BEZPŁATNY

TYGODNIK

AGLOMERACJI

str o
2
3
s
U na

WAŁBRZYSKIEJ

| NR 15 (72) | 1 3 KW I E T N I A 2 0 2 1
| NAKŁAD: 10.000 EGZEMPLARZY
| ISSN 2719-521X

Zostawiłem korporację,
żeby zająć się czymś,
co lubię

ny

str. 9

Tak to się robi

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

W A Ł B R Z YC H | BOGUSZÓW-GORCE | CZARNY BÓR | G ŁU S Z YC A | JEDLINA-ZDRÓJ | MIEROSZÓW |STARE BOGACZOWICE | STRZEGOM| S Z C Z A W N O - Z D R Ó J | Ś W I D N I C A | Ś W I E B O D Z I C E |WALIM

str. 18

Byli przed Świątek
i Hurkaczem

str. 30

REKLAMA

str. 10

Marzyła, by grać
w Polsce

REKLAMA

Epidemia wpływa
na emerytury

2

fakty

WIESZ CO | NR 15/13.4.2021 r.

Czy wiesz, że…
budynku. Cały kompleks dopełniał stojący
obok pastorówki budynek szkoły ewangelickiej (dziś Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
im. Aleksandra Kamińskiego).
W 1897 roku w kościele zostały zamontowane brązowe dzwony, odlane przez
wrocławskiego ludwisarza Wilhelma Geittnera. Świątynia przetrwała bez uszczerbku
dwie wojny światowe. Została wyburzona
pomiędzy wrześniem a grudniem 1969 roku,
oficjalnie z powodu szkód górniczych.
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Rozwijamy się, nie stoimy w miejscu
I za to właśnie nas szanujecie. Czyż nie?! Jakoś tak jest, że ludzie pamiętają bardziej te gorsze
chwile. My ich w swojej historii nie mamy, a poza tym lubimy przypominać tylko dobre momenty,
a było ich w przypadku WieszCo co najmniej kilka. Niektórzy powiedzieliby, przełomowych. My
jednak nie lubimy tego słowa.
Pamiętacie, jak zaczynaliśmy? To był
listopad 2019 roku. Piszemy o tym nie
bez przyczyny, bo duma nas rozpiera,
jak od tamtej chwili ewoluował i rozwinął się nasz tygodnik. Nie stoimy
w miejscu jak inni. Nie popadamy w
rutynę jak niektórzy. Nie mówimy, co
byśmy chętnie zrobili dla poprawy
jakości gazety, tylko to robimy. Półtora
roku temu WieszCo miało 20 stron.
Od razu, na „dzień dobry”, więcej niż

proponują inni. Potem skok na poziom
wyżej i zaczęliśmy wydawać tygodnik
o objętości 24 stron. Następnie daliśmy wam sporo radości z 28-stronicowej gazety. Niedawno wskoczyliśmy
level wyżej i co tydzień raczymy każdego 32 stronami WieszCo.
Są numery, jak niedawne wydanie
przedświąteczne, że objętość wzrasta do
48 stron. To w jednym przypadku trzykrotnie, a w innym nawet czterokrotnie

więcej niż inni. Pokażcie nam inny lokalny tygodnik, który tak jak my rozwija
się, dostarczając przy tym arcyciekawych
treści? WieszCo jest tylko jedno. Niezaprzeczalnie interesujące, oryginalne, na
każdym kroku dające do myślenia.
Możecie to sprawdzić sami. Biorąc
do ręki papierowe wydanie gazety w
jednym z ponad 200 punktów kolportażu zlokalizowanych na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jesteśmy
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POGODA
Wtorek 13.04
Temp. 3/0
przelotne opady
Środa 14.04
Temp. 4/-1
zachmurzenie duże
Czwartek 15.04
Temp. 5/0
zachmurzenie duże

prawie wszędzie w regionie. Ukazujemy się w każdy wtorek. Możecie też
nas czytać online. Każdy najnowszy
numer tygodnika dostępny jest na
stronie internetowej pod adresem:
www.wieszco.pl. Ściągajcie gazetę w
formacie PDF i czytajcie, gdzie i kiedy
chcecie. Tam też znajdziecie wszystkie archiwalne wydania WieszCo.
Przekonajcie się, jak ewoluował wasz
Redakcja
ulubiony tygodnik.
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W latach 1878-1879, w dzielnicy Biały Kamień, na skrzyżowaniu ulic Andersa i Piasta,
(obecnie pl. Hugona Kołłątaja) wzniesiono
neogotycki kościół ewangelicki. W 1879
roku w kościele postawiono organy, które
zbudowała świdnicka firma Gebrüder Schlag.
W 1880 roku obok kościoła wybudowano
pastorówkę (Pfarrhaus). Obecnie jest to
budynek mieszkalny, który niewiele różni się
od swojego pierwotnego stanu. W górnej
części zwieńczony jest krzyżem – jedynym
świadectwem pierwotnego przeznaczenia
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» Po pomoc może zadzwonić każdy, kto jest w trudnej
sytuacji życiowej

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

Tak to się robi. Brawo!
Jest taka akcja charytatywna, o której może nie wszyscy słyszeli, ale
dzięki której wielu otrzymało pomoc. Nie chodzi w niej o wyliczanie, ile
to pieniędzy zostało przekazanych, o podsumowania i konferencje prasowe. Chodzi w niej głównie o bezinteresowną pomoc. My takie inicjatywy
szanujemy i piszemy o nich z wielką przyjemnością.

Wałbrzyska akcja charytatywna Czerwona Linia ma za
sobą ponad rok ciężkiej i ofiarnej pracy. Już wiecie, o jakim
przedsięwzięciu było na wstępie. To inicjatywa restauratorki
Doroty Barańskiej, która wraz
z rodziną i wolontariuszami,
niesie wsparcie ponad 200
osobom. – Czerwona Linia
nie działa po to, aby chwalić
się liczbami, ani też po to, aby
nam dziękowano – podkreśla
w swoim stylu Dorota Barań-

ska, na co dzień prowadząca
działalność gospodarczą w
branżach objętych lockdownem.
I my nie będziemy podliczać wydatków na żywność,
ubrania, środki czystości oraz
inne rzeczy, które trafiają do
seniorów i rodzin potrzebujących. Uwierzcie, skala tej akcji
jest ogromna. – Działamy codziennie, a pod opieką mamy
ponad 200 osób, które z różną
częstotliwością zwracają się

W ramach akcji działa wiele
osób prywatnych oraz firm.
Od początku razem z Czerwoną Linią są:
Sir-Bud
Sir-Bud Minari
Piekarnia i Cukiernia Frąckowiak
JOL BUD Jolanta Ryszkiewicz
Toyota Motor Manufacturing Poland
Toyota Nowakowski
Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej
16 Wałbrzyska Drużyna Harcerska Merkury
Aldona Ziółkowska-Bielewicz z mężem
Renata Wierzbicka
Patrycja Kapała
Nestle
Debic
Algida
Bidfood Farutex

do nas po pomoc. Wtedy
pomagamy, jak możemy.
Niekiedy za pośrednictwem
mediów społecznościowych
informujemy, że ktoś potrzebuje czegoś konkretnego, jak
na przykład sprzętu medycznego, mebli czy też ubrań.
Zwykle dość szybko udaje
nam się zorganizować wsparcie – mówi Dorota Barańska,
współwłaścicielka sieci hoteli
i restauracji oraz firm zajmujących się sprzedażą materiałów
technicznych i budowlanych
oraz wykonawstwem w branży budowlanej. – Na nasze
apele o pomoc ludzie chętnie
odpowiadają. Trudne czasy
jednoczą – dodaje.
Czerwona Linia działa od
ponad roku i pochłania Dorocie Barańskiej większość czasu, który kiedyś przeznaczała
na intensywną pracę zawodową. Od początku pandemii
COVID-19 prowadzone przez
nią firmy działają w ograniczonym zakresie, a co chwilę dotyka je także lockdown. Ona
nie umie siedzieć na miejscu
i narzekać. Jej firmy zatrudniają ok. 200 osób. To daje
poczucie, że na utrzymaniu
jest 200 rodzin zatrudnionych
tam pracowników. Z jednej
strony Dorota Barańska musi
więc zadbać o swoich ludzi, z
drugiej zaś nie może patrzeć

3
obojętnie na potrzeby innych.
Nic tylko przyklasnąć.
Tuż pr zed Wielkanocą
dzięki Czerwonej Linii do
potrzebujących trafiło około 200 paczek żywnościowych oraz świątecznych
potraw. Dary przygotowywało, pakowało i rozwoziło
kilkadziesiąt osób, które
działają wraz z wałbrzyską
restauratorką. Początkowo
założenie było takie, aby
wsparcie kierować do seniorów. Dziś osoby starsze
w wielu przypadkach są
zaszczepieni, są bardziej
samodzielni i widać, że po
pomoc zwracają się częściej
rodziny, dotknięte brakiem
pracy. Są w słabej kondycji
finansowej albo takie, w
których żyją osoby ciężko
chore.
Czerwona Linia to inicjatywa, która skupia osoby
niosące pomoc i kontaktuje
je z tymi, które dzwonią na
telefony alarmowe hotelu i restauracji Maria. Pamiętajcie o
tych numerach: 508 223 956
lub 668 134 933. Zadzwonić
może każdy, kto jest w trudnej
sytuacji życiowej albo ten, kto
potrzebuje doraźnej pomocy
w zrobieniu zakupów czy
wyprowadzeniu psa.
ToP
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Fiskus na telefon
Wizyta w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu jest
możliwa tylko po wcześniejszej rezerwacji. Możecie
umówić się na stronie www.podatki.gov.pl lub zadzwonić pod nr tel. 784-330-415, 784-330-613, 784-330-349.

ków urzędu. Z fiskusem można
skontaktować się przez e-PUAP i
telefonicznie. Numery dostępne
są na stronie: www.dolnoslaskie.

kas.gov.pl. Urząd zapewnia stałą
obsługę podatników i zachęca do
korzystania z elektronicznych form
rozliczeń i zdalnego kontaktu.
Na przykład poprzez stronę www.
podatki.gov.pl, przez e-Urząd Skarbowy i e-Deklaracje lub w samym
urzędzie wrzucając deklaracje oraz
inne pisma do specjalnych urn, bez
konieczności potwierdzenia wpływu
do urzędu.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Podczas wizyty zachowajcie środki ostrożności. Noście maseczki i
rękawiczki, dezynfekujcie ręce i
stosujcie się do próśb pracowni-
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Jak w urzędzie głupich wyborów
Wierzycie w bajki, że za siedmioma górami stoją zamki z pierników, w fosach
płynie whisky, a w wieżach czekają księżniczki tak urodziwe jak Diletta Leotta
(włoska dziennikarka sportowa)? Bajką nie jest to, że niedawno znów doszło
do wycieku. Nie, nie z cysterny przejeżdżającej polską granicę bez VAT-u, bo to
jak wiadomo, już się nie zdarza. Ktoś ukradł dane pół miliarda użytkowników
Facebooka. Wybuch elektrowni w Czarnobylu, to przy tym jak ukłucie igłą.

Na przykład w takim Rzeszowie,
gdzie podobno szczepili każdego,
kto się nawinął i bez rejestracji, a
miasto stało się liderem w Polsce.
Może dlatego, że według rządowego raportu w wielkanocną niedzielę
w niektórych województwach nie
wykonywano żadnych szczepień.
Ogarniacie to jeszcze jakoś?
W tym miejscu przypomina nam
się skecz Monty Pythona „Ministerstwo Głupich Kroków”, który
zawsze będzie aktualny. Do resortu
wpada spóźniony urzędnik i od

progu mówi do petenta: „Przepraszam, że musiał Pan czekać, ale mój
chód stał się ostatnio wyjątkowo
głupi i coraz dłużej idę do pracy.
Pan w jakiej sprawie”? Na co lekko
speszony interesant odpowiada:
„Mam głupawy chód i chciałbym
dostać rządowe stypendium, żeby
go rozwinąć”. Chyba nie trzeba
nic więcej dodawać? A teraz do
rzeczy, bo nie będziecie przecież
w nieskończoność czekać, jak na
autostradowych bramkach w długi
weekend, żeby dowiedzieć się, o

co nam chodzi z tym Facebookiem i
wyciekiem danych.
Raczej nie zdradzimy tajemnic
IPN o agentach „Bolkach” i innych
„Lolkach”, jeśli napiszemy, że nie
jesteśmy wielkimi zwolennikami
platformy Zuckerberga. Choć musimy przyznać, że wciąż jest aktualny
pewien zakład. Do niedawna myśleliśmy, że szybciej Jarosław Kret przewidzi pogodę na najbliższy tydzień
albo do szpitali dotrą respiratory
od handlarza bronią, niż założymy
konto na Facebooku, ale jeśli prze-

gramy ów zakład, będziemy musieli
to zrobić. Niedawny wyciek danych
na pewno jednak nie przyspieszy
decyzji. Tymczasem opublikowane
informacje na jakimś hakerskim
forum zawierały imiona, nazwiska,
numery telefonów, adresy e-mail,
stan cywilny, zawód, a nawet miasto
pochodzenia ponad pół miliarda
facebookowiczów. Wśród rzeszy
„okradzionych” znalazło się też ponad 2,5 mln Polaków.
Dla wielu założenie konta na Facebooku lub innym Instagramie i dzie-

Fot. (red)
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lenie się całą swoją prywatnością, to
jak zamienienie mrożonej zapiekanki
z dyskontu na młode ziemniaczki ze
schabowym i mizerią ze świeżych
ogórków. Niby 90 proc. światowej
populacji, niekoniecznie znającej
zasady handlowania informacjami
w internecie, wie, że trzeba chronić
dane i swoją prywatność, a jednak
wrzucanie postów typu: „tu byłem”,
„to moja nowa dziewczyna” „zazdrośćcie, kupiłam mieszkanie”, „tak
prezentuje się moja fura”, jest bardziej
powszechne niż noszenie maseczek.
Niby życie jest za krótkie, żeby
oglądać takie pierdoły, ale ktoś po
coś je dodaje. Wyobraźcie sobie,
że podchodzicie do dziewczyny na
przystanku i zagadujecie ją o imię,
pytacie skąd jest, czym się zajmuje.
Do tego momentu pewnie byście
jeszcze nie dostali w gębę. Gdybyście
jednak drążyli i poprosili, żeby pokazała wam kilka swoich „selfików”,
zdjęcia znajomych podczas kolacji
lub namiary na zaufane przyjaciółki
ze studiów, w najlepszym przypadku pewnie po chwili byście z kurtki
ścierali kawę, którą zostalibyście
oblani. Do internetu podobne dane
większość wrzuca już jednak bez
mrugnięcia okiem. Z nadzieją, że jak
najwięcej osób to zobaczy. Dlatego
wielu rzeczy, mimo szczerych chęci,
nie da się w prosty sposób wybronić.
Oprócz ekshibicjonizmu w sieci także
choćby tego, że oprócz jednego
zawodnika klasy światowej w piłkarskiej reprezentacji Polski mamy
raczej szaraczków, żeby nie użyć
dosadniejszego określenia.
Dziś chętnie dzielimy się swoimi
danymi, żeby tylko dostać jakąś plastikową kartę, zrobić taniej zakupy lub
obejrzeć film z głupawymi żartami.
Jesteśmy jak plemiona, sprzedające
europejskim potęgom swoją tożsamość za garść paciorków. Za chwilę
chcąc odłączyć się od globalnej sieci,
będziemy mieć z tym problem. Bo
żaden ubezpieczyciel nie sprzeda
polisy, lekarz nie przepisze recepty, a
obsługa nie wpuści do samolotu bez
pliku zaświadczeń w ręku. Niepewność, do kogo należą dane, którymi
chętnie dzielicie się, jest dziś większa
niż pogoda latem nad Bałtykiem,
ale im więcej wiedzą o nas korporacje, instytucje finansowe i agencje
rządowe, tym łatwiej przychodzi
im projektowanie naszego życia i
podejmowanie decyzji w naszym
imieniu. Wiedzcie, że wszystko co
powyżej przed „ale” jest gó**o warte.
Tomasz Piasecki
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Podczas marcowej sesji radni nadali tytuł „Zasłużonej dla
Miasta Wałbrzycha” Dorocie Barańskiej. Wniosek ten złożyli
Piotr Kraczkowski i Piotr Kwiatkowski.

Dorota Barańska większości wałbrzyszan znana jest nie tylko jako
właścicielka sieci hoteli i restauracji
„Maria” oraz firmy budowlanej „Sir-Bud”, ale także z podejmowania

wielu akcji dobroczynnych, w które
od lat jest zaangażowana. Tradycją
stały się organizowane przez Dorotę
Barańską wigilie, podczas których
setki samotnych i najuboższych miesz-

kańców Wałbrzycha spotyka się w
hotelu Maria.
Barańska chętnie pomaga też najmłodszym. Corocznie pomaga tym najbardziej
skrzywdzonym przez los dzieciom, mieszkającym w wałbrzyskich domach dziecka.
Gdy ściska mróz, przyłącza się do akcji
„Syta zima”, w ramach której dożywiane są dzieci z rodzin, których sytuacja
materialna nie pozwalała na wykupienie
obiadów w stołówkach szkolnych.

Fot. (red)/archiwum

Dorota Barańska zasłużona
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Powstanie w Wałbrzychu punktu typu drive-thru może
oznaczać wielkie przyspieszenie procesu szczepień
mieszkańców i przyjezdnych

Powstaje u nas drive-thru
Maj 2021
Nie chodzi o restaurację McDonald’s, w której z samochodu zamawiacie
swój ulubiony zestaw, ale o mobilny punkt szczepień. Wałbrzych znany
jest już w całejPoniedziałek
Polsce zeWtorek
świetnieŚroda
funkcjonującego
centrum
w Starej
KoCzwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
29
30
1
2
3
palni, gdzie codziennie
szczepi 31się nawet
1500 osób
z całej
Polski.4 Teraz
czas na następny krok.

Miasto pr zygotowuje
pierwszy w kraju punkt szczepień typu drive-thru. Już w
połowie kwietnia powstanie
on na terenie starej zajezdni
autobusowej przy ul. Armii
Krajowej. Dziennie będzie
się w tym miejscu mogło
zaszczepić od stu do dwustu
osób. W budowę zostały zaangażowane firmy Budimex
S.A. oraz Tauron Dystrybucja
S.A. Punkt szczepień docelowo ma być dostępny przez
całą dobę.
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– Nie zatrzymujemy się w
procesie szczepień mieszkańców naszego miasta. Wręcz
przeciwnie. Do połowy kwietnia na placu po dawnej zajezdni MPK przy ul Armii Krajowej 82 powstanie pierwszy
w Polsce punkt szczepień typu
drive-thru, czyli szczepienie
bez wysiadania z samochodu
– informuje prezydent Roman
Szełemej. Szczepienia populacyjne wymagają bardzo
dużego tempa, by zaszczepić
jak największą ilość osób w
jak najkrótszym czasie.
- To priorytetowe zadanie dla samorządu i rządu i
tak traktujemy te działania.
Ten punkt to ułatwienie dla
tych, którzy mogą podjechać tu samochodem i przez
otwarte okno w aucie otrzymać szczepienie. Ten model
sprawdził się w Izraelu i
innych krajach i przyspiesza
tempo szczepień – dodaje
prezydent Szełemej.
Wiadomo, że w kwietniu
dostępnych szczepionek będzie więcej i dlatego decyzja
o stworzeniu takiego punktu
w Wałbrzychu, żeby wielu
mieszkańcom i osobom z innych miejscowości ułatwić
szczepienia. - Będziemy mieli
przystosowany plac, dostęp
do energii, zamówiliśmy kontenery i całą potrzebną infrastrukturę. Jednocześnie zmieści się tu 150 samochodów, a
to oznaczać może niezwykłe
przyspieszenie szczepień –
podkreśla gospodarz Wałbrzycha. Kryteria kwalifikacji są
obecnie bardziej liberalne i to
także okazja dla wielu, którzy
dotychczas musieli czekać na
swoją kolejkę.
- Musimy zapewnić
wszystkim zainteresowanym
szybkie szczepienia. Dodam,
że zapewniamy bezpieczeństwo i w tym wypadku ryzyko zakażenia od innych jest
małe. Bliskie sąsiedztwo ze
strefą ekonomiczną daje
możliwość zaszczepienia
pracowników największych
wałbrzyskich firm, by nie
zaburzało to rytmu pracy w
tych firmach – kończy prezydent Szełemej.
SCB

Długo się nie pojawiał, ale w końcu zawitał. Dokładnie w pierwszy dzień Wielkanocy. Boleściński bocian, bo tak o nim mówią
mieszkańcy sołectwa. Jest także symbolem w logotypie ich
miejscowości.

Majestatyczny ptak przez wielu uznawany za symbol szczęścia, podejrzewany o
przynoszenie dzieci, chroniony i obdarzany
szczególną troską od zamierzchłych czasów,
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na trasie łączącej Wiry z Wirkami. Teresie
M. za znęcanie się nad zwierzęciem ze
szczególnym okrucieństwem grozi nawet
pięć lat pozbawienia wolności.
- W związku z zachowaniem, jakiego dopuściła się sołtys wsi Wirki wobec swojego
psa, wyrażamy ubolewanie nad tym, co się
stało i jednocześnie zdecydowanie sprzeciwiamy się takiemu traktowaniu zwierząt.
Żaden człowiek nie powinien dopuszczać
się tego rodzaju czynu, a szczególnie
osoba sprawująca funkcje publiczne. Dziękujemy za skuteczną reakcję świadków,
służb oraz Fundacji Mam Pomysł za zaopiekowanie się skrzywdzonym zwierzęciem.
Mamy nadzieję, że rosnąca wrażliwość
i świadomość społeczna sprawią, że to
ostatnie tego typu zdarzenie – mówi wójt
gminy Marcinowice, Stanisław Leń.
- Nasz przyjaciel znosi wszystko z niezwykłą cierpliwością. Zastrzyki, opatrunki,
oczyszczenie ran. Jest niesamowicie
pogodnym i przyjaznym psem. Szokuje
nas to, że tak sympatyczny czworonóg
otrzymał taką porcję ludzkiego okrucieństwa – dodaje Adrianna Kaszuba.

» Tak wyglądał pies po „przejażdżce” z panią sołtys...

Ciągnęła psiaka
za samochodem

KaR

Wyjątkowo sadystycznego czynu miała dopuścić się sołtys wsi Wirki. Kobieta została
już zatrzymana przez policję. Teresie M. grozi pięć lat pozbawienia wolności. Chcecie
wiedzieć, co zrobiła?
Tuż po Wielkanocy, we
wtorkowy wieczór 6 kwietnia, pracownicy Fundacji Mam
Pomysł, operatora Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w
Świdnicy otrzymali telefon.
Policja prosiła o zabezpieczenie psa, którego właścicielka...
ciągnęła za samochodem. Pies
był ranny, wymagał natychmiastowej pomocy.
- Docierając na miejsce, w
gminie Marcinowice, widząc
nieśmiało zerkającego z budy
psiaka jeszcze nie liczyliśmy
się z obrazem, który zobaczyliśmy po wyjęciu go z budy.
Obolały, krwawiący, w nie-

ocieplonej budzie... Wtedy
rzuciła się w oczy ogromna
rana. Jak musiało go boleć?
Bardzo. Za bardzo. W asyście
policji zabraliśmy czworonoga do przychodni Centrum
Zdrowia Małych Zwierząt,
gdzie poza godzinami pracy
personel doktora Bartosza
Podczasiaka natychmiast
udzielił psu pomocy. Dopiero
w przychodni widać było w
pełni obrażenia. Rany, otarcia
na łapach, pysku, tułowiu
– mówi Adrianna Kaszuba,
prezes zarządu FMP.
Okrucieństwo, którego dopuściła się właścicielka, jest

nie do opisania. Nie możemy
pozwolić na takie traktowanie
zwierząt, takie zachowanie
jest niedopuszczalne i skrajnie
nieodpowiedzialne. Osoba,
która była świadkiem zdarzenia, niezwłocznie zgłosiła
sprawę do odpowiednich
służb. Dzięki podjęciu natychmiastowych działań powstrzymano dalsze znęcanie się nad
zwierzęciem.
Teresa M., sołtys wsi Wirki
i była wiceprzewodnicząca
rady gminy Marcinowice, została zatrzymana przez policję.
Kobieta ciągnęła swojego
psa przywiązanego do auta

REKLAMA

Fot. użyczone (Fundacja Mam Pomysł)

zasiedla gniazdo w Boleścinie nieprzerwanie
od powodzi z 1997 roku.
W tym roku miał lekkie opóźnienie, bowiem pierwsze bociany są już w Grodziszczu,
Opoczce i Miłochowie. Czy i tym razem jego
pojawienie będzie wiązało się ze wzrostem
urodzeń w gminie Świdnica i w tej miejscowości? O tym z pewnością przekonamy
się niebawem, trzymamy jednak kciuki za
powodzenie akcji. Im nas bowiem więcej,
tym weselej!

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Bociek z logotypu już w domu

Mieszkańcy gminy już się niecierpliwili...
Podejrzewano, że coś przykrego mogło
spotkać ich ulubionego bociana. Wszystko skończyło się jednak bardzo dobrze.
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Konopnickiej do przebudowy. Będą mieszkania
Remont ulicy wyczekiwany
był od dawna. Kwota dofinansowania to 1,5 mln zł. Informację tę przekazał sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz poseł na Sejm
RP – Ireneusz Zyska. - Bardzo

dziękuję za kolejne wsparcie
naszych lokalnych inwestycji.
Dodam, że na ul. Konopnickiej
powstanie zespół budynków
mieszkalnych. Gmina złożyła
wniosek o wsparcie finansowe
budowy mieszkań do Ban-

ku Gospodarstwa Krajowego
w ramach Funduszu Dopłat
– mówi burmistrz Zbigniew
Suchyta.
Powstać ma około 80 mieszkań
przeznaczonych dla ludzi starszych, małych rodzin oraz osób

wychodzących z domów dziecka
lub rodzin zastępczych. Będzie
tam także część przeznaczona na
mieszkania krótkoterminowe, jak
również lokale dla osób, które nie
płacą czynszów.
KaR

Fot. użyczone (ŚOSiR)

» Świdnica w hali lodowiska chce szczepić 500 osób dziennie

Igły zamiast łyżew na lodzie
Kolejny punkt masowych szczepień w powiecie świdnickim. Po Strzegomiu, o którym pisaliśmy tydzień temu, teraz przyszła pora na Świdnicę – największe miasto w powiecie. Niebawem lodowisko zaroi się od
pacjentów oraz igieł ze strzykawkami.
Zgodnie z deklaracjami
rządu w kwietniu Polska
ma otrzymać nawet 7

mln dawek szczepionki pr zeciwko COVID-19.
Drugi kwartał to znacz-

ne przyspieszenie szczepień. Wymaga większej
pracy nie tylko od tych,

którzy to koordynują,
lecz także od punktów
szczepień.

Tu w Świdnicy zaszczepicie się przeciw COVID-19
Ars Medica Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 4
NZOZ KOLMED s.c., ul. Kolejowa 8
Przychodnia Rodzinna Beata Trzcińska-Larska, ul. Kopernika 34 A
Przedsiębiorstwo Lecznicze NZOZ BHMED Sp. z o. o, ul. Strzelińska 6a
AR-VITA Usługi Medyczne s.c., ul. Kliczkowska 37
Zespół Usług Medycznych MEDYK Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25a
Centrum Usług Medycznych Eskulap Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 47
Mieszko Sp. z o.o. NZOZ, ul. Mieszka I 10.

Do 25 kwietnia Świdnica
uruchomi punkt szczepień masowych w hali lodowiska na

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Gmina Strzegom otrzymała właśnie dofinansowanie w ramach kolejnego naboru Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na kompleksową przebudowę ul. Konopnickiej.

terenie Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 33. Jego obsługę zapewni wyspecjalizowana kadra
medyczna. Decyzją wojewody
dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, Świdnica i Strzegom zostały wytypowane w
powiecie świdnickim do uruchomienia takich punktów, co
przyspieszyć ma proces szczepień. Jest to też odpowiedź
na postulat samorządowców,
którzy od miesięcy deklarowali wsparcie w tworzeniu
masowych punktów.
W świdnickim punkcie przygotowanych zostanie kilka
stanowisk. Planuje się szczepić około 500 osób dziennie – w miarę pozyskiwania
szczepionki z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Miasto zapewni m.in. obsługę logistyczną, wyposażenie
biurowe, sprzęt komputerowy, środki higieniczne, środki
ochrony osobistej, lodówki.
- Mobilizujemy wszystkie siły, aby sprawnie przeprowadzić akcję szczepień
świdniczan. Podstawowym
jednak warunkiem powodzenia tego przedsięwzięcia
jest zapewnienie przez rząd
odpowiedniej liczby dawek
szczepionki. Liczymy na mobilizację służb medycznych,
mile widziani będą też wolontariusze. Cieszę się, że
już mamy wiele sygnałów od
osób, które deklarują takie
wsparcie – mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Pamiętajcie, że na stronie
www.gov.pl jest aktualny
harmonogram zapisów dla
poszczególnych roczników.
Zresztą znajdziecie go również
u nas, przy tekście na str. 6.
Sprawdźcie, kiedy i jakie roczniki mogą się zarejestrować
do zaszczepienia. W dalszym
ciągu trwa rejestracja dla osób
w wieku 60 lat i więcej. Prowadzona jest jak dotąd, czyli
przez e-rejestrację (pacjent.
gov.pl), infolinię – 989, wysyłając sms o treści „SzczepimySie” na numer telefonu 664
908 556 lub 880 333 333, a
także w wybranym punkcie
szczepień.
KaR
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roZmoWa tygoDNIa

Fot. użyczone (Archiwum Patryka Pietraszko)

Żyję każdym treningiem
Patryk Pietraszko,
trener przygotowania motorycznego
w koszykarskim
Górniku Trans.eu
Wałbrzych oraz
siatkarskim KPS
Chełmcu Wałbrzych, opowiedział nam o swoim
przejściu zza biurka na siłownię, o
tym, czy pompki w
treningu są cenione oraz o… początkach swojej brody.
Jesteśmy z tego samego
rocznika, obaj chodziliśmy
do III Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Pamiętam ciebie z tamtych
czasów bez brody! Kiedy
przyszła ta wizerunkowa
zmiana? Tłumacz się!
- (Śmiech) Były to bardzo
przyjemne czasy, które miło
wspominam. I prawdą jest,
że na tamten czas brody nie
miałem. Podczas jednych
wakacji, jadąc na dłużej na
Mazury i Litwę, nie zabrałem ze sobą maszynki do
golenia. Na miejscu też jej
nie kupiłem, a po powrocie
postanowiłem się nie golić,
gdy dowiedziałem się, że za
czasów młodości mój dziadek
też miał brodę. Dementuję
pogłoski, jakoby broda była
wynikiem przegranego zakładu. Choć, półtora roku temu,
zgoliłem przed sezonem brodę, zakładając się ze swoim
fryzjerem, że tego nie zrobię.
Na zdjęciach z tamtego okresu, prezentujących siatkarską
drużynę MKS Aqua-Zdrój
Wałbrzych, brody nie mam.
Powiedziałem sobie wtedy,
że nigdy już tego więcej nie
zrobię.

Twoja przygoda z zajęciami motorycznymi rozpoczęła się dość późno. Jakie były
twoje początki?
- To prawda, zaczęła się ona
stosunkowo późno, choć i
zawód trenera przygotowania
motorycznego jest terminem
dość świeżym na naszym rynku pracy. Obecnie nie jest on
w żaden sposób regulowany
i takiego zawodu w Polsce nie
ma. Od najmłodszych lat zawsze wszędzie mnie było pełno. Brałem udział we wszystkich rozgrywkach szkolnych,
czy międzyszkolnych. Sport
zawsze był obecny w moim
życiu, choć nigdy nie uprawiałem go zawodowo. Na
siłownię też poszedłem stosunkowo późno, za namową
chłopaków z „Wałbrzyskiego
Kotła” (kibice koszykarskiego
Górnika – przyp. red.).
I połknąłeś bakcyla?
- Początkowo się wstydziłem, miałem jakieś tam swoje
kompleksy i obawy. Któregoś
dnia dałem się jednak namówić i – jak pokazuje czas
– ciągle mi mało. Zacząłem
się wtedy bardzo interesować
zagadnieniami związanymi z
treningiem. Jak je układać, by

» - Dementuję pogłoski, jakoby broda była
wynikiem przegranego zakładu – mówi Patryk
Pietraszko, trener przygotowania motorycznego
w koszykarskim Górniku i siatkarskim Chełmcu

lepiej wyglądać, być silniejszym, czy szybszym. Mimo
pracy na etacie w korporacji,
przez kilka miesięcy w weekendy robiłem kursy na trenera
personalnego, zdałem egzaminy i zostawiłem pracę, by
zająć się czymś, co bardziej
mnie interesuje i pasjonuje.
W końcu trafiłeś do wyczynowego sportu?
- Z kursu zapamiętałem
słowa wykładającego tam fizjoterapeuty, z którego usług,
jak się niedawno okazało,
również korzysta we Wrocławiu Krzysiek Jakóbczyk,
koszykarz Górnika, że praca
trenera personalnego to tak
naprawdę początek drogi.
Mówił, żeby nie zamykać
się na wiedzę związaną z
treningiem i że to tylko od
nas zależy, czy będziemy
się rozwijać branżowo i w
którym kierunku pójdziemy.
Podążając za tymi słowami,
uczestniczyłem w wielu szkoleniach, aż trafiłem właśnie
na te związane z przygotowaniem motor ycznym.
Dostałem propozycję pracy
w drugoligowym siatkarskim
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych.
Szukali kogoś, kto zająłby

miejsce Krzyśka Michalskiego, pełniącego wtedy rolę zarówno statystyka, jak i motoryka. Dziś Krzysiek pracuje w
Opolu, przy pierwszoligowej
drużynie siatkarek. Podczas
tamtego sezonu bardzo często mijaliśmy się na siłowni i
hali z drużyną koszykarskiego
Górnika, który występuje na
zapleczu ekstraklasy. Przed
okresem przygotowawczym
do sezonu 2020/21 zadzwonił do mnie trener Łukasz
Grudniewski, zaproponował
współpracę, widząc jak pracuję z siatkarzami. Po rozmowach z trenerami i zarządami
obu drużyn, przyjąłem to
stanowisko.
Masz za sobą starty w
biegach z przeszkodami.
Co jest w nich takiego wyjątkowego?
- Myślę, że jak w każdych
zawodach sportowych, jest
chęć rywalizacji z innymi i
sprawdzenia się. Przez cały
czas moje biegi i zamiłowanie do nich ewoluowało. Zaszczepił je we mnie dziadek,
który gdy był młody, biegał
na 400 metrów. Pierwsze próby biegów powodowały, że
wypluwałem płuca. Najpierw

było bieganie po mieście, po
parkach. Później odkryłem
dopiero pojawiające się w
Polsce biegi z przeszkodami.
W większości przypadków
odbywały się w górach, co nie
ułatwiało pokonania dystansu. Spróbowałem, spodobało
się, głównie ze względu na
wymaganą wszechstronność,
sprawność i siłę fizyczną. Wtedy też założyłem w naszym
mieście grupę zrzeszającą
ludzi o podobnych zainteresowaniach, prowadząc wspólne
treningi.
Przygotowujesz do meczów siatkarzy Chełmca i
koszykarzy Górnika. Jakie
są podobieństwa i różnice
pomiędzy nimi pod kątem
proponowanych ćwiczeń?
- Siatkarze, w zależności od
swojej pozycji, jak i trwania
danej jednostki treningowej,
są w stanie wykonać od 100
do 250 skoków. Dlatego też,
by nie obciążać układu nerwowego, takie skoki staram
się z nimi praktykować sporadycznie. Akcje meczowe nie
trwają dłużej niż kilka, lub
kilkanaście sekund, przez co i
stawiane przed zawodnikami
wymogi są zupełnie inne, niż
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u koszykarzy. Treningi w hali
są bardziej nastawione na reakcje i szybkość w pierwszym
kroku. Od tego może zależeć
podbicie piłki w obronie,
czy decyzyjność przeprowadzenia ataku. Koszykówka
to z kolei sport kontaktowy,
w którym dużo się biega,
zmieniając przy tym często
kierunki. Poświęcamy sporo czasu na rozwijanie tych
zdolności, jednak robimy to
bardziej specyficznie, zazwyczaj z piłkami lub w ramach
wewnętrznej rywalizacji w
parach.
Które z ćwiczeń sportowcy lubią najbardziej, a które
wykonują z grymasem na
twarzy?
- „Pompek nie robię” - słyszę to hasło od kilku chłopaków na każdym treningu
i przed każdą rozgrzewką
meczową Górnika (śmiech).
A tak na poważnie, chyba
nikt nie kategoryzuje tego w
taki sposób. Myślę, że w dzisiejszych czasach zawodnicy
są bardziej świadomi, po co
wykonują dane ćwiczenie i w
jakim celu.
Twoja przedmeczowa
rozgrzewka dla koszykarzy
pierwszoligowego Górnika
opiera się na głośnych, niemal żołnierskich okrzykach.
Skąd taki pomysł?
- Każda rozgrzewka ma na
celu odpowiednie przygotowanie zawodników do intensywności meczowej. Do tego,
co będzie się działo za chwilę
na parkiecie. Stojąc przed
chłopakami nie wyobrażam
sobie wydawania samych
poleceń, bez żadnych emocji.
Żyję każdym treningiem, każdym meczem. Oni dają z siebie sto procent na meczach, ja
zaś na rozgrzewkach, mogąc
ich odpowiednio zagrzewać i
nastrajać przed nadchodzącą
walką.
Jesteś blisko szatni Górników. Jak opisałbyś atmosferę panującą w zespole?
- Szkoda, że tych emocji
nie mogą z nami współdzielić
kibice. Każdy mecz traktujemy
bardzo poważnie, jesteśmy
skoncentrowani, nie odpuszczamy i nie kalkulujemy.
Wkraczamy też w decydującą fazę sezonu, wiemy, o co
gramy. Z drugiej strony jest
też dużo śmiechów, żartów. Z
siebie wzajemnie, z członków
sztabu, z otaczającego świata. Wszystko to razem tworzy zgrany kolektyw, dobrze
naoliwioną maszynę. Każdy
może liczyć na siebie zarówno
na parkiecie, jak i poza nim.
To drużyna, w której liczy się
zespołowość.
Rozmawiał Dominik Hołda
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Gminy dostały środki na rozwój
Kolejne rządowe środki płyną na Dolny Śląsk, a spora ich część trafi
do gmin powiatu wałbrzyskiego. Aż 32 mln zł zostało przekazane do
gmin subregionu wałbrzyskiego.

Głuszyca dostała pieniądze
na strefę aktywności gospodarczej, czyli utworzenie terenów
inwestycyjnych – 740 tys. zł.
Powiat wałbrzyski na bazę
sprzętowo-materiałową na po-

trzeby zarządzania kryzysowego i utrzymania dróg – 810 tys.
zł. Boguszów-Gorce otrzymał
400 tys. zł z przeznaczeniem
na budowę nowych miejsc postojowych wraz z przebudową

drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego
Dzikowiec. Mieroszów dzięki
rządowym środkom przebuduje
sieci wodociągowe w Nowym
Siodle o długości 2,5 km, a
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gmina otrzymała na ten cel 400
tys. zł. Szczawno-Zdrój wykona
trasy rowerowe wraz z infrastrukturą (1,6 mln zł) oraz zbuduje miejsce obsługi turystów
wraz z infrastrukturą (1,2 mln
zł). Wreszcie Czarny Bór dostał
300 tys. zł z przeznaczeniem na
zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie.
SCB

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Najniższa emerytura na Dolnym Śląsku wynosi 22 grosze brutto. Dostaje ją pewna wałbrzyszanka

Epidemia wpływa na emerytury
Dokładniej na wysokość świadczeń. Zaskoczeni? Jeśli przeanalizujemy,
że przez wyższą śmiertelność średnia długość życia Polaków w każdym
przedziale wiekowym spadła, to nie powinno dziwić, że przekłada się to
na wysokość emerytur. Właściwie na ich wzrost, średnio o kilka procent.
Epidemia i wyższa śmiertelność wpłynęły na obniżenie statystycznej długości średniego dalszego
trwania życia. Tak wynika

z danych opublikowanych
przez GUS, pokazujących
przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia
osoby w wieku od 30 do 90

Najniższe miesięczne emerytury
(kwoty brutto)
Wałbrzyszanka dostaje 0,22 zł
Wrocławianka dostaje 0,68 zł
Legniczanka dostaje 0,40 zł

lat. Najnowsze wyliczenia
przygotowano na podstawie danych o śmiertelności
w ubiegłym roku. I to te
właśnie wskaźniki posłużą ZUS-owi do obliczenia
emer ytur tym, którzy od
teraz zdecydują się pobierać świadczenia.
Nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia
we wszystkich przedziałach wiekowych (szczegóły

Najwyższe miesięczne emerytury (kwoty brutto)
Wałbrzyszanin otrzymuje 14,6 tys. zł
Wrocławianin otrzymuje 24,5 tys. zł
Legniczanin otrzymuje 14,6 tys. zł

Fot. użyczone (DUW)
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poniżej). Można się było
tego spodziewać, bo w
2020 roku odnotowano
o 67 tys. zgonów więcej
niż w 2019 roku. Śmiertelność zwiększyła się głównie

wśród osób po 60 roku
życia. Nowe dane pozwalają obliczyć emer yturę
wyższą średnio o ok. 5-6
proc. – Zakładamy jednak,
że po zakończeniu epide-

mii poziom śmiertelności
wśród Polaków wróci do
wcześniejszego poziomu,
więc przyszłe wyliczenia
będą pokazywać wzrost
średniego dalszego trwania
życia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka
ZUS na Dolnym Śląsku.
Teraz garść nieco szokujących danych. Czy wiecie,
że najniższą emeryturę na
Dolnym Śląsku pobiera
pewna wałbrzyszanka. Co
miesiąc otr zymuje… 22
grosze brutto. Nic dziwnego, skoro mieszkanka
naszego miasta przepracowała w swoim życiu ledwie
7 dni. Niewiele więcej ma
pewna legniczanka, która dostaje emer yturę w
wysokości 40 groszy. Ta
pani przepracowała jeszcze
mniej, bo tylko jeden dzień.
Na drugim biegunie są
prawdziwi krezusi, ale ci emeryci naprawdę naharowali się
w swoim życiu.
Najwyższe świadczenie
na Dolnym Śląsku pobiera
mieszkaniec Wrocławia, który
jako wykładowca akademicki przepracował 55 lat i na
emeryturę przeszedł po ukończeniu 78 lat. Wrocławianin
za swoją pracę dostaje 24,5
tys. zł brutto. Pewien majętny emeryt z Wałbrzycha
otrzymuje 14,6 tys. zł brutto,
a przepracował w przemyśle
54 lata.
Zastanawiające w tym
wszystkim jest to, że w czołówce osób dostających najniższe emerytury są same
kobiety, a na szczycie otrzymujących najwyższe świadczenie znajdują się sami mężczyźni…

Spadek średniego dalszego trwania życia
O 15,4 miesiąca dla 30-latków
O 13,8 miesiąca dla 60-latków
O 13,3 miesiąca dla 65-latków
O 7,7 miesiąca dla 80-latków
O 4,2 miesiąca dla 90-latków

ToP

Politechnika chce się rozwijać
Dwa lata temu istniało realne zagrożenie likwidacji filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Ostatecznie na szczęście do tego nie doszło,
a teraz być może na tej uczelni pojawią się nowe kierunki kształcenia.

- Podjęliśmy wspólnie z prezydentem Legnicy i
Jeleniej Góry dwa lata temu działania, by nie doszło
do likwidacji filii. Obecnie podjąłem rozmowy z
rektorem Politechniki Wrocławskiej Arkadiuszem
Wójsem, by uruchomić nowe kierunki w Wał-

brzychu. Odbyłem spotkanie i naradę online z
rektorami i inwestorami ze strefy ekonomicznej
na temat nowych kierunków, które w okresie
popandemicznym miałyby wzięcie, a mowa o
kierunkach mechanicznych dotyczących produkcji

i informatyki procesów przemysłowych. Zadeklarowałem dostępność mieszkań komunalnych dla
kadry pedagogicznej i prawdopodobnie uczelnia
otworzy się na studentów z zagranicy – mówi
prezydent Roman Szełemej.
Gmina Wałbrzych zapewnia, że będzie wspierać
to przedsięwzięcie. Szereg inwestorów z WSSE ma
rozwijać swoją produkcję w mieście i ma zamiar
zatrudniać nowych pracowników. Ci mają być
poszukiwani również wśród studentów kończących
edukację.
SCB

Fot. użyczone (Artur Kowalczyk)

» W miejscach, gdzie ludzie zajmują się zwierzętami, nigdy
się nie przelewa, a pomoc zawsze jest mile widziana

BOGUSZÓW-GORCE

O sile ludzkich serc

Pewnie często słyszycie prośby o pomoc. W różnych sprawach.
Nie zawsze udaje się zrobić to, czego oczekują inni. Z różnych
względów. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Fajnie jednak, jeśli raz na jakiś czas decydujecie się wesprzeć potrzebujących. Na przykład zwierzęta.
liczbę psów, kotów, jeżów, świnek
morskich oraz innych stworzeń,
które trzeba codziennie doglądać?
Właścicieli dopadł COVID i będąc
na kwarantannie zaczęli obawiać
się o los swoich podopiecznych. Bo
to wiadomo, nie można wychodzić,
a jak tu załatwić najpotrzebniejsze
sprawunki, dobrać i kupić potrzebne rzeczy, skoro zapasy zaczynają
powoli się kończyć. Z zewnątrz
nikt nie mógł wejść do środka, ale
można było dostarczyć wskazane
produkty pod bramę fundacji. I o to
chodziło właścicielom. Tylko był mały

problem. Zwierzęta pozostające pod
opieką fundacji potrzebowały głównie karmy specjalistycznej. Takiej dla

Fot. (red)

WAŁBRZYCH

Ociupinę zbyt wzniosły wyszedł
nam ten wstęp, ale zaraz przekonacie się, że chyba inaczej nie dało rady
tego tekstu rozpocząć.
Pod koniec marca zainteresował
nas mocno post na Facebooku właścicieli Fundacji „Na pomoc zwierzętom”z Boguszowa-Gorc, którzy
prosili o wsparcie. Nie dlatego,
że coś im nie poszło po myśli, że
zamierzają wyciągnąć jak najwięcej
od darczyńców, że nie chce im się już
zajmować zwierzętami, których mają
pod opieką jakieś 160. Nawiasem
mówiąc, wyobrażacie sobie taką
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czworonogów mających problemy na przykład z trzustką
lub z wadą przełyku.

Na szczęście udało się, bo odzew
wśród miłośników zwierząt był
ogromny. „Daliśmy radę, dzięki
wszystkim ludziom dobrej woli,
przetrwaliśmy bardzo ciężki dla nas
czas. Mimo choroby i złego stanu
zdrowia sami zajmowaliśmy się
zwierzętami, ze względu na naszą
izolację. Wiele ludzi pomagało nam
z zewnątrz przesyłając lub dowożąc
najpotrzebniejsze rzeczy, przede
wszystkim karmę dla naszych podopiecznych. Kurierzy byli tu niemal
codziennie, wszystko co zostało
zamówione przez darczyńców do
nas trafiło. Dużo osób dowoziło
produkty osobiście. Wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni” – napisali
na Facebooku na początku kwietnia
właściciele Fundacji „Na pomoc
zwierzętom”.
Okazało się, że macie wielkie i
gorące serca, pomagając czworonogom. Może wśród darczyńców
byli niektórzy z was, czytający teraz
te słowa. Fajnie, że zareagowaliście
na prośbę. Te jednak się nie kończą,
bo fundacja w dalszym ciągu najbardziej potrzebuje specjalistycznej
karmy dla psów oraz kotów. Zachęcamy czytelników do obserwacji
fanpage’a fundacji, gdzie znajdziecie
wszystkie szczegóły. Jeśli jednak
chcecie pomóc, możecie przekazać
środki czystości (ręczniki papierowe,
podkłady sanitarne), duże worki na
śmieci, czyste koce, ręczniki, prześcieradła, poszwy oraz materiały dobrze chłonące wilgoć. Mile widziane
jest także sianko dla gryzoni, karma
dla królików, chomików, świnek morskich, czy dzikich ptaków.
ToP

12

Co W gmINaCH pISZCZy / promoCJa

WIESZ CO | NR 15/13.4.2021 r.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Być może niedługo w Parku Zdrojowym powstanie ścieżka zdrowia

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Ścieżka jak lekarstwo na wszystko
Nie piszemy o byle czym, ale o dwu- lub trzykilometrowym odcinku najeżonym urządzeniami do treningu. Nie takimi jak na siłowniach pod chmurką, ale prostymi, drewnianymi
z metalowymi elementami. Kiedyś nazywano taki szlak ścieżką zdrowia. Pierwsza taka
w Polsce powstała w… Szczawnie-Zdroju. Teraz ma być reaktywowana.
To może nie jest najlepsze
słowo, ale jak inaczej nazwać
pomysł wybudowania w Parku Zdrojowym w uzdrowisku

traktu, na którym będą mogli
ćwiczyć właściwie wszyscy?
Dzieci, młodzież i dorośli. Dodajmy ponownego wybudo-

wania, bo kiedyś elementy do
podciągania się, skakania, czy
równoważnia były w Szczawnie wielkim hitem.

Ścieżka zdrowia powstała
u nas w 1972 roku. Jako
pierwsza tego typu w Polsce.
Za sprawą uzdrowiskowego

lekarza, Jana Szpilarewicza.
Medyk podczas swojej wizyty w Szwajcarii zauważył,
że podobnych szlaków jest

wiele w Zurychu, Genewie
czy Sion. Postanowił pomysł
przenieść do podwałbrzyskiej gminy, wykorzystując
dokumentację techniczną
Szwajcarów. W Parku Zdrojowym niedaleko Wzgórza
Gedymina wybudowano 20
stacji, a całość miała około
2,5 km. Z urządzeń bardzo
chętnie korzystali nie tylko
mieszkańcy, ale również turyści. Do czasu, aż zaczęli się
nimi „interesować” wandale.
Pod koniec lat 90. ubiegłego
wieku ze ścieżki praktycznie
nic już nie zostało. Metalowe
elementy wywieziono na
złom, a drewno spróchniało.
Kiedyś to była wielka
atrakcja Szczawna-Zdroju, a
obecne władze chcą, żeby tak
było ponownie. Jest plan, by
znów wybudować drewniane
stacje do prostych ćwiczeń.
Przy każdej postawić tablice
z informacją, jak korzystać z
urządzeń oraz wyznaczyć limity czasowe, a także ilościowe
do wykonywania ćwiczeń.
Z uwzględnieniem kilku poziomów trudności. Nic, tylko
przyklasnąć. Nam się pomysł
bardzo podoba. Ścieżka miałaby ponownie powstać w
Parku Zdrojowym, w okolicach
Wzgórza Gedymina, mieć ok.
2-3 km długości i dysponować 15-20 urządzeniami do
ćwiczeń.
Red

WAŁBRZYCH

Motoryzacyjny prezent na zajączka
Takie informacje nastrajają pozytywnie. Po pierwsze, bo wiadomo, jak gospodarka mocno odczuwa skutki pandemii, a po drugie, wszystkie inwestycje w
regionie to powód do dumy. Jak ta Toyoty Motor Manufacturing Poland, która
uruchomiła w Wałbrzychu produkcję elektrycznej skrzyni biegów.

Fot. użyczone (TMMP)

» Zakłady Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach od 6 kwietnia wspólnie
wytwarzają hybrydowy zespół napędowy czyli serce samochodu

Żeby precyzyjnie określić, co to za „cudeńko”, musimy
napisać, że to elektryczna przekładnia do niskoemisyjnych
elektrycznych napędów hybrydowych. Brzmi trochę skomplikowanie, ale mówiąc wprost nowa przekładnia będzie
współpracować z najnowszej generacji silnikiem o pojemności 1,5 l, którego produkcja ruszyła w czerwcu zeszłego
roku w Jelczu-Laskowicach.
Dlaczego o tym wspominamy? W ten sposób oba polskie
zakłady Toyoty wytwarzają hybrydowy zespół napędowy
czyli serce samochodu. Przekładnia wraz z silnikiem będą
montowane do auta nowej generacji, jakim jest Toyota
Yaris produkowana we Francji. Dodajmy, że od sierpnia ten
samochód ma również zjeżdżać z linii w Czechach.
Teraz chwilę zatrzymajmy się nad tym autem japońskiego
koncernu. Czy wiecie, że w ubiegłym roku Yaris stał się
najpopularniejszym modelem Toyoty w Europie i stanowił
ponad jedną piątą (20,9%) wszystkich samochodów, które
opuściły europejskie salony Toyoty? W tym samym czasie
w Polsce Yaris stanowił prawie jedną czwartą wszystkich
zarejestrowanych pojazdów marki Toyota, a co trzeci klient
indywidualny w segmencie B wybierał właśnie ten model.
To jeszcze nie wszystkie dobre wieści o tym samochodzie.
Nowa generacja Toyoty Yaris zdobyła tytuł Europejskiego
Samochodu Roku 2021. Hybrydowe napędy z fabryk TMMP
zlokalizowanych w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach trafią
również do Toyoty Yaris Cross, czyli pierwszego SUV-a
japońskiego koncernu w segmencie B, którego produkcja
ruszy we Francji w tym roku.
Red

Pożegnaliśmy zacnych ludzi
W ostatnich dniach w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim odeszło sporo znanych i lubianych osób.

Zmarła m.in. Helena Hammer, długoletni nauczyciel oraz wicedyrektor
Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.
W trakcie kilkudziesięciu lat pracy
w „Mechaniku”, Helena Hammer

uczyła języków rosyjskiego oraz
niemieckiego, a także pełniła funkcję
wicedyrektora szkoły.
W wieku 90 lat zmarła Barbara Mucha-Brodzińska (na zdjęciu), zasłużona

wałbrzyska malarka. Była absolwentką
Państwowej Wyższej Szkoły Nauk
Plastycznych Akademii we Wrocławiu,
gdzie w latach 1950-1956 studiowała
na Wydziale Szkła i Ceramiki. Artystka
od 1956 roku związana była z Wałbrzychem. To tutaj podjęła się działalności artystycznej oraz zawodowej.
Pracowała też jako projektantka w
Wałbrzyskich Zakładach Graficznych
„Kalkomania”, którymi później również kierowała. Na swoim koncie

ma ponad 1000 wzorów dekoracji
graficznych i malarskich na wyroby
ceramiczne, produkowanych zarówno
na rynek krajowy, jak i zagraniczny.
Smutna wiadomość dotarła też z
Boguszowa-Gorc. Na wieczną służbę
odszedł Ryszard Iwanicki, prezes zarządu miejskiego ZOSP RP oraz skarbnik jednostki, od dziecka związany z
OSP Boguszów, odznaczony medalem
im. Bolesława Chomicza za zasługi dla
SCB
rozwoju pożarnictwa.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Gdy w Głuszycy powstanie strefa
aktywności gospodarczej, łatwiej
będzie namówić inwestorów do
rozpoczęcia właśnie tu działalności

GŁUSZYCA

Strefa przyciągnie jak magnes
Dla samorządów każde dofinansowanie jest ważne. A jeśli wpływa ono na przyciągnięcie nowych inwestorów i powstanie kolejnych miejsc pracy, to już w ogóle
pełnia szczęścia. Głuszyca ma plan, żeby stworzyć u siebie strefę aktywności
gospodarczej. Duży krok w tym kierunku już zrobiono.
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Właśnie na utworzenie

strefy aktywności gospodarczej
w Głuszycy. Te pieniądze posłużą

jako wkład własny gminy do ZIT
Aglomeracji Wałbrzyskiej, żeby

Fot. (red)

POWIAT WAŁBRZYSKI

Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 740 tys. zł z
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można było zrealizować ten potężny
projekt, wykorzystując środki unijne. W
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
Dzięki współpracy z ZIT AW być może
uda się otrzymać nawet 100 proc. zwrotu
poniesionych kosztów na przedsięwzięcie.
Strefa aktywności gospodarczej ma powstać w Grzmiącej przy ul. Spółdzielców.
Zostanie tam zagospodarowany poprzemysłowy teren o powierzchni 2 ha. Oczywiście z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności gospodarczej. Projekt zakłada
budowę dróg wewnętrznych ze zjazdami z
drogi powiatowej, chodników oraz parkingów. Teren zostanie uzbrojony. Powstanie
kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków, deszczowa oraz sieć wodociągowa.
Teren zostanie oświetlony oraz przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przyszli inwestorzy przyjdą właściwie na
gotowe. Otrzymają całkowicie przystosowane tereny do prowadzenia biznesu. To
od nich będzie zależało, co tam wybudują.
Do dyspozycji będzie kilkanaście działek o
różnej powierzchni. Wielu pewnie ucieszy
się, że będzie w czym wybierać.
Cel projektu jest jasny. Ściągnąć do
Głuszycy inwestorów, namówić ich do
rozpoczęcia działalności na doskonale
przygotowanych terenach i doprowadzić
do zatrudnienia pracowników, a w ten
sposób ożywić gospodarczo miasto.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

To nie jest informacja dla niecierpliwych. Bo jak tu
doczekać się tego wszystkiego, co niedługo będzie
dostępne w parku linowym oraz kompleksie Active w
Jedlinie-Zdroju?! Większość atrakcji ruszy w maju. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.
Tylko jak to zrobić, gdy ciekawość zżera od środka? Od
czego macie WieszCo? My
już dziś zdradzamy, na jakie
nowości możecie liczyć w jedlińskim centrum aktywności.
Nikomu nie musimy chyba
przypominać, że przy parku
linowym i torze saneczkowym,
znajdują się trzy single tracki,
dające mnóstwo emocji ze
zjazdów. Zaraz, zaraz, ale jak z

nich skorzystać, skoro nie ma
się własnych dwóch kółek?
Wkrótce uruchomiona zostanie
tam wypożyczalnia rowerów
górskich. Do dyspozycji amatorów zjazdów po wąskich
leśnych duktach będzie sześć
markowych „górali” oraz cztery
rowery elektryczne. Same trasy
do szaleństw na jednośladzie
również zostaną powiększone
o kolejnych 5-6 km. Przyzna-

cie, to doskonała informacja.
Poczekajcie, bo to dopiero
początek atrakcji. W planach
jest otwarcie dwóch punktów
obsługi rowerów. Składających się z myjki, gniazda do
ładowania „elektryka”, zestawu najprostszych kluczy oraz
pompki. Jeden punkt zostanie
uruchomiony w parku linowym, drugi przy ul. Kłodzkiej
na terenie kompleksu Active.

» Nawet o 5-6 km powiększy się sieć tras rowerowych single track

Jeśli już jesteśmy przy tym
drugim miejscu, które często
mijacie jadąc samochodem,
czeka go również całkiem
nowe otwarcie. Pewnie
niektórzy już wiedzą, że od
niedawna działa tam punkt
gastronomiczny, a sprze-

dawaną grochówką i pieczonym karczkiem mógłby
się zachwycić nawet Robert
Makłowicz. Niedługo napijecie się tam także świeżo
wyciskanego soku z owoców,
zjecie watę cukrową, popcorn
i skosztujecie nachosów. Nie-

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Majówka z całkiem
nowymi atrakcjami

daleko stawów „wyrośnie”
eurobungee wraz z dmuchaną zjeżdżalnią, łódkami
dla dzieci, a na odważnych
młodych turystów czekać
będzie water toller.
To wszystko już w maju.
Red
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NASI ULUBIEŃCY
Czy te oczy mogą kłamać?
Chyba nie! Te oczy pragną nowego, kochającego domu. Spójrzcie w nie głęboko. W niejednych widać smutek i żal. Większość zwierząt w schronisku nie
miała bowiem łatwego życia. Możecie im je odmienić. Niektórym na starość,
innym jeszcze na długie lata. Wystarczy adoptować psa lub kota, do czego
zachęcamy.
AHMED, nr ewidencyjny 144/20
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

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

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
31.10.2020

Cezar to psiak o trudnym charakterze,
może sprawiać problemy, stąd poszukiwany jest dla niego doświadczony nowy
dom!

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charakterze, potrzebuje odpowiednich zasad
i pracy. Uwielbia spacerować i bawić się
piłką, musi być jedynakiem w domu.

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

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

DIEGO, nr ewidencyjny 41/19
Wiek: około 11 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.01.2019

Diego to duży, bardzo spokojny pies.
Dogaduje się z innymi psiakami. Niestety
z racji wieku ma problemy z poruszaniem
się, dlatego wymaga specjalnej opieki.

SKARPETKA, nr ewidencyjny 172/20
Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.09.2020

Kotka Skarpetka to uroczy zwierzak,
uwielbia towarzystwo ludzi i szuka
kontaktu z człowiekiem. Jest po operacji
tarczycy, ale dochodzi do zdrowia.

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

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

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

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

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

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

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20

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

» Widok na Grzmiącą i Głuszycę, a Góry Sowie w tle

Poznajcie nieodkryte piękno
Różnorodność – to słowo przychodzi nam do głowy, gdy pomyślimy o Głuszycy. I dniu,
weekendzie, a nawet całym tygodniu spędzonym w tych pięknych okolicach. Jeśli chcecie odpocząć od miejskiego zgiełku, lepiej nie mogliście trafić. Idealnym miejscem na
sobotnio-niedzielny relaks jest wyprawa do Głuszycy, krainy tajemnic i przygody…
Głuszycę otaczają malownicze pasma Gór Sowich,
Suchych, Kamiennych i Wałbrzyskich wraz z dwoma
Parkami Krajobrazowymi –
Gór Sowich i Wałbrzyskich.
Znajdziecie tu wiele urokliwych miejsc, gwarantujących
udany, bezpieczny i aktywny
wypoczynek – o każdej porze
roku, w zaciszu nieskażonej
cywilizacją przyrody i z dala
od tłumu turystów. Poznajcie
atrakcje tego pięknego zakątka regionu.
Podziemne Miasto
Jeden z najciekawszych
kompleksów wybudowanych
w czasie II wojny światowej
w Górach Sowich, wchodzący
w skład projektu pod kryptonimem „Riese” (Olbrzym).
Skrywa wiele nieodkrytych
tajemnic. Na turystów czeka
1500 m podziemnych korytarzy, wyrobisk, hal i bunkrów,
liczne pamiątki, artefakty,
ekspozycje oraz nowoczesna
multimedialna trasa turystyczna. W centrum recepcyjno-restauracyjnym odpoczniecie i
smacznie zjecie. Zarezerwujcie

czas na zwiedzanie: biuro@
osowka.pl, tel. 748456220,
więcej na www.osowka.pl.
Strefa MTB Głuszyca
Sieć 150 km tras rowerowych na 6 szlakach powiązanych z czeskimi i polskimi
traktami strefy MTB Sudety o
łącznej długości prawie 500
km. Pasjonaci MTB uznają
głuszyckie trasy rowerowe
za jedne z najciekawszych i
najpiękniejszych w Polsce.
Na malowniczych górskich
trasach rozgrywane są cyklicznie znane wyścigi rowerowe,
takie jak Sudety MTB Challenge oraz Trek Extreme MTB
Challenge.
Kamyki i lodospady
Urokliwe miejsce porównywane, chyba nie przesadzimy, do Morskiego Oka w
Tatrach. Niesamowite walory krajobrazowe dawnego
kamieniołomu melafiru zalanego wodą, otoczonego
kilkusetmetrowymi skalnymi
ścianami na zboczach masywu Ostoja w Górach Suchych
podziwiać można o każdej
porze roku. W mroźne zimy na

zboczach wzniesienia tworzą
się lodospady, przyciągające
amatorów wspinaczek. Poza
Tatrami i Karkonoszami to
najlepsze miejsce w Polsce
do uprawiania wspinaczki
lodowej. Więcej informacji na:
www.lodospady.gluszycagorna.com.pl.
Waligóra (936 m. n. p. m.)
Najwyższy szczyt na terenie Głuszycy w paśmie Gór
Suchych ze znanym schroniskiem PTTK „Andrzejówka”’ u
podnóża. Waligóra ma postać
stromego stożka z wydłużonym w dół grzbietem. Na
szczyt prowadzi żółty szlak
turystyczny.
Gomólnik Mały
(807 m n.p.m.)
Wzniesienie w Górach Kamiennych, w środkowej części
pasma Gór Suchych w Parku Krajobrazowym Sudetów
Wałbrzyskich. Niebawem na
szczyt, z którego można zobaczyć niesamowitą panoramę
Głuszycy, prowadzić będzie
via ferrata, czyli szlak turystyczny o charakterze wspinaczkowym, Muflonowa Perć.

Zamek i szczyt na
Rogowicu (870 m n.p.m.)
Ruiny najwyżej w Polsce
położonego zamku zbudowanego z rozkazu Bolka
Świdnickiego pod koniec
XIII w. Zamek pełnił funkcję
kasztelanii i fortecy, zniszczony w II poł. XV w. Ze
szczytu rozpościera się szeroka panorama Sudetów
Wałbrzyskich z widokiem na
Chełmiec, Borową, Śnieżkę,
Karkonosze oraz otoczoną
górami Głuszycę. W pobliżu
Rogowca przebiegają szlaki
turystyczne: żółty Głuszyca – Schronisko PTTK „Andrzejówka”, Główny Szlak
Sudecki oznaczony kolorem
czerwonym oraz niebieski
szlak Rybicki Grzbiet – schronisko PTTK „Andrzejówka”.
Dolina Pięciu Stawów
Położona jest kaskadowo
wzdłuż duktu leśnego w Dolinie Marcowej, jej część leży
na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Miejsce zachęca do uprawiania
wędkarstwa oraz rodzinnych
pieszych wycieczek. Dosta-

niecie się tam najszybciej z
parkingu przy ul. Leśnej w
centrum Głuszycy.
Cesarskie Skałki
Punkt widokowy w
lesie na głuszyckiej
trasie MTB. To naturalna ścianka w pełni przygotowana do
wyczynowego uprawiania wspinaczki
skałkowej z trasami
o różnym stopniu
trudności zarówno dla początkujących,
jak i dla doświadczonych
wspinaczy.
Muzeum wsi
i militaria
Znajdziecie
tu park linowy,
łowisko i browar.
Miejsce wypełnione „artefaktami”
minionych lat z
tyrolką czynną
w weekendy w
sezonie wiosenno-letnim.
Zjecie tu smacz-

nego pstrąga i poznacie smak
lokalnego piwa. Na swojej
trasie zaplanujcie koniecznie
Łowisko Pstrągów Złota Woda
w Łomnicy.
Na granicy Głuszycy
i Janoviczek
Zachęca do pieszych wędrówek. Po czeskiej stronie znajdują się urokliwe Janoviczki,
pełne gościnnych, przygranicznych małych restauracji.
Stamtąd jest już bardzo blisko
do historycznego Broumova
z zabytkowym klasztorem i
urokliwym rynkiem.
Red

» Głuszyckie stawy jesienią

16

HIStorIa NIeZNaNa

WIESZ CO | NR 15/13.4.2021 r.

HISTORIA NIEZNANA

Fot. użyczone (Archiwum Grzegorza Czepila)

» Pierwsza pisemna wzmianka po łacinie wymienia wieś Villa Gerardi

Głuszyca – jak to się zaczęło?
Wielokrotnie spotykamy się z pytaniem, gdzie „zaczęła” się Głuszyca. Jak zwykle
musimy opierać się na starych kronikach lub historii spisanej przez miejscowych
badaczy. Znajdziemy tu informacje, jak ewoluowały nazwy wsi wchodzących w
skład gminy. Miejscowość swoją nazwę zawdzięcza głuszy (ciszy), jaka miała panować, gdy przybyli tu pierwsi polscy osadnicy.

Historia starej niemieckiej
nazwy jest bardziej złożona.
Pierwsza pisemna wzmianka
po łacinie wymienia wieś
Villa Gerardi (dom Gerarda?). Niestety nie ma żadnych

wskazówek co do dokładnej
lokalizacji tej osady. Kolejne
nazwy odwołują się zapewne
do gwarowego brzmienia
imienia Gerard – Gierswald
(od otaczających lasów) lub

Giersdorf, czyli wieś Gerarda.
Przedrostek Wüste (pustynia) to z kolei świadectwo
zniszczeń, jakie przyniosły
wojny husyckie od II połowy
XV wieku. Wówczas na stałe

» Oprócz Grzmiącej leżącej u stóp zamku, istniała jeszcze wieś
sołecka w rejonie obecnej ulicy Leśnej i nosiła nazwę Merzdorf

pojawia się nazwa Wüstegiersdorf.
Tu warto może prześledzić,
w jaki sposób nadawano nazwy poszczególnym obiektom
fizjograficznym, czyli po prostu górom, dolinom, strumieniom czy rzekom. Najstarszym
znanym nam przekazem historycznym dotyczącym Głuszycy
jest książka autorstwa miejscowego kaznodziei Christiana Gotliba Utze „Denkmal des
funfzigjarigen Kirchenjubelfest
der evangel. Gemeinde zu
Wüstegiersdorf” wydana w
1792 r. z okazji 50-lecia parafii
ewangelickiej. Książka znajduje się w zasobach biblioteki
Uniwersytetu Wrocławskiego i
została udostępniona w wersji
elektronicznej za pośrednictwem strony www.bibliotekacyfrowa.pl . Oprócz pochwał
dla fundatora w osobie Hansa
Henryka IV Hochberga i opisu historii samej wspólno-

ty kościelnej znajdujemy tu
również opis historii naszych
okolic. Potwierdza się istotną
rolę zamku Rogowiec dla
rozwoju okolicy, który oprócz
znaczenia wojskowego był
jednocześnie centrum administracji książęcej Bolków
Świdnicko-Jaworskich dla
terenów między Grzmiącą,
Radosną, Unisławiem, Glinicą, Kamionkami k/Rybnicy
Leśnej i Doliną Marcowego
Potoku (niem. Merzbachtal).
Wynika z tego, że oprócz
Grzmiącej leżącej u stóp
zamku, istniała jeszcze wieś
sołecka w rejonie obecnej
ulicy Leśnej (fot. 1) i nosiła
nazwę Merzdorf. Nie znamy
jej początków, ale wiadomo,
że pod koniec XIV wieku
zamieszkiwało ją 17 zagrodników (17 samodzielnych
zabudowań). Trudnili się oni
głównie wyrębem lasów, produkcją gontów, wypalaniem

węgla drzewnego, produkcją
smoły i dziegciu. Z czasem
karczowiska przemieniano w
pola uprawne i łąki. Tragiczny
koniec wsi nastąpił w 1428 r.
w wyniku łupieżczej napaści
husytów. W międzyczasie
gdy tereny Śląska, na mocy
traktatów przeszły pod panowanie Królestwa Czech,
w widłach rzek Bystrzycy i
Złotej Wody w 1413 r. Christian Hofmann postawił młyn
wodny, a już w 1414 r. było
tu 7 domów zagrodników.
Właśnie ta lokalizacja wymaga doprecyzowania. Powszechnie uważa się, że jest
to teren dzisiejszego basenu
w widłach Bystrzycy i Złotej
Wody przy ulicy Dolnej, gdyż
współczesne nazwy cieków
wodnych podpowiadają właśnie taką lokalizację. W tekście
pojawia się jednak informacja,
że chodzi o Złotą Wodę mającą źródła na łąkach w Nowej
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Głuszycy, która wpływa do
Bystrzycy od strony Kolców,
czyli jest to teren pomiędzy ul.
Grunwaldzką a ul. Kościuszki.
Analiza starych map przynosi
potwierdzenie tej teorii. Do
czasu gdy źródła znajdujące
się na ulicy Granicznej nie
zostały jeszcze ujęte w system
wodociągów (ok. 1910 r.) to
właśnie dzisiejszy strumień
Otłuczyna oznaczony był jako
„Weistritz” – niosąca wówczas
większe ilości wody (a to jest
jeden z głównych wyznaczników ważności rzeki). Bliskość
dwóch cieków wodnych o
identycznej nazwie nie jest
niczym nadzwyczajnym. Wynikało to z faktu, że były to
nazwy zwyczajowe nadawane przez miejscową ludność.
Idąc tym tropem warto wybrać się z miską do płukania
złota i sprawdzić, czy jakieś
samorodki złota nie kryją się
na ich dnie.
Wojny Husyckie nie oszczędziły również tej osady w
1428 r. również i ona została
splądrowana i opustoszała.
Jednak już w 1432 r. w lasach
doliny przylegającej do źródła
Rumpelbrune (dzisiejsza ulica
Graniczna) powstała nowa
osada, która dała początek
Głuszycy Górnej, a w 1448
roku ponownie zasiedlono
Dolinę Marcowego Potoku.
Początek osadnictwa w
Sierpnicy związany jest z Melchiorem Rudolfem, który w
1540 r. jako poddany panów
Von Zedlitz z Burkatowa pod
Świdnicą założył tartak i trud» Kościół w Sierpnicy

nił się pozyskiwaniem drewna
oraz produkcją gontów. Wieś
nazywano Rudliswalde, Rudelswalde, Rudolphwaldau,
Rudolphswaldau, a ostatecznie do 1945 r. Rudolfswaldau.
W 1564 r. dzięki darowiźnie
Adama von Zedlitz wzniesiono drewniany kościół, który
po kilkukrotnej przebudowie
obejmującej również wzniesienie murowanej wieży stoi
w tym samym miejscu do dziś.
W 1606 r. Konrad Von Hochberg odkupił wieś od rodziny
Zedlitz i przez kilka wieków
dzięki gospodarności panów
z Książa stale się rozwijała, a
pod koniec lat 30 tych XX w.
liczyła ponad 130 domów.
Początki osadnictwa w
Grzmiącej można wiązać z
istnieniem zamku Rogowiec
(niem. Hornschloss) czyli co
najmniej w XIV w. W cytowanej książce znajdujemy
potwierdzenie źródła nazwy
Donnerau od niemieckiego
słowa Donnerwetter – piorun, grzmot. Niespotykana
wcześniej ani później burza
miała spowodować ogromne
zniszczenie wsi, zwłaszcza
części rozpościerającej się na
polach w kierunku dzisiejszej
stacji kolejowej.
Łomnica według opisu powstała po wykupieniu w 1655
roku przez Paula Grossera z
Grzmiącej łąk należących do
Stephana Lorenza, sołtysa z
Głuszycy. Do spółki z nim oraz
sołtysem ze Świerk nad brzegiem strumienia wybudował
on młyn, a w 1656 r. dom,
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» W lasach doliny przylegającej do źródła Rumpelbrune (dzisiejsza ul.
Graniczna) powstała nowa osada, która dała początek Głuszycy Górnej

w którym prowadzili szynk
serwując wino i piwo. Wieś
stale się rozwijała wzdłuż
potoków i w sposób naturalny
powstały z czasem Trzy Strugi
(Dreiwassetal) i powiązana
historycznie z zamkiem Radosno (Freudenburg) wieś
o tej samej nazwie, a dziś
będąca przysiółkiem Łomnicy.
Wyjaśnienia wymaga przebieg dawnego traktu kupieckiego ze Świdnicy do Pragi
nazywanego Wysoką Drogą
(Hochstrasse), bo według
starych map właśnie tędy

szlak miał prowadzić przez
Sokołowsko i Mieroszów dalej
do Czech. Radosna, choć dziś
niepozorna, to pod patronatem Hochbergów w XVII i
XVIII wieku była znaczącym
ośrodkiem hutnictwa szkła, a
wytwarzane tu kielichy, dzbany czy puchary zdobiły stoły
władców w całej Europie.
Powstanie Kolców (niem.
Dörnhau) i Zimnej Wody
(niem. Kaltwasser) było konsekwencją powiększania areału pól uprawnych w miejsce
lasów, które były karczowane

na potrzeby budownictwa
oraz na opał. W 1663 r. na
Zimnej Wodzie (niem Kaltwasser) została założona
karczma, którą wybudował
Andreas Kramer młynarz z
Głuszycy. Również Rybnica
Mała (niem. Reimsbachtal)
ma swój początek związany
z budową młyna. Dzieła tego
podjął się w 1697 r. Georg
Uihmich wraz z Johanem
Christofem Hausdorfem. I
tu również powstała przy
okazji karczma. Stare mapy
pokazują, że na odcinku ok.

4 km znajdowało się 5 kół
wodnych, które oprócz mielenia zboża napędzały również
tartaki i szlifiernie szkła.
Nowa Głuszyca (niem. Neugiersdorf ), leżąca na styku z
Bartnicą będącą bramą Kotliny
Kłodzkiej została założona
1778 r. przez pochodzącego
z Głuszycy Górnej Gottfrieda Neumanna. Dnia 23 lipca 1781 r. hrabia Henryk V
Hochberg zatwierdził status
wsi, która miała już kuźnię i
zamieszkiwało ją 17 wolnych
chłopów. Pierwszym sołtysem
został Georg Kuntze. Dziś
pozostało tylko jedno gospodarstwo, choć jeszcze na
początku XX w. było tu ponad
20 siedlisk.
Warto wspomnieć, że dzisiejsze granice administracyjne gminy Głuszyca zostały
ustalone w 1927 r. gdy włączono część Jedlinki (niem.
Tannhausen). Do tego czasu
granica między miejscowościami przebiegała wzdłuż
rzeki Bystrzyca, a dzisiejsza
ul. Sienkiewicza (Braumauerstrasse) w całości należała
do Jedlinki, jak również domy
przy ul. Kolejowej do nr 6.
Ten bardzo skrócony rys historyczny ukazuje, jak bardzo
różnorodne czynniki wpływały
na rozwój naszego regionu.
Jak zwykle zachęcamy do
przeglądania domowych archiwów, bo lata 50., 60. czy
nawet 80. XX w. to dla wielu
mieszkańców odległa historia.
Zapraszamy do minigalerii
znajdującej się w lokalu Jadło
oraz na Facebooku - Głuszyca
na starej fotografii.
Redakcja na podstawie rozmowy
z Grzegorzem Czepilem
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» - Lubię grać małe formy, muzykę
kameralną, tria, kwartety – mówi Olha
Malyk, skrzypaczka Filharmonii Sudeckiej

Marzyłam, by grać w Polsce
– Moje puzzle wreszcie się poukładały – mówi Olha Malyk, skrzypaczka Filharmonii Sudeckiej. Poznajcie fascynującą historię Ukrainki, która żeby zagrać w
wałbrzyskiej orkiestrze, musiała wyjechać do... Korei.
Jak to się stało, że znalazła się Pani w Wałbrzychu
w Orkiestrze Symfonicznej
Filharmonii Sudeckiej?
- Dzięki dobremu koledze
Siergiejowi Rysanowowi,
który jest wiolonczelistą w
Filharmonii Częstochowskiej,
ale czasami współpracuje
z orkiestrą w Wałbrzychu.
Dowiedziałam się od niego,
że potrzebują zastępstwa dla
skrzypaczek znajdujących się
na urlopach macierzyńskich.
Pierwszy raz przyjechałam do
Wałbrzycha i zagrałam w orkiestrze w styczniu 2020 roku.
Od tego koncertu miała się zacząć moja praca w Polsce. Ale
w marcu przyszła pandemia i
wszystko się zatrzymało. Do
Wałbrzycha wróciłam dopiero
we wrześniu i od tego czasu
tutaj pracuję i mieszkam.
Skąd Pani pochodzi?
- Przyjechałam z Ukrainy, z
miasta Chmielnicki. Tam się
urodziłam. Akademię Muzyczną ukończyłam we Lwowie.
Pochodzę z muzycznej rodziny.
Mama jest wiolonczelistką i
pracuje w szkole muzycznej
w Chmielnickim, a tata ma
zamiłowanie do muzyki i gra

na gitarze basowej w różnych
zespołach. Po dziewięciu latach nauki w Chmielnickim
wyjechałam do Lwowa i przez
pięć lat uczyłam się w liceum
muzycznym, mieszkając w
internacie. Kiedy zaczęłam
naukę w akademii, rodzice
przenieśli się do Lwowa. Zdecydowali się być bliżej córki,
jedynaczki.
Czas studiów był bardzo
muzycznie intensywny?
- Bardzo! Już na pierwszym
roku dużo grałam w zespołach kameralnych i w orkiestrze symfonicznej. Graliśmy
naprawdę dużo koncertów
wyjazdowych: w Europie,
w Ameryce Południowej, w
Chinach, w Korei Południowej
i innych częściach świata. Grałam również w Lwowskiej Orkiestrze Kameralnej Leopolis,
która często koncertowała w
Polsce. Pracowałam w Orkiestrze Symfonicznej „Da Capo”.
Później wyjeżdżałam na kontrakty zagraniczne z orkiestrą
powstałą na bazie muzyków
Filharmonii Lwowskiej.
Czy w ten sposób dojrzewała Pani do decyzji, żeby
przyjechać do Polski?

- Kiedy skończyłam studia we Lwowie, miałam już
dziecko. To był taki czas, kiedy
pracował tylko mój mąż, który
jest flecistą. Grał w Filharmonii
Lwowskiej. Środków do życia
nie było zbyt wiele, a ja nie
mogłam wyjeżdżać na kontrakty, bo byłam z dzieckiem.
Dlatego zdecydowaliśmy się
wrócić do Chmielnickiego.
Mieliśmy tam oboje pracę i
dom rodzinny. Zostałam solistką Orkiestry Filharmonii
Chmielnickiej. Grałam koncerty w składach kameralnych i
symfonicznych. Byłam potem
koncertmistrzem orkiestry kameralnej, a później symfonicznej. Za swoją pracę zostałam
nawet doceniona nagrodą
Zasłużonego Artysty Ukrainy.
Nasza sytuacja ustabilizowała
się – pracowaliśmy oboje i
byliśmy zabezpieczeni. Mąż
został dyrektorem artystycznym Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Chmielnickiej.
I nagle taka zmiana?
- Trzy lata temu pojechałam
z orkiestrą do Korei. Spotkałam
tam wspomnianego Siergieja
Rysanowa. Zagraliśmy jako
koncertmistrzowie partie so-

lowe w kilku koncertach i on
zapytał czy nie chciałabym pracować w Polsce. A ja przecież
od dawna o tym marzyłam!
Widać jakoś tak musiało być,
żebym aż w Korei spotkała
Rysanowa, by zrealizować
pragnienie pracy w Polsce.
Pani rodzice zostali we
Lwowie?
- Mój starszy syn miał trzy
lata, kiedy mama zadzwoniła
do mnie ze Lwowa z pytaniem, na czym Andrzej będzie
grał? „On ma trzy lata, jeszcze
nie wiem” – powiedziałam do
mamy. „Hmm, za rok może już
grać na wiolonczeli” – odpowiedziała mama. „Tak? A kto
go będzie uczył? – spytałam.
„Ja”! – odparła. No i rodzice
wrócili do Chmielnickiego,
żeby być bliżej wnuka i nas.
Nad przyjazdem do Polski nie
tylko ja się zastanawiałam.
Andrzej spytał mnie kiedyś,
czy on jest Polakiem, bo babcia powiedziała mu, że jego
pradziadek był Polakiem. Czy
on może uczyć się w Polsce?
„Jeśli chcesz – możesz” – odpowiedziałam. Miał wtedy
trzynaście lat, skończył właśnie szkołę muzyczną u mojej

mamy i zastanawialiśmy się
nad jego dalszym losem. Teraz
Andrzej szczęśliwie uczy się
gry na wiolonczeli u Rysanowa w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie.
Jak się Pani pracuje w
Wałbrzychu?
- Po próbach z tutejszą orkiestrą dzwoniłam codziennie
do męża i mówiłam mu, że
jestem zadowolona. Orkiestra
jest bardzo dobra, wśród tych
ludzi czuję się jak w domu.
W Chmielnickim bardzo dużo
pracowałam – kilka orkiestr
i zespołów – wracałam do
domu o 21:00, a przecież
miałam dwójkę dzieci. Nie
było łatwo tak żyć. Tutaj jestem wśród bardzo dobrych
muzyków. Wszyscy przynosimy na estradę to, co mamy
najlepszego i ja jestem z tego
bardzo zadowolona.
Jak Pani widzi swoją przyszłość w orkiestrze w Wałbrzychu?
- Jestem muzykiem zawodowym i kocham to, co robię.
Odpowiada mi program z
muzyką zarówno barokową,
jak i współczesną. Teraz, kiedy
mam pracę i wszystko jest w

porządku, jestem spokojna,
więcej nic nie chcę. Ale przyznaję, szczególnie lubię grać
małe formy – muzykę kameralną, tria, kwartety. Gdyby
takie koncerty były możliwe z
muzykami z tej orkiestry, bardzo chciałabym wziąć w tym
udział. Z moim mężem dużo
graliśmy razem, mieliśmy trio
z gitarą, przygotowywaliśmy
rozmaite programy. Widzę,
że tutaj ludzie przychodzą na
koncerty. To wielka satysfakcja
dla muzyków. Nie ukrywam,
ze marzy mi się zagrać na deskach wałbrzyskiej filharmonii
Poeme op. 25, Chaussona,
mój ukochany utwór. W programie całego sezonu koncertowego były zaplanowane
koncerty solowe muzyków
naszej orkiestry, ale ograniczenia wszystko przekreśliły. A
muzycy bardzo chcieliby grać!
Jak się mieszka w Wałbrzychu?
- Wynajmuję mieszkanie
w Śródmieściu. Mój młodszy syn Saszka chodzi tu do
przedszkola. Kiedy przyjechałam do Wałbrzycha, nic nie
wiedziałam, jak się odnaleźć,
jak załatwiać dokumenty. W
domu tym wszystkim zajmował się mój mąż. Filharmonia
Sudecka przyczyniła się do
uzyskania dla mnie wizy, a
Irena Rerikh (pełnomocnik
prezydenta ds. cudzoziemców
– przyp. red.) pomogła mi
bardzo przy załatwianiu wielu
dokumentów. Uczę się teraz
polskiego bardzo intensywnie,
dużo już rozumiem.
Podoba się Pani samo
miasto?
- Tak i to bardzo. Jeszcze rok
temu nie przypuszczałam, że
zostawię na Ukrainie wszystko. Chmielnicki, to dwa razy
większe miasto od Wałbrzycha i bardzo zurbanizowane.
Lwów to natomiast wiele
zabytków i mocno rozwinięta
kultura, a jednak trafiłam do
Wałbrzycha. Żyję teraz tutaj i
tu jestem prawie szczęśliwa.
Do pełnego szczęścia brakuje
mi mojego męża. Nie wiem,
co będzie potem. Jestem z innego kraju, a wszyscy traktują
mnie życzliwie. Wciąż mnie
to zadziwia! Niewiele osób
może zrozumieć, dlaczego
tak zrobiłam. Kiedy byłam
młodsza, marzyłam gorąco,
że będę mieszkać w Polsce,
ale wcześniej nie było okazji
wyjechać. Kiedy się nadarzyła,
przy dużym wsparciu męża i
rodziców, od razu skorzystałam z możliwości. Spełniam
marzenie, puzzle wreszcie
się poukładały. Innej drogi
nie było. Mam przeczucie, że
wszystko będzie w porządku.
Redakcja
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Zaprojektujcie kulturę z głową
Siedzicie i narzekacie na nudę? Utyskujecie, że w waszej okolicy nie ma
co robić? Musicie wiedzieć, że… kultura to nie tylko bakterie w jogurcie!
Dlatego zaprojektujcie wydarzenia w waszej dzielnicy razem z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury.
Będzie to możliwe dzięki
Narodowemu Centrum Kultury, które sfinansuje kulturalne
działania w naszym mieście.
Musicie wiedzieć, że Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z
programu Dom Kultury+ Ini-

cjatywy lokalne 2021 grant na
organizację wydarzeń w dwóch
dzielnicach miasta: Piaskowej
Górze i Rusinowej. Dlatego
mieszkańców tych właśnie rejonów Wałbrzycha namawiamy
do szczególnej aktywności.

Porozmawiajcie o ofercie
kulturalnej w swoich dzielnicach. Ale nie na zasadzie
sąsiedzkich pogaduszek, z
których niewiele wynika, ale
zastanówcie się, jak wspólnie
tworzyć kulturę i jaka ona

powinna być. Właściwie to
od was zależy, co będzie „pod
nosem” organizowane. Krótko
mówiąc jest to zaproszenie do
wspólnego działania. Dzięki
środkom przyznanym przez
Narodowe Centrum Kultury

Zanim do kina

Nie zapomnisz Las Vegas
Niestety, ale kina wciąż pozostają zamknięte. Nim wszystko
wróci do normalności i zostaniemy oszołomieni nowym repertuarem, pełnym nietuzinkowych premier, ponownie zachęcam do
sięgnięcia po płyty DVD. Dzielę się z wami filmami, które z różnych względów stały się dla mnie ważne. Dziś polecam „Zostawić
Las Vegas” Mike’a Figgisa.
Nie zapomnicie, ale do „Zostawić
Las Vegas” już nie wrócicie. Film
Mike’a Figgisa jest jednym z kilku
tytułów, których nigdy nie obejrzałem i nie obejrzę po raz kolejny. Nie
oznacza to jednak, że jest to zły film.
Wprost przeciwnie – to obraz ważny,
poruszający i świetnie zrealizowany.
Nie bez znaczenia jest również udział
w filmie Nicolasa Cage’a. W 1995
roku jego nazwisko jeszcze podnosiło wartość produkcji. Dopiero za
dziesięć lat stał się obciachem Hollywoodu, gdy zaczął grać dosłownie
we wszystkim.
Skoro jest tak dobrze, to dlaczego
nigdy nie sięgnę do półki, na której

stoi wydanie w DVD? Powodem
jest tak duży emocjonalny ładunek,
że po projekcji ciężko wrócić do
rzeczywistości. „Zostawić Las Vegas”
opowiada przygnębiającą historię
Bena Sandersona (Nicolas Cage) –
scenarzysty i alkoholika. Pisarz z Los
Angeles przegrywa walkę z nałogiem.
Poznajemy go w chwili, kiedy próbuje
zdobyć pieniądze na alkohol od znajomych. Problem finansowy znika na
drugi dzień. Jego szef wypłaca mu
odszkodowanie, a wraz z nim przekazuje mu wypowiedzenie. Mężczyzna
postanawia pojechać do tytułowego
Las Vegas i zapić się na śmierć. Na
drodze do celu staje mu przypadkowo

spotkana prostytutka Sara (Elizabeth
Shu). Niespodziewanie dla nich,
rodzi się między nimi uczucie. Z kolei
widzowie dostrzegają w tej sytuacji
nadzieję na happy end. Niestety, ich
dotychczasowe życie ciąży im i nie
pozwala budować wspólnie nowego.
Ich kłopoty są ilustrowane szeregiem
scen, które trudno znieść. Nie sposób
także zrozumieć samobójczych myśli
bohatera filmu. Tymczasem para
desperacko próbuje poradzić sobie z
piętrzącymi się kłopotami. Czujemy,
że bohaterowie uciekną przed tragicznym finałem.
Tak przejmująca siła przekazu to
zasługa duetu aktorskiego Cage –

WOK sfinansuje najciekawsze pomysły mieszkańców.
Bądźcie aktywni, dzielcie się
swoimi pomysłami, pasją
i talentem. Ruszcie głową,
by jak najbardziej kreatywnie wykorzystać szansę, jaką

Shu. Ich pracę doceniło zarówno
jury Oscarów, jak i Złotych Globów. Nicolas Cage otrzymał dwie
statuetki dla najlepszego aktora.
Łącznie film otrzymał 20 nagród
i 16 nominacji. Największe gratulacje należą się jednak autorowi
scenariusza, muzyki i reżyserowi.
„Zostawić Las Vegas” to największy
sukces Mike’a Figgisa. Zamieszanie
w branży filmowej, które spowodował jego obraz, wywołał u twórcy

dają dodatkowe pieniądze
pozyskane przez Wałbrzyski
Ośrodek Kultury. Nie musicie
akceptować czegoś zastanego i tego, co zostanie wam
zaproponowane. Wymyślcie
swoje wydarzenia. W których chętnie sami weźmiecie
udział i przyprowadzicie na
nie swoich sąsiadów i przyjaciół. Pamiętajcie, że mówimy
o wydarzeniach kulturalnych,
a nie o podwórkowym turnieju w piłkę nożną.
Możecie się wypowiedzieć
w rozmaity sposób. Pod koniec kwietnia lub na początku
maja (wiadomo, że wszystko
uzależnione jest od sytuacji
epidemiologicznej) zainteresowane osoby z Piaskowej Góry
i Rusinowej wezmą udział w
spacerach badawczych, a także
warsztatach przyszłościowych.
Przez całą wiosnę natomiast
możecie przesyłać swoje uwagi wypełniając ankietę online.
Znajdziecie ją na stronie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury
oraz facebookowym fanpage’u. W formularzu „opowiedzcie” o swoich preferencjach. W
planach są również wywiady
focusowe wśród partnerów i
lokalnych liderów.
Na podstawie zebranych
w ten sposób informacji w
czerwcu zostanie ogłoszony
nabór pomysłów na wydarzenia kulturalne.
ToP

zaskakującą reakcję. Figgis wycofał
się z realizacji wysokonakładowych
produkcji. Zainteresowało go kino
bardziej kameralne. Tworzy do
dziś. Warto przy tej okazji przypomnieć, że filmowiec jest również
uznanym i wziętym muzykiem.
Współpracował m.in. z Bryanem
Ferrym czy Charliem Wattsem z
Rolling Stones. Najdłużej grał w
zespole People Show.
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Wymyślcie wydarzenia kulturalne w waszej okolicy
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Okiem gracza

To nie ty, to twój mózg

SKN

Jak często podczas gry słyszycie ,,mam starego pada”, ,,ale gra laguje!” albo ,,czekajcie, ktoś do mnie pisze na discordzie”. Przyznam się,
CHALLENGER
że bardzo często używam tych wymówek, gdy podczas rozgrywki coś
pójdzie nie tak.

Prawnik radzi
Kiedy złożyć pozew o wynagrodzenie za nadgodziny? Nad tym
tematem pochyla się nasz prawnik Adam Daraż.
Według kodeksu pracy
świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych stanowi
jeden z obowiązków pracownika. Jest ona wykonywana
na polecenie pracodawcy i jest
dopuszczalna w razie „szczególnych potrzeb pracodawcy”. Przy tym nieuzasadniona
okolicznościami faktycznymi
odmowa pracy w godzinach

nadliczbowych może spotkać
się z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika
w postaci kary porządkowej
(upomnienie lub nagana) lub
nawet wypowiedzenia umowy o pracę.
W sytuacji pracy ponad
obowiązujące pracownika
normy czasu pracy przysługuje mu wynagrodzenie

zasadnicze oraz określony
w art. 1511 kodeksu pracy
dodatek w wysokości 100%
lub 50% wynagrodzenia.
Dodatek w wysokości 100%
zwykłego wynagrodzenia
przysługuje za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych w porze nocnej, w
niedziele i święta niebędące
dla pracownika dniami pracy
oraz w dniu wolnym dla pracownika udzielonym mu w
zamian za pracę w niedzielę
lub święto. Ponadto pełna
wysokość dodatku przysługuje w przypadku przekroczenia średniotygodniowej
normy czasu pracy. Dodatek
w wysokości 50% będzie

UWAGA KONKURS

Nie znamy nikogo, kto nie lubi burgerów. No dobra, może są
tacy, ale większości z was pewnie leci ślinka na myśl o dobrze wysmażonym kotlecie w bułce z dodatkami i pysznymi frytkami. Taki
jak w Złotej Stacji w Wałbrzychu przy ul. Rycerskiej 1. Jeśli jeszcze
nie kosztowaliście ich specjałów, najwyższy czas to zmienić, biorąc
udział w naszej zabawie. Dzięki nam nie tylko zjecie pyszny posiłek, ale zapłacicie za niego mniej. Wystarczy, że weźmiecie udział
w konkursie. Widzicie fotografię obok? Wejście do jakiego obiektu
widoczne jest na zdjęciu?
Poprawna odpowiedź pozwoli każdemu skorzystać z upustu na
wybranego burgera. Każdemu, bo nie ustalamy żadnych limitów.
Kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do zamówienia dania z
20-procentową bonifikatą. Wystarczy znać odpowiedź, wpisać ją
do kuponu i z wyciętym blankietem odwiedzić lokal. Wtedy będzie
taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Złotej Stacji w Wałbrzychu czekają od
najbliższej środy (14 kwietnia) do piątku (16 kwietnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.
Pamiętajcie, że burgery otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon
z poprawną odpowiedzią.

przysługiwał w pozostałych
przypadkach.
Jednak jednym z najpoważniejszych problemów
może być dla pracownika
udowodnienie zasadności
roszczenia. W takiej bowiem
sytuacji to na pracowniku
będzie spoczywał ciężar
dowodu, co oznacza, że to
pracownik będzie zmuszony
wykazać godziny pracy. Nie
jest łatwo tego dokonać,
biorąc pod uwagę, że to pracodawca prowadzi ewidencję
czasu pracy, a najczęściej też
nie ewidencjonuje godzin
nadliczbowych?
W takiej sytuacji pracownik będzie mógł posłużyć

oznacza to, że gdy zorientujemy się,
co właśnie stało się na ekranie, wydarzenie to jest już przeszłością. Czyli za
każdym razem, kiedy wkurzasz się o
to, że nacisnąłeś przycisk skoku, a gra
nie zareagowała, masz trochę racji,
bo zrobiłeś to możliwie najszybciej,
tylko twój mózg za długo przetwarzał
informację.
Dlatego następnym razem gdy gra
was porządnie wkurzy, zamiast kierować złość na jej twórców, obwiniajcie
swój mózg, bo to on jest raczej winny
waszej przegranej. Ciekawe, jak ta
wymówka przyjęłaby się w środowisku
graczy.
Julia SKN Challenger

się wszelkimi dostępnymi
źródłami dowodowymi. Nie
ma bowiem żadnych przeciwwskazań, by dowodząc
zasadność swojego roszczenia
pracownik posłużył się innymi
dowodami, w tym zeznaniami
świadków
Oczywiście takie dowody
zawsze mają mniejszą wartość dowodową, niż ewidencja czasu pracy, jednak jako
takie powinny być ocenione
przez sąd, który może przyjąć za wiarygodne i uznać
zasadność roszczenia pracownika ( wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2011
roku o sygn. II PK 317/10
niepubl).

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Bądźmy szczerzy, nikt nie lubi przegrywać, więc kiedy to właśnie przez
nas nasza drużyna przegra, jesteśmy w
stanie zrzucić winę na pierwszą lepszą
rzecz, która nam przyjdzie do głowy.
Tylko, że nie do końca powinniśmy
obwiniać się za wszystkie błędy.
Wiadomo, że praktyka czyni mistrza, ale są też inne czynniki, które
wpływają na poziom naszych zdolności. Natknęłam się ostatnio na badania, które sprawiły, że czuję się trochę
lepiej podczas grania. Coś, z czego nie
zdajemy sobie sprawy, to to, że mózg
potrzebuje 80 milisekund, żeby zobaczona przez nas informacja została
przez niego zrozumiana. W praktyce

Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Wejście do jakiego obiektu widoczne jest na
zdjęciu?

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

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

» Rok 2017, na targach Kielce Bike Expo certyfikat dla Gminy Przyjaznej Rowerzystom odbierają przedstawiciele Głuszycy

Rower jest OK

Są gminy bardzo przyjazne
Rzecz jasna rowerzystom. Gdzie na Dolnym Śląsku warto jechać na
rower? Pewnie nieraz zadawaliście sobie to pytanie. A więc rower w
samochód lub do pociągu i ruszamy! Podpowiemy, dokąd wybrać się w
pierwszej kolejności.
Dzięki współpracy i zaangażowaniu w organizację ogólnopolskiego konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom
miałem wielką przyjemność
przejechać z rowerem różne
zakątki naszego kraju. Poznać
ich rowerowe plany i inwestycje. Obserwować i rozmawiać
o tym, jak się rozwijają.

Przedsięwzięcie dedykowane samorządom zakochanym w dwóch kółkach,
nie tylko, by doceniać ich
pracę, ale również po to,
aby wymieniać się doświadczeniami, konsultować działania, a przede wszystkim,
by nagradzać i pokazywać
innym to, co dzieje się i

wyprawia dla rowerowej
społeczności.
Co roku gminy zgłoszone do
konkursu były zobligowane
wykazać nowe rowerowe aktywności. Pozwoliło to przez
lata wyłonić kilka naprawdę
ciekawych miejscowości przyjaznych rowerzystom, a nawet
przekonać rządzących gmina-

UWAGA KONKURS

Lubicie kuchnię czeską? Mamy dla was propozycję nie do odrzucenia.
W tym miejscu przygotowują wyśmienite potrawy naszych południowych sąsiadów. Mowa o Restauracji Kryształowa w Świdnicy. To ten
lokal jest partnerem w naszej cotygodniowej zabawie. Dzięki temu zjecie
posiłek zamówiony w tej knajpce na wynos ze sporym rabatem. Aby
skorzystać z atrakcyjnego rabatu, musicie wziąć udział w konkursie i
dobrze odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Jaki obiekt
widoczny jest na zdjęciu?
Teraz chyba najważniejsze. Upust na wybrane przez was danie
w Restauracji Kryształowa w Świdnicy wynosi 15 proc. Jeśli znacie
odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu i wycięty blankiet pokażcie w
lokalu przy zamówieniu. Tylko wtedy skorzystacie z bonifikaty. Co
istotne, nie ma żadnych limitów. Każdy kto zamówi danie i będzie
miał kupon z dobrą odpowiedzią, kupi taniej pyszny posiłek. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy (14 kwietnia) do piątku (16 kwietnia). Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie tylko na wynos. Podstawą jest oczywiście
kupon z poprawną odpowiedzią.

mi w Polsce do rowerowych
inwestycji w infrastrukturę,
rowerowe imprezy, czy promocję dwóch kółek wśród
swoich mieszkańców. Lub
po prostu poznać miejsca, w
których warto pojawić się z rowerem, by spędzić fajnie czas.
Działań, które otrzymały
uznanie i zostały wyróżnione

certyfikatami przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno
Krajoznawcze, nie zabrakło
również w gminach Dolnego
Śląska.
Nie bez przyczyny Szklarska Poręba mianowała się
rowerową krainą. Aż 19
pętli szlaków, które można dowolnie ze sobą łą-

czyć. Teren Gór Izerskich
i Karkonoszy. Ponad 450
km malowniczych szlaków
rowerowych o różnej skali
trudności. Znajdą tu coś dla
siebie zarówno rowerowi
turyści szukający spokojnej
niedzielnej wycieczki, jak
i ci poszukujący adrenaliny. Położenie wśród gór
i poprowadzenie szlaków
głównie przez lasy sugeruje,
by jechać tam zdecydowanie
z rowerem górskim.
Milicz z okalającymi Stawami Milickimi i rowerowymi
szlakami wokół nich to zdecydowanie fantastyczna alternatywa na rowerową wycieczkę
z całą rodziną. Szlaki dla każdego wśród dzikiej przyrody,
niewielkich wiosek i wody.
Miejsc na rodzinny piknik nie
brakuje. Dolina rzeki Baryczy,
Ruda Sułowska, czy Krośnice
to niemal obowiązkowe miejsca do odwiedzenia z rodziną
w tych okolicach, a ciekawą
rowerową wycieczkę można
tu zrobić szlakiem z samego
Wrocławia.
Pobliska Głuszyca przyciąga systemem szlaków Strefy
MTB Sudety, wypożyczalnią rowerów elektrycznych
i pięknymi krajobrazami
okolicznych gór. Rowerowe
imprezy MTB mają swoje
uznanie. Raj dla rowerowych
zapaleńców górskich. Korzystając z tras o różnym stopniu
trudności traficie również do
atrakcji turystycznych znanych w Polsce – tajemnicze
poniemieckie sztolnie lub
pradawny zamek. Będziecie
mieć też możliwość dojechania górskimi szlakami do
innych miejscowości. Warto
spróbować! Kiedyś szlaki
okalały okolice Głuszycy, dziś
to cała sieć traktów.
Planujcie wycieczki! Do zobaczenia na szlaku.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaki obiekt widoczny jest na zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Płaskostopie i
paluch koślawy

» Obniżenie łuku poprzecznego stopy oraz haluksy mogą być sporym problemem

Wciąż dość nowoczesny,
ale coraz bardziej popularny staje się kinesyotaping.
Polega na odpowiednim
oklejaniu elastycznymi plastrami. Wyrównuje napięcie
mięśniowe, przywraca funkcjonalność mięśni, zmniejsza odczucia bólowe oraz
przeciwdziała pogłębianiu
się haluksa i płaskostopia
poprzecznego.
Na rynku dostępny jest też
szeroki wybór ortoz. Wykonane według indywidualnych
potrzeb z różnych materiałów

przeciwdziałają pogłębianiu
się płaskostopia i palucha
koślawego oraz odciążają te
bolesne miejsca. Wykonane
prawidłowo nie blokują stawów.
Na haluksa najczęściej
stosowaną ortozą jest klin
międzypalcowy – odseparowuje paluch od pozostałych
palców. Podolog wykonuje w
gabinecie klin indywidualny,
a w aptekach i drogeriach
dostępne są kliny uniwersalne. Dostępne są dwa rodzaje
osłon. Pierwsza osłania tyko

staw, natomiast druga dodatkowo ma separator.
W domu pacjent może wykonywać ćwiczenia odwodzenia palucha na zewnątrz,
wbrew pozorom ćwiczenie to
nie jest takie łatwe do wykonania. Ostatecznym rozwiązaniem dla niektórych może
okazać się operacja. Polega
na oczyszczeniu powierzchni
stawowej oraz ewentualnym
założeniu elementu uniemożliwiającego ponowne
przesunięcie się kości.
Barbara Krause-Maniowska

REKLAMA

Polega to na obniżeniu
łuku popr zecznego stopy (zaznaczone na zdjęciu
czerwoną linią). by ulżyć
pacjentowi w dolegliwościach podolog może
zalecić wykonanie odpowiednich wkładek ortopedycznych. Najlepsze będą
wykonane indywidualnie
do potrzeb pacjenta, dynamiczne, pracujące razem
ze stopą. Pozwalają odpowiednio napiąć mięśnie
pobudzając stopę do pracy.
Posiadają najczęściej wypukłą „wysepkę” w miejscu
przodostopia, aby nadać
prawidłowy kształt łuku
poprzecznego. Odpowiednikiem wkładek do butów
odkrytych, sandałów są np.
peloty na rzepie i wkładki
gumowe.

Fot. użyczone (Studio 8)

To nierzadki problem w gabinecie podologicznym. Hallux valgus, czyli paluch
koślawy potocznie nazywany haluksem
bardzo często powoduje nieprzyjemne
odczucia, a nawet ból. Kwestie estetyczne również są problematyczne. Dodatkowo często w parze występuje z płaskostopiem poprzecznym.
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Nasze prywatne „bhp” (2)
Wielogodzinne siedzenie przy komputerze jest nienaturalne i
sprzeczne z fizjologią człowieka. Zdarza ci się pracować przy monitorze w sposób długotrwały? Może to skutkować problemami z
oczami i wzrokiem. Jak im przeciwdziałać?
Monitor na biurku staraj się
ustawić pod kątem 20-50 stopni.
W ten sposób zminimalizujesz

obciążenie oczu i karku. Ustaw
ekran tak, by jego górna krawędź
znalazła się na wysokości wzro-

ku. Staraj się od czasu do czasu
przeczyścić ekran. Unikaj małych
czcionek.

Wielogodzinne skupianie wzroku
na płaskiej powierzchni monitora w
stałej odległości od oczu powoduje

wiotczenie mięśni gałki ocznej. W
efekcie wzrok się pogarsza, pojawiają się problemy z akomodacją.
Pracując przy komputerze często
przenosisz wzrok między monitorem
a klawiaturą i mimowolnie ruszasz
powiekami. Mózg mylnie interpretuje te ruchy jako mruganie. W efekcie
faktycznych mrugnięć jest mniej,
może to powodować tak zwany
zespół suchego oka.
Po to, by uniknąć zespołu suchego
oka, wietrz pomieszczenia. Korzystaj
z nawilżaczy. Rób kilkuminutowe
przerwy podczas pracy przed monitorem – na kilka mrugnięć. Naprzemiennie patrz na coś bliskiego
i dalekiego. Na chwilę zamknij oczy.
Staraj się pracować w jasnym pokoju. Rób pięciominutowe przerwy od
pracy po każdej godzinie przed monitorem. Często patrz gdzieś daleko.
W przerwie od pracy przy komputerze nie używaj innych ekranów, na
przykład smartfona. Wstań z krzesła
lub fotela. Wykonaj proste ćwiczenia
rozciągające. Trochę się zmęcz. Jeśli
masz taką możliwość, zrób krótki, ale
szybki spacer.
Maciej Niedźwiecki,
Instytut Przyrodniczo-Techniczny
PWSZ Wałbrzych

Malarskie dylematy przed remontem (cz. 3)
Wcześniej pisaliśmy o gruntowaniu i malowaniu, ale co jeśli ścianę trzeba wyrównać. Od razu narzuca się jedna
czynność: wykonanie gładzi. Słowo gładź kojarzy się najczęściej z wyrobem gipsowym, który wymaga szlifowania.
Niewątpliwym ich plusem jest to,
że są chyba najbardziej popularne
na rynku, dlatego wielu domowych
majsterkowiczów miało z nimi do
czynienia. Minusem ich stosowania
jest to, że są to wyroby w postaci
proszku do wymieszania z wodą, a
więc aby je przygotować, musimy
zaopatrzyć się w wiadro, mieszadło
i dobrą wiertarkę (najlepiej mieszarkę), która nie spali się od masy produktu. Gładzie gipsowe nie są wodoodporne, dlatego nie są najlepszym
wyborem w łazienkach. Wybierając
taki produkt w sklepie warto zwrócić
uwagę na inne rodzaje gładzi, np. na
te gotowe do stosowania.
Gładzie gotowe są coraz bardziej
popularne i można je spotkać w każdym sklepie czy markecie. Niewątpliwą ich zaletą jest natychmiastowa
możliwość pracy. Produkt kupujemy,
zawozimy do domu, otwieramy i od
razu nakładamy na ścianę. Dlatego

też nadaje się wszędzie tam, gdzie
liczy się czas oraz dla każdego domowego majsterkowicza, który nie
posiada całej gamy narzędzi: wiertarki, mieszadeł czy wiader. Stosując
je wystarczy zaopatrzyć się w kielnię,
szpachelkę i pacę metalową. Nakładanie można też przyspieszyć stosując specjalny wałek. Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane do
dużych powierzchni ścian. Warto się
z tą metodą zapoznać oglądając filmy instruktażowe, naprawdę nie jest
to takie trudne jak się wydaje, a wydatnie przyspiesza wykonanie prac.
Gładzią, którą będziemy mogli
pracować w ten sposób, jest np.
ROLL GIPSEL 696 z oferty KREISEL.
Ważniejszym jej atutem jest szerokie
spektrum podłoży, na które można ją
stosować: od betonów przez tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, poprzez tynki
gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe,

do tak nietypowych podłoży jak płyty
wiórowe, OSB! Tak szerokie zastosowanie gładź ta zawdzięcza swojemu
składowi, głównie żywicom polimerowym, które odpowiadają za takie
właściwości jak wysoka elastyczność
oraz przyczepność. Jest ona odporna
na wilgoć, dzięki czemu z powodzeniem możemy ją stosować w
takich pomieszczeniach jak łazienki
czy kuchnie, w których stosowanie
gładzi gipsowych nie jest zalecane.
Trzeba pamiętać, że gładzie gotowe to produkty cienkowarstwowe,
ich maksymalna grubość nakładania
wynosi 2mm. Większe nierówności
ścian zniwelujemy stosując gips
szpachlowy, natomiast do wypełnienia bruzd, uzupełnienia rozkuć najlepiej użyć zaprawy wyrównawczej
czy też tynku. Wyrównana ściana jest
gotowa do kolejnych prac, takich jak
malowanie.
BP

» Gładzie gotowe są coraz bardziej popularne i można
je spotkać w każdym sklepie czy markecie

Fot. użyczone (Kreisel)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Rób kilkuminutowe przerwy
podczas pracy przed monitorem
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Fot. (www.shutterstock.com)

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

Wałbrzyszanka

Poziomo:
2 - ciecz podgrzana do temperatury,
w której zaczyna wrzeć
4 - przedmiot, który jest kopią,
odzwierciedleniem czegoś innego
5 - zielona część, liście i łodygi rośliny okopowej
6 - stężony, wodny roztwór mocnego
wodorotlenku
10 - dzieło o niskiej wartości artystycznej i
estetycznej
11 - produkty procesu trawienia w formie stałej
13 - handlarz, który rozstawia stragan i z niego
sprzedaje swoje produkty
14 - wojskowe rozpoznanie w terenie
16 - sala zaopatrzona w specjalistyczny sprzęt
sportowy do treningu mięśni
Pionowo:
1 - niewyszukany, taki, który oceniany jest jako
prosty
3 - podstawowa i największa jednostka
taktyczna armii rzymskiej
7 - nieślubny lub kontrowersyjny pretendent do
władzy
8 - wspieranie przez instytucję lub osobę na
przykład artysty, uczonego
9 - znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym
smaku
12 - zachowanie bezczelne, zuchwałe, często
związane z oszustwem
13 - lampa obrazowa wykorzystująca
magnetyczne odchylanie elektronów
15 - pieśń żałobna, płacz
17 - automatyczna reakcja na bodziec
zewnętrzny lub wewnętrzny

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - z hiszpańskiego: przyjęcie,
feta, uroczystość, święto fiesta
6 - strach przed ludźmi, których uważamy za obcych ksenofobia
10 - nurt stylistyczny w sztuce europejskiej w latach
ok.1720-1780 - rokoko
11 - pogodne, beztroskie życie
– idylla
12 - ciasto ucierane z mąki,
cukru, jajek i masła, często z
dodatkiem bakalii - keks
16 - wieczór taneczny organizowany w lokalu gastronomicznym – dancing
17 - dętka bez powietrza –
flak
Pionowo:
1 - polski polityk, działacz
komunistyczny, I sekretarz KC
PZPR – Gierek

2 - przenośnie dziecko, młody
potomek – latorośl
4 - przedstawiciel plemion izraelskich w Biblii – Hebrajczyk
5 - gromada morskich zwierząt zaliczanych do typu szkarłupni – jeżowce
7 - zaakceptowanie czegoś i
uznanie, że jest to właściwe i
dobre – afirmacja
8 - okienko z grubego szkła
w burcie lub nadbudówce
statku – bulaj
9 - odcień niebieskiego, blady
i spłowiały – cyjan
13 - padlinożerny ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych – sęp
14 - mąż córki – zięć
15 - półszlachetny minerał,
wielobarwna odmiana chalcedonu - agat
16 - wysoki, barczysty mężczyzna; opryszek – drab
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program tv

Piątek

21:55
TVP1

21:05

E = MC2
komedia sensacyjna, Polska, 2002

POLSAT

sobota
20:05

16 - 22 kwietnia 2021
Poniedziałek

Zróbmy sobie wnuka

Niezniszczalni 2

20:05

POLSAT

ﬁlm sensacyjny, USA, 2012

POLSAT

Doświadczony dowódca grupy najemników
Barney Ross (Sylvester Stallone), specjalista
od walki wręcz Yin Yang (Jet Li), wprawny
nożownik Lee Christmas (Jason Statham)
oraz nieobliczalny Gunnar Jensen (Dolph
Lundgren) otrzymują właśnie kolejne zadanie
od agenta CIA, Churcha (Bruce Willis).
Niezniszczalni mają udać się do Albanii
i przechwycić pewien tajemniczy obiekt
ze strąconego samolotu. Po dotarciu na
miejsce brygada daje się zaskoczyć i wpada
w zasadzkę.

23:20
TVP2

W centrum wielkiego miasta, gdzie ceny
metra kwadratowego ziemi porównywalne
są do tych ze światowych metropolii, Maniek
(Andrzej Grabowski) i Gienia (Joanna
Żółkowska) Koselowie uprawiają pomidory.
Chociaż chętnych do zakupu plantacji nie
brakuje, Kosela nie zamierza sprzedać ani
skrawka gruntu. Marzy, by wychowały się tu
jego wnuki. Jednak dwójka dorosłych dzieci
Mańka - Zosia (Małgorzata Kożuchowska)
i Janek (Paweł Deląg) - wcale nie zamierza
się ustatkować.

Wtorek

20:05

Niedziela
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komedia, Polska, 2003

Komedia gangsterska Olafa Lubaszenki
i kolejna historia z życia rodzimego
półświatka - wcześniejszymi były ﬁlmy
„Sztos”, „Chłopaki nie płaczą” i „Poranek
kojota”. I tym razem Lubaszenko zaserwował
widzom zabawną, pełną błyskotliwych
dialogów i inteligentnego humoru produkcję
z wyrazistymi kreacjami polskich gwiazd.
Max (w tej roli sam reżyser), doktor ﬁlozoﬁi,
dorabia do pensji na uniwersytecie, pisząc na
zamówienie prace magisterskie i licencjackie.
Jedną z jego klientek jest Stella.

Kowalscy
kontra Kowalscy
POLSAT

Sobota

Obława
dramat wojenny, Francja, Niemcy, Węgry, 2010

Francja, lipiec 1942 roku. Współpracujący
z nazistami rząd Vichy rozpoczyna zakrojoną
na szeroką skalę akcję. Policja zatrzymuje
w Paryżu i jego okolicach ponad 13 tysięcy
cudzoziemskich Żydów, którzy schronili się
w kraju. Aresztowani ludzie traﬁają do obozu
przejściowego na torze kolarskim Vélodrome
d’Hiver, gdzie w skrajnych warunkach, bez
jedzenia i picia, oczekują na deportację.
Wśród nich są m.in. jedenastoletni Joseph
Weismann (Hugo Leverdez) i jego bliscy oraz
doktor Sheinbaum (Jean Reno).

Środa

22:30

Więzień labiryntu
thriller, Kanada, Wielka Brytania, USA, 2014

TVN

Czwartek

22:35

Gang Story
dramat kryminalny, Belgia, Francja, 2011

Momon Vidal (Gérard Lanvin) dorastał
w cygańskim taborze. To tam nauczył się,
czym są lojalność, honor i rodzina. Tam też
poznał przyjaciela - Serge’a Suttela (Tchéky
Karyo). To z nim odsiadywał pierwszą w życiu
karę - za kradzież wiśni. Razem stworzyli
świetnie zorganizowany i skuteczny gang,
który w latach 70. wsławił się wieloma
spektakularnymi napadami. Później jednak
pewne dramatyczne wydarzenie zakończyło
działalność organizacji przestępczej, a drogi
dwóch przyjaciół rozeszły się.

Pewnego dnia nastoletni Thomas budzi się
w windzie, która powoli zmierza w górę.
Traﬁa do miejsca zwanego Strefą. To ogromna polana ogrodzona betonowym murem.
Chłopiec niczego nie pamięta. Nie ma
pojęcia, kim jest, skąd pochodzi ani jak się tu
znalazł. Spotkanie z rówieśnikami uświadamia mu, że również ich wspomnienia zostały
wymazane. Każdego ranka ściany muru się
rozsuwają, otwierając labirynt, który zamyka
się o zachodzie słońca. Co miesiąc pojawia się
tu nowy przybysz.

TVN

Vinci
komedia kryminalna, Polska, 2004

Złodziej Cuma wychodzi warunkowo
z więzienia ze względu na zły stan zdrowia.
Za jego zwolnieniem stoi wpływowy paser
Gruby, który wiąże z nim własne plany.
Zleca mu kradzież obrazu „Dama z łasiczką”
Leonarda da Vinci, który ma w swoich zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
Bezcenne dzieło jest doskonale strzeżone.
Cuma wierzy jednak, że da sobie radę.
Chce zaangażować do współpracy swojego
byłego wspólnika - Juliana Wolniewicza
zwanego Szerszeniem.

piątek

16 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Najpiękniejsze wyspy
świata
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

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

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

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
kryminalny TVP
21:55 E = MC2 - komedia,
prod. Polska, 2002
23:45 District 9 - ﬁlm prod.
USA, Republika Południowej Afryki, Kanada
01:45 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial
02:40 Mrok - serial kryminalny
03:35 Magazyn kryminalny

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Dance Dance Dance
22:50 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:50 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:55 Kino relaks - Nauczycielka angielskiego
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2013,
reż. Craig Zisk,
wyk. Julianne Moore,
Greg Kinnear
02:40 Goldeneye
- ﬁlm sensacyjny
04:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:30 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Wonder Woman
- ﬁlm przygodowy, USA,
Chiny, Hong Kong, 2017,
reż. Patty Jenkins, wyk.
Gal Gadot, Chris Pine,
Connie Nielsen, Robin
Wright, Danny Huston,
David Thewlis
23:20 Dracula:
Historia nieznana
- ﬁlm przygodowy,
USA, Japonia, 2014,
reż. Gary Shore,
wyk. Luke Evans, Sarah
Gadon, Dominic Cooper,
Charles Dance
01:05 Kuba Wojewódzki
02:10 Uwaga!
- magazyn
02:30 Noc magii
03:55 Szpital - program
obyczajowy

22:05 Ja, robot
Rok 2035. Naukowcy
dokonali szeregu
genialnych wynalazków,
które pozwoliły na pełną
automatyzację życia.
Najlepszymi przyjaciółmi
człowieka stały się
supernowoczesne roboty,
które towarzyszą mu na
każdym kroku. Roboty
gotują obiady, pilotują
samoloty, dyrygują
orkiestrą symfoniczną,
dostarczają przesyłki,
opiekują się dziećmi i
wyręczają ludzi w codziennych obowiązkach.
00:40 X-Men
- ﬁlm akcji
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

TVP Kultura
07:00
08:00
08:30
09:15
11:00
12:25
13:25
13:55
14:30
14:50
16:00
17:45
18:00
18:30
18:55
20:00

Teledysk
Informacje kulturalne
Kronos - magazyn
Opieka domowa
- dramat, prod. Słowacja,
Czechy, 2015
Polskie drogi
- serial TVP
Zakazane ﬁlmy.
Dziedzictwo nazistowskiego kina
Scena taneczna
- Tańce dawne - magazyn
Scena taneczna - Tańce
towarzyskie XIX i XX wieku
- magazyn
Wydarzenie aktualne
Film dokumentalny
Rodzina na sprzedaż
- dramat
Co dalej?
Rok 2020
Informacje kulturalne
Reżyserzy
Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
DRAMAT

20:05 Wieczór kinomana
- Donbas
- dramat,
prod. Niemcy, Francja,
Ukraina, Niderlandy
22:15 Tego się nie wytnie
- talk-show
23:35 Tego się nie wytnie
23:55 Gomorra - serial, prod.
Włochy, Niemcy, 2018
00:55 Teraz animacje!
01:10 Teraz animacje!
- Manifestacja geniuszu w
czterech aktach - ﬁlm
01:35 Co dalej?
01:55 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Czwarta
władza - dramat
03:55 Amerykańska
Walhalla
05:25 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówkarodzinyDiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Transporter 3
22:00 Quest
SERIAL OBYCZAJOWY

23:55 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 i
rozpoczyna się ucieczka
przed wydawałoby się
nieuniknioną zemstą.
02:00 Castle
02:55 Reporterzy.
Z życia wzięte
03:55 Dyżur - serial
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:55 Szkoła
06:55 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:30 Rozwód. Walka o
wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
12:00 Szpital - 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 Ukryta prawda
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Miłe wieści
20:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
21:40 Totalna magia
- ﬁlm komedia,
USA, 1998, reż. Griﬃn
Dunne, wyk. Sandra
Bullock, Nicole Kidman,
Stockard Channing, Dianne
Wiest, Goran Visnjic, Aidan
Quinn
00:00 Na skraju jutra
- ﬁlm S-F, USA,
Kanada, 2014,
reż. Doug Liman,
wyk. Tom Cruise, Emily
Blunt, Brendan Gleeson,
Bill Paxton, Jonas Armstrong
02:30 Noc magii

TV 4
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 - serial kryminalny
prod. Polska 11:55 Kobra oddział specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Galileo
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
00:05 Wstrząsy 6 Burt jest
umierający. Czy zdoła
zwalczyć zatrucie jadem larw
i wraz z Travisem pokonać
kolejną hordę podziemnych
stworów? 02:10 Graﬃti
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20 Benedykt XVI 12:50 Bernadetta
księżniczka z Lourdes
13:20 100 cudownych miejsc
na świecie 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:30
Zrozumieć Antycywilizacje
14:55 Słowo Życia 15:00
Modlitwa w Godzinie
Miłosierdzia 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 dnia 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Warto zauważyć... 19:30
Opowieści Theo 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:05 Klan - telenowela TVP
05:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
06:50 Policzmy się dla Polski felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:10 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
09:35 Policzmy się dla Polski
09:45 Fascynujący świat
- Orkan Xyntia
10:50 Sprawa dla reportera
11:45 Policzmy się dla Polski felieton
11:55 Biały Bizon - western
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci
14:25 Ozdrowieńcy - magazyn
14:55 Policzmy się dla Polski

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Zainwestuj w marzenia
11:15 Rodzinny ekspres
11:50 Dance Dance Dance
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Wojciech Cejrowski
boso przez świat
15:50 Smaki świata
po polsku - magazyn
16:20 Na dobre i na złe
17:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 The Voice Kids
21:25 Dance Dance Dance
23:35 Hity wszech czasów

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:25 Roboty
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Design Dream.
Pojedynek na wnętrza
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Kowalscy kontra
Kowalscy
21:05 Zróbmy sobie wnuka
Maniek i Gienia to starsze
małżeństwo prowadzące
w samym centrum
miasta ogromną plantację
pomidorów. Oboje mają
nadzieję, że wkrótce ich
dzieci przejmą kontrolę
nad rodzinnym biznesem.

07:00 Blues minus. Jonasz
Kofta - największe
przeboje - widowisko
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:30 Od ucha do ucha
- Pieśń poranna - ﬁlm
08:35 Od ucha do ucha
- The Wind in the Reeds
- ﬁlm animowany
09:15 Od ucha do ucha
- Szaleństwa Panny Ewy
- serial TVP
10:15 Szaleństwa Panny Ewy
- serial TVP
11:25 Serialowa nostalgia
12:40 Scena taneczna - Tańce
dawne - magazyn
13:25 Stawka większa
niż życie
14:45 Tego się nie wytnie
16:10 Retro kino
- Umberto D. - dramat
17:50 Tamte lata, tamte dni
18:25 Mstisław
Rostropowicz

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
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe 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. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.

REALITY SHOW

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

FILM OBYCZAJOWY

THRILLER

15:05 Sekretne życie kotów
- reality show
15:55 To był rok!
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:25 Piłka nożna
23:35 E = MC2
- komedia, prod. Polska,
2002, reż. Olaf Lubaszenko, wyk. Agnieszka
Włodarczyk
01:20 Przychodzi facet do
lekarza - komedia
03:15 Jaka to melodia?
04:05 Z pamięci
04:10 Zakończenie

00:35 Polubić czy poślubić
- komedia,
prod. USA, 1997
Alex i Isabel rozstają
się po wspólnie
spędzonej nocy.
Trzy miesiące
później dziewczyna
odnajduje go i oświadcza,
że jest w ciąży.
02:30 Czarne złoto
- ﬁlm przygodowy,
prod. Katar, Francja,
2011, reż. Jean- Jacques
Annaud, wyk. Antonio
Banderas, Tahar
Rahim, Freida Pinto,
Mark Strong
04:45 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
05:15 Zakończenie

21:30 Bękarty
- ﬁlm komedia, USA, 2017,
reż. Lawrence Sher, wyk.
Owen Wilson, Ed Helms,
J.K. Simmons, Glenn
Close, Katt Williams, Ving
Rhames, Christopher
Walken
Bliźniacy dowiadują się,
że matka okłamywała ich
w sprawie śmierci ojca.
Bracia wyruszają, aby go
odnaleźć.
23:55 Walka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2009, reż. Dito Montiel,
wyk. Channing Tatum,
Terrence Howard, Luis
Guzman
02:10 Uwaga!
- magazyn
02:30 Noc magii

23:00 Peacemaker
W byłym Związku
Radzieckim w tajemniczych okolicznościach
rozbija się pociąg
przewożący ładunek
nuklearny. Wybitna
specjalistka od broni
nuklearnej dr Julia Kelly
uważa, że wypadek był
sﬁngowany, a naprawdę
chodzi o zakamuﬂowanie
kradzieży jednego z
pocisków.
01:45 Replikant
Oﬁarami obłąkanego
seryjnego zbójcy zwanego
„Pochodnią” padają matki
z małymi dziećmi
- martwe ciała podpala.
03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

20:00 Bilet do kina
- Wielkie oczy
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, Kanada,
2014, reż. Tim Burton,
wyk. Amy Adams
21:50 Prolog 30. Festiwalu
Kultury Żydowskiej
- koncert muzyki Dawida
Bajgelmana - Droga do
szczęścia - koncert
23:00 Seans kultowy - Maska
czerwonego moru
- ﬁlm fabularny
00:40 Urodzeni artyści
- Anna Bogusz
01:20 Wieczór kinomana
- Donbas - dramat
03:25 Rycerz pucharów
- ﬁlm obyczajowy
05:35 Teledysk
05:50 Jeszcze więcej kultury

20:00 22 kule
Emerytowany gangster
postanawia zemścić się
na przyjacielu po tym,
jak zostaje napadnięty i
pozostawiony przez jego
ludzi z 22 kulami w ciele.
22:15 Red
00:40 Boski żigolo
Czyściciel akwariów,
Deuce, rozpoczyna
pracę jako męska
prostytutka, aby
zarobić na odnowienie
apartamentu, który
zniszczył swojemu
pracodawcy.
02:20 Castle
03:25 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:05 Menu na miarę

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

15:50

Szkoła
Kosmiczny wykop
Wiza na miłość
Ten moment
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Ten moment
Hotel Paradise
Sierżant Bilko
- ﬁlm komedia, USA, 1996,
reż. Jonathan
Lynn, wyk. Steve
Martin, Dan Aykroyd,
Phil Hartman, Glenne
Headly, Daryl
Mitchell, Max Casella,
Chris Rock
Scooby-Doo
- ﬁlm przygodowy,
USA, Australia, 2002,
reż. Raja Gosnell,
wyk. Raja Gosnell, Freddie
Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar, Matthew Lillard,
Linda Cardellini, Rowan
Atkinson
KOMEDIA

17:45 Ja, ty i on
- ﬁlm komedia,
USA, 2006, reż. Anthony
Russo, Joe Russo, wyk.
Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon, Michael
Douglas, Seth Rogen
20:00 Harry Potter i więzień
Azkabanu
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2004, reż. Alfonso
Cuarón, wyk. Daniel
Radcliﬀe, Rupert Grint,
Emma Watson, David
Thewlis
23:00 Last Minute - ﬁlm
komedia, Polska, 2013
00:55 Zabójcy królowych
piękności
01:55 Druga strona medalu
02:35 Noc magii

TV 4
06:35 Tom i Jerry: Piraci i Kudłaci
07:55 Dzielna Mysz 08:15
Galileo 10:25 Powrót do
przyszłości 12:45 STOP
Drogówka 13:45 Matylda
Rodzice małej Matyldy nie
zajmują się dziewczynką, ojciec to handlarz używanymi
samochodami a matka cały
dzień poświęca grze w bingo.
15:50 Policjantki i Policjanci
18:50 Domowe rozgrywki
19:00 Galileo 20:00
Policjantki i Policjanci 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
00:05 Syrena Na tydzień przed
ślubem Jonah i jego drużbowie idą w miasto by spędzić
szaloną noc na clubbingu
i hulankach. Szukając mocnych wrażeń, postanawiają
odwiedzić tajemniczy klub.
01:50 Interwencja 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 - Lista przebojów

TV Trwam
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Nowenna przed
30. Rocznicą powstania
Radia Maryja 13:00 Procesja
dziejów 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:30
Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela”
14:35 Apokryfy 15:30 Wierzę
w Boga16:00 Informacje
dnia 16:10 Historia PL 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Mocni Jego mocą
17:55 Poczet Wielkich Polaków 18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

18 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

04:40 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
- magazyn
09:05 Weterynarze z sercem
09:35 Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
10:05 Wielkie rodziny
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Pasterz
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
12:00 Dookoła Bałtyku
- magazyn kulinarny
12:30 The Voice Kids - Finał
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:15 Na sygnale - serial
16:45 Lajk!
17:00 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP
17:15 Moje życie XXL
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
18:55 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
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
12:35 Tajemnica zawodowa
- serial, Polska
13:35 Power Couple - program
rozrywkowy
15:05 Wonder Woman - ﬁlm
przygodowy, USA, Chiny,
Hong Kong, 2017, reż.
Patty Jenkins, wyk. Gal
Gadot, Chris Pine, Connie
Nielsen, Robin Wright
18:00 Równi sobie
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:45 Asterix kontra Cezar
09:25 Fantastyczna czwórka
Wynalazca, astronauta i
naukowiec dr Reed staje
na czele ekspedycji, która
wyruszy na spotkanie
kosmicznej burzy. Ma nadzieję, że dzięki wyprawie
uda mu się rozszyfrować zagadki kodu
genetycznego człowieka,
a zdobytą w ten sposób
wiedzę wykorzystać dla
dobra całego rodzaju
ludzkiego. Początkowo
ekspedycja przebiega
bez najmniejszych
niespodzianek... do chwili,
gdy Reed przekonuje się,
że źle obliczył szybkość
nadciągającej burzy.
11:45 Kung Fu Panda 2
13:35 Ninja Warrior Polska
15:35 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia w Prawosławnym Seminarium
Duchownym w
Warszawie
08:25 Od ucha do ucha
- Śladami wielkich
kompozytorów
09:30 Od ucha do ucha - Nie
- Wielka Orkiestra
10:50 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
11:55 Trzeci punkt widzenia
12:30 Czerwony żółw
- ﬁlm animowany
14:05 Bilet do kina - Wielkie
oczy - ﬁlm obyczajowy
16:00 Beethoven - Ostatnie
sonaty - koncert
17:15 Niedziela z... Andrzejem Mastalerzem
18:05 Niedziela z... Andrzejem Mastalerzem Badyle - spektakl
19:05 Niedziela z...Andrzejem Mastalerzem

06:00 Rodzinny interes
Trzeci sezon serialu
„Rodzinnyinteres”opowiadającego o perypetiach
pracowników i klientów
salonufryzjerskiegooraz
warsztatu samochodowego.
08:50 Przygody małego
Remiego
Gdy Remi miał 10 lat,
mieszkał z mamą na wsi.
Żyli skromnie, ale niezbyt
im to przeszkadzało i byli
niezwykle szczęśliwi.
Przybycie niespodziewanego gościa sprawiło,
że Remi był zmuszony
do ucieczki.
11:00 Kadet Kelly
13:15 Najpiękniejsze
baśnie: Śpiąca
królewna
14:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Kopciuszek

MAGAZYN

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

MAGAZYN

FILM KOSTIUMOWY

FILM OBYCZAJOWY

14:25 Okrasa łamie
przepisy - magazyn
kulinarny
14:55 Policzmy się
dla Polski - felieton
15:05 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
16:05 Sekretne życie kotów
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:15 To był rok!
22:25 Zakochana Jedynka
- Orchidea miłości
- komedia, prod. USA
00:05 Podróż do Indii - ﬁlm
obyczajowy
02:55 Latarnik - ﬁlm TVP

21:00 Czarne złoto
- ﬁlm przygodowy,
prod. Katar, Francja,
2011, reż. Jean - Jacques
Annaud, wyk. Antonio
Banderas, Tahar Rahim,
Freida Pinto, Mark Strong
23:20 Kino bez granic
- Obława
- dramat, prod. Niemcy,
Francja, Węgry, 2010,
reż. Rose Bosch, wyk. Jean
Reno, Melanie Laurent,
Gad Elmaleh
01:35 Kierowca
- ﬁlm fabularny, prod.
Polska
03:15 Historia kina
w Popielawach
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1998
04:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Szybcy i wściekli VIII
- ﬁlm sensacyjny, Chiny,
Japonia, USA, 2017,
reż. F. Gary Gray,
wyk. VinDiesel, Jason
Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez,
Tyrese Gibson, Charlize
Theron, Kurt Russell
00:25 Wyścig po życie
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Bułgaria, 2013, reż. Courtney Solomon, wyk. Ethan
Hawke, Selena Gomez,
JonVoight, Rebecca Budig,
Paul Freeman
02:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:15 Uwaga!
- magazyn
03:35 Noc magii

17:35 Nasz Nowy Dom
- magazyn
18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo
w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:05 Nice Guys.
Równi goście
March i gruboskórny
mięśniak do wynajęcia
Jackson Healy nie pałają
do siebie sympatią.
00:45 Niezniszczalni 2
- ﬁlm akcji
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Niebezpieczne
związki - ﬁlm
kostiumowy
22:10 Człowiek w dziczy
- western, prod. USA
24:00 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
00:35 Egzorcysta - horror,
prod. USA, 1973
02:45 Teraz animacje!
- Wychodzę po papierosy
03:00 Teraz animacje!
- Manifestacja geniuszu
w czterech aktach
03:25 Kino nocne
- Rajska jabłoń
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1985,
reż. Barbara Sass
05:15 Byłem generałem
Wehrmachtu
- ﬁlm dokumentalny

16:00 Wyspa Nim
Tajemniczą wyspę zamieszkuje Nim wraz z ojcem.
Kiedy mężczyzna znika
bez śladu, córka prosi o
pomoc słynnego bohatera,
Alexa Rovera.
18:00 Ella zaklęta
20:00 Red 2
22:10 Cienki Bolek
00:15 RickyBobby:
Demon prędkości
02:20 Dyżur - serial
dokumentalny
02:55 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes

TVN 7
05:15
06:15
06:30
07:30
08:00
12:00
14:00
15:00

17:00

Szkoła
Kosmiczny wykop
Wiza na miłość
Ten moment
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Hotel Paradise
Ślub od pierwszego
wejrzenia
Farciarz Gilmore
- ﬁlm komedia, USA, 1996,
reż. Dennis Dugan, wyk.
Adam Sandler, Christopher
McDonald, Julie Bowen,
Frances Bay, Carl Weathers, Richard Kiel
Harry Potter i więzień
Azkabanu
- ﬁlm przygodowy, USA/
Wielka Brytania, 2004,
reż. Alfonso Cuarón, wyk.
Daniel Radcliﬀe, Rupert
Grint, Emma Watson,
David Thewlis, Michael
Gambon, Alan Rickman,
Maggie Smith

FILM PRZYGODOWY

20:00 300 - ﬁlm przygodowy,
USA, 2006, reż. Zack Snyder, wyk. Gerard Butler,
Lena Headey, Dominic
West, David Wenham,
Vincent Regan
22:30 Miss agent - ﬁlm komedia, USA, 2000, reż. Donald
Petrie, wyk. Sandra
Bullock, Michael Caine,
Benjamin Bratt, Candice
Bergen
00:50 Oldboy: Zemsta
jest cierpliwa
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Spike Lee, wyk.
Josh Brolin, Elizabeth
Olsen, Sharlto Copley,
Samuel
L. Jackson
03:00 Druga strona medalu
03:40 Noc magii

TV 4
06:00 Dzielna Mysz 06:15 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
07:20 Tom i Jerry: Magiczna
fasola 08:30 Powrót do
przyszłości 10:55 Galileo
11:55 STOP Drogówka
12:55 Gwiazdy Kabaretu 13:55
Myśl jak facet 2 Cedric jest
szczęśliwy bo uciekł od
żony i szpanuje sportowym
autem, Bennett i Tish mają
nadzieję, że w czasie romantycznego weekendu w ich
małżeństwie znów zaiskrzy.
16:10 Moneyball Manager
Oakland Athletics Billy Beane
rzuca wyzwanie systemowi
i konwencjonalnej wiedzy.
19:00 Galileo
20:00 Wstrząsy 6 22:05 Godziny
strachu Neil Randall żyje
amerykańskim snem. 00:05
Gwiazdy Kabaretu 01:10
Śmierć na 1000 sposobów
02:05 Interwencja 02:25
Disco Polo Life

TV Trwam
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:30 Jesteśmy
katolikami 12:00 Regina
Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem 12:20 Wieś - to też
Polska 13:30 Papież Polak
do Rodaków 13:55 Opowieść
o świętym Polikarpie 15:30
Akita 101 Łez
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP 17:15
100 cudownych miejsc na
świecie. Miasto San Miguel
de Allende, Meksyk 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 Jasnogórski
21:20 Informacje dnia

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial
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 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski felieton
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 BBC w Jedynce Szpiedzy wśród zwierząt

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:15 Policzmy się dla Polski
06:25 Coś dla Ciebie
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:05 Pogoda Flesz
10:10 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:20 Program rozrywkowy
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:00 Koło Fortuny
15:05 Górscy ratownicy - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
Policzmy się dla Polski
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga - serial
Teleexpress
Jaka to melodia?
Klan - telenowela TVP
Kasta - serial
Jeden z dziesięciu
Wiadomości
Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
22:35 Świat bez ﬁkcji
23:40 Warto rozmawiać
00:40 Orchidea miłości
- komedia
02:15 Lato w Prowansji
14:50
15:00
15:15
15:35
16:05
17:00
17:15
17:55
18:20
18:55
19:30
20:10

15:50 Zainwestuj
w marzenia
- serial TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:05 Program rozrywkowy
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Mata Hari - serial
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Syn Szawła - dramat
01:35 Warto kochać - serial

TVN
05:05
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
14:55
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10
20:15
20:55
21:30

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 - obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial
Milionerzy
Totalne remonty
Szelągowskiej
KOMEDIA

22:30 Szefowie wrogowie
- ﬁlm komedia,
prod. USA 2011,
reż. Seth Gordon,
wyk. Jason Bateman,
Charlie Day, Jason
Sudeikis, Jennifer Aniston,
Colin Farrell, Kevin
Spacey, Donald Sutherland, Jamie Foxx, Julie
Bowen
00:30 The shooter
- serial, USA
01:35 Co za tydzień
- magazyn
02:15 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:35 Noc magii
04:00 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska

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 2
Lider Barney Ross,
specjalista od walki wręcz
Yin Yang, nożownik Lee
Christmas, nieobliczalny
Gunnar Jensen - otrzymują
zadanie od agenta CIA,
Churcha . Mają udać się do
Albanii i przechwycić pewien obiekt ze strąconego
samolotu.
22:25 Jack Reacher:
Jednym strzałem
W Pittsburghu zostaje
zastrzelonych pięć
przypadkowych osób.
01:05 W ciemności
04:25 Kabarety
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

19 kwietnia
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TVP Kultura
07:00
08:10
09:35
09:55
11:00
12:35
12:45
13:15
14:10

16:00

17:30
17:55
18:30
18:55

Muzyczny poranek
Tego się nie wytnie
Tego się nie wytnie
Reżyserzy
Polskie drogi
- serial TVP
Nyosha - ﬁlm animowany,
prod. Izrael, 2012
Samotność - ﬁlm
animowany
Niedziela z... Andrzejem Mastalerzem
Wolne Miasto - dramat,
prod. Polska, 1958, reż.
Stanisław Różewicz, wyk.
Włodzisław Ziembiński,
Kazimierz Wichniarz
Riﬁﬁ po sześćdziesiątce
- komedia, prod.
Polska, 1989, reż. Paweł
Trzaska, wyk. Mieczysław
Czechowicz
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia
Informacje kulturalne
Dickensiada - serial

FILM FABULARNY

20:00 Kino Mocnych
Wrażeń - Wybuch
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1981,
reż. Brian De Palma
21:55 Kronos - Hamlet
- magazyn kulturalno-społeczny
22:35 Panorama
kina polskiego
- Letnie przesilenie
- ﬁlm fabularny
00:25 Scena taneczna - Salsa i
tango - magazyn
00:50 Scena taneczna
01:25 Rok 2020
01:50 Informacje kulturalne
02:25 Żelazna klasyka - Oto
jest głowa zdrajcy
04:30 List z Masanjia - ﬁlm
05:40 Jeszcze więcej kultury
05:45 Zakończenie

TV Puls

TVN 7

TV 4

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
20:00 Uciec, ale dokąd?

05:55 Szkoła
06:55 Szpital
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:30 Rozwód. Walka
o wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
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 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles.
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
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.
23:35 Wzór 00:40 Śmierć
na 1000 sposobów 01:30
Pękniesz ze śmiechu

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

21:55 Red 2
Emerytowani agenci CIA
próbują odnaleźć broń
masowego rażenia.
00:05 Hanna
Szesnastoletnia Hanna,
która od dziecka była
szkolona przez ojca na
doskonałą zabójczynię,
musi zmierzyć się z
równie niebezpiecznymi
agentami wywiadu.
02:35 Taki jest świat
- program informacyjny
03:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes

21:30 Last Minute
- ﬁlm komedia, Polska,
2013, reż. Patryk Vega,
wyk. Wojciech Mecwaldowski, Aldona Jankowska, Klaudia Halejcio,
Bartłomiej Świderski
23:30 Sierota
- ﬁlm horror,
USA, Kanada, Francja,
Niemcy, 2009, reż. Jaume
Collet-Serra, wyk. Vera
Farmiga, Peter Sarsgaard,
Isabelle Fuhrmann,
CCH Pounder, Jimmy
Bennett
02:00 Zabójcy królowych
piękności
03:00 Druga strona
medalu
- talk show
03:40 Noc magii

TV Trwam
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 Filmowe
Życiorysy. Wichura - Zielony
Trójkąt 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry
14:30 Nie oplataj mnie śmierci
15:30 Narodowe Sanktuarium Maryjne w Subukia
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Sanktuaria polskie 16:30 Zew
natury 16:55 Świadkowie
17:25 Kolory Świętości 17:30
Natura obiektywnie 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

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

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
Kościół z bliska
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Policzmy się dla Polski
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Kasta
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Natura w Jedynce
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia? 17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - Celebrytka
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Wielkie rodziny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:25 Stadnina - ﬁlm
02:05 Ratownicy - serial TVP
02:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
03:55 Film dokumentalny

20 kwietnia
TVP 2

TVN

POLSAT

04:55 Cafe piosenka
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:20 Policzmy się dla Polski
06:25 Symbol życia
i zwycięstwa - reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja,
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny - teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Treścią fabuły jest
działalność biura detektywistycznego z Warszawy,
prowadzonego przez
Bronisława Malanowskiego (Bronisław Cieślak).
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

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
22:35 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Ludzkie historie
01:00 Austeria - dramat
02:55 Monster - ﬁlm fabularny
04:55 Rodzinka.pl - serial
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Żywioły Saszy
- Ogień
- serial, Polska
Po latach spędzonych
w Wielkiej Brytanii, gdzie
przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w
zawodzie proﬁlerki, Sasza
Załuska wraca do Polski
i niemal natychmiast
otrzymuje swoje pierwsze
zadanie.
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Grzesznica - serial, USA
01:00 Oszuści - serial, USA
02:00 Uwaga! - magazyn
02:20 Noc magii

20:05 Więzień labiryntu
Ekranizacja pierwszej
części bestsellerowej
trylogii Jamesa Dashnera.
Chłopak, który nic nie
pamięta, budzi się w środku mrocznego labiryntu
rządzonego przez
tajemnicze siły. Razem z
innymi uwięzionymi szuka
sposobu ucieczki.
22:40 Czterej bracia
Pasjonująca opowieść
o braterskiej miłości,
zdradzie i zemście
stworzona przez Johna
Singletona.
00:55 Kongo
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:30
08:05
08:30
08:55
09:25
11:00
12:45
13:30
14:55
16:05
17:35
17:55
18:30
18:55
20:00
21:50
23:35
23:55
00:20

Teledysk
Informacje kulturalne
Rok 2020
Wydarzenie aktualne
Riﬁﬁ po sześćdziesiątce
- komedia
Polskie drogi - serial
Na kredyt
- ﬁlm obyczajowy
Tego się nie wytnie
- talk-show
Pierre Richard
Diabły, diabły - dramat
Co dalej? - program
publicystyczny
Tamte lata, tamte dni magazyn
Informacje kulturalne
Dickensiada - serial
Teatr Telewizji
- Szekspir Forever!
Lekkie obyczaje - Mów
mi Vincent - komedia
Co dalej?
Informacje kulturalne
Młoda Polska - Adaptacja

FILM FABULARNY

00:55 Panorama
kina polskiego
- Letnie przesilenie
- ﬁlm fabularny, prod.
Polska, Niemcy, 2014
02:40 Kino Mocnych
Wrażeń - Wybuch
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, 1981, reż. Brian De
Palma, wyk. Maurice
Copeland, John McMartin,
Deborah Everton, John
Patrick McNamara, Curt
May, Peter Boyden, John
Travolta, Nancy Allen
04:40 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:50 Zakończenie

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
Serial ukazuje perypetie
uroczej dziewczyny o
imieniu Milagros, która
wychowywała się u sióstr
zakonnych oraz bogatego
młodzieńca Ivo.
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Uciekaj albo walcz

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

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:25 Z miłości
do dziecka 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 10:55
Detektywi w akcji 11:55
Kobra - oddział specjalny
Każdy kolejny odcinek to
odrębna tematyka.
12:55 STOP Drogówka 13:55
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 Zdobycz Tom Newman zabiera swoją nową żonę Amy
i dwójkę nastoletnich dzieci
na wakacje do Afryki.23:25
Wzór 00:25 Śmierć na 1000
sposobów 01:50 Pękniesz ze
śmiechu

THRILLER

FILM SENSACYJNY

22:10 Połączenie
- thriller
Operatorka linii alarmowej
odbiera telefon od
dziewczyny uwięzionej
w bagażniku samochodu
porywacza.
00:10 Potęga strachu
Pracujący na usługach
włoskiej maﬁi Joey próbuje odnaleźć pistolet użyty
podczas gangsterskich
porachunków, w których
zginął skorumpowany
policjant.
02:30 Dyżur - serial
dokumentalny
03:10 Wojciech
Cejrowski. Boso
- Teksas
03:55 Biesiada
na cztery pory roku

21:30 Szukając
sprawiedliwości
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1991, reż. John
Flynn, wyk. Steven
Seagal, William Forsythe,
Jerry Orbach, Jo Champa,
Shareen Mitchell, Gina
Gershon
23:35 300 - ﬁlm przygodowy,
USA 2006, reż. Zack Snyder, wyk. Gerard Butler,
Lena Headey, Dominic
West, David Wenham,
Vincent Regan, Michael
Fassbender, Rodrigo
Santoro
02:05 Zabójcy królowych
piękności
03:05 Druga strona
medalu
03:45 Noc magii

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
Polski w rysunkach 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 z Jasnej Góry
14:30 Cena nadziei 15:50
Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Reﬂeksje nad Psalmem XXIII
17:00 100 cudownych miejsc
na świecie 17:10 Prosto
o gospodarce 17:30 Rajd Katyński 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potraﬁ
19:45 Modlitwa20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Czołówka. Natura w
Jedynce
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2014
06:25 Program gminy
żydowskiej
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 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
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku

PROGRAM ROZRYWKOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:00 Policzmy się dla Polski
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:00 Dżingiel Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Geniusze
i marzyciele. Józef
Hofmann - ﬁlm
22:05 Czołówka Historia
bez tajemnic
22:10 Historia bez tajemnic
23:05 Deep State:
tajny układ
24:00 Maximum Ride - ﬁlm

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
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 dobre i na złe
21:45 Serial fabularny
22:45 The Good Doctor
23:35 Zanim się pojawiłeś
- ﬁlm obyczajowy
01:35 Geniusz: Picasso
02:35 Piesza wędrówka
- cykl dokumentalny

29
21 kwietnia

program tv
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Tajemnica zawodowa
- serial, Polska
22:30 Gang Story
- ﬁlm sensacyjny,
Francja, Belgia, 2011,
reż. Olivier Marchal, wyk.
Tcheky Karyo, Gérard
Lanvin, Daniel Duval,
Lionnel Astier
00:45 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:20 Tajemnica zawodowa
- serial, Polska
02:15 Uwaga!
- magazyn
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
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn prod. Polska
21:05 Komisarz Mama
KOMEDIA OBYCZAJOWA

22:05 Na Wspólnej
- komedia obyczajowa
Niełatwo jest znaleźć
sposób na blondynkę,
zwłaszcza gdy jest
ona - wbrew krążącym
o niej dowcipom - nie
tylko piękna, ale i wykształcona, inteligentna
i pełna nieodpartego
uroku. Przekonuje się o
tym Ted, beznadziejnie
zakochany w Mary, którą
ostatni raz widział na balu
maturalnym trzynaście lat
temu.
00:50 Prawdziwa
historia
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z... Andrzejem Mastalerzem
09:25 Diabły, diabły - dramat
psychologiczny
11:00 Polskie drogi - serial
12:40 Ciemnego pokoju nie
trzeba się bać - ﬁlm
krótkometrażowy
13:20 Rzecz Polska - Fotel RM
58 - cykl dokumentalny
13:35 Aleksander Kotsis.
Odcienie realizmu
13:55 Tamte lata, tamte dni Halina Kunicka
14:30 Rzeźbiarka snów.
Helaine Blumenfeld
- ﬁlm dokumentalny
15:40 Ciemnoniebieski świat
- dramat wojenny
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Dickensiada - serial

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 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
20:00 Porwany

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

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:25 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 Snajper: Kolejne starcie
Podczas służby dla sił ONZ
w Republice Konga sierżant
Brandon Becket otrzymuje
rozkaz ewakuowania
europejskiego farmera
z zagrożonych terenów. Gdy
dociera na miejsce jego oddział dostaje się pod ostrzał
snajpera.23:30 Wzór 00:25
Śmierć na 1000 sposobów

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

FILM SENSACYJNY

20:00 Genialna przyjaciółka
- serial, prod. Włochy
21:10 Na wschód od
Hollywood - Nienasyceni
- dramat, prod. Włochy,
Francja, 2015, reż. Luca
Guadagnino, wyk. Ralph
Fiennes, Dakota Johnson,
Matthias Schoenaerts
23:25 Więcej niż ﬁkcja
- Cała naprzód
00:30 Jazz - 28 Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Jazzowej Jazz Jamboree
‘86. Niemen, Urbaniak,
Karolak - koncert
01:05 Co dalej? - program
publicystyczny
01:30 Informacje
kulturalne
01:50 Lekkie obyczaje - Mów
mi Vincent - komedia

21:55 Dom na końcu ulicy
- thriller
Nastolatka wraz
z matką zamieszkują
w domu, który znajduje
się naprzeciwko miejsca,
gdzie cztery lata wcześniej
doszło do makabrycznej
zbrodni.
00:00 22 kule
02:15 Dyżur - serial
dokumentalny
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

21:40 Zawód: szpieg
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
2001, reż. Tony Scott, wyk.
Robert Redford, Brad Pitt,
Catherine McCormack,
Stephen Dillane,
Larry Bryggman, Marianne
Jean-Baptiste
00:15 Detoks
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Jim
Gillespie, wyk. Sylvester
Stallone, Kris Kristofferson, Tom Berenger,
Jeﬀ rey Wright, Robert
Patrick, Charles S. Dutton,
Dina Meyer, Sean Patrick
Flanery
02:20 Zabójcy królowych
piękności
03:30 Noc magii

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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

22 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Program katolicki
08:00 Wiadomości
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
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 To się opłaca - magazyn
12:45 Zainwestuj w marzenia
12:50 Czołówka. Natura
w Jedynce
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
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?

05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:25 Smaki świata
po polsku - magazyn
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
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
18:45 Kozacka miłość - serial

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

TELENOWELA

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:00 Dżingiel 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
23:50 Tanie Dranie
00:35 Londyńczycy - serial
01:30 Nowa - serial TVP
02:30 Ocaleni
- reality show
03:35 Sprawa dla reportera
04:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre i
na złe i Na sygnale
- felieton
20:55 Na sygnale
- serial fabularyzowany
prod. TVP
21:50 Serial fabularny
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Jutro nie umiera
nigdy
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, Wielka Brytania
01:45 Facet do wymiany
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 2017
03:50 Bez tożsamości - serial
04:30 Art Noc
- koncert zespołu Wilki
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 Vinci
- ﬁlm komedia,
Polska, 2004, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Robert
Więckiewicz, Borys Szyc,
Jan Machulski, Kamilla
Baar, Marcin Dorociński
00:55 Żywioły Saszy
- Ogień
- serial, Polska
01:55 Uwaga!
- magazyn
02:15 Noc magii
03:40 Szpital - program
obyczajowy

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
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
21:05 Przyjaciółki
FILM OBYCZAJOWY

22:05 Podróż
przedślubna
Holmes za dwa dni
ma zostać mężem
Bridget Cahill.
Państwo Cahill nie
są entuzjastycznie
nastawieni do małżeństwa
córki. Podobnie
jak jej były chłopak,
Steve. Do tego ślub
zaplanowano w Savannah
w stanie Georgia,
a sprawy rodzinne
zatrzymują Bena Nowym
Jorku. Wreszcie Ben
wsiada do samolotu
z nadzieją, że niedługo
wyląduje w Savannah.
00:30 Świat według
Kiepskich
01:15 Zakończenie

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledysk
07:55 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni magazyn
08:55 Ciemnoniebieski świat
- dramat wojenny
11:00 Polskie drogi - serial
12:40 Komeda - spotkanie
przyjaciół - reportaż
13:30 Rok 2020
13:55 Trzeci punkt widzenia
14:40 Alfabet Greenawaya
- ﬁlm dokumentalny
16:05 Wyprawa w przeszłość ﬁlm przygodowy
17:35 Co dalej?
17:55 Rzecz Polska
18:10 Idzie młodość. I Grupa
Krakowska - reportaż
18:30 Informacje
kulturalne
18:55 Dickensiada - seria
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Czwartkowy
klub ﬁlmowy
- Wstęp do ﬁlmu

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Gorący pościg
Mało ogarnięta policjantka
musi eskortować świadka
koronnego do sądu. Po
drodze mają mnóstwo
przygód.

KOMEDIA

KOMEDIA

21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Boska
Florence
- komedia
23:25 Tego się nie wytnie
ekstra
23:45 Magazyn Rolling
Stone, reportaże
znad krawędzi
- ﬁlm dokumentalny
00:35 Co dalej? - program
publicystyczny
00:55 Informacje kulturalne
01:30 Na wschód od
Hollywood - Nienasyceni
- dramat
03:40 Kino nocne - Strajk
artystów - ﬁlm
05:40 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:55 Jeszcze więcej kultury
05:55 Zakończenie

21:50 Gorąca laska
- komedia
Najładniejsza
nastolatka w szkole
budzi się rano jako mało
atrakcyjny trzydziestolatek.
23:55 Facet pełen uroku
01:55 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
02:30 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
02:55 Taki jest świat
- program informacyjny
03:50 Menu na miarę
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:50
06:50
07:50
08:25
08:30
09:30
11:30
12:00
13:00
14:00
14:30
15:30
16:30
17:30
18:00
19:00
19:30
20:00
20:30

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

21:30 Siostry
- ﬁlm komedia, USA, 2015,
reż. Jason Moore, wyk.
Tina Fey, Amy Poehler,
Maya Rudolph, James
Brolin, Dianne Wiest,
John Cena
00:00 Dziewczyna
z portretu
- ﬁlm obyczajowy,
Niemcy, USA, Wielka
Brytania, Belgia, Dania,
Japonia, 2015, reż. Tom
Hooper, wyk. Eddie
Redmayne, Alicia
Vikander, Ben Whishaw,
Matthias Schoenaerts,
Sebastian Koch, Amber
Heard
02:30 Zabójcy królowych
piękności
03:35 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom - magazyn
prod. Polska 09:00 Sędzia
Judy 09:25 Z miłości do
dziecka 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka - magazyn prod.
Polska 13:55 Galileo
14:55 Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:40 Straszny ﬁlm 3. Po
ukończeniu college’u
nieszczęsna Cindy Campbell
pracuje jako reporterka dla
telewizyjnych wiadomości.
23:25 Wzór 00:20 Śmierć na
1000 sposobów 00:45 Ucho
Prezesa - serial komediowy
prod. Polska

TV Trwam
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 - historia
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela”
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:30 Objawienie w Paray
15:25 Ja głuchy 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Z wędką nad
wodę w Polskę i Świat 16:35
Porady Medyczne Bonifratrów 17:00 Akademia pro-life 17:05 Petra - tajemnicze
miasto 17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel
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Fot. użyczone (Archiwum Doroty Bajtały i Zdzisława Żydka)

» Młodziutka Małgorzata Rejdych (na pierwszym
planie) oraz Paulina Kajetanowicz (w głębi kortu),
która również grała w reprezentacji Polski

Byli przed Świątek
Jeśli myślicie, że tenis ziemny to niszowa dyscyplina sportu,
zwłaszcza w robotniczym mieście, jakim był Wałbrzych, w którym dominował przemysł ciężki, jesteście w błędzie. Może nie
było tu talentów na miarę Igi Świątek czy Huberta Hurkacza, ale
w kilku klubach biegano po korcie, uganiając się za żółtą jak cytryna piłeczką.
Pierwszą sekcję tenisa ziemnego
w Wałbrzychu założono w Górniku.
Był rok 1946. Była to zasługa wielkiego miłośnika tej gry Ryszarda
Łysakowskiego. Sekcję tworzyli
Mieczysław Ropek, Jan i Zbigniew
Suchodolscy, Jan Gadomski, Jan
Mendel czy Zdzisław Bajtała. Nazwisko tego ostatniego radzimy
zapamiętać.
Sekcja pod szyldem Górnika
przetrwała prawie 10 lat. Pod
koniec lat 40. wcielono do niej
najlepszych zawodników z KS Victorii, dzięki czemu zyskano dobrą
bazę treningową na Sobięcinie.
Grywano też na dobrze utrzymanych kortach w Szczawnie-Zdroju.
Najbardziej znaną zawodniczką w
tym czasie była Maria Kudelska,
mistrzyni i wicemistrzyni Dolnego
Śląska. W 1952 roku debel Zdzisław Bajtała – Waldemar Hajduk
zajął drugie miejsce w mistrzostwach okręgu. Ten sam wynik
osiągnął mikst Katarzyna Paprocka – Waldemar Hajduk. Dwa lata

» Wałbrzyski trener Zdzisław Bajtała wraz ze swoim podopiecznym z Zagłębia,
Czesławem Dobrowolskim. Tu obaj w dresach reprezentacji Polski
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później mistrzem Dolnego Śląska w
singlu został Czesław Rowiński, a
po złote medale w deblu w tym samym roku sięgnął w regionie duet
Rowiński – Bajtała. W rozgrywkach
drużynowych tenisiści Górnika w
1950 roku zdobyli mistrzostwo, a
rok później wicemistrzostwo Dolnego Śląska. Tenis ziemny nie mógł
równać się z piłkarzami, dlatego w
maju 1955 roku zdecydowano się
na oddanie sekcji do rywala zza
miedzy, Górnika Thorez, później
przemianowanego na Zagłębie.
W połowie lat 60. do Wałbrzycha
przyjechała ze Szczecina wraz z
rodziną młodziutka Małgorzata
Rejdych. Wykazująca wielki tenisowy talent. Nie mogła trafić lepiej.
Pod skrzydła wziął ją znakomity
wychowawca i szkoleniowiec Zdzisław Bajtała, który w Zagłębiu zajmował się trenowaniem młodych
tenisistów. Był też szkoleniowcem
w kadrze Polski. Potwierdzeniem
umiejętności młodej zawodniczki
był rozegrany w Warszawie turniej
o puchar Bohdana Tomaszewskiego, w którym Małgorzata Rejdych
zwyciężyła. Dwa lata z rzędu – w
1966 i 1967 roku Zagłębie okazało się najlepsze w drużynowych
mistrzostwach okręgu. Również w
1971 wałbrzyski klub był najlepszy
na Dolnym Śląsku, a w zawodach
po raz... 25 wziął udział Zdzisław
Bajtała. Jego wychowankowie
zaczęli natomiast występować
w reprezentacji Polski. Najpierw
juniorów, potem seniorów. Byli to
Małgorzata Rejdych, Czesław Dobrowolski i Jerzy Jasiński. Zresztą
Rejdych wielokrotnie była medalistką MP. W 1973 roku wygrała
krajowy czempionat w hali wśród
juniorek, podobnie jak Jerzy Jasiński. W tym samym roku Czesław
Dobrowolski doskonale wypadł
podczas turnieju w Hawanie. Skoro
jesteśmy przy zagranicznych występach, trzeba koniecznie odnotować
start Małgorzaty Rejdych i Jerzego
Jasińskiego w turnieju juniorów
podczas słynnego Wimbledonu.
Było to w 1973 roku, tym samym,
w którym drużyna tenisistów Zagłębia Wałbrzych awansowała do
I ligi. W następnym roku swoją
klasę potwierdziła Rejdych, która
zwyciężyła najpierw w zawodach
na Kubie, a następnie błysnęła
formą podczas turnieju w Rzymie.
W 1975 roku została potrójną mistrzynią Polski juniorów: w singlu,
deblu i mikście. Stając się pierwszą
rakietą nad Wisłą.
Narodowe bar wy często reprezentowali wspomniani Dobrowolski, Jasiński oraz Paulina
Kajetanowicz, która przeszła z
Chełmca do Zagłębia. W 1976
roku wałbrzyscy tenisiści zostali
drużynowymi wicemistrzami Polski,
przegrywając walkę o złoto z Olimpią Poznań. Rok później podczas
MP w Jeleniej Górze niespodziankę
sprawił Czesław Dobrowolski,
który w półfinale imprezy pokonał
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» Krzysztof Jakóbczyk odebrał pozłacaną piłkę w nagrodę za
znalezienie się w najlepszej piątce sezonu zasadniczego.
Markowy zegarek z kolei trafił do Macieja Bojanowskiego,
najlepszego zawodnika marca w Suzuki 1 Lidze

» Jerzy Jasiński, przez wiele lat pierwsza rakieta Zagłębia
Wałbrzych

Wojciecha Fibaka 2:1 (6:4,
6:7, 6:4). Po wyjściu za mąż
Małgorzata Rejdych-Żydek
w latach 80. trzykrotnie zdobywała mistrzostwo Polski w
singlu (1981, 1983, 1985).
Kilkukrotnie stawała też na
podium MP w deblu i mikście. Rejdych-Żydek była najsilniejszym punktem żeńskiej
reprezentacji Polski.
Zagłębie pr zez
kilka sezonów
liczyło się w
stawce drużyn walczących o MP.
Małgorzata Rejdych
długo grała
w tenisa. Po
opuszczeniu
Zagłębia biegała
po kortach w klubie
Dahlemer Berlin.
Końcówka lat
80. to nie
b y ł

najlepszy okres do uprawiania sportu w Wałbrzychu.
Wszystko z powodu decyzji
o zamknięciu kopalń. Tenisiści ziemni też zaczęli borykać
się z wieloma kłopotami.
Wa r t o j e s z c z e w s p o mnieć, że nie żyją już dwie
ikony wałbrzyskiego tenisa
ziemnego. W czerwcu 2013
roku pożegnaliśmy nieodżałowanego trenera
Zdzisława Bajtałę,
który odszedł w
wieku 86 lat, a
w marcu 2016
roku, mając
zaledwie 58
lat, zmarła najlepsza tenisistka, jaka kiedykolwiek grała w
barwach Zagłębia,
Małgorzata Rejdych-Żydek.

» Małgorzata Rejdych, najlepsza tenisistka, jaka
kiedykolwiek grała w barwach Zagłębia

Tomasz Piasecki

Dwa dni, dwa oblicza
Górnik Trans.eu Wałbrzych blisko awansu do półfinału
Suzuki 1 Ligi! W serii do trzech zwycięstw prowadzi w
ćwierćfinale z Weegree AZS Politechniką Opolską 2:0.
Hotel Paradise to takie telewizyjne show, gdzie młodzi ludzie dobierają się w
pary, walcząc o finał i kasę.
A wszystko to w nadmorskiej scenerii, zaraz przy plaży,
gdzie drinki, palmy i luksus
są na porządku dziennym. W
jednym z odcinków niejaki
Kamil zapewnił Karolinę, że
może mu zaufać, bo ją wybierze, po czym w momencie
decyzji postawił na Olę, skazując wściekłą i zdradzoną z
tego powodu dziewczynę na
odpadnięcie z programu. Szok
u innych uczestników (oraz
internautów) zdawał się nie
mieć końca.
Na koszykarskim parkiecie
zszokował obserwatorów
także Górnik. W pierwszym
meczu ćwierćfinału Suzuki
1 Ligi zdemolował Politechnikę Opolską. To duża niespodzianka, bo w rundzie
zasadniczej nasi, choć dwukrotnie triumfowali, mieli z
akademikami trudne przeprawy. W przeciwieństwie
do uczestników rajskiego telewizyjnego show, Górnikom
można zaufać – zwłaszcza
trenerowi Łukaszowi Grudniewskiemu, bo wydaje się,
że jego podopieczni osiągają
szczyt formy w decydującej

fazie rozgrywek. Mecz nr 1
był najlepszym jak do tej pory
w całym sezonie, również pod
względem skuteczności z gry
(56 proc.). Nasi zagrali bardzo
zespołowo, wszyscy zawodnicy punktowali, a klasą dla
siebie był Krzysztof Jakóbczyk,
który w 18 min. zdobył 18 pkt.
A goście? Zawiedli przede
wszystkim liderzy. Bartosz
Jankowski zdobył ledwie 2
punkty i po raz pierwszy od
13 meczów nie trafił ani razu
za 3. Z niezłej strony pokazał
się urodzony w Stanach Zjednoczonych Artur Łabinowicz,
autor 17 „oczek” i niezwykle
efektownego wsadu na początku spotkania.
Mecz numer 2 w niczym
nie przypominał tego rozegranego dzień wcześniej.
Drinki z palemką trzeba było
odstawić na bok. Opolanie
wyciągnęli wnioski i spowolnili naszych. Górnicy
prowadzili do przerwy 41:33,
później dwukrotnie odskakiwali na trzynaście „oczek”. O
tym, jak zdobywa się punkty,
przypomniał sobie jednak
Bartosz Jankowski. 24-letni
rzucający gości seryjnie trafiał za trzy, w całym meczu
zdobył 22 punkty i na spółkę
z doświadczonym Adamem

Kaczmarzykiem utrzymywał
swoją drużynę przy życiu w
tym meczu. Przy stanie 86:83
ten drugi rzucał z dystansu na
remis, ale piłka w cyrkowy
sposób wykręciła się z obręczy. Już wtedy dramaturgia
meczu przebiła tę znaną z
Hotelu Paradise. Kaczmarzyk
złapał się za głowę, ale faulowany przy zbiórce Artur Łabinowicz otrzymał dwa rzuty
wolne. Amerykanin, z polskim paszportem, miał swoje problemy w niedzielnym
starciu. Teraz trafił raz, ale
wyłuskał piłkę w tłoku przy
zbiórce. Łabinowicz mógł
stać się bohaterem niczym
z telewizyjnego show. Życie
to jednak nie bajka, a na
pewno nie film. Zabrakło mu
cierpliwości. Na 6 sek. przed
końcową syreną zdał się na
impuls, oddając nieprzygotowany rzut z rogu boiska, przy
stanie 86:84. Wywodzący się
z Charlotte koszykarz okazał
się elektryczny, swoją boiskową decyzją zszokował niczym
Kamil z Hotelu Paradise przy
wyborze Oli. Szok i niedowierzanie malowały się na twarzach jego kolegów z drużyny
oraz sztabu szkoleniowego.
Politechnika następnie była
zmuszona zatrzymać uciekają-

cy czas. Faulowany Krzysztof
Jakóbczyk uruchomił tryb zabójcy, z zimną krwią trafiając
dwa arcyważne rzuty wolne.
Opolanie nie mieli już przerwy
na żądanie, a rzut rozpaczy
Adama Brenka nie znalazł drogi do kosza. Górnik prowadzi
w serii 2:0. Rywalizacja przenosi się teraz do Opola. Jeżeli
17 kwietnia nasi wygrają w
hali Politechniki, to awansują
do półfinału Suzuki 1 Ligi,
gdzie zmierzą się z lepszym z
pary WKK Wrocław – Miasto
Szkła Krosno (WKK prowadzi
w serii 2:0).
Mecz 1: Górnik Trans.eu
Wałbrzych – Weegree AZS
Politechnika Opolska 103:67
(30:11, 27:20, 21:14, 25:22)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk
18, Durski 12, Bojanowski 12,
Zywert 11, Wróbel 10, Koperski 9, Malesa 8, Cechniak
8, Ratajczak 8, Ochońko 4,
Makarczuk 3.
Mecz 2: Górnik Trans.eu
Wałbrzych – Weegree AZS
Politechnika Opolska 88:84
(22:19, 19:14, 26:23, 21:28)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk
19, Bojanowski 19, Durski 11,
Malesa 8, Ochońko 8, Ratajczak 7, Cechniak 6, Zywert 6,
Wróbel 4, Koperski 0.
Dominik Hołda
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