na poznawanie i

rozwijanie talentów wśród
młodzieży. Pomysł powstał
w oparciu o zapotrzebowanie na działania warsztatowe połączone z tymi wystawienniczymi oraz chęć

wykorzystania potencjału,
jaki posiada Centrum Nauki
i Sztuki Stara Kopalnia. Są tu
przecież pracownie, galeria
i artyści tworzący Centrum
Ceramiki Unikatowej. – Wie-

żołnierz i tłumacz zmarł w
2013 roku. Znany ze swojej
niezależności, nie zdążył nakręcić historii Stalina i swoją
filmografię zamknął rok wcześniej filmem „Ja też chcę”. W
sumie pozostawił po sobie
blisko dwadzieścia tytułów.
Część z nich jest dostępna na
DVD w polskiej wersji językowej. Najbardziej popularny,
a także uznawany za jeden
najlepszych filmów Bałabanowa to „Ładunek 200”. Jeśli
ktoś dotychczas jeszcze nie
spotkał się z jego twórczością,
to obraz z 2007 roku wydaje
się propozycją najbardziej
trafioną. Na pewno nie pozostawi was obojętnych na
przedstawione wydarzenia.
Wywoła prawdziwą miłość
lub szczerą nienawiść. Ja zapisałem się do tej pierwszej
grupy, ale nieraz zamykałem
oczy. Film wchodził na ekrany w atmosferze skandalu.
Nie wszystkie kina chciały go
wyświetlać. Powodem była,
mówiąc delikatnie, kontrowersyjna estetyka. Dlaczego

aż tak skrajne emocje wzbudziła rzeczywistość pokazana
przez rosyjskiego filmowca?
Autor również „Brata”, „Morfiny”, czy „Palacza” za każdym
razem penetruje najmroczniejsze strony ludzkiej natury.
Do tego, najczęściej swoich
bohaterów umieszcza w siermiężnych, rosyjskich realiach.
„Ładunek 200” opowiada
o wydarzeniach (podobno
prawdziwych) z czasów nadchodzącego rozpadu Związku
Radzieckiego w 1994 roku.
Bohaterem jest kapitan milicji

Żurow (wiarygodny Aleksei
Poluyan). Zdegenerowany
stróż prawa porywa córkę
lokalnego sekretarza partii.
Psychopata przykuwa ją do
stalowego łóżka. W swoim
obłędzie sprowadza zwłoki
żołnierza w stalowej trumnie (ładunek 200) i umieszcza je obok uprowadzonej
Angeliki. Wkrótce pojawia
się kolejny trup. Tym razem
jest to milicjant, który gwałci
uprowadzoną dziewczynę i
ginie bezpośrednio z rąk porywacza. Chyba wystarczy tego

rzę, że realizowany projekt,
koordynowany przez Sylwię
Sobieraj-Borowiec pozwoli
rozwinąć pasję i umiejętności
osób biorących w nim udział
– wyjaśnia Piotr Micek, kierownik CCU w Starej Kopalni.
Projekt zakłada zwiększenie
dostępu młodzieży lokalnych
szkół ponadpodstawowych
do kultury, sztuki i twórczego
działania oraz wspieranie ich
w upowszechnieniu przedmiotów artystycznych. Celem
projektu jest poszerzenie i
rozwijanie wiedzy na temat
dziedzin takich jak: malarstwo
wielkoformatowe, malarstwo
na szkle i rzeźba ceramiczna.
W ramach działań projektu
odbędą się spotkania młodzieży z artystami oraz wyłonionych zostanie 30 laureatów
konkursu ogłoszonego w czasie tych spotkań.
Teraz trochę szczegółów.
Powstaną trzy dziesięcioosobowe grupy. Pod okiem
trenerów, artystów oraz opiekunów artystycznych uczniowie zrealizują swoje pomysły
konkursowe. Wykonane prace będą wyeksponowane w
przestrzeni Starej Kopalni na
miesięcznej wystawie. Autorzy zaprezentują swoje prace
na wernisażu oraz oprowadzą
zwiedzających z regionu wałbrzyskiego po wystawie w
czasie jej trwania. Wszystkie
etapy zostaną uwiecznione w
specjalnej broszurze podczas
finisażu oraz dostępnej na
stronie internetowej Starej
Kopalni.
Red

totalnego odczłowieczenia.
Tym bardziej, że są to fakty,
a zostaje jeszcze atmosfera.
A ta jest równie przerażająca.
Wszystkie postacie są brzydkie,
a ich otoczenie odrażające. W
„Ładunku 200” nie ma nadziei,
czy wiary w człowieka. Film
Bałabanowa nie wprowadzi
nas w dobry nastrój, możemy jedynie spojrzeć prosto w
oczy złu. Ale po takim spotkaniu jakże miło jest wrócić
do rzeczywistości i uświadomić sobie, że to tyko film.
Piotr Bogdański
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Okiem gracza

Polacy znów nam pokazali

SKN

Prawnik radzi
Dziś o legalności kar nakładanych za naruszenie ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Czy jest to
zgodne z Konstytucją RP? Odpowiada nasz prawnik
Adam Daraż.
Odpowiedź na to pytanie
zależy od oceny regulacji zawartych w art. 46-46b ustawy z 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi, a
w szczególności od tego, czy
przepisy te stanowią należyte
upoważnienie do wydawania

rozporządzeń, których naruszenie stanowi bezpośrednią
podstawę prawną nałożenia
kary.
Ukarani składają skargi do
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych na nałożone na
nich kary, a sądy nie wahają
się oceniać powyższych re-

gulacji z Konstytucją RP. Okazuje się, że w praktyce mamy
dwa poglądy judykatury.
Według jednego, wydaje
się na razie dominującego
– nakładanie kar za niestosowanie się do ograniczeń
związanych z epidemią jest
niezgodne z Konstytucją. To

UWAGA KONKURS

My nie mamy wątpliwości. Jeśli zastanawiacie się, skąd zamówić
pyszny obiad, służymy radą. W Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu właściwie czego byście nie spróbowali, wszystko jest pyszne i
świeże. Zachęcamy was, składajcie zamówienia telefonicznie lub online
z dowozem pod wskazany adres, bo w ten sposób pomagacie branży
gastronomicznej przetrwać trudny czas. Ażeby spróbować prawdziwych
pyszności i skorzystać z atrakcyjnego rabatu, przy zamówieniu wystarczy,
że weźmiecie udział w naszym konkursie. Widzicie fotografię obok? W
jakiej malowniczej wsi, dodajmy o niezwykłej historii, możemy natknąć
się na takie pamiątki sprzed wielu lat?
Jeśli zdecydujecie się z nami pobawić, skorzystacie z upustu na wybrane
danie w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu. Kupon z dobrą
odpowiedzią upoważnia do zamówienia potrawy z 15-procentowym
rabatem! Wystarczy znać odpowiedź, wyciąć kupon i pokazać go w lokalu
przy składaniu zamówienia. Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w
Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (7 kwietnia) do piątku (9 kwietnia). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę
otrzymacie na wynos, a podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

Co to dużo mówić – według statystyk w kilka godzin
po premierze liczba graczy
osiągnęła pułap prawie 110
tysięcy, tym samym plasując
się na 8 miejscu najchętniej
uruchamianych gier na Steamie. Jak widzicie, start okazał
się wyśmienity.
Teraz o samej grze. W tym
świecie wcielamy się w tytułowych outriderów – specjalne
jednostki wysłane na uprzednio zbadaną planetę Enoch w
celu przygotowania jej pod
kolonizację. Jak już się pewnie
domyślacie, nic nie poszło z
planem. Nasz „nowy dom”
okazał się znacznie bardziej
nieprzewidywalny niż zakła-

dano. Tu zaczyna się nasza
przygoda. Z racji, że „Outriders” to loot shooter, będzie
przepełniony dozą szybkiej
akcji oraz jak to mają takie gry
w zwyczaju „grindowania”.
Osobiście mi to nie przeszkadza, dodatkowo jest to jeden
z elementów, za które kocham
takie tytuły.
Spędziłem długie godziny
w „Warframe” jak i „Destiny
2”, dlatego jestem pewien,
że i ten tytuł przypadnie mi
do gustu. W „Outriders” interfejs gry, a także wygląd
niektórych postaci oraz broni
przypomina wyżej wymienione Destiny. Nie uważam tego
za złe, biorąc pod uwagę, że

np. wyrok WSA w Warszawie z 2.02.2021 r., VII SA/Wa
1761/20, LEX nr 3122815, w
którym sąd administracyjny
uznał, że § 17 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia RM z dnia
2 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii był niezgodny z konstytucją, gdyż
jako przepis podustawowy
ograniczał prawo do poruszania się obywatela bez
żadnych ograniczeń (wbrew
art. 52 ust. 3 Konstytucji)
oraz prawo do pokojowego
demonstrowania i organizo-

wania zgromadzeń (art. 57
Konstytucji.)
Pojawiło się jednak orzeczenie WSA na poparcie poglądu,
według którego nakładanie
kar za niestosowanie się do
ograniczeń związanych z epidemią jest zgodne z Konstytucją RP. Tak orzekł sąd administracyjny w wyroku WSA
w Bydgoszczy z 17.11.2020
r., II SA/Bd 834/20, LEX nr
3114110. Sprawę ostatecznie
musi rozstrzygnąć Naczelny
Sąd Administracyjny w Warszawie.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.

znajdziemy tu niespotykane
dotąd mechaniki. To chyba
najlepszy przykład – nasze
zdrowie nie posiada zwyczajnej regeneracji, a aby je
uzupełnić, musimy zadawać
obrażenia przeciwnikom. Taki
przebieg spraw automatycznie zmusza nas do agresywnej rozgrywki jakże pasującej
do tego typu gry.
Podsumowując, ten tytuł
ma prawdziwy potencjał choć
nie jest jeszcze do końca
oszlifowany. Natomiast gdy
tak się stanie, ma szansę
zalśnić jak prawdziwy diament wśród innych wielkich
produkcji.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.square-enix-games.com)

Ostatnio zrobiło się naprawdę głośno o nowym tytule „Outriders”.
CHALLENGER
Jest to gra naszego rodzimego studia People Can Fly. Zadebiutowała na rynku 1 kwietnia, choć już wcześniej posiadała dostępną wersję demo dla wszystkich chętnych do przetestowania jej dynamicznej rozgrywki.

Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
W jakiej malowniczej wsi, dodajmy o niezwykłej
historii, możemy natknąć się na takie pamiątki
sprzed wielu lat?

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

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

» Zdobywanie rozmaitych odznak może być przyczynkiem do naprawdę interesujących i pełnych wrażeń przygód

Rower jest OK

Odznak do zdobycia jest więcej
Przed tygodniem napisałem o Kolarskiej Odznace Turystycznej dla fanatyków rowerowych wycieczek. Takich odznak za przejechane kilometry i poznawanie nowych miejsc jest więcej! Można je zdobywać w
zależności od swoich zainteresowań i preferencji. Dziś wymienię kilka
kolejnych wartych uwagi. Są naprawdę ciekawe.
Warto jednak zaznaczyć, że
według zdobywców odznak
rajd to nie wyścig, a po prostu
turystyczna wycieczka. No to
zaczynamy.
1.Odznaka Rajd Kolarski
„Szlakami Zamków Polski”,

gdzie zdobywanie polega na
odbywaniu rowerowych wycieczek do zamków, których
lista znajduje się w regulaminie odznaki. Wśród nich
znajdują się pozycje obowiązkowe na terenie całego kraju.

2.Odznaka Rajd Kolarski
PTTK „Dookoła Polski”, która powstała w celu spopularyzowania indywidualnej tur ystyki kolarskiej
oraz zwiększeniu samodzielności w podejmowa-

UWAGA KONKURS

Jeśli nie macie pomysłu na lunch, zachęcamy byście zamówili posiłek
na wynos. Szybko, smacznie i w rozsądnej cenie. Zabrzmiało trochę
jak w nachalnej reklamie, ale co mieliśmy napisać, skoro tak właśnie
jest w przypadku Restauracji Kryształowa w Świdnicy, która znów jest
partnerem w naszej zabawie. Dlaczego akurat o tym wspominamy?
Biorąc udział w konkursie możecie skorzystać z atrakcyjnego rabatu
na wasze ulubione danie. Wystarczy dobrze odpowiedzieć na pytanie.
Widzicie fotografię obok? W jakim miejscu znajduje się widoczna na
zdjęciu rzeźba?
Czeka na was spora zniżka na wybraną potrawę w Restauracji Kryształowa w Świdnicy. Każdy każdy kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia
do zakupu zestawu z 15-procentowym rabatem! Trzeba oczywiście znać
odpowiedź, wpisać ją do kuponu i wycięty blankiet okazać w lokalu przy
zamówieniu. Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Na miłośników dobrego
jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy (7 kwietnia) do piątku
(9 kwietnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.
wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie tylko na wynos, a podstawą
jest rzecz jasna kupon z poprawną odpowiedzią.

niu rowerowych wypraw.
Brzmi ambitnie i stanowi
spore wyzwanie. Dobr y
plan na wakacyjny urlop?
Pachnie dobrą przygodą!
3.Odznaka Rajdu Kolarskiego „Szlak Wielkiej Wojny

1409-1411”, którą zdobywać można poprzez przejechanie rowerem konkretnych
tras rowerowych związanych
z Wielką Wojną lat 14091411. Trasy opisane są w
regulaminie odznaki.

4.Kolarska Odznaka Pielgrzyma, której głównym celem oprócz promowania turystyki rowerowej jest popularyzacja obiektów kultu religii
chrześcijańskiej na ziemiach
Polski oraz poza jej granicami. Pielgrzymka nie piechotą, a rowerem? Czemu nie?
5.Ogólnopolska Kolarska
Odznaka PTTK – Wiślana
Trasa Rowerowa, to wyjątkowa odznaka, która została ustanowiona z okazji
jubileuszu 60-lecia Komisji
Turystyki Kolarskiej Zarządu
Głównego PTTK. Jej celem
jest popular yzacja walorów turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych
i historycznych doliny Wisły.
6.Odznaka UECT – ustanowiona przez Europejską Federację Turystyki Rowerowej
(UECT). Po zdobyciu wszystkich sześciu stopni odznaki,
jej zdobywca otrzymuje certyfikat UECT. Odznakę można
zdobywać na terenie krajów
Unii Europejskiej. Każdy stopień odznaki wymaga odbycia rowerowych wycieczek do
pięciu krajów UE włączając
w to również udział w Europejskim Tygodniu Turystyki
Rowerowej UECT. Zlot, wycieczki za granicą. Aż krzyczy
bardzo fajnymi przygodami!
Interesująco przedstawia
się również lista regionalnych odznak, takich jak, np.
„Górami Pogranicza Polsko
– Czeskiego”.
Zdobywanie takich odznak
może być przyczynkiem do
naprawdę interesujących i
pełnych wrażeń przygód, a
później fantastycznych rowerowych wspomnień na
lata! Szukaliście rowerowych
celów na 2021 rok? Bardzo
proszę. Regulaminy znajdziecie na stronie www.ktkol.pl/
regulaminy.
Tomasz Czeleń

KUPON
W jakim miejscu znajduje się
widoczna na zdjęciu rzeźba?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. ilustracyjne/użyczone (www.shutterstock.com/Gotuj w stylu eko)

» Pestycydy docierają do roślin w wyniku bezpośredniego
oprysku ich powierzchni oraz przez system korzeniowy

Zabójcze pestycydy atakują
Pestycydy, w ogólnym znaczeniu, to syntetyczne środki ochrony roślin. Ich nazwa,
pochodząca od łacińskich słów: pestis – szkodnik i cedeo – niszczyć, bardzo dobrze
określa cel ich działania. W znaczeniu dosłownym to środki szkodnikobójcze, ale powszechnie utrwaliła się definicja, oznaczająca substancje produkowane przemysłowo, stosowane do zwalczania organizmów niepożądanych, przede wszystkim w rolnictwie.
W większości to substancje całkowicie obce,
nie występują w normalnych warunkach w
środowisku, nie są naturalnymi składnikami
żywego organizmu. Zawierają jeden lub kilka
związków chemicznych, tzw. substancje aktywne, które służą do zwalczania szkodliwych
organizmów. Oprócz tego w swoim składzie
zawierają substancje nieaktywne: nośniki, rozpuszczalniki, środki powierzchniowo – czynne,
rozcieńczalniki itp.

Nie taki był plan

Pestycydy wprowadzono do powszechnego użycia, by niszczyć i zabijać organizmy niebezpieczne dla człowieka lub jego
otoczenia. Założeniem ich zastosowania
była pełna wybiórczość działania, tj. niszczące dla niepożądanych form, natomiast

nieszkodliwe dla człowieka, zwierząt,
owadów i roślin. W praktyce okazało się
to jednak nieosiągalne, bo czy substancje
toksyczne, zwalczające pewną grupę organizmów, mogą być obojętne dla innych?
Zanim ulegną rozkładowi, szkodzą nie
tylko organizmom, przeciw którym zostały
zastosowane, ale pozostawiają trwały ślad
w przyrodzie. Większość pestycydów jest
wysiewana bezpośrednio do gleby lub rozpylana nad polami uprawnymi, plantacjami
i lasami, a więc trafia bezpośrednio do
środowiska. Do wód pestycydy przedostają
się poprzez spływ powierzchniowy, ze ściekami oraz przy bezpośrednim stosowaniu
do zwalczania roślin wodnych. Stosowanie
pestycydów pozwala na zwiększenie plonów upraw rolnych, na zmniejszenie strat

żywności, ale ich stosowanie ma bardzo
negatywne skutki. Badania doświadczalne
wykazały ich szkodliwy wpływ, a ściślej ich
substancji czynnych na większość organizmów żywych, w tym także ludzi. Wykazują
m.in. działanie mutagenne, rakotwórcze,
toksyczne.

Obieg w przyrodzie
i wpływ na zdrowie człowieka

Pestycydy ulegają w środowisku różnym
przemianom oraz przemieszczają się między
jego elementami. Docierają do roślin w wyniku bezpośredniego oprysku ich powierzchni
oraz przez system korzeniowy. Kumulacja
szkodliwych pozostałości po tych zabiegach
zależy od gatunku rośliny, rodzaju pestycydu,
wielkości dawki oraz sposobu aplikacji. Do

organizmu człowieka pestycydy przenikają
głównie przez przewód pokarmowy. Dostarczone jednorazowo dawki tych środków nie
są na ogół szkodliwe, jednak nawet niewielka
ich ilość przyjmowana stale, kumuluje się w organizmie i staje się niebezpieczna. Szczególnie
dotyczy to dzieci, które mają małą masę ciała i
wątrobę niezdolną do skutecznej detoksykacji
organizmu, kobiet w ciąży, ponieważ niektóre
pestycydy pokonują barierę łożyska, przenikając do płodu z krwią matki oraz matek karmiących. Na szczególną uwagę zasługują owoce
i warzywa, których spożycie z roku na rok
wzrasta w związku z promowaniem zdrowego
stylu życia. Wyniki badań, przeprowadzanych
w kierunku obecności pozostałości pestycydów
w tej grupie są bardzo niepokojące. Pokazują,
że owoce i warzywa, produkowane w systemie
konwencjonalnym zawierają spore ilości kilku
różnych pestycydów. Co nam zatem po witaminach i składnikach mineralnych, kiedy łącznie
dostarczamy sobie i naszym dzieciom toksyny?

Produkcja ekologiczna

W produkcji ekorolniczej istnieje całkowity
zakaz stosowania syntetycznych pestycydów.

Ziemiopłody ekologiczne
są produkowane bez chemicznych środków ochrony
roślin i łatwo rozpuszczalnych nawozów mineralnych.
Podstawowymi elementami
systemu zarządzania ekologiczną produkcją roślinną są:
zarządzanie żyznością gleby,
wybór gatunków i odmian,
wieloletni płodozmian, recykling substancji organicznych, odpowiednie techniki
uprawy. Rolnicy stosują m.in.:
naturalne nawozy zwierzęce,
kompost i nawozy zielone.
Produkcja zwierzęca prowadzona jest zgodnie z potrzebami zwierząt, głównym
pożywieniem dla zwierząt są
pasze produkowane w gospodarstwie. Rolnicy ekologiczni, jeżeli chcą pozytywnie
przejść procedurę inspekcji,
powtarzaną każdego roku i
otrzymać certyfikat, muszą
przestrzegać wspomnianych
reguł.

Zielony liść na
drodze pestycydom

Pamiętajmy, że nie ma
nieszkodliwych pestycydów!
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Należą one do grupy bardzo toksycznych związków
o długotrwałych skutkach
działania. Są to najgroźniejsze
substancje, z jakimi człowiek
ma do czynienia na skalę masową. Nie jesteśmy w stanie
uniknąć z nimi kontaktu, bo są
wszechobecne, ale możemy
zdecydować, co spożywamy
i co podajemy naszym dzieciom. We współczesnym świecie, aby żywność przyczyniała
się do naszego zdrowia, musi
mieć najwyższą biologiczną
wartość, a takie surowce i
produkty otrzymamy tylko z
certyfikowanych upraw ekologicznych. Tylko żywność
uprawiana metodami ekologicznymi, czy uzyskiwana ze
zwierząt, które były hodowane w humanitarnych warunkach, gwarantuje, że nasz
organizm przyswoi potrzebne
mu składniki o doskonałej
jakości – służące naszemu
zdrowiu.
Sylwia Kaczmarek
Skrócony artykuł pochodzi
z magazynu „Gotuj w stylu eko.pl”
Pełna wersja oraz źródła dostępne są
na www.gotujwstylueko.pl

Pestycydy mogą wywoływać:

• dermatozy i inne choroby skórne
• choroby żołądka i zatrucia
• zmiany hormonalne
• osłabienie i zawroty głowy
• upośledzenie układu oddechowego
• nagromadzenie się metabolitów toksyn
• upośledzenie centralnego układu nerwowego
• nowotwory (prostaty, żołądka, przełyku, płuc, ust, skóry, układu
oddechowego)
• zahamowanie wielu działań biologicznych ciała

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Pracując przy komputerze zadbaj o wygodny fotel

Nasze prywatne „bhp” (1)
Jak bezpiecznie pracować przy komputerze? Podczas pandemii pracujesz przy monitorze więcej niż dotychczas? A może więcej niż przedtem spędzasz przy nim wolnego
czasu? Tak, czy inaczej: wielogodzinne siedzenie przy komputerze jest nienaturalne i
sprzeczne z fizjologią człowieka.
Z biegiem lat może prowadzić do
problemów ze zdrowiem. Dlatego
poświęć chwilę na swoje małe, prywatne „bhp”, przeczytaj ten artykuł
i pomyśl o swoim bezpieczeństwie,

ergonomii, zdrowiu. A nawet nie
tylko pomyśl, ale i coś popraw, zadbaj, zrób.
Przede wszystkim do pracy przy
komputerze zadbaj o dający się

regulować wygodny fotel komputerowy z podłokietnikami i oparciem
wyprofilowanym do naturalnego wygięcia kręgosłupa. Ustaw wysokość
siedziska, podłokietników i biurka

tak, aby ręce przy klawiaturze leżały
naturalnie płasko. Staraj się utrzymywać trzy kąty proste (w łokciu,
w kolanie oraz między tułowiem a
udami). Podłokietnik ustaw tak, by

znalazł się na wysokości blatu biurka.
Wygodny fotel komputerowy to podstawa. Jeśli twój, na którym zwykle
pracujesz przy komputerze nie ma
podłokietnika, wymień go na model,
który taki „element” ma.
Niewinnie wyglądające czynności
powtarzane wielokrotnie przez długi
czas, takie jak klikanie myszką lub pisanie, mogą być dużym obciążeniem
dla twojego organizmu. Zbagatelizowane mogą nawet grozić zabiegiem
chirurgicznym. Jeśli potrzebujesz do
pracy przy komputerze myszki lub
zewnętrznej klawiatury, wybierz modele ergonomiczne, czyli takie, które
pozwalają uniknąć dociskania nadgarstkami blatu biurka. Jeśli stosujesz
podkładkę – to najlepiej z podpórką
dla nadgarstka. Chodzi o to, żebyś
mógł utrzymywać palce, nadgarstek
i łokieć na tej samej wysokości.
Jeśli korzystasz z podnóżka, ustaw
go pod kątem (maksymalnie 15
stopni). Stopy trzymaj na nim płasko.
Pamiętaj: podnóżek jest ci potrzebny
wówczas, jeśli nie możesz solidnie
oprzeć stóp płasko na podłodze.
Maciej Niedźwiecki,
Instytut Przyrodniczo-Techniczny
PWSZ Wałbrzych
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STREFA ROZRYWKI

Fot. (www.shutterstock.com)

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

Wałbrzyszanka

Poziomo:
3 - z hiszpańskiego: przyjęcie, feta,
uroczystość, święto
6 - strach przed ludźmi, których uważamy za
obcych
10 - nurt stylistyczny w sztuce europejskiej
w latach ok.1720-1780
11 - pogodne, beztroskie życie
12 - ciasto ucierane z mąki, cukru, jajek i
masła, często z dodatkiem bakalii
16 - wieczór taneczny organizowany w lokalu
gastronomicznym
17 - dętka bez powietrza
Pionowo:
1 - polski polityk, działacz
komunistyczny, I sekretarz KC PZPR
2 - przenośnie dziecko, młody potomek
4 - przedstawiciel plemion izraelskich w Biblii
5 - gromada morskich zwierząt zaliczanych do
typu szkarłupni
7 - zaakceptowanie czegoś i uznanie, że jest to
właściwe i dobre
8 - okienko z grubego szkła w burcie lub
nadbudówce statku
9 - odcień niebieskiego, blady i spłowiały
13 - padlinożerny ptak drapieżny
z rodziny jastrzębiowatych
14 - mąż córki
15 - półszlachetny minerał, wielobarwna
odmiana chalcedonu
16 - wysoki, barczysty mężczyzna; opryszek

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

Piątek

00:55
TVP2

wtorek
20:55

9 - 15 kwietnia 2021
Poniedziałek

20:05
POLSAT

Duchy moich byłych

22:20

TVN

komedia romantyczna, USA, 2009

TVP1

Ceniący sobie ponad wszystko dobrą
zabawę fotograf mody, Connor (Matthew
McConaughey) nie myśli o ustatkowaniu się.
Jest przeciwieństwem swojego młodszego
brata, który wkrótce żeni się z Sandrą (Lacey
Chabert). Kiedy nadchodzi dzień ślubu, Connor postanawia zniechęcić go do małżeństwa. Nieoczekiwanie podczas uroczystości
mężczyznę nawiedza duch zmarłego wujka
Wayne’a (Michael Douglas), lekkoducha i kobieciarza, który był dla Connora autorytetem
w kwestii związków.

Wtorek

22:20

Niezniszczalni

POLSAT

ﬁlm sensacyjny, USA, 2010

Doświadczony Barney Ross (Sylvester Stallone) jest dowódcą grupy najemników specjalizujących się w najbardziej ryzykownych
misjach na całym świecie. W jego zespole
są najlepszy w walce nożem Lee Christmas
(Jason Statham), specjalista od wschodnich
sztuk walki Yin Yang (Jet Li), miłośnik ciężkich
broni Hale Caesar (Terry Crews), ekspert
od ładunków wybuchowych Toll Road
(Randy Couture) i nieprzewidywalny snajper
Gunner Jensen. Ekipa przyjmuje zlecenie od
„Kościelnego”.

Niedziela
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21:30

Milioner Pierre Levasseur (Daniel Auteuil) ma
piękną, błyskotliwą żonę Christine (Kristin Scott
Thomas) oraz seksowną kochankę, modelkę
Elenę Simonsem (Alice Taglioni). Gdy fotografuje go z nią paparazzi, Pierre jest przerażony.
Ujawnienie romansu grozi bowiem skandalem
i kosztownym rozwodem. Cała nadzieja milionera w tym, że na zdjęciu jest jeszcze jedna,
przypadkowa osoba. Pierre oraz jego adwokat
odnajdują tego niepozornego mężczyznę.
Okazuje się, że to parkingowy François Pignon
(Gad Elmaleh).

M jak miłość
TVP 2

Czyja to kochanka?
komedia romantyczna, Belgia, Francja, Włochy, 2006

Sobota

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
komedia romantyczna, Włochy, USA, 2015

Maggie uczy w koledżu i samotnie wychowuje nastoletnią Summer. By odbudować
więź z córką, postanawia wyjechać z nią do
Toskanii, gdzie sama spędzała wakacje jako
dziecko. Różowowłosa buntowniczka nie
podziela entuzjazmu matki, a malownicze
włoskie krajobrazy są jej obojętne. Wyjazd
z metropolii, w której zostawiła chłopaka, na
wieś traktuje jak karę i każdy zachwyt Maggie puentuje w sarkastyczny sposób. Mimo
marudzenia córki matka stara się zachować
pogodę ducha.

Środa

22:35

Transporter

TVN

ﬁlm sensacyjny, Francja, USA, 2002

Frank Martin (Jason Statham), były członek brytyjskich oddziałów specjalnych, zarabia obecnie
jako dostawca nielegalnych przesyłek. Zawsze
przestrzega pewnych reguł - nie interesuje go
prawdziwe nazwisko nadawcy i odbiorcy oraz
zawartość przewożonych paczek. Pewnego dnia
ma dostarczyć przesyłkę do przestępcy zwanego
Wall Street (Matt Schulze). Wbrew swoim zasadom postanawia zajrzeć do środka pakunku,
gdy zauważa, że coś się w nim porusza. Okazuje
się, że jest to związana i zakneblowana młoda
kobieta, Chinka Lai.

Czwartek

Dziewczyna z pociągu

22:05
POLSAT

dramat kryminalny, USA, 2016

Rachel Watson (Emily Blunt) każdego dnia
o 8.04 wsiada do podmiejskiego pociągu
jadącego do Nowego Jorku. Codziennie spotyka
tych samych ludzi i mija po drodze identyczny
zestaw domów. Jednym z nich jest ten,
w którym mieszkała kiedyś z mężem Tomem
(Justin Theroux). Niestety, rozwiedli się, a jej
miejsce zajęła Anna (Rebecca Ferguson). Chcąc
uciec od bólu, Rachel zaczyna obserwować
parę zajmującą inny dom na trasie pociągu Megan (Haley Bennett) i Scotta (Luke Evans)
Hipwellów.

Ilu miałaś facetów
komedia romantyczna, USA, 2011

Ally wydaje się ucieleśnieniem nowoczesnej
kobiety. Jest niezależna, pewna siebie, inteligentna, atrakcyjna, zabawna i romantyczna,
ale... wciąż samotna. Kiedy uświadamia
sobie, ile ma za sobą przelotnych znajomości,
zaczyna obawiać się, że już nigdy nie wyjdzie
za mąż. Postanawia przyjrzeć się swoim byłym
chłopakom i znaleźć pośród nich tego jedynego.
Skłania ją do tego artykuł, z którego wynika,
że osoby będące w więcej niż dwudziestu
związkach prawdopodobnie przegapiły miłość
swojego życia.
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05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
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 - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Wielkie rodziny - telenowela dokumentalna
13:45 Policzmy się dla Polski

05:25 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Dookoła Bałtyku
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
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
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:05 Miłe wieści

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
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
22:10 Love Island.
Wyspa miłości

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
09:15 300 mil do nieba
- dramat, prod. Polska,
Francja, Dania, 1989
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Portret osobisty
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Scena taneczna - Taniec
jazzowy i stepowanie
13:55 Scena taneczna
14:25 Wydarzenie aktualne
14:50 Zapomniane kobiety
sztuki
15:55 Lato 1993 - ﬁlm
17:45 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Reżyserzy - Sidney Lumet
- cykl dokumentalny
20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 W obronie własnej

05:55 Szkoła
06:55 LAB
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 - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
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 Miłe wieści

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
Policjanci z dwóch komend
codziennie interweniują, począwszy od pijackich melin,
a skończywszy na domowych
kłótniach. 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 19:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu 22:00
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 00:05 Wstrząsy 5:
Więzy krwi Gummer w walce
o przetrwanie podczas kolejnych zmagań z potworami.
02:10 Graﬃti 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

THRILLER

DRAMAT

FILM AKCJI

PROGRAM ROZRYWKOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Ojciec Mateusz - serial
22:00 Show - komedia
00:15 Francuska suita
- dramat wojenny
02:05 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Dance Dance Dance
- widowisko rozrywkowe
22:45 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:50 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:55 Kino relaks
- Czyja to kochanka?
- komedia romantyczna,
prod. Francja, Włochy,
2006, reż. Francis Veber
02:30 Licencja na zabijanie
- ﬁlm sensacyjny, prod.
Wielka Brytania
04:50 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Człowiek ze stali
- ﬁlm przygodowy,
USA, Kanada, Wielka
Brytania, 2013, reż. Zack
Snyder, wyk. Henry Cavill,
Amy Adams, Michael
Shannon, Diane Lane,
Russell Crowe, Laurence
Fishburne
23:10 Ponad bezprawiem
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2012, reż. Oliver Stone,
wyk. Taylor Kitsch,
Blake Lively, Aaron
Taylor-Johnson, John
Travolta, Benicio Del Toro,
Salma Hayek
02:00 Kuba Wojewódzki
03:00 Uwaga!
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

23:25 Surogaci
Niesamowity
thriller psychologiczny
na podstawie komiksu
Roberta Vendittiego i
Bretta Weldele’a. Nie tak
odległa wcale przyszłość
wydaje się być niemal
idealną.
01:05 Watchmen
Strażnicy
Akcja ﬁlmu Watchmen
osadzona jest w alternatywnej Ameryce roku 1985,
kiedy to przebrani w kostiumy super-bohaterowie
są częścią społeczeństwa.
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:05 Wieczór kinomana
- Dwunastu gniewnych
ludzi - dramat,
prod. USA, 1957,
reż. Sidney Lumet,
wyk. Martin Balsam,
Henry Fonda, Lee J. Cobb,
Ed Begley, Jack Klugman,
John Fiedler, Jack Warden,
Edward Binns, E.G.
Marshall
21:50 Tego się nie wytnie
23:35 Gomorra - serial
00:25 Teraz animacje! - Solo na
ugorze - ﬁlm animowany,
reż. Jerzy Kalina
00:30 Teraz animacje! - Obrabiarka - ﬁlm animowany
00:30 Teraz animacje! - Esperalia - ﬁlm animowany
00:50 Co dalej? - program
publicystyczny

22:00 Jawajska gorączka
Jake Travers wraz
z muzułmańskim
detektywem ścigają
niebezpiecznego terrorystę odpowiedzialnego
za ataki bombowe
w Indonezji.
00:05 Kaznodzieja
z karabinem
Sam Childers stara się
o utworzenie sierocińca
w rozdartej wojną
Afryce.
02:35 Castle
- serial obyczajowy
03:45 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
04:10 Dyżur - serial
dokumentalny

20:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
21:40 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
23:55 Gladiator
- ﬁlm przygodowy,
Wielka Brytania, USA,
2000, reż. Ridley Scott,
wyk. Russell Crowe,
Joaquin Phoenix, Connie
Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Derek Jacobi,
Djimon Hounsou
03:10 Noc magii
- program ezoteryczny

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

TVP 1

TVP 2

TVN

05:05 Klan - telenowela TVP
05:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górzej na Jasnej Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:10 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
09:30 Policzmy się dla Polski
- felieton
09:45 Fascynujący świat
- Miejsca kultu na świecie
- cykl dokumentalny
10:50 Sprawa dla reportera
11:50 Rio Grande - western,
prod. USA, 1950, reż. John
Ford, wyk. John Wayne,
Maureen O’Hara

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
11:15 Rodzinny ekspres
- magazyn
11:50 Dance Dance Dance
- widowisko rozrywkowe
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
15:50 Smaki świata po polsku
- magazyn
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

05:10 Uwaga!
- magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Pomysłowe
projekty
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula
- serial, Polska
14:00 Na Wspólnej
- serial, Polska
15:25 Dawid Andres
z buta - program
rozrywkowy
16:25 MasterChef Junior
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn

MAGAZYN

TELETURNIEJ

PROGRAM ROZRYWKOWY

13:45 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Ozdrowieńcy
- magazyn
14:55 Policzmy się dla Polski
- felieton
15:05 Sekretne życie kotów
15:55 Rolnik szuka żony
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Stan zagrożenia - ﬁlm
21:40 Smoleńsk - dramat
23:50 Bodo - dramat,
reż. Michał Kwieciński
01:45 Francuska suita
- dramat wojenny
03:45 Jaka to melodia?
04:30 Z pamięci

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 The Voice Kids
22:05 Dance Dance Dance
- widowisko rozrywkowe
00:25 Hity wszech czasów
01:25 Jak ona to robi?
- komedia,
prod. USA, 2011,
reż. Douglas McGrath,
wyk. Sarah Jessica
Parker, Pierce Brosnan,
Greg Kinnear, Christina
Hendricks
03:05 3.10 do Yumy - western,
prod. USA, 2007, reż.
James Mangold, wyk.
Christian Bale, Russell
Crowe, Ben Foster
05:10 Zakończenie dnia

27
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20:00 Power Couple
- program rozrywkowy
21:30 Duchy moich byłych
- ﬁlm komedia, USA, 2009,
reż. Mark Waters, wyk.
Matthew McConaughey,
Jennifer Garner, Michael
Douglas, Breckin Meyer,
Lacey Chabert, Emma
Stone
23:45 Prosto z Compton
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2015, reż. F. Gary
Gray, wyk. O’Shea
Jackson Jr., Corey Hawkins,
Jason Mitchell, Neil Brown
Jr., Aldis Hodge, Paul
Giamatti
02:40 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:00 Noc magii

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

Ramona i Beezus
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Design Dream
Łowcy nagród
Rolnicy. Podlasie
Więzienie
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Sport
Pogoda
Kowalscy kontra
Kowalscy
21:05 Piękni i bezrobotni
22:05 Wkręceni 2
Tym razem bohaterowie
znani z pierwszej
części ﬁlmu - z Szyją i
Fikołem na czele - ruszą
na podbój stolicy i
polskiego show biznesu.
Po ostatnich przygodach
na prowincji przyjaciele
rozstali się i rozjechali po
świecie.

07:00 „A mury runą...” - recital
Jacka Kaczmarskiego
07:45 Informacje kulturalne
08:10 Od ucha do ucha
- Budzik - ﬁlm
08:20 Od ucha do ucha
- Jubile - ﬁlm
08:25 Od ucha do ucha
- Wodny szlak - ﬁlm
08:35 Od ucha do ucha - Keiro ﬁlm animowany
08:50 Od ucha do ucha
- Dziewczyna i chłopak
10:45 Serialowa nostalgia
- Parada oszustów - serial
11:35 Scena taneczna
12:00 Scena taneczna
- Musical - magazyn
12:35 Urodzeni artyści
13:15 Stawka większa niż
życie - Okrążenie
14:35 Tego się nie wytnie
- talk-show
16:05 Retro kino - Wakacje
17:50 Tamte lata, tamte dni
18:25 Zatańczyć Beethovena

06:00 Łowcy skarbów
- serial przygodowy
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 Transporter 3
22:00 Mechanik:
Konfrontacja

05:15 Szkoła
06:15 Kosmiczny
wykop
06:30 Wiza na miłość
07:30 Ten moment
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Hotel Paradise
12:15 Hotel Paradise
- Rajskie rozdanie
13:15 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, Deep Roy, Christopher
Lee, Anna Sophia Robb,
Julia Winter, Jordan Fry
15:45 Podróż do wnętrza
Ziemi - ﬁlm przygodowy,
USA, 2008, reż. Eric Brevig,
wyk. Brendan Fraser, Josh
Hutcherson

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 06:35 Tom i Jerry:
Szybcy i Kudłaci 08:00
Galileo 10:05 Powrót do
przyszłości
12:25 STOP Drogówka 13:30
Myśl jak facet Równowaga
sił zostaje zachwiana w życiu
czterech małżeństw, gdy
kobiety zaczynają stosować
się do zasad zawartych
w książce Steve’a Harveya,
by uzyskać jak najwięcej od
swoich mężów.
16:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00
Policjantki i Policjanci 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:05 Blok 99
Były bokser, Bradley, traci
pracę, a w jego małżeństwie
pojawia się kryzys. 02:55
Śmierć na 1000 sposobów
03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

THRILLER

DRAMAT

FILM AKCJI

FILM PRZYGODOWY

07:55
10:10
10:40
12:40
13:40
14:40
15:45
17:45
18:50
19:25
19:45
19:55
20:05

00:10 Suma wszystkich
strachów
Tajemnicza organizacja
neonazistowska zdobywa
bombę atomową,
którą chce zdetonować
w Baltimore podczas
rozgrywek futbolowych,
a winą za atak obarczyć
Rosję. W opinii zamachowców wybuch spowoduje
niechybny powrót zimnej
wojny. Zdezorientowana
administracja waszyngtońska szykuje się
do grożącej nieobliczalnymi konsekwencjami
kontrakcji.
02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Bilet do kina
- Pokój syna
- dramat, prod. Włochy,
Francja, 2001, reż.
Nanni Moretti, wyk. Nanni
Moretti, Laura Morante,
Stefano Accorsi, Jasmine
Trinca, Noam Morgensztern, Giuseppe Sanfelice,
Roberto Nobile, Antonio
Petrocelli
21:45 Adele: Live in London
- koncert, prod. Wielka
Brytania, 2019
23:05 Seans kultowy - Kruk
- horror
00:40 Urodzeni artyści
- Agnieszka Hubeny
01:15 Wieczór kinomana
- Dwunastu gniewnych
ludzi - dramat
03:05 Koneser

00:00 Everly
Ukrywająca się
w swoim apartamencie
kobieta stawia czoła
licznej grupie morderców
nasłanych przez jej
byłego chłopaka
- szefa maﬁi.
01:55 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
03:25 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

17:50 Ostatni smok
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1996, reż. Rob
Cohen, wyk. Dennis
Quaid, David Thewlis,
Pete Postlethwaite
20:00 Harry Potter
i kamień ﬁlozoﬁczny
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2001, reż. Chris Columbus,
wyk. Daniel Radcliﬀe,
Rupert Grint, Emma
Watson, Richard Harris,
Maggie Smith, Robbie
Coltrane, Alan Rickman,
Ian Hart
23:25 Piekielna głębia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1999, reż. Renny Harlin
01:30 Zabójcy królowych
piękności

TV Trwam
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Nowenna przed 30.
Rocznicą powstania Radia
Maryja 13:00 Dinozaury
z Krasiejowa 13:20 Ocalić
od zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:35 Karol de Foucauld 15:30
Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10
Świadkowie zbrodni UPA
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30 Mocni Jego
mocą 17:55 Poczet Wielkich
Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:00 Msza
Święta w intencji Oﬁar katastrofy smoleńskiej i ojczyzny
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

11 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Weterynarze z sercem
09:30 Przyrodnik na tropie
10:00 Transmisja Mszy
Świętej z Bazyliki
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
11:45 Między ziemią
a niebem
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Pasterz - Człowiek
13:20 BBC w Jedynce - David
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

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

05:05 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda - program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia
ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Efekt Domina
12:00 Co za tydzień
- magazyn
12:30 Tajemnica zawodowa
- serial, Polska
13:30 Power Couple
- program rozrywkowy
15:00 Człowiek ze stali - ﬁlm
przygodowy, USA, Kanada,
Wielka Brytania, 2013, reż.
Zack Snyder
18:00 Równi sobie
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
06:40 Asterix i Obelix:
W służbie Jej Królewskiej Mości
08:55 Jak wytresować smoka
Twórcy, i przedstawiają
ﬁlm - przygodową
komedię, której akcja
dzieje się w legendarnym
świecie silnych wikingów
i dzikich smoków. Historia
nastoletniego Wikinga o
imieniu Czkawka, który
mieszka na wyspie Berk,
gdzie głównym zajęciem
jest walka ze smokami.
11:00 Król Lew
Pośród afrykańskiej
sawanny przychodzi na
świat jej przyszły król.
Mały Simba uwielbia
swojego ojca, króla Mufasę.Jednak nie wszyscy
mieszkańcy królestwa
cieszą się z jego narodzin.

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
z cerkwi św. Jana
Teologa w Chełmie
08:25 Od ucha do ucha
- Śladami wielkich
kompozytorów - Śladami
Beethovena - ﬁlm dokumentalny
09:30 Od ucha do ucha
- Karnawał Zwierząt
- ﬁlm animowany
10:05 Koncert Piccolo
- ﬁlm animowany
10:15 Benjamin Britten
- Wprowadzenie młodych
osób w orkiestrę
10:40 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial,
prod. Francja, Włochy
11:45 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:35 Słowa jak dźwięki
- Agata Zubel
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Jan Sosiński

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:20 Hrabia Monte
Christo
10:50 Pamiętnik
księżniczki 2
13:25 Najpiękniejsze
baśnie: Kraina
obﬁtości
Mia przyjeżdża do Genovii,
aby zasiąść na należnym
jej tronie. Jednak zgodnie
z prawem księżniczka
przed objęciem władzy
musi wyjść za mąż.
14:40 John Carter
17:05 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.

FELIETON

WESTERN

FILM SENSACYJNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

14:55 Policzmy się dla Polski
- felieton
15:05 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
16:05 Sekretne życie
kotów - reality show
17:00 Teleexpress
17:20 Piłka nożna
- PKO Ekstraklasa,
24.kolejka: Lech Poznań
- Legia Warszawa
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:15 To był rok!
22:20 Zakochana Jedynka
- Wszystkie drogi
prowadzą do Rzymu
- komedia, prod. USA
00:05 Smoleńsk - dramat
02:10 Koneser
04:25 Z pamięci - felieton

21:00 3.10 do Yumy
- western, prod. USA,
2007, reż. James Mangold,
wyk. Christian Bale, Russell Crowe, Ben Foster
23:15 Kino bez granic
- Świetliki w ogrodzie
- dramat obyczajowy,
prod. USA, 2008, reż.
Dennis Lee, wyk. Ryan
Reynolds
01:05 Las, 4 rano
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Krzysztof Majchrzak,
Olga Bołądź, Maria
Blandzi
02:55 Weiser
- dramat psychologiczny,
prod. Polska, Niemcy,
Dania
04:40 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Szybcy i wściekli VII
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2015, reż. James
Wan, wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jason Statham,
Michelle Rodriguez,
Jordana Brewster, Tyrese
Gibson, Dwayne Johnson,
Kurt Russell, Gal Gadot,
Djimon Hounsou
00:20 Dzień próby
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2001,
reż. Antoine Fuqua,
wyk. Denzel Washington,
Ethan Hawke, Scott Glenn,
Tom Berenger, Harris
Yulin, Raymond
J. Barry, Cliﬀ Curtis
02:55 Kuchenne
rewolucje
03:55 Noc magii

13:35 Ninja Warrior Polska
- program rozrywkowy
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:40 Design Dream. Pojedynek na wnętrza
18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
23:45 Atak paniki
01:50 Niezniszczalni
04:05 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

13:15 Mały światek Don
Camilla - ﬁlm prod.
Włochy, Francja, 1952,
reż. Julien Duvivier
15:10 Dwudziestolecie WEDO
17:15 Niedziela z... - Jerzym
Maksymiukiem
18:05 Niedziela z.... Jerzym
Maksymiukiem
- Koncert na dwoje - ﬁlm
19:30 Niedziela z... Jerzym
Maksymiukiem
20:00 Młody Tancerz Roku
2021 - półﬁnał
21:20 Przyrzeczenie
- dramat
23:40 Trzeci punkt widzenia
00:15 Capote - ﬁlm
biograﬁczny, prod. USA
02:15 Teraz animacje!
- Solo na ugorze
- animowany

20:00 Red
Emerytowani agenci
specjalni CIA zostają
wrobieni w zamach.
By się ratować, muszą
reaktywować stary
zespół.
22:15 Szpieg, który mnie
rzucił
00:25 Jawajska gorączka
02:30 Dyżur - serial
dokumentalny
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:15
06:15
06:30
07:30
08:00
11:10
11:40
13:45
14:50

16:50

Szkoła
Kosmiczny wykop
Wiza na miłość
Ten moment
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Ten moment
Hotel Paradise
Ślub od pierwszego
wejrzenia
Podróż
na tajemniczą wyspę
- ﬁlm przygodowy, USA,
2012, reż. Brad Peyton,
wyk. Dwayne Johnson,
Michael Caine, Josh
Hutcherson, Luis Guzman,
Vanessa Hudgens, Kristin
Davis
Harry Potter
i kamień ﬁlozoﬁczny
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2001, reż. Chris Columbus,
wyk. Daniel Radcliﬀe,
Rupert Grint
FILM SF

20:00 Na skraju jutra
- ﬁlm S-F, USA, Kanada,
2014, reż. Doug Liman,
wyk. Tom Cruise, Emily
Blunt, Brendan Gleeson,
Bill Paxton, Jonas Armstrong
22:25 Niesamowity jeździec
- ﬁlm western, USA, 1985,
reż. Clint Eastwood, wyk.
Clint Eastwood, Michael
Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn, Richard
A. Dysart
00:55 Tylko strzelaj
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2007, reż. Michael Davis,
wyk. Clive Owen, Paul
Giamatti, Monica Bellucci,
Stephen McHattie
02:55 Druga strona medalu
03:35 Noc magii

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:15 Tom i Jerry:
Piraci i Kudłaci 08:35 Powrót
do przyszłości, cz. 2 Marty,
Jennifer i Doc, wynalazca
wehikułu czasu krążą
w czasie.
10:50 Galileo 12:50 STOP
Drogówka 13:50 Gwiazdy
Kabaretu 14:50 Annie
Annie wraz z kilkoma innymi
dziewczynkami znajduje
się pod zastępczą opieką
zgorzkniałej Colleen. Wierzy,
że gdzieś są jej rodzice,
którzy pragną ją odnaleźć i że
kiedyś znów będą razem.
17:25 Ścigany 19:00 Galileo
20:00 Wstrząsy 5: Więzy
krwi 22:05 Moneyball Beane
rzuca wyzwanie systemowi.
Chce postawić na nogi swoją
mało licząca się drużynę
baseballową. 00:55 Gwiazdy
Kabaretu 01:55 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej
Góry 10:40 Cuda Jezusa
11:35 Jesteśmy katolikami
12:00 Regina Coeli z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:30 Sprawa wiary 15:55
Święty na każdy dzień 16:00
Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 100 cudownych miejsc
na świecie. Centrum Szanghaju, Bund, Chiny 17:30
Nowa Ewangelizacja 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Moja katolicka
rodzina 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kolory Świętości 21:00 Apel
21:20 Informacje dnia 21:40
Retrospekcja

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

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

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2013
06:25 Coś dla Ciebie
- magazyn
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:05 Górscy ratownicy - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
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 Teatr Telewizji
22:45 Świat bez ﬁkcji
23:40 Warto rozmawiać
00:45 Wszystkie drogi
prowadzą do Rzymu

15:50 Zainwestuj
w marzenia
- serial TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Mata Hari - serial
22:50 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:45 Złodziejaszki - dramat
01:55 Warto kochać - serial
02:55 Świetliki w ogrodzie

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Równi sobie
22:30 Władcy umysłów
- ﬁlm melodramat, USA,
2011, reż. George Nolﬁ,
wyk. Matt Damon, Emily
Blunt, Anthony Mackie,
John Slattery, Michael
Kelly, Terence Stamp
00:50 Co za tydzień
- magazyn
01:20 The shooter
- serial, USA
02:15 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:35 Noc magii
04:00 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 SENSACYJNY

20:05 MEGA HIT
- Niezniszczalni
Doświadczony przez życie
Barney Ross dowodzi
grupą najemników specjalizujących się w misjach,
których inni nie mają
odwagi podjąć.
22:30 Hitman
Bohaterem ﬁlmu
jest genetycznie zaprogramowany wysokiej klasy
płatny morderca znany
jako Agent 47.
00:30 Tajemnica
Westerplatte
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

12 kwietnia
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TVP Kultura
07:00
08:10
09:35
09:55
11:00

12:35
12:40
12:45
12:55
13:20
14:15
16:00
17:30
17:55
18:30

Muzyczne poranki
Tego się nie wytnie
Tego się nie wytnie
Reżyserzy
Polskie drogi - serial TVP,
prod. Polska, 1977, reż.
Janusz Morgenstern, wyk.
Karol Strasburger, Kazimierz Kaczor, Marek Walczewski, Zoﬁa Mrozowska,
Aleksander Bardini,
Stanisław Zaczyk, Jadwiga
Jankowska-Cieślak
Zasada Petera
- ﬁlm animowany
A - B - ﬁlm animowany
Fotel - ﬁlm animowany
Mecz - krótkometrażowy
Niedziela z...
Lato 1993 - ﬁlm fabularny, prod. Hiszpania
Trio z Belleville - ﬁlm
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
Informacje kulturalne

SERIAL KOSTIUMOWY

18:55 Dickensiada - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2015
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Uciekający pociąg
- dramat, prod. USA
21:55 Kronos - Upiór - magazyn
kulturalno-społeczny
22:40 Panorama kina polskiego - Ułaskawienie
00:25 Młody Tancerz Roku
2021 - półﬁnał
01:45 Rok 2020
02:10 Informacje kulturalne
02:40 Żelazna klasyka - Szpicel
- dramat, prod. Włochy,
Francja, 1962
04:35 Zapomniane rzeźbiarki
- ﬁlm dokumentalny
05:40 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:55 Jeszcze więcej kultury

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

20:00 Quest
Uliczny złodziejaszek
staje przed niepowtarzalną szansą zdobycia
cennej nagrody w
międzynarodowym
turnieju walk.
21:55 Czarny orzeł
00:00 Legionista
02:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:55 Szkoła
06:55 LAB
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 - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
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
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Pieniądze to nie
wszystko
- ﬁlm komedia, Polska,
2001, reż. Juliusz Machulski, wyk. Marek Kondrat,
Stanisława Celińska,
Sylwester Maciejewski,
Cezary Kosiński, Hanna
Mikuć, Magdalena Wójcik,
Andrzej Chyra
23:55 Hannibal
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania, USA,
2001, reż. Ridley Scott,
wyk. Anthony Hopkins,
Julianne Moore, Gary
Oldman
02:35 Zabójcy królowych
piękności

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 Serial
o agencji detektywistycznej
Septagon, pełen kryminalnych zagadek, wymagających do rozwiązania
wyjątkowych umiejętności.
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 - serial
obyczajowy 20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 21:40 Blok
99 Były bokser, Bradley, traci
pracę, a w jego małżeństwie
pojawia się kryzys. 00:25
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Regina
Coeli 12:03 Informacje dnia
12:20 Dzieci Andersa
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:30 Ludwig Maria Grignion
de Montfort 15:25 Spuścizna
św. Wincentego a Paulo
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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

13 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
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:00 Cafe piosenka - Piotr
Mikołajczak - talk-show
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2013
06:25 Razem w służbie
- reportaż
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja,
2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy

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

TELETURNIEJ

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

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

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Mata Hari - serial
22:35 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
22:45 The Good Doctor
23:40 Ludzkie historie
00:50 Ludzie z pociągu
- dramat
02:30 Carol - ﬁlm obyczajowy
04:30 Pożar katedry Notre
- Dame - dokumentalny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
sią fabuły są losy
przyjaciół, dawnych
wychowanków domu
dziecka, którzy jako
dorośli ludzie zakładają
spółdzielnię, zarządzającą
apartamentowcem przy
tytułowej ulicy Wspólnej
17 w Warszawie.
20:55 Milionerzy
21:30 Żywioły Saszy - Ogień
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Grzesznica
- serial, USA
01:05 Oszuści
- serial, USA

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

22:20 Transporter
Frank, były komandos,
żyje z bycia kierowcą,
który działa na usługi
przestępców i przewozi
tajemnicze przesyłki.
00:05 Sypiając
z wrogiem
Laura i Martin
są małżeństwem
od 4 lat. Pozornie wydają
się idealną parą, jednak w
rzeczywistości ich związek
to koszmar. Szaleńczo
zazdrosny Martin znęca się
nad żoną, którą traktuje
jak swoją własność.
02:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:30 Teledysk
08:10 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:35 Rok 2020
09:00 Wydarzenie aktualne
09:25 Trio z Belleville - ﬁlm
animowany, prod. Kanada,
Belgia, Wielka Brytania,
Francja, 2003
11:00 Polskie drogi - serial
12:35 Typograﬁa miasta
- ﬁlm dokumentalny
13:35 Tego się nie wytnie
- talk-show
15:00 Legenda Złotej Palmy
- ﬁlm dokumentalny
16:15 Kapryśne lato
- ﬁlm fabularny, prod.
Czechosłowacja, 1967, reż.
Jiri Menzel, wyk. Rudolf
Hruinsk, Vlastimil Brodsk,
Frantiek Rehk
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Tamte lata, tamte dni
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Ucieczka z piekła
Casper, członek
cieszącego się złą sławą
meksykańskiego gangu
Mara Salvatrucha, ma
problemy z subordynacją.
Gdy przekracza granice
dozwolone w grupie
- z przyjaciela staje się
naczelnym wrogiem.

05:50 Szkoła
06:50 LAB
07:50 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Miłe wieści
08:30 Rozwód. Walka o
wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
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

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

18:55 Dickensiada - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2015
20:00 Teatr Telewizji - Ożenek
21:40 Lekkie obyczaje
- U niej w domu
23:35 Co dalej? - program
publicystyczny
23:55 Informacje kulturalne
00:25 Młoda Polska - The Cave
01:05 Panorama kina
polskiego
- Ułaskawienie
02:50 Kino Mocnych Wrażeń
- Uciekający pociąg
04:50 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:51 Zakończenie

22:05 Hanna
Szesnastoletnia Hanna,
która od dziecka była
szkolona przez ojca na
doskonałą zabójczynię,
musi zmierzyć się z
równie niebezpiecznymi
agentami wywiadu.
00:30 Krucyﬁks
02:15 Dyżur - serial
dokumentalny
02:50 Na jedwabnym
szlaku
03:35 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Na zabójczej ziemi
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1994, reż. Steven
Seagal, wyk. Steven Seagal, Michael Caine, Joan
Chen, John C. McGinley,
R. Lee Ermey, Billy Bob
Thornton
23:50 Oldboy: Zemsta
jest cierpliwa
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Spike Lee,
wyk. Josh Brolin, Elizabeth
Olsen, Sharlto Copley,
Samuel
L. Jackson
02:00 Zabójcy królowych
piękności
03:00 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 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
W cywilu 6: Bezpośrednie
starcie
23:25 Wzór Agent FBI Don Eppes
pracuje nad szczególnie
trudnymi sprawami. Właśnie
próbuje rozwikłać kolejną,
ale mu się to nie udaje.
Z pomocą przychodzi mu
jego brat Charlie - genialny
matematyk. 00:25 Śmierć
na 1000 sposobów

TV Trwam
11:35 Myśląc Ojczyzna 11:45
Historia i architektura 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 Cud wirującego
słońca 15:00 Fatima 15:40
100 cudownych miejsc
na świecie 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop Młodych
16:50 Reﬂeksje 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Rajd Katyński 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Każdy
maluch to potraﬁ 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1
05:15
06:05
06:50
07:00

07:30
08:00
08:10
08:15
08:40
09:35
10:35
11:25
12:00
12:10
12:30
12:40
12:55
14:00
15:00
15:15
15:35

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Rodzinny ekspres
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Kasta - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Rok w ogrodzie Extra
Natura w Jedynce
- Najpiękniejsze wyspy
świata
Elif - serial, prod. Turcja
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna - Liga
Mistrzów: 1/4 ﬁnału
23:10 Gen miłosierdzia - ﬁlm
00:15 Deep State: tajny
układ, prod. Wielka
Brytania, 2018
01:15 Jesteś tylko mój
- ﬁlm fabularny
02:50 Prokurator - serial
kryminalny TVP

TVP 2

TVN

05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:20 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2014
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:45 Mata Hari - serial
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:35 Siostry pana młodego
- ﬁlm obyczajowy
01:05 Iskander - serial
01:55 Piesza wędrówka

29
14 kwietnia

program tv
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Tajemnica zawodowa
- serial, Polska
22:35 Dziewczyna z pociągu
- ﬁlm sensacyjny, Wielka
Brytania, Indie 2016, reż.
Tate Taylor, wyk. Emily
Blunt, Haley Bennett,
Rebecca Ferguson, Justin
Theroux, Luke Evans
00:55 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:30 Tajemnica
zawodowa
- serial, Polska
02:30 Uwaga! - magazyn
02:50 Noc magii
04:15 Szpital - program
obyczajowy

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

22:05 Płytki facet
Jack Black wciela
się w rolę Hala Larsena,
który ocenia innych
po pozorach. Jednak
pewnego dnia, Hal zostaje
zahipnotyzowany przez
telewizyjnego guru, który
nakazuje mu lekceważyć
pozory i dostrzegać w
kobietach ich wewnętrzne
piękno.
00:40 Papierowe miasta
Pewnego wieczoru do
pokoju nastoletniego
Quentina wskakuje
przez okno Margo, jego
sąsiadka.
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Teledysk
08:10 Informacje kulturalne
08:40 Niedziela z... - Jerzym
Maksymiukiem
09:30 Kapryśne lato
- ﬁlm fabularny
11:00 Polskie drogi - serial
12:40 Błękitny pokój - ﬁlm
13:20 Rzecz Polska - Pan
Generator
13:35 Polska. Siła obrazu
- reportaż
13:55 Tamte lata, tamte dni
- Krystyna Tkacz
14:35 Czerwony! Sztuka
awangardy w kraju
Sowietów - ﬁlm
dokumentalny
15:40 Rower z Pekinu
- dramat
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
- Agnieszka Hubeny
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Dickensiada - serial

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

05:55 Szkoła
06:55 LAB
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 - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
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 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

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 Najemnik John Seegar,
najemnik pracujący dla
CIA, podejmuje się misji,
podczas której ginie jego
przyjaciel. Po tej tragedii
nie chce już angażować się
w kolejne zlecenia, zostaje
jednak zaszantażowany.
23:35 Wzór 00:40 Śmierć na
1000 sposobów 01:40 Ucho
Prezesa 02:10 Graﬃt

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

20:00 Genialna
przyjaciółka
- serial, prod. Włochy,
2018
21:10 Na wschód od Hollywood - W czterech
ścianach życia - dramat,
prod. Liban, Francja,
Belgia, 2018, reż. Philippe
Van Leeuw
22:45 Więcej niż ﬁkcja
- Noma. Sztorm
doskonały
- ﬁlm dokumentalny
00:35 Jazz - Andrzej
Kurylewicz
- Trio - koncert
01:20 Co dalej? - program
publicystyczny
01:40 Informacje
kulturalne
02:15 Lekkie obyczaje

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Połączenie
21:55 Prześladowca
Troje młodych ludzi, jadąc
przez odludzie, zostaje
zaatakowanych przez
psychopatycznego kierowcę ciężarówki, z którego
wcześniej zakpili.
23:55 Czarny orzeł
01:55 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:40 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
04:20 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

20:30 Hotel Paradise
- Rajskie rozdanie
- program rozrywkowy
21:40 W sieci kłamstw
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2008, reż. Ridley
Scott, wyk. Leonardo
DiCaprio, Russell Crowe,
Mark Strong, Golshifteh
Farahani, Oscar
Isaac
00:25 Ósma strona
- ﬁlm thriller,
Wielka Brytania,
2011, reż. David Hare,
wyk. Bill Nighy, Rachel
Weisz, Tom Hughes,
Felicity Jones
02:35 Zabójcy królowych
piękności
03:40 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Świat na
wyciągnięcie ręki. Wyprawa
na kraniec Syberii 11:15
Jestem mamą 11:30 Myśląc
Ojczyzna 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia
12:20 Konzentrationslager
Stutthof 13:05 Toliara 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:30 W poszukiwaniu
dowodów - spór wokół
Mojżesza 15:35 Chcę żyć
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 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

15 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Aussie Boys - chłopaki
z Australii - ﬁlm
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - Łatwe pieniądze
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
12:50 Natura w Jedynce
- Najpiękniejsze
wyspy świata
13:45 Policzmy się dla Polski

05:00 Cafe piosenka
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:25 Smaki świata po polsku
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital
16:00 LAB - program
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
14:50 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
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
20:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:50 Mata Hari - serial
22:50 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:45 Goldeneye
- ﬁlm sensacyjny, prod.
USA, Wielka Brytania
02:00 Polubić czy poślubić
- komedia
03:45 Bez tożsamości - serial
04:30 Art Noc - Warsaw
Summer Jazz Days
- Tie Break - koncert
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 #Wszystko gra
- ﬁlm komedia,
prod. Polska 2016,
reż. Agnieszka Glińska,
wyk. Kinga Preis, Eliza
Rycembel, Stanisława
Celińska, Sebastian
Fabijański
00:25 Żywioły Saszy
- serial, Polska
01:35 Uwaga!
- magazyn
01:55 Noc magii
03:20 Szpital - program
obyczajowy

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

22:05 Ilu miałaś facetów
Ally Darling czyta
artykuł, który skłania ją do
przekonania, że zostanie
samotna już na zawsze. Za
wszelką cenę nie chce do
tego dopuścić i rozpoczyna
przegląd swoich byłych
facetów w nadziei, że
przeoczyła wśród nich
tego na resztę życia.
00:35 Nostalgia anioła
Grudzień 1973 roku.
Czternastoletnia Susie
Salmon zostaje w drodze
ze szkoły brutalnie
zgwałcona i zamordowana
przez swojego sąsiada.
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program ezoteryczny
prod. Polska

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Teledysk
07:55 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni Krystyna Tkacz
08:55 Rower z Pekinu
- dramat
11:00 Polskie drogi - serial
12:25 Grenlandia: ostatni
myśliwi - ﬁlm dokumentalny, prod. Słowenia
13:30 Rok 2020 - cykl
dokumentalny
13:55 Trzeci punkt widzenia
14:40 Dziennik Obserwatora
- ﬁlm dokumentalny
15:55 Opieka domowa
- dramat, prod. Słowacja,
Czechy, 2015
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Rzecz Polska - Fotel RM
58 - cykl dokumentalny
18:10 Wszystkie arrasy króla
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Dickensiada - serial
20:00 Tego się nie wytnie

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

05:50 Szkoła
06:50 LAB
07:50 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:25 Miłe wieści
08:30 Rozwód. Walka o
wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
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 serial kryminalny 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 - serial
kryminalny prod. Polska
17:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny prod.
Polska 20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial kryminalny
prod. Polska 21:40 Straszny
ﬁlm 2 Dwaj księża próbują
wypędzić złego ducha z ciała
Megan Voorhees. 23:20
Wzór 00:20 Śmierć na 1000
sposobów 01:50 Ucho
Prezesa

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

21:25 Czwartkowy
klub ﬁlmowy
- Wstęp do ﬁlmu
- Czwarta władza
21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Czwarta
władza
- dramat
23:35 Tego się nie wytnie
23:50 Amerykańska
Walhalla
- ﬁlm dokumentalny
01:20 Co dalej? - program
publicystyczny
01:40 Informacje
kulturalne
02:10 Na wschód od Hollywood - W czterech
ścianach życia - dramat
03:45 Kino nocne
- Dotknięcie ręki
- ﬁlm obyczajowy

22:05 Boski żigolo
Czyściciel akwariów,
Deuce, rozpoczyna pracę
jako męska prostytutka,
aby zarobić na odnowienie
apartamentu, który
zniszczył swojemu
pracodawcy.
23:55 Prześladowca
01:50 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
02:15 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
03:45 Menu na miarę
04:15 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:40 Wykolejona
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Judd Apatow, wyk. Amy Schumer,
Bill Hader, Brie Larson,
Colin Quinn, Tilda Swinton,
LeBron James
00:15 Facet z ogłoszenia
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2005,
reż. Gary David Goldberg,
wyk. John Cusack, Elizabeth Perkins, Christopher
Plummer, Dermot Mulroney, Stockard Channing
Diane Lane
02:20 Zabójcy królowych
piękności
03:30 Noc magii

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Regina Coeli 12:03 Informacje
dnia 12:20 Po stronie prawdy
12:50 Wyszyński 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:30 Próba wiary 15:15
Ewangelia nasz biznesplan
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 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel

Fot. Ryszard Burdek
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» Pozbawione kłów Dziki bez szans w starciu z rozpędzonymi Górnikami

Odstrzał w dzień roboczy
Górnik Trans.eu Wałbrzych zakończył rundę zasadniczą w Suzuki
1 Lidze w dobrym stylu, bo dziesiątą wygraną z rzędu, tym razem
z Dzikami Warszawa. Już 10 kwietnia rusza seria play-off, czyli
decydujące mecze sezonu.
Nie przepadam za spotkaniami w
środku tygodnia. Są jak ość w gardle,
resztki posiłku między zębami, czy
też jak but o numer za mały. Środowe
mecze uwierają, przeszkadzają, sprawiają dyskomfort. Największy zarzut
kierowany w ich stronę łączy się z
tym, że środa to dzień roboczy. A jak
roboczy, to wiadomo – ma miejsce
po robocie. W środku tygodnia musimy oderwać się od codziennych

obowiązków, spieszyć się z wywalonym jęzorem z pracy tak, by zdążyć
na czas przed telewizor, czy monitor.
Mecz środowy jest trudny, bo głowa
zaprzątnięta jest innymi sprawami.
Te słowa przelewam na papier (klawiaturę) z perspektywy kawalera, a
co dopiero, gdyby po obowiązkach
zawodowych pojawiły się te związane z dziećmi i żoną? Gdybym nie
tylko w weekendy, ale i w środy

zasiadał do oglądania koszykówki
w czasie wolnym, jestem niemal
przekonany, że ci pierwsi by się na
mnie obrazili, a wybranka serca, by
mnie spakowała i walizki postawiła
przed drzwiami.
Pomimo tych trudności, Polski
Związek Koszykówki kolejny rok, z
uporem maniaka, wciska środowe
kolejki do grafiku. Urzędnicy z ul.
Ciołka w Warszawie (Erazma Ciołka,

biskupa i dyplomaty, nie Włodzimierza Ciołka, legendy wałbrzyskiego
futbolu) przypominają w tych działaniach postaci z krzyżówkowego
skeczu Kabaretu Moralnego Niepokoju, gdy hasła nie pasowały do
kratek i należało je „ściaśniać”. Ktoś
w centrali uznał, że koniecznie należy
zakończyć rundę zasadniczą przed
Świętami Wielkanocnymi, a więc
„ściaśniać” kalendarz. W takich oto

okolicznościach wałbrzyscy koszykarze odwiedzili Warszawę, gdzie
zagrali z miejscowymi Dzikami.
Przed spotkaniem nasi zrobili
sobie zdjęcie przed Pałacem Kultury, ścigali się po centrum stolicy
na hulajnogach oraz spacerowali
po bulwarach wiślanych. W hali
Koło nie byli już jednak turystami.
Skołowani byli za to gospodarze,
choć trzeba im oddać, że do meczu
przystąpili zdziesiątkowani kontuzjami kilku czołowych zawodników. Z
powodu kontuzji kolana od dawna
poza składem jest lider Dzików,
Piotr Pamuła, a w środowym meczu
dodatkowo zabrakło Pawła Kreffta
i Patryka Gospodarka. Całe trio ma
doświadczenie z ekstraklasy i jego
brak dał się gospodarzom we znaki.
Jeszcze w trzeciej kwarcie Dziki próbowały nawiązać walkę, zbliżając
się na kilka punktów. Górnicy szybko
jednak chwycili za strzelby i rozpoczęli polowanie. Odstrzał zwierzyny
doprowadził w czwartej odsłonie
do ponad dwudziestopunktowej
przewagi. Bohaterem meczu był
Kamil Zywert, który pod koniec rundy
zasadniczej odzyskał rzut trzypunktowy, w Warszawie trafił dwukrotnie,
co mu się wcześniej w tym sezonie
nie zdarzyło.
Wysoka porażka z biało-niebieskimi oznacza dla Dzików koniec
sezonu. Ekipa Pawła Turkiewicza już
wcześniej rozgościła się w „szarej
strefie”, a więc poza szansami na
play-off, ale bez zagrożenia spadkiem do 2 ligi. Górnik z kolei już 10
kwietnia rozpoczyna walkę o marzenia, czyli o wygranie ligi. Do play-off
startuje z 2. miejsca, ustępując w
tabeli jedynie Grupie Sierleccy-Czarnym Słupsk. Tak sobie myślę – jeżeli
nasi mają wciąż zwyciężać, to niech
grają nawet w środku tygodnia, w
dni robocze.
Dziki Warszawa – Górnik Trans.
eu Wałbrzych 67:96 (12:17, 15:22,
23:21, 17:36)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 16,
Bojanowski 16, Zywert 15 (8 zb, 8
as), Cechniak 10, Malesa 9, Ratajczak
8, Ochońko 8, Koperski 5, Durski 5,
Wróbel 4.
Dominik Hołda
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» Opole to pierwsza przeszkoda na drodze Górnika w fazie play-off

Liczy się każdy kolejny mecz
Górnik Trans.eu Wałbrzych zakończył sezon zasadniczy w Suzuki 1
Lidze na 2. miejscu, a teraz wkracza w fazę play-off. Czy biało-niebiescy są w stanie wygrać rozgrywki i uzyskać prawo gry w ekstraklasie?
Cofnijmy się nieco – 17 wygranych w 22 meczach, to
bilans naszych koszykarzy
w sezonie 2019/20, nagle
przerwanym w marcu ubiegłego roku z powodu wybuchu
pandemii. W momencie ogłoszenia przez Polski Związek
Koszykówki przedwczesnego
zakończenia zmagań, Górnicy
prowadzili w tabeli i oficjalnie
zostali uznani zwycięzcami 1
ligi. Ten triumf, z wyjątkiem
pokaźnego pucharu wstawionego do klubowej gabloty, dał
niewiele. Przepełnione koronawirusowym chaosem koszykarskie środowisko pozbawiło
biało-niebieskich nadziei na
powrót do elity po 11 latach.
W trwającym sezonie ekipa
Łukasza Grudniewskiego pozostała w czołówce. Ponownie
przegrała ledwie 5 meczów,
ale wygrała aż 25, tracąc
do lidera, Grupy Sierleccy-Czarnych Słupsk, tylko
jedno zwycięstwo. Wałbrzyszanie szczególnie mocni byli
w Aqua-Zdroju, gdzie przegrali
pojedyncze spotkanie. Zdziesiątkowani kontuzjami i cho-

robami ulegli WKK Wrocław
po dogrywce. Wrocławianie
tym samym pozostają jedynym
zespołem, który w ostatnich
dwóch sezonach zwyciężał w
hali przy ul. Ratuszowej. Porażka z WKK nastąpiła w trudnym dla naszych koszykarzy
styczniu i była jedną z trzech
z rzędu. Wcześniej nasi ulegli
n i e - spodziewanie Wiśle
Kraków, gdy kontrolowali wydarzenia na parkiecie,
ale kompletnie
nie wyszły im
ostatnie dwie
minuty. Także
w styczniu nie
dali rady w

dramatycznych okolicznościach
w Słupsku, choć na dwie sekundy przed końcową syreną
prowadzili. Wtedy gospodarze
rzutem na taśmę doprowadzili
do dogrywki i później przejęli
mecz.
Jeżeli na moment zapomnimy o trzech niepowodzeniach
w styczniu, to o Górniku musimy wypowiadać się w samych
superlatywach. Gra w defensywie wałbrzyszan i wysoki
pressing na przeciwnikach
na całym boisku są znane w
całej lidze. Niezmiernie wysoka intensywność w obronie
ekipy trenera Grudniewskiego
to zasługa wyrównanego,
dziesięcioosobowego skła-

du. Szkoleniowiec dysponuje
szerokim wachlarzem dobrze
przygotowanych motorycznie
graczy i może nimi odważnie
rotować. Wałbrzyski charakter,
czyli ambicję i waleczność
przelewają na zespół wychowankowie Górnika, Bartłomiej
Ratajczak i Damian Durski.
Dostępu do obręczy przed
naporem przeciwnika bronią
Damian Cechniak i Marcin
Wróbel, z mrówczej pracy dla
drużyny znani są obwodowi,
Kamil Zywert, Jan Malesa i
Maciej Koperski, a doświadczenie w ataku jest atutem
Tomasza Ochońki.
Trudno jednak wyobrazić
sobie sukcesy Górnika w tym

sezonie bez duetu Krzysztof
Jakóbczyk-Maciej Bojanowski.
Ten pierwszy, 35-letni ligowy
weteran, gra sezon życia w 1
lidze. Ze śr. ponad 17 pkt jest
drugim najlepszym strzelcem
całych rozgrywek, w listopadzie został wybrany graczem
miesiąca. Wielokrotnie, w trudnych momentach meczów,
wychowany w Śląsku
Wrocław obwodowy, trafiał bardzo
trudne rzuty, pozwalając wałbrzyszanom
odskoczyć.
Ten drugi z
kolei odbudowuje się

Nasze dwa filary – statystyki za sezon zasadniczy
Krzysztof Jakóbczyk
średnio na mecz: 17,2 pkt
(53,4 proc. za 2 pkt, 40,6 proc. za 3 pkt)

Maciej Bojanowski
średnio na mecz: 13,2 pkt
(52,6 proc. za 2 pkt, 32,4 proc. za 3 pkt)

2,3 zbiórki

6,7 zbiórki

2,6 asysty

1,2 asysty

po poważnej kontuzji kolana.
Sprowadzony z ekstraklasowej
Polpharmy Starogard Gdański stopniowo łapał formę i z
czasem coraz bardziej przypominał o swoich atutach. Dynamika, skoczność, atletyzm to
jego główne zalety, nie wspominając już o wprowadzaniu
popłochu w szeregach rywali,
gdy przymierzał z dystansu.
Ten 25-latek pewnie kroczy śladami Grzegorza Kulki, który po
roku w pierwszoligowym Górniku z powodzeniem powrócił
na ekstraklasowe parkiety.
Jeżeli zapytacie trenera
Grudniewskiego, o co grają
biało-niebiescy w tym sezonie,
ten zapewne dyplomatycznie
odpowie wam, że liczy się
każdy kolejny mecz. Popularny „Czarny” nie wybiega
daleko w przyszłość, nie pompuje balonika oczekiwań. To
roztropna, przynosząca wymierne efekty strategia, bo
jego Górnik kroczy
od zwycięstwa
do zwycięstwa
już od dziesięciu
kolejek. Następne
przeszkody czekają w play-off. Nasi w ćwierćfinale (seria
do trzech zwycięstw) zmierzą
się z Weegree AZS Politechniką Opolską, czyli siódmą
drużyną sezonu zasadniczego.
W pierwszym etapie rozgrywek nasi dwukrotnie pokonali
opolan, ale były to wyjątkowo
trudne przeprawy. Czy teraz
również będą górą? Pierwsze
dwa mecze 10 i 11 kwietnia
w Aqua-Zdroju.
Dominik Hołda
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