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Czy wiesz, że…
Aleksander Minkowski to autor wielu powieści, audycji telewizyjnych oraz scenariuszy
filmowych, który przez krótki czas mieszkał
z rodzicami w Wałbrzychu. W 1966 roku
napisał autobiograficzną powieść „Gruby”,
której akcja toczy się na Ziemiach Odzyskanych. Na jej podstawie w 1972 roku powstał
serial przygodowy, a zdjęcia kręcone były w
Red
Mieroszowie.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (Fot. Biblioteka pod Atlantami)

Aleksander Minkowski odwiedził zamek
Książ w 1978 roku? 21 października odbyła się
w Sali Maksymiliana uroczystość wręczenia nagrody „Orle Pióro”. Była to nagroda dla najpopularniejszego autora literatury młodzieżowej,
przyznawana przez czytelników w dorocznym
plebiscycie, organizowanym przez czasopismo
„Płomyk”. Nagrodę wręczył redaktor naczelny
Płomyka Jan Stanisław Kopczewski.
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Doceniamy wiele fajnych inicjatyw
Pewnie już zauważyliście, że staramy się pisać o spektakularnych pomysłach. Nie o wszystkich
udaje nam się oczywiście wspomnieć. Wybieramy jednak te, które według nas są najbardziej
oryginalne, najciekawsze i dotyczą jak największej liczby osób. A po realizacji mogą wpłynąć
na promocję całego regionu.
Po 73 numerach (licząc aktualny), które od początku
istnienia WieszCo oddaliśmy do waszych rąk, wiemy
już, że jesteście niezwykle kreatywni, macie głowy
pełne pomysłów i przede wszystkim chęci do działania. Nie liczyliśmy tego, ale zaryzykujemy twierdzenie,
że w każdym numerze pisaliśmy o jakimś lokalnym,
niezwykle interesującym projekcie. Chętnie wspieramy
wasze pomysły. I będziemy robić to nadal.
Teraz nasz tradycyjny apel. Jeśli robicie coś ciekawego, znacie interesujących ludzi, wiecie o wydarzeniu, które warte jest nagłośnienia, nie czekajcie.

Dajcie nam znać. Wiecie przecież, że gazetę robimy
dla was i o was. Nie o wszystkim zdołamy napisać,
ale obiecujemy, że dla najciekawszych propozycji na
pewno nie zabraknie miejsca w naszej gazecie. Na
maile czekamy pod adresem poczty elektronicznej.
Piszcie do nas na: redakcja@wieszco.pl.
WieszCo jest prawie wszędzie w regionie. Mówimy rzecz jasna o Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wciąż
bowiem poszerzamy sieć punktów kolportażu,
których jest już grubo ponad 300. To tam znajdziecie
papierową wersję waszego ulubionego tygodnika.
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POGODA
Wtorek 20.04
Temp. 9/4
zachmurzenie duże
Środa 21.04
Temp. 11/3
przelotne opady
Czwartek 22.04
Temp. 10/2
przelotne opady

Pamiętajcie, że ukazujemy się w każdy wtorek, ale
w niektórych miejscach znajdziecie nas również w
środę. Pod koniec tygodnia próżno nas już szukać,
bo znikamy jak ciepłe bułeczki. Możecie nas również poczytać bez wychodzenia z domu w laptopie,
tablecie czy smartfonie. Wchodząc na stronę www.
wieszco.pl i ściągając najnowszy numer w formacie
PDF. Gdybyście mieli ochotę zapraszamy do lektury
archiwalnych wydań gazety, które są dostępne w
każdej chwili online i bezpłatnie.

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

RYS: Marcin Skoczek

2

Piątek 23.04
Temp. 7/2
zachmurzenie małe
Sobota 24.04
Temp. 8/2
zachmurzenie małe
Niedziela 25.04
Temp. 11/5
zachmurzenie duże
Poniedziałek 26.04
Temp. 11/3
przelotne opady

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

Wiceprezydent miasta Sylwia Bielawska poinformowała, że nazwa
budowanej obwodnicy zostanie wyłoniona w formie konkursu.

nich. Te zaś zostaną poddane
głosowaniu. Już dziś zachęcamy do głosowania, które
potrwa do 15 lipca – mówi
Sylwia Bielawska.
Wiceprezydent zwróciła
również uwagę na to, że

przesyłane propozycje muszą
spełniać założenia regulaminu
konkursowego.
- Tu bardzo istotne jest to,
że nazwa nie może zawierać
wulgaryzmów. Nie może być
utożsamiana z zakazanymi

treściami. Jeżeli ma dotyczyć
osób, to warto pamiętać, że
takie nie mogą żyć co najmniej
od 5 lat. Całość regulaminu
jest dostępna na stronie internetowej – dodaje Sylwia
Bielawska.
W tym zawarte są między
innymi takie zapisy, z których wynika, że w konkursie
mogą wziąć udział jedynie
pełnoletni mieszkańcy Wał-

brzycha. Nazwa powinna
odzwierciedlać wkład Unii
Europejskiej w powstanie
nowej trasy. Mile widziane
będą również nawiązania
do jej korzystnego wpływu
na środowisko.
Propozycje należy przesyłać
na adres mailowy: obwodnica.konkurs@um.walbrzych.
pl.
SCB

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

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Z centrów miast mają się wynieść kopcące samochody

Co z elektrykami?
Nie chodzi nam o fachowców, którzy w domach wymieniają instalację lub
wzywani są do awarii. Ale o samochody elektryczne. Rząd coraz mocniej
pracuje nad przepisami, które wymuszą na gminach tworzenie stref czystego transportu. Jeśli takie powstaną, na początku właściciele starych
aut spalinowych już tam nie wjadą bez dodatkowej opłaty. Po następnych
kilku latach już żadne diesle i benzyniaki nie będą mogły tam się poruszać.

Nie uciekniemy od elektromobilności. Za chwilę to
będzie coś tak powszechnego
jak jajecznica z rana lub środowy mecz w Lidze Mistrzów.
Przyjrzeliśmy się planowanym zmianom w przepisach.
Dobra, nie będziemy mydlić
oczu. Trudno nadążyć za kolejnymi nowelizacjami, ale
jedno jest pewne, gdy przepisy zaczną obowiązywać,
do stref czystego transportu
wjedzie po prostu mniej aut.
Dużo mniej. Czy takie obszary powstaną też w naszych
miastach?
Nowelizacja ustawy o elektromobilności przygotowana
przez Ministerstwo Klimatu i

Środowiska może u niektórych budzić obawy. Zwłaszcza zapis o strefach czystego
transportu. I to chyba najbardziej interesuje kierowców.
Początkowo chciano, żeby
każda gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców
musiała taką strefę wyznaczyć. Nowe zapisy sugerują,
by jej utworzenie uzależnić
od stopnia zanieczyszczenia
powietrza. Nie wiadomo
jeszcze, w którym kierunku
pójdzie rząd. Jeśli decydować
będzie liczba mieszkańców,
to w naszym regionie mamy
tylko jedno miasto „łapiące”
się pod ten zapis. Wałbrzych,
w którym według urzęd-

ników... od dawna nie są
przekraczane roczne normy
zanieczyszczenia powietrza
dwutlenkiem azotu (NO2). A
właśnie na te wskaźniki będzie zwracał uwagę Główny
Inspektorat Ochrony Środo-

wiska rekomendując, gdzie
strefy powinny powstać. Możemy spać spokojnie, bo
średnioroczne zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu
związanym ze spalaniem
paliw, głównie ze źródeł ko-

munikacyjnych, u nas od
wielu lat nie występuje. My
mamy większy problem, a
jest nim zanieczyszczenie
powietrza związane z piecami węglowymi – mówi
Wiesław Sójka, kierownik

Ilość zarejestrowanych samochodów elektrycznych
w Wałbrzychu
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Fot. (red)

Kto wymyśli nazwę obwodnicy?
- Wszelkie informacje są
dostępne na stronie urzędu
miasta. Do 31 maja będzie
można nadsyłać drogą elektroniczną propozycje nazwy.
Następnie komisja konkursowa wyłoni najciekawsze z
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Biura Środowiska i Klimatu
UM w Wałbrzychu. Ale to
temat na inne opowiadanie.
Wyznaczenie strefy czystego
transportu w Wałbrzychu byłoby trudne z innego powodu. Nie ma u nas gęstej sieci
dróg, a przy „zamknięciu”
pewnego obszaru, samorząd
musiałby wyznaczyć dojazd
alternatywny.
Ciekawe jest jednak to, że
strefa czystego transportu początkowo nie musiałaby być
szczelna. Zapytacie, jak to?
Przepisy umożliwiają radzie
miasta na 3 lata, od chwili
jej utworzenia, zezwolić by w
godzinach od 9:00 do 17:00
wjeżdżały do niej diesle lub
benzyniaki. Rzecz jasna za
opłatą. Maksymalnie byłoby
to 2,50 zł za godzinę. Czyli
niby nie moglibyście wjeżdżać, ale po zapłaceniu „myta”
już nikt by was nie ścigał. I
tak przez 3 lata. Później nie
byłoby już zmiłuj, a bez kłopotu mogłyby wjeżdżać tylko
pojazdy elektryczne, te napędzane wodorem oraz gazem
ziemnym. I o to chodzi ustawodawcy, żeby pozbyć się z
centrów miast kopcących aut.
W starej wersji ustawy był
jeszcze zapis mówiący o tym,
że do strefy w konkretnych
okresach będą mogły wjeżdżać auta z silnikami spalinowymi. Określono, że latach
2021-2025 wjadą samochody
spełniające normę emisji Euro
4, w latach 2026-2030 te z
normą Euro 5, a w latach 20312035 pojazdy legitymujące się
normą Euro 6. Teraz uważajcie,
bo w najnowszej wersji nowelizacji ustawy już takiego artykułu nie mogliśmy odnaleźć.
Krótko mówiąc właściciele starszych diesli mieliby
przechlapane, bardziej niż
kierowcy starszych benzyniaków. Wystarczy zerknąć na
badania robione w Krakowie
(wiadomo, miasto wszelkimi
sposobami walczy ze smogiem), z których jasno wynika,
że powietrze zanieczyszczają
głównie auta z silnikami wysokoprężnymi, spełniające
ledwie normę Euro 3 i niższe.
Ustawa o elektromobilności
wciąż czeka na uchwalenie.
Tomasz Piasecki
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Mieszkańcy na to czekali
- Remont ulicy 1 Maja na Sobięcinie jest równie trudny jak budowa
obwodnicy Wałbrzycha – twierdzi prezydent Roman Szełemej.

- Na zlecenie wodociągów
wymieniana jest kanalizacja sanitarna i instalacja wodociągowa
na przebiegu całej ulicy. Prace
trwają przy zachowanym ruchu
drogowym, bo nie ma innej
alternatywy. Nie można było

zamknąć tej drogi. Uciążliwości
są olbrzymie. Nałożyliśmy kary
na wykonawcę, bo organizacja
ruchu jest źle zorganizowana,
ale to nie zmienia faktu, że uciążliwości nadal będą zauważalne.
Zbliżamy się do etapu, gdzie za-

czną się pierwsze roboty na drodze – mówi gospodarz miasta.
Koszt remontu wyliczono na
nieco ponad 41 mln zł, z czego
35 mln zł przyznane zostało z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niespełna
4 mln zł pochodzą z budżetu
państwa. Pozostała kwota (około 2,4 mln zł) zapisana została w
budżecie Wałbrzycha.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Wprawdzie skala tych inwestycji jest nieporównywalna, jeśli weźmiemy pod
uwagę koszty, ale jednak
zdaniem prezydenta trudności przy remoncie są
podobne.
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Nie masz cwaniaka nad…
…rodaka. Udowodnił to niedawno niejaki Ryszard Czarnecki. Nie wiemy, co
ten europarlamentarzysta umie najlepiej. Może robić jajecznicę na bekonie?
Na pewno jednak potrafi precyzyjnie rozliczać podróże służbowe. Tak, żeby
pieniądze zgadzały się na jego koncie. Widać, że dla nas Polaków nie ma
rzeczy niemożliwych, prawie jak dla nieznających strachu Avengersów.

Zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego polityka z moralnością rzadko się spotykają, choć
często wyznaczają sobie czas na
wspólne pogaduchy? Ta pierwsza
jeździ rolls-roycem i ubiera się u
Versace, moralność natomiast wytrwale chodzi po świecie piechotą,
odziana w łachmany. Jak mają się
spotkać?!
Zapytacie, dlaczego zajmujemy
się jakimś Ryszardem Czarneckim?
Pewnie, że lepiej byłoby śledzić na
InstaStories dokonania Sary Sampaio, Adriany Limy lub jakiegoś innego

aniołka Victoria’s Secret. Ale jak to
leciało. Jak się nie ma, co się lubi…
i tak dalej. No więc zamiast siedzieć
na discordzie, czasem lubimy po
staremu popaść w bezczynność i
bezmyślnie palcem „przelecieć” w
telefonie kilka stron w poszukiwaniu
krwistych plotek. Kto nie lubi sensacji? Nawet jeśli mówi, że nie lubi, to
kłamie. Dobra, ale zostańmy przy
naszym swojskim Ryśku. Od razu
musimy jednak dodać, że parafrazując słowa bohatera filmu Barei „nie
wszystkie Ryśki, to fajne chłopaki”.
Gość, który na wszystkim zna się

doskonale, a najlepiej na polityce,
historii, dziennikarstwie, siatkówce
(co za rozstrzał!), jako europarlamentarzysta udowodnił także, że również
na ekonomii. Tak rozliczał swoje
podróże służbowe, żeby rachunek
się zgadzał. Głównie jemu.
O dziwo, znienawidzony Parlament Europejski niedawno nakazał
Ryszardowi Czarneckiemu zwrócić
bezprawnie pobrane pieniądze za
podróże służbowe. Zapytacie, jak to?
Przecież w zeszłym roku, gdy sprawa
wyszła na jaw, nasz europejski poseł
wykrzykiwał dyrdymały w stylu

kłamstwo, fake newsy. Brakowało
tylko stwierdzeń, że to atak na suwerenność Polski. Dziś już tak ochoczo
nie komentuje swoich dokonań, mówiąc raczej „pomidor”, „pomidor”.
Według unijnych śledczych nieprawidłowości obejmują lata 20092018. Chodzi o kwotę 100 tys. euro.
Czyli tyle, ile pewnie nie zarobicie do
końca życia. Kontrolerzy twierdzą,
że nasz cwany gapa wpisywał w
unijne druczki trasę dojazdu na linii
Bruksela – Jasło, gdzie ma hacjendę. Unijni urzędnicy ustalili jednak,
że Rysiek tam nie mieszkał, lecz w

Fot. (red)
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Warszawie. W ten sposób tak zwana
kilometrówka mogła wielokrotnie
(raczej więcej razy niż zaglądacie na
Facebooka) zostać powiększona o
340 km. Unijne śledztwo wykazało,
że Czarnecki wpisując numery rejestracyjne aut, którymi rzekomo podróżował, dodał samochód, który 11
lat wcześniej został zezłomowany. To
tak jakbyście w deklaracji śmieciowej
wpisali mniej osób, niż faktycznie z
wami mieszka i pobierali przez wiele
miesięcy emeryturę swojej zmarłej
babci. Cwane, nie ma co!
Z drugiej strony trochę naiwne
i głupie, bo łatwe do wykrycia.
Pewnie Rysiek rozumował tak – nikomu w Unii nie będzie chciało się
sprawdzać jakichś kilometrów lub co
gorsza adresów.
A tu proszę! Chciało się i to bardzo.
Tylko czekamy, żeby okazało się, że
nasz bohater w ten sposób walczył o
osłabienie Unii Europejskiej. Zresztą
nie on pierwszy z polskich europosłów majstrował przy rozliczaniu
podróży służbowych. Teraz będzie
musiał prawdopodobnie oddać nadwyżkę. W tym miejscu przypomniał
nam się „Miś” wspomnianego Barei
i słynna scena w szatni. „Nie mamy
pańskiego płaszcza (czytaj pieniędzy)
i co pan nam zrobi. Cham (Unia) się
uprze i mu daj. No skąd wezmę, jak
nie mam (biedny Rysiek)”. Więcej
naturalności jest w programie Hotel
Paradise, a wyważonej dyskusji w
„Kropce nad i” niż w tym, co robi
i mówi Czarnecki. Gdyby unijni
urzędnicy dokładniej przyjrzeli się
wykorzystaniu wszelkich dotacji,
subwencji oraz pożyczek bezzwrotnych „czarneckich kwiatków” byłoby
więcej. Mamy wrażenie, że unijna
pomoc nie zawsze trafia tam, gdzie
powinna.
Cwaniactwo to taki trochę nasz
znak firmowy. Jak spirit of ecstasy,
czyli charakterystyczna figurka na
masce każdego rolls-royce’a. Dostać
łatwe dofinansowanie. Zaszczepić się
poza kolejnością, albo wepchnąć bez
kolejki do kasy w markecie, gdy przy
większości stoją tłumy z zakupami i
akurat otwierają następną. Tratując
przy tym dzieci, kobiety w ciąży i
starców. Koloryzujemy, jasne. Nie
od dziś jednak wiadomo, że każdy
kto jest uczciwy, przestrzega przepisów, karnie stoi w kolejce, to frajer.
Wierzymy, że wielu jest jeszcze takich
frajerów. Naiwne, jak myślenie, że do
polityki idzie się w myśl zasady pro
publico bono.
Tomasz Piasecki
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Zagospodarują były żłobek
Dawniej w budynku przy ul. Paderewskiego 2 w dzielnicy
Nowe Miasto mieścił się żłobek. Po przeorganizowaniu
struktur edukacyjno-opiekuńczych w mieście, piękna willa
przestała pełnić dotychczasową funkcję i została przeznaczona na sprzedaż.

Fot. użyczone (Fundusz Toyoty)

Tematem zajęła się skuteczna pod tym
względem miejska spółka InVałbrzych.
Budynek ma charakter willi i zajmuje
powierzchnię 530 m. kw., gdy do tego

dodamy działkę, powierzchnia wzrasta
do 1700 m. kw. Dwupiętrowy budynek
posiada piwnicę i strych do adaptacji.
Obiekt jest także po remoncie, który

WIESZ CO | NR 16/20.4.2021 r.

obejmował wymianę dachu, okien i
drzwi. Posiada podłączenie do mediów,
takich jak prąd, gaz, kanalizacja, internet
oraz ogrzewanie gazowe. Wybudowany
przed II wojną światową, może pełnić
funkcję obiektu mieszkalnego lub usługowego. Ostatecznie jednak po dwóch
przetargach w mieście wybrano ofertę
Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego. W budynku urzędować
będzie szpitalna administracja.

Fot. (red)
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» To mieszkańcy w specjalnym głosowaniu mogli wybierać najlepsze projekty

Te projekty spodobały się najbardziej
Znamy zwycięzców tegorocznego konkursu grantowego Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. W tym roku w Aglomeracji Wałbrzyskiej zrealizowanych
zostanie 5 najlepszych pomysłów.
W pierwszym etapie tegorocznego konkursu wnioski
były oceniane na postawie
kryteriów takich jak współpraca z innymi partnerami
czy też liczba pracowników
Toyoty zaangażowanych w
projekt. Następnie komisja
złożona z przedstawicieli partnerów funduszu, czyli fabryki
Toyoty, Fundacji Edukacji Europejskiej, Zespołu Szkół nr 5
w Wałbrzychu oraz Zespołu
Szkół im. Jana Kasprowicza w
Jelczu-Laskowicach przyznała
punkty poszczególnym inicjatywom na postawie: zbieżności projektu z priorytetami
Toyoty (ekologia, mobilność,
edukacja techniczna, sport i
bezpieczeństwo na drogach),
zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów lokalnej

społeczności oraz kreatywność projektu.
W ostatnim etapie konkursu od 26 marca do 8 kwietnia mieszkańcy regionu na
dedykowanej stronie www.
fundusztoyoty.pl mogli zagłosować na najlepsze pomysły

zgłoszone przez lokalne organizacje non-profit. Mieszkańcy oceniali między innymi
koncepcje zagospodarowania
przygotowane przez uczniów
i nauczycieli architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w
Wałbrzychu oraz informatyki

Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach. Każdy oddany głos
oznaczał jeden punkt przyznany danemu projektowi. By
wyrównać szanse mniejszych i
większych gmin, do punktacji
zaliczanych było maksymalnie pierwszych 100 głosów

mieszkańców oddanych na
każdy projekt.
- Cieszymy się bardzo z dużego udziału społeczności lokalnej w tym etapie konkursu.
Na naszej stronie swój głos
oddało ponad 5300 mieszkańców regionu. Ich głos jest

bardzo ważny, bo to właśnie
oni korzystać będą z efektów
pracy organizacji, wolontariuszy i pracowników Toyoty
– podkreśla Grzegorz Górski,
przedstawiciel fabryk Toyoty
w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, która jest inicjatorem
Funduszu Toyoty.
Na podstawie punktacji ze
wszystkich etapów konkursu
wybranych zostało finalnie pięć
projektów z Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz trzy z powiatu
oławskiego, które otrzymają
granty z Funduszu Toyoty, do
20 tys. zł każdy, co oznacza
blisko 160 tys. zł dotacji dla
wszystkich zaplanowanych
inicjatyw. Ich realizacja planowana jest pomiędzy kwietniem
a październikiem tego roku.
SCB
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Kajaki w gminie Świdnica

Fot. użyczone (UG Świdnica)

przystani kajakowej z budynkiem gospodarczym oraz połączenia szlaków rowerowych poNie tylko single-tracki, ale i przystań kajakowa z budynkiem gospodarczym przez kładkę nad rzeką Bystrzycą
w Wiśniowej planowana jest
powstaną w gminie Świdnica, a dokładnie w Burkatowie.
na lata 2021-2023. Na ten cel
Dwukondygnacyjny pałac z zamknięta ciekiem wodnym, zakresie budowy 5 stanic rowe- otrzymaliśmy dofinansowanie
piękną wieżyczką, układ wodny, obsadzonym lipami stwarzają rowych w Wilkowie, Bystrzycy w kwocie ponad 6,7 mln zł w
który tworzą trzy stawy. Dwa z idealne warunki do budowy Dolnej, Burkatowie, Bystrzycy ramach Funduszu Inicjatyw Lonich w części pałacowej, jeden w przystani kajakowej.
Górnej i Lubachowie, oznakowa- kalnych – informuje wójt gminy
folwarcznej, polana w centralnej
- Zrealizujemy inwestycję w nia dróg rowerowych, budowy Świdnica, Teresa Mazurek.
KaR
części parku od strony zachodniej dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy w 2 single-tracków, pumptracka,

Fot. KaR

» Skrzyżowanie śmierci może w końcu przestanie być tak nazywane

Skrzyżowanie śmierci do przebudowy
Wracamy do sprawy tzw. skrzyżowania śmierci w powiecie świdnickim. Każdy z kierowców
podróżujących po powiecie zna to miejsce. Chodzi tu o odcinek krajowej drogi nr 5 na wysokości Mielęcina. Mamy kolejne dobre wieści!
wraz z kanalizacją deszczową,
wykonanie urządzeń ochrony
środowiska, budowę kanału
technologicznego. Skrzyżowanie będzie wyposażone
w oświetlenie drogowe, na
potrzeby którego wybudowana zostanie linia kablowa
zasilająca. Na skrzyżowaniu
zostanie również wykonane
oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Przewiduje się,
że wykonanie dokumentacji
wraz z uzyskaniem decyzji
ZRID nastąpi w latach 20212022, a rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych w
2023 r.
Aktualnie droga krajowa
nr 5 w obrębie skrzyżowania w Mielęcinie zaliczana
jest do kategorii E2 – czyli
najbardziej niebezpiecznych

dróg w naszym kraju. Już w
2017 roku starosta świdnicki
wnioskował do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad o budowę ronda w tym newralgicznym
miejscu.
Przypomnijmy, że minister
zatwierdził do realizacji programy inwestycji dla zadań
drogowych w województwach dolnośląskim, łódzkim,
podkarpackim, podlaskim,
warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Łączny koszt tych
zadań to ponad 308 mln zł.
Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez rozbudowę skrzyżowań,
montaż sygnalizacji świetlnej,
budowę chodników i ścieżek
pieszo-rowerowych, budowę
zatok autobusowych, budowę

kładki dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych czy
budowę obwodnicy. Wśród
nich znalazła się rozbudowa
skrzyżowania w ciągu DK5
koło miejscowości Mielęcin.
Bardzo wyczekiwana i potrzebna inwestycja obejmuje
przebudowę ronda w ciągu

DK5 oraz pozostałej infrastruktury, o czym już wcześniej
wspominaliśmy.
Jak już pisaliśmy, termin
składania ofert minął kilka dni
temu. Najtańsza ze złożonych
ofert opiewa na 254,5 tys. zł.
GDDKiA planuje na ten cel
przeznaczyć blisko 256 tys. zł.

Trwa analizowanie złożonych
ofert, a o efektach na pewno
was poinformujemy. Wielokrotne monity o poprawę
stanu bezpieczeństwa tego
miejsca, mamy nadzieję, że
przyniosą w końcu oczekiwany skutek.
KaR

» W tym miejscu powstanie rondo

Fot. użyczone (UG Żarów)

Dowiedzieliśmy się, że do
GDDKiA wpłynęło pięć ofert.
Termin ich składania upłynął
dokładnie 12 kwietnia. Pięć
firm wyraźnie zainteresowanych jest opracowaniem dokumentacji projektowej dla
rozbudowy skrzyżowania w
ciągu drogi krajowej nr 5
w bliskiej okolicy Mielęcina.
Oferty wahają się od około
250 do prawie 390 tys. zł.
Wiemy też, jak miałoby wyglądać przebudowane skrzyżowanie.
Co konkretnie ma tam
powstać? Zakres zadania
obejmuje przebudowę skrzyżowania zwykłego czterowlotowego na skrzyżowanie
typu rondo czterowlotowe
z 1 lub 2 bypassami. W ramach inwestycji planuje się
budowę odwodnienia drogi

fakty

Dowiozą na szczepienie
W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z organizowanego przez gminę Dobromierz bezpłatnego transportu dla
osób niepełnosprawnych oraz osób mających trudności w
samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania
punktu szczepień.

Wszelkie informacje uzyskacie dzwoniąc bezpośrednio do punktu zgłoszeń transportowych
i informacji o szczepieniach utworzonym w

Urzędzie Gminy Dobromierz: tel. 74 85 86 217
wew. 13 od poniedziałku do piątku od 8:00 do
15:00 (koordynator gminny – Monika Skowron).

WIESZ CO | NR 16/20.4.2021 r.

Dla osób, które z przyczyn zdrowotnych
wymagają specjalistycznego transportu medycznego (np. osoby obłożnie chore), istnieje
także możliwość wykonania szczepienia przez
mobilny zespół. Taką potrzebę należy zgłosić
podczas rejestracji na szczepienie przeciw
COVID-19.
Przypomnijmy, że na terenie całego kraju
działa bezpłatna, całodobowa infolinia 989.
Tam dowiecie się wszystkiego o szczepieniach. Dla osób dzwoniących z zagranicy to
KaR
+48 22 62 62 989).

Fot. KaR
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Fot. użyczone (Koleje Dolnośląskie)

» Być może niedługo w regionie powstaną dwie nowe linie kolejowe

Nowe linie i podziemna stacja?
Zostały otwarte oferty w przetargu dotyczącym nowych linii kolejowych
łączących Żarów, Świdnicę, Wałbrzych z naszymi południowymi sąsiadami. W okolicy mają być nowe tunele, a u nas podziemna stacja kolejowa.
Spółka Centralny Port Komunikacyjny otworzyła oferty w
przetargu na kolejne studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – tym razem dla
nowych linii kolejowych łączących Żarów, Świdnicę i Wałbrzych z Czechami.Ten nowy
korytarz międzynarodowy ma
stanowić łącznik pomiędzy

polskimi i czeskimi odcinkami
Kolei Dużych Prędkości (KDP).
„Minął termin składania
ofert. Wystartowało sześć
firm, ale nie udało się przełamać drogiej passy i wszystkie
propozycje – jak w innych
przetargach CPK na STEŚ –
znacząco przewyższają zaplanowany budżet, określony

na 5,699 mln zł netto (7,010
mln zł brutto)” – czytamy
w oficjalnym komunikacie.
Złożone oferty opiewały na
kwoty od około 18 mln zł
do ponad 41 mln zł. Projekt
zakłada budowę nowych linii
kolejowych: nr 267 – łączącej
linię kolejową nr 274 (szlak
Żarów – Jaworzyna Śl.) ze

stacją Świdnica Miasto, jak i
nr 268 – pomiędzy stacjami
Świdnica Miasto i Lubawka
oraz dalej do granicy Polski z
Czechami w okolicy miejscowości Královec.
Projekt zakłada połączenie
z infrastrukturą PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. – z linią
kolejową m.in. nr 274 na

szlaku pomiędzy stacjami
Żarów i Jaworzyna Śl., nr 137
na stacji Świdnica Miasto i
przyległym szlaku Świdnica
Miasto – Jaworzyna Śl., jak i
nr 274 na szlaku Świebodzice – Wałbrzych Szczawienko
wraz z tą ostatnią stacją.
Dla odcinka linii nr 137 pomiędzy stacjami Jaworzyna Śl.

i Świdnica przeprowadzono
wcześniej prace w ramach studium wykonalności zleconego
przez PKP PLK S.A. Kwestie
włączenia planowanych linii
267 i 268 będą zatem uzgodnione z wykonawcą studium
oraz PKP PLK S.A. Dotyczy to
również połączeń obu planowanych nowych linii z linią
nr 274, na której PKP PLK
S.A. prowadzi od wielu lat
prace inwestycyjne w ramach
różnych dokumentacji projektowych w kilkunastu lokalizacjach oraz planuje kolejne
inwestycje mające na celu
zwiększenie zdolności przepustowej odcinka Wrocław
Świebodzki – Jaworzyna Śl.
Zamawiający musi zakładać
konieczność zapewnienia rozwiązań infrastrukturalnych,
które przeniosą zakładany
ruch pociągów. Dla przejścia przez obszar śródmieścia
Świdnicy będzie się to wiązało
z koniecznością przeanalizowania wariantów podziemnej
stacji kolejowej i odcinków
tunelowych linii kolejowych
na obu podejściach do niej.
Również na odcinku Wałbrzych – Lubawka przewidywane są odcinki tunelowe
– we wszystkich wariantach.
Korytarze analizowanych
linii kolejowych wraz ze
wstępnymi orientacyjnymi
przebiegami znajdują się w
Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Co istotne, dalszym analizom
nie będzie podlegał przebieg
na odcinku Kamienna Góra –
Krzeszów – Chełmsko Śląskie
– Granica Państwa.

Czy powstaną nowe linie kolejowe?

Żarów
Świdnica

nr 267 – łącząca linię kolejową nr 274
(szlak Żarów – Jaworzyna Śl.)
ze stacją Świdnica Miasto

nr 268 – pomiędzy stacjami Świdnica Miasto
i Lubawka oraz dalej do granicy Polski z Czechami
w okolicy miejscowości Královec

Świdnica
Královec

MS/KaR
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roZmoWa tygoDNIa

Dalej jest nas pełno, ale…
Trudno jest być dziś aktywnym seniorem?
- To sprawa indywidualna.
Zależy od nas samych, od
tego, jak akceptujemy rzeczywistość, czy zdajemy sobie
sprawę ze swojej wyjątkowości. Nie chcę odpowiadać
zbiorowo. Może mówić za
siebie.
Pani trudniej jest być aktywną?
- Odpowiem dość przekornie. Dla mnie poprzedni rok
był czasem na doskonalenie
się, docenianie każdego dnia
i docenianie innych. Ważne,
żeby nie zamykać się ze swoimi myślami, przekonaniami,
tylko szukać rozwiązań. Co
nam da zamartwianie się,
zamykanie na innych.
Nic.
- No właśnie.
Osoby starsze ciągle jednak słyszą, że czegoś im nie
wolno robić, że gdzieś nie
mogą pójść. Jak to wpływa
na ich życie?
- Bardzo źle. Przyczynia się
do wzrostu chorób psychosomatycznych wynikających
z odizolowania, nie radzenia
sobie ze strachem, brakiem
informacji, gdzie można znaleźć pomoc. Szkoda, że za
informacjami zakazującymi
nie było i chyba wciąż nie
ma informacji pozytywnych,
wspierających. Nikt nie powie
„seniorze czekamy na twój
telefon” albo „poradzimy ci,
jak uniknąć depresji, gdzie
możesz otrzymać pomoc”. Ja
przynajmniej o niczym takim
nie słyszałam.
Osoby starsze nie mają
po prostu jak się wygadać?
- Dokładnie tak, ale czasem
też nie mają komu powierzyć swoich trosk. Słyszał Pan
o miejscach, gdzie seniorzy
mogą bezpiecznie iść na
spacer w otoczeniu przyrody
wdychając świeże powietrze,
gdzie nie ma innych osób? Bo
takich miejsc nie ma. Dlatego
apelują do swoich rówieśników „dbajcie mądrze o
siebie”.

Pani jednak nie traci optymizmu?
- No cóż, ja mam dużo zajęć
i nigdy się nie nudzę ze sobą.
Nabyłam nowe umiejętności
pozwalające na radzenie sobie w nowej rzeczywistości. A
poza tym rozmawiam dużo z
członkami naszego stowarzyszenia, w którym jest obecnie
około 200 osób. To pozwoliło
mi też na to, by nie zajmować
się za bardzo sobą, nie utyskiwać. Ja po prostu mam wielką
radość w sobie i uwielbiam
nią zarażać innych.
Wielu seniorów z Pani
otoczenia popadło w marazm, stali się bierni i apatyczni?
- Niestety tak. Zresztą to też
widać na ulicy, w sklepach.
Wszędzie widzi się smutne
oczy, nikt się nie uśmiecha.
Może dlatego, że każdy nosi
maski? Ale tak na poważnie.
Rozmawiając przez telefon,
czy spotykając się z zachowaniem reżimu sanitarnego w
małych grupkach, też wyczuwalny jest marazm i apatia.
Podobno nawet wałbrzyski telefon senioralny
zamilkł? Ludzie starsi nie
dzwonią po poradę?
- Tak, to prawda. I to jest bardzo dziwne. Przecież rozwiązaniem na depresję związaną
z samotnością może też być
rozmowa telefoniczna. Brak
rozmówców sprawił u wolontariuszy obsługujących telefon
również spadek chęci do działania. Nie mają motywacji do
przychodzenia na dyżury, nie
czują się potrzebni. Nie wiem,
dlaczego tak się dzieje, że
osoby starsze, choć mają taką
możliwość, nie dzwonią pod
numer telefonu senioralnego.
Może strach jest większy
od chęci porozmawiania?
- Przecież przez telefon nie
można się zarazić. Na szczęście nasi senioralni wolontariusze to bardzo pozytywni
ludzie. Mimo chwilowych
trudności wciąż chcą pomagać. Chcą być potrzebni.
Bardzo zachęcamy seniorów

do dzwonienia pod numer telefonu 74 660 96 09. Dzwońcie, czekają na was seniorzy
oraz informacje o nowych
działaniach, które możecie
wykonywać nie wychodząc
z domu.
Jak wyciągnąć starszych
ludzi z tej zapaści? Namówić jednak do wyjścia z
domu?
- Na nagminne wychodzenie z domu musimy jeszcze
poczekać. Ale można przecież
wychodzić na spacery w małych grupkach. Mamy piękne
okoliczne tereny. Są też osoby
starsze, które chętnie zabawią
się w przewodników. Można
też uczestniczyć w spotkaniach w małych grupach z
zachowaniem reżimu sanitarnego. Można zadzwonić,
dowiedzieć się o zdalnych
zajęciach. Sposobów jest
dużo. Będę to powtarzała
jak mantrę. Pomocnym jest
wspomniany już przeze mnie
telefon senioralny. Nie wolno
się bać, ani wstydzić, tylko
zadzwonić. Jeżeli ktoś ma
oczywiście taką potrzebę, a
myślę, że wielu ją ma.
Może będzie łatwiej, gdy
powstanie centrum seniora?
- Na pewno. Utworzenie Wałbrzyskiego Centrum
Seniora jest bardzo ważne.
Będzie to przestrzeń, gdzie
seniorzy będą się rozwijać,
tworzyć, otrzymywać pomoc,
porady, informacje. Centralizacja działań dla wałbrzyskich
seniorów na pewno pomoże
w ich integracji i przyczyni
się do wzrostu działań społecznych.
Pandemia koronawirusa
to dla Stowarzyszenia „Radość Życia” najtrudniejsze
chwile w wieloletniej działalności?
- Tak, podobnie jak myślę
dla innych organizacji i działaczy społecznych. Na szczęście
udało nam się zrealizować
wygrane projekty. Jednakże
dużo członków wycofało się z
działań nawet tych zdalnych.

Nie zrealizowaliśmy najważniejszego dla nas wydarzenia,
jakim od 2014 roku są Wałbrzyskie Senioralia.
Odbędą się w tym roku
Senioralia?
- Bardzo na to liczę. Na
pewno będzie to impreza
zorganizowana w reżimie
sanitarnym w wolnych przestrzeniach jak stadion, boiska. Do tego oczywiście
w mniejszych grupach i w
kilku dzielnicach.
Zapowiada się całkiem inna impreza niż
te w „normalnych”
czasach?
- To chyba zrozumiałe. Nie będzie masowych zabaw, wystaw,
występów. Ale imprezy będą nagrywane
i na żywo udostępniane w mediach
społecznościowych.
Tutaj też bardzo liczymy na wsparcie
mediów lokalnych.
Najważniejsze, żeby
Wałbrzyskie Senioralia,
mimo pandemii, odbyły
się zgodnie z planem.
Dotąd byliście
aktywni, wszędzie
was było pełno,
mnóstwo spotkań,
imprez. Kolorowo
i energicznie. Jak
jest teraz?
- Jest nas dalej
pełno, ale trochę
inaczej. Przemykamy w małych
grupkach w przestrzeni miejskiej
i po okolicznych górkach.
Piszemy
projekty i
przygotowujemy
się do
nowych
działań
w nowej
rzeczywi» - Staram się nawet w trudnych chwilach łapać to, co piękne,
stości.
wartościowe. Zamartwianie się to nie dla mnie – mówi Wanda
Rozmawiał
Tomasz Piasecki

Radłowska, szefowa Stowarzyszenia „Radość Życia”

Fot. użyczone (Archiwum Wandy Radłowskiej)

...trochę inaczej. Czyli właściwie jak? O trudnej sytuacji seniorów
w pandemicznych czasach, ich aktywnościach, ale też apatii i
niekiedy marazmie, rozmawiamy z Wandą Radłowską, szefową
Stowarzyszenia „Radość Życia”. To chyba najlepsza osoba,
aby wlać w serca osób starszych nadzieję i radość. Zresztą
sami przeczytajcie.
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Ule z komputerów? To możliwe!
Wałbrzych dołączył do projektu „Elektryczne Śmieci” realizowanego przez MB Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizacje odzysku. W mieście stanęło 16 czerwonych pojemników na elektroodpady nieprzekraczające 50
cm. Dzięki temu mieszkańcy mogą bez przeszkód i bezpłatnie pozbyć
się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozyskane z recyklingu materiały posłużą do wykonania pasiek. Wiosną
ekologiczne czerwone ule pojawią się w Wałbrzychu.

Na początek kilka podstawowych
informacji. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenia
zasilane prądem lub bateriami, z
których przestaliśmy korzystać,
chcemy się ich pozbyć, bo np. są
zepsute lub zwyczajnie wymienić na
nowe. Mogą to być pralki, lodówki,
komputery, telefony, świetlówki i
żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, mp4,
żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i wiele podobnych sprzętów.
Takich urządzeń nie wolno nam
wyrzucać do ogólnodostępnych
pojemników razem z innymi odpadami. Musicie pamiętać, że sprzęt
RTV i AGD zawiera mnóstwo szkodliwych i toksycznych substancji,
takich jak: rtęć, freon, azbest, kadm
czy chrom, które mogą przedostać
się do środowiska naturalnego,
poważnie zanieczyszczając glebę,
wody gruntowe, a nawet powietrze. Dla przykładu tylko jedna ba-

teria guzikowa może
skazić 400 litrów
wody oraz 1 metr
sześcienny gleby.
Wyrzucając elektrośmieci do pojemników na odpady nie
tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy
prawo. Od 29 lipca 2005
roku obowiązuje bowiem
ustawa o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym,
zgodnie z którą wyrzucanie zużytego sprzętu do zwykłego kosza,
lasu lub innego nieodpowiedniego
miejsca, zagrożone jest karą.
Większość z nas wie na pewno, że zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny można bezpłatnie przekazywać do PSZOK-ów.

W Wałbrzychu są dwa: przy ul.
Stacyjnej i Beethovena lub… no
właśnie i tu dochodzimy do istoty
tego artykułu. Urządzeń, których
wielkość nie przekracza 50 cm,
można się pozbyć wrzucając je do
charakterystycznych czerwonych
pojemników przeznaczonych na
takie odpadki rozlokowanych od
niedawna na terenie Wałbrzycha.
Kubły stanęły w 16 miejscach (w
ramce macie dokładne adresy).
Wałbrzych dołączył w ten sposób
do 20 innych miast z całej Polski,
w których ustawiono łącznie 300
czerwonych pojemników na urządzenia o mniejszych gabarytach (do
50 cm). To oznacza, że już ponad 2
mln Polaków na co dzień korzysta z
systemu „Elektryczne Śmieci”, który
gwarantuje bezpieczny, ekologiczny
oraz łatwo dostępny recykling. Niech

o sukcesie systemu zaświadczą liczby. W 2020 roku zebrano ponad 150
ton elektrycznych śmieci.
Teraz już wiecie, co zrobić z nieużywanym żelazkiem, zepsutą suszarką,
czy starym aparatem fotograficznym.
Pamiętajmy, że małe sprzęty AGD,
elektroniczne zabawki czy nawet
karty SIM są także elektrycznymi
śmieciami i nie można ich wyrzucać
do zwykłych koszy. Ogólnopolski
system „Elektryczne Śmieci”, realizowany wspólnie przez firmę MB
Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizacje odzysku to
świetny pomysł wychodzący naprzeciw problemowi wciąż rosnącej ilości
wytwarzanych elektroodpadów.
Nie uciekniemy od tego, dbając
o środowisko wszystkie elektryczne
śmieci powinniśmy poddać recyklingowi. Z elektroodpadów można

odzyskać cenne surowce, jak miedź,
ołów, aluminium, a nawet złoto.
Wyrzucając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do czerwonych
pojemników, dajemy urządzeniom
podwójnie, a nawet potrójnie życie. Pozbywamy się zagrożenia z
własnych domów, dbając o siebie
i rodzinę. Chronimy środowisko
dzięki ponownemu wykorzystaniu
materiałów i surowców oraz przyczyniamy się… do powstania miejskich pasiek. Zapytacie, jak to?!Dzięki nam elektryczne śmieci wrzucone
do czerwonych pojemników zostaną w przyszłości zamienione na
ekologiczne ule w części wykonane
z recyklingu. To dzięki mieszkańcom
charakterystyczne czerwone domy
dla pszczół już wiosną pojawią się
w miastach objętych systemem
„Elektryczne Śmieci”.

Wykaz miejsc, gdzie w Wałbrzychu znajdziecie pojemniki
na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieprzekraczający 50 cm oraz baterie
Wrocławska 124
Skrzyżowanie ul. Makowej i Jaworowej
Forteczna pomiędzy 44-46
Basztowa pomiędzy 37-41

Broniewskiego 85-83 (za przychodnią)
Miłosza 5
Parkowa (parking)
Niepodległości 118

Rycerska 9 (od strony parkingu)
Orkana 127 (pętla autobusowa)
Jana Pawła II 22
Dąbrowskiego 29

Andersa 48
Adama Asnyka 2
Karkonoska 5
Krzywoustego 26

Zainwestują duże pieniądze
Wałbrzyska firma Wolav wybuduje w Czarnym Borze
nowy zakład produkcyjny. Wolav to mikroprzedsiębiorstwo zajmujące się m.in. produkcją systemów
do oczyszczania powietrza, które ograniczają emisję
niekorzystnych związków do atmosfery.

produkcji oraz poszerzenie działalności.

- Dzięki nowemu zakładowi podwoimy zatrudnienie, rozbudujemy ofertę urządzeń z tworzyw oraz
wprowadzimy na rynek nowatorski
system oczyszczania wody oparty o
technologię płaskich membran ceramicznych – tłumaczy Wojciech Kocoń,
współwłaściciel firmy.
Nowa inwestycja o wartości blisko 5
mln zł powstaje przy ul. Kamiennogórskiej. Zakład składać się będzie z części
produkcyjnej, zaplecza administracyjnego

oraz hali magazynowej wraz z placem
manewrowym. Zakończenie inwestycji
zaplanowano na połowę przyszłego roku.
- Czarny Bór do doskonała lokalizacja
ze względu na bliskość Wałbrzycha,
dostęp to kadry oraz aspekt komunikacyjny, czyli budowany węzeł z drogą
ekspresową S3. Dodatkowym atutem
jest oczywiście ulga podatkowa dostępna w wałbrzyskiej strefie ekonomicznej
– wymienia Wojciech Kocoń.
SCB

Fot. Ryszard Burdek

» Nie ma chyba osoby w regionie, która nie byłaby w Andrzejówce. Pomóżmy schronisku

MIEROSZÓW

Zbierają na szambo i toaletę
Pewnie wielu pamięta doniesienia medialne z zimy tego roku. Że przy
Andrzejówce jest więcej ludzi niż w sezonie na plaży w Jastarni, że
łatwiej znaleźć miejsce parkingowe przy galerii w Black Friday niż niedaleko schroniska, a dojazd do Rybnicy Leśnej trwa tyle, że już szybciej
wraca się Zakopianką z majówki. Przyszedł czas, żeby „zrewanżować
się” za ten „najazd”.
Teraz dzierżawcy obiektu
proszą o wsparcie turystów.
Tak chętnie przecież odwiedzających to miejsce o każdej

porze roku. To czas próby.
Wkrótce przekonamy się, czy
ich miłość nie jeździ czasem na
pstrym koniu.

Nie znamy osoby w gronie naszych znajomych,
która choć raz w życiu nie
odwiedziła tego miejsca.

Nie pojechała tam zimą z
dziećmi na sanki, albo nie
potraktowała Andrzejówki
latem jako początku nie-

Fot. użyczone (WSSE)

CZARNY BÓR

Inwestycja w Czarnym Borze pozwoli na zwiększenie dotychczasowej
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dzielnej wędrówki z rodziną.
Schronisko zna chyba każdy
z okolicy, a także przyjezdni
z wielu zakątków kraju. Jest

rozpoznawalne, lubiane, doceniane. Co chwilę słyszymy
głosy zachwytu, jak tu jest
ładnie. Sprawmy, że będzie
jeszcze piękniej.
Właściwie czyściej i jakoś
tak mniej... cuchnąco. Nastała wiosna i spod śniegu
wyszły wszystkie brudy, w
tym zapachowe szambo. Od
wielu lat ten śmierdzący problem mało kogo obchodził.
Był pomijany przez kolejnych dzierżawców schroniska. Nowi właściciele chcą to
zmienić jeszcze w tym roku i
dlatego proszą o wsparcie.
Zamierzają wyremontować
ogólnodostępne toalety i
wymienić szambo przy schronisku. Jak przekonują, dzięki
temu na Przełęcz Trzech Dolin
wróci zapach łąk i kwiatów. I
zapewniają, że po zakończeniu inwestycji toalety będą
bezpłatne i dostępne dla
osób niepełnosprawnych.
Znajdzie się też miejsce na
przewijak dla bobasów.
Teraz chyba najważniejsze. Potrzeba 40 tys. zł. Na
razie zebrano mniej niż jedną
trzecią tej kwoty, jakieś 13
tys. zł (stan na zeszły piątek). Jeśli zechcecie wesprzeć
inicjatywę, macie na to sporo czasu. Zbiórka trwa do 6
maja, a szczegółów szukajcie
na platformie www.zrzutka.
pl. Nie chodzi, żeby wpłacać
setki lub tysiące złotych (choć
jeśli ktoś chce…). Wystarczy
przysłowiowa „dyszka”. Jeśli
byliście kiedykolwiek w okolicach Andrzejówki, chodziliście
tutejszymi szlakami, możecie
potraktować tę opłatę jako
swoisty „bilet wstępu” lub
„cegiełkę”. Jak wolicie, ale
fajnie, jeśli pomożecie.
Tomasz Piasecki

Szlaki piesze przecinające
Andrzejówkę

z Jedliny-Zdroju do Sokołowska
z Głuszycy do Sokołowska
z Wałbrzycha do Unisławia Śląskiego
z Mieroszowa do Rybnicy
do Przełęczy pod Szpiczakiem
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Sala multimedialna z nowymi laptopami i bezpiecznym dostępem do internetu. Tak powinna wyglądać nowoczesna edukacja

JEDLINA-ZDRÓJ

Bezpiecznie jak w internecie
Prawda, że takie hasło brzmi dobrze? Nie ma rodzica, któremu by nie zależało na bezpieczeństwie swojego dziecka. Wiadomo, komfortowo ma być nie tylko w domu, ale także
choćby w szkole i w internecie. Właśnie, te dwie ostatnie rzeczy nie zawsze idą w parze.
W Jedlinie-Zdroju o bezpieczeństwo uczniów w sieci nikt już się nie martwi.
Trudno w domu zapanować nad wszystkim, co córka
lub syn robią przy komputerze. Można mówić, prosić, a
nawet grozić, a i tak wielce

prawdopodobne, że młody
człowiek wejdzie na stronę,
na którą nie powinien wchodzić. Lub narazi się na inne
niebezpieczeństwo. Przed

tymi licznymi, czyhającymi w
internecie broni Ogólnopolska
Sieć Edukacyjna.
Do której przystąpiła szkoła
w Jedlinie. Tylko cóż to takie-

go jest? W wielkim skrócie
to program publicznej sieci
telekomunikacyjnej, dający
szkołom w całym kraju możliwość podłączenia szybkiego,

GŁUSZYCA

Co z kwiatem kalafiora?
Świetny pomysł na nudę i zainteresowanie młodszych czytelników literaturą.
Co tak chwalimy? Przystąpienie przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę
Publiczną w Głuszycy do piątego ogólnopolskiego czytania Jeżycjady. Czyli
książek znanej autorki powieści dla młodzieży Małgorzaty Musierowicz.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Jeżycjada to cykl powieści w sam raz dla młodzieży

bezpłatnego i bezpiecznego
internetu. Program powstał
w Ministerstwie Cyfryzacji, a
jego założenia realizuje Państwowy Instytut Badawczy
Dla miłośników twórczości tej autorki przygotowano
sześć fragmentów pochodzących z powieści „Kwiat
kalafiora”, „Kalamburka”,
„Wnuczka do orzechów”,
„Pulpecja”, „Kłamczucha”
i „Szósta klepka”. Swoją
drogą, ciekawi jesteśmy,
czy znacie jakąś z tych pozycji? Jeśli nie, zachęcamy do
sięgnięcia na biblioteczną
półkę.
Szkoda tylko, że z powodu panujących obostrzeń
epidemicznych akcja w całości odbyła się online.
Nie będziemy nikomu mydlić oczu. Jeśli nie udało
wam się posłuchać fragmentów książek czytanych
na żywo, pr zyznajemy,
trochę straciliście, ale…
W każdej chwili możecie
odszukać film z akcji na
stronie internetowej i profilu facebookowym CK-MBP.
Kolejne odcinki powieści
w głuszyckiej bibliotece
czytały Elżbieta Kobylińska, Magdalena K andefer, Marta Borowiec, Iweta
Głód, Joanna Milczarek oraz
towarzyszący lektorkom
Robert Delegiewicz. Teraz
odrobinę pobudzimy wa-

NASK – operator OSE. Razem
z usługą dostępu do internetu
włączana jest automatycznie
darmowa usługa. Dzięki niej
blokowana jest niepożądana
komunikacja,chroniony jest też
ruch sieciowy. Uczniowie mogą
być spokojni. Nikt nie wyłudzi
od nich danych, prezentując
fałszywe strony. Co ważne,
zablokowane zostaną domeny
wykorzystywane w trakcie ataków przez hakerów. Włączona
jest też specjalna usługa, która
automatycznie monitoruje,
wykrywa i blokuje zagrożenia
dotyczące potencjalnego dostępu do treści nielegalnych i
szkodliwych dla użytkowników
sieci OSE. Wiadomo przecież,
że mogą one zawierać kod
infekujący komputery szkolne.
Rodzice dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im.
Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju pewnie cieszą się, że
placówka dołączyła do użytkowników OSE. Dzięki projektowi „Zdalna szkoła” gmina
dostała też kilkanaście laptopów. Dzięki temu w jednym
z budynków powstała mobilna pracownia multimedialna
składającą się z 18 laptopów
z dostępem do bezpiecznego
internetu. Jest też tablica interaktywna. Do tak wyposażonej
sali dzieci pewnie z chęcią wrócą po okresie zdalnej nauki.
Oby jak najszybciej.
Red

szą wyobraźnię i – mamy
nadzieję – zachęcimy do
poznania bliżej twórczości Małgorzaty Musierowicz. Wybrane fragmenty
przeniosły wszystkich w
twor zony przez autorkę
cykl fascynującego świata
Polski, zaczynając od lat
70. po współczesność. Literacka podróż wiodła poprzez rzeczywistość PRL, ze
wszystkimi jego absurdami
i specyficznym klimatem
tamtego okresu, aby ostatecznie przenieść się do XXI
wieku i problemów obecnej
Polski. To jednak tylko tło
barwnych wydarzeń i nie
mniej barwnych postaci „Jeżycjady”. Właśnie, jesteśmy
jeszcze winni wyjaśnienia,
cóż ta nazwa oznacza? To
cykl powieści dla młodzieży
Małgorzaty Musierowicz.
Nazwa pochodzi od poznańskiej dzielnicy Jeżyce,
a wymyślił ją prof. Zbigniew
Raszewski, przyjaciel autorki, nawiązując w ten sposób
żartobliwie do Iliady.
Organizatorem akcji Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady było wydawnictwo
Akapit Press.
Red

WAŁBRZYCH

Kamienica do remontu
Kolejna kamienica w Śródmieściu doczeka się
nowego wyglądu. Na remont czeka budynek przy
ulicy Traugutta 5.

Oferty można było składać do
16 kwietnia. Prace odbędą się w
ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy

ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”.
Modernizacja obejmować będzie
wykonanie robót przygotowaw-

czych i zagospodarowania terenu.
Od podstaw zbudowana zostanie izolacja pozioma i pionowa.
Powstanie też pochylnia dla niepełnosprawnych. Obrys budynku
doczeka się termoizolacji. Położone
będzie nowe pokrycie dachowe,
wykonany zostanie remont stropów i piwnic. Następnie remont
obejmie klatkę schodową wraz z
wykonaniem nowych schodów
wewnętrznych dwubiegowych.

Zaplanowano także przebudowę
wewnętrzną i nadanie nowego
kształtu mieszkaniom. Wiązać się
to będzie z wykonaniem nowych
wentylacji, instalacji elektrycznej,
wodociągowej, sanitarnej i gazowej. Powstanie też instalacja
fotowoltaiczna. Na koniec zaplanowano również wymianę okien
i drzwi oraz budowę wspólnej
kotłowni dla wszystkich mieszkań.
SCB

Fot. użyczone (UG Walim/wizualizacja)

» Miło będzie napić się kawy w budynku dworcowym

WALIM

Kawka i ciacho na dworcu
To wcale nie brzmi jak szalona wizja prof. Kleksa, ale jak coś zupełnie normalnego.
Bo takie też jest. Zwłaszcza jeśli dokładnie przyjrzymy się, na co gmina Walim chce
wydać pieniądze otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W dużych miastach, leżących
na krzyżujących się szlakach
kolejowych, to coś normalnego, że w dworcowej ka-

wiarence podróżni pr zysiadają na kawkę i ciastko. Jeśli
weźmiemy jednak zagubioną
gdzieś pośród gór i lasów małą

miejscowość z nieczynnym
dworcem, to nasz tytuł razem
ze wstępem może wydać się
jak mission impossible.

Tu was zdziwimy, bo tak nie
jest. Walim z programu dla gmin
górskich otrzymał ponad 1,9 mln
zł i całą tę kwotę zamierza prze-
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znaczyć na rozbudowę infrastruktury
wspomagającej rozwój turystyki w Zagórzu Śląskim. Przebudowana zostanie
ul. Spacerowa, łącząca centrum miejscowości z Jeziorem Bystrzyckim oraz
Zamkiem Grodno. To przygrywka do
kolejnych inwestycji. Pamiętacie, jak kilka
lat temu gmina przejęła budynek dworca
kolejowego? Dotąd wymieniono w nim
dach, okna i drzwi. Dzięki otrzymanym
środkom wykonana zostanie także nowa
elewacja, a obok powstanie parking oraz
stojaki dla rowerów. Plan jest taki, by w
budynku dawnego dworca otwarta została wypożyczalnia rowerów i kawiarnia.
To świetna wiadomość choćby dla tych,
chcących korzystać z pociągów jeżdżących
po remontowanej właśnie, zabytkowej
linii kolejowej nr 285. To szansa na rozwój
turystyki bez samochodu. Wyobraźcie
sobie tylko, goście wsiadają w pociąg we
Wrocławiu lub w Świdnicy, dojeżdżają do
Walimia lub sąsiednich miejscowości i
zwiedzają nasze tereny na dwóch kółkach
albo pieszo.
Niebawem powstanie też ścieżka
tur ystyczna prowadząca do punktu
widokowego w pobliżu budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w
Zagórzu Śląskim. Jej początkiem będzie
parking obok budynku CORT. Stamtąd
wyruszymy, aby pooglądać piękne widoki, dochodząc do wstęgowej kładki
dla pieszych, łączącej brzegi Jeziora
Bystrzyckiego.
Red

ŚWIEBODZICE

Poszukajcie starych zdjęć
Jedno jest pewne, urzędnicy w Świebodzicach wpadli
na oryginalny pomysł, ale
żeby go porządnie zrealizować, potrzebują pomocy mieszkańców. Dlatego
skupcie się, pomyślcie, gdzie
możecie mieć zachomikowane zdjęcia sprzed 20, 50 lub
nawet 70 lat. Fotografie muszą przedstawiać, jak dawniej obchodzono w mieście
majówkę.
Po co to wszystko? Miasto
i Miejski Dom Kultur y w

Świebodzicach zapraszają
mieszkańców do współtworzenia wystawy plenerowej
„Wspomnienia biało-czerwone”. Chodzi głównie o
pokazanie, jak dawniej wyglądały obchody świąt majowych w Świebodzicach.
Jesteśmy bardzo ciekawi,
jak to „drzewiej bywało”.
Może z tego wyjść ciekawa
wystawa, a zdjęcia zobaczycie na zaaranżowanej w
świebodzickim Rynku, na
płycie ratusza miejskiego

instalacji. Wystawa stanie
w dniach 30 kwietnia – 5
maja.
Żeby można było wybrać
się na spacer do centrum
miasta i pooglądać stare fotografie z majowych świąt w
Świebodzicach, potrzebna
jest wasza pomoc. Jeśli macie
zdjęcia obrazujące dawną
majówkę, zróbcie skany w
jak najwyższej rozdzielczości
wraz z opisem tego, co na
nich widać i wyślijcie elektroniczne obrazki na adres:

promocja@swiebodzice.pl.
Na skany urzędnicy czekają
do 23 kwietnia. Więc czasu
nie jest za dużo. Szukajcie
u siebie w szufladach, ale
też u babci i dziadka w komodzie, czy też u ciotki na
strychu. Szczegółowy regulamin wystawy znajduje się
na stronie www.swiebodzice.
pl. Najważniejsze informacje
znajdują się też na plakacie
obok. Podzielcie się z innymi
swoimi wspomnieniami.
Red

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

Ale nie z rodzinnych uroczystości z sałatką warzywną na pierwszym planie,
czy spacerów, gdy babcia woziła was w wózku. Chodzi o konkretne fotografie biało-czerwonych wspomnień. Na razie brzmi ciut tajemniczo, ale
zaraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości.
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Bardzo chcemy zmieniać świat
Wiadomo, że nie wszystkim uda się pomóc, ale jeśli dzięki nam choć jedno
zwierzę znajdzie nowy dom, uznamy to za wielki sukces. Po to właściwie
prowadzimy tę akcję, zachęcając każdego do adopcji kotów i psów z wałbrzyskiego schroniska. Robimy to z przyjemnością, bo jakoś tak uważamy, że
powinno się pomagać innym.
AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: około 9 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
17.10.2020

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

MANIEK, nr ewidencyjny 49/19
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
03.02.2019

W schronisku Maniek to znany psiak – jest
bardzo kochany i towarzyski, trzeba jednak
z nim trochę popracować, aby zachowywał
się jak należy!

SCARLET, nr ewidencyjny 166/20
Scarlet to psia staruszka, z racji wieku i
nadwagi ma problemy z poruszaniem się, a
obecnie jest na specjalnej diecie. Szukamy
dla niej dobrego, nowego domu.

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

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

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

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

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

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

GIBSON, nr ewidencyjny 9/21
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.01.2021

Gibson trafił do schroniska w styczniu
2021 roku, od tego czasu cierpliwie
czeka na nowy dom. Polecamy go do
adopcji, to kochany psiak!

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

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

TIMON, nr ewidencyjny 11/21
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
25.02.2021

Kocurek Timon ma piękne umaszczenie
i przyjazny charakter – lubi zabawy i towarzystwo ludzi, garnie się do pieszczot
i przytulania!
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.07.2020

BENIO, nr ewidencyjny 462/14

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

» Wędrując po Wzgórzach Włodzickich
można się dosłownie zapomnieć

Wzgórza, jakich nigdzie nie ma
Na razie jeszcze nie napiszemy, jak tu jest pięknie, że można się zapomnieć i zakochać w tej krainie, w szlakach, w festiwalu. Zaczniemy trochę nietypowo. Czy wiecie, że w Krajanowie położonym w gminie Nowa
Ruda swój dom ma noblistka Olga Tokarczuk. I już chyba domyślacie się, o czym będzie w tym tygodniu.
Krajanów położony jest na
Wzgórzach Włodzickich. Na
tych zielonych, malowniczych
pagórkach co roku odbywa
się Festiwal Góry Literatury.
Pewnie go znacie, ale musimy dodać, że na zaproszenie
naszej noblistki w wydarzeniu
biorą udział cenieni na całym
świecie literaci, dziennikarze i
publicyści.
Nie zamierzamy rozprawiać
o literaturze, wszak to rubryka
turystyczna, ale w tym miejscu
jedno przenika się z drugim.
Zaskoczeni? W ramach trzech
edycji festiwalu wytyczono na
Wzgórzach Włodzickich trzy
piesze szlaki… literackie, na

które rzecz jasna zapraszamy.
Właśnie teraz, gdy wiosna
coraz śmielej pokazuje swoje
oblicze.
Podczas 2. edycji Festiwalu Góry Literatury, w 2016
roku, zainicjowano nowy szlak
pieszy „Z domu dziennego
do domu nocnego”. Jest to
ścieżka literackich wędrówek
inspirowana fragmentami
tekstów lokalnych twórców
z gminy Nowa Ruda. Trasa
zaczyna się w Krajanowie
przy sali wiejskiej, a kończy w
Bartnicy przy Trójpańskim Kamieniu. Wzdłuż całego szlaku,
który jest jedną z ulubionych
tras wędrówek pisarki Olgi To-

karczuk, możecie przystanąć,
zapoznać się z tablicami, które
zawierają fragmenty tekstów
pisarki, a także Karola Maliszewskiego. Literacki szlak to
również wspaniałe krajobrazy
rozciągające się z grzbietu
Gór Suchych i kilku punktów
widokowych na Wzgórzach
Włodzickich. Napisać, że wypada samemu przekonać się
jak tam pięknie, to jakby nic
nie napisać.
„Droga Chlebowa” to z
kolei stary szlak polsko-czeski z bogatą historią. Od
wieków służył jako droga
przemytu różnych dóbr, a
przede wszystkim żywno-

ści, stąd nazwa ścieżki. Była
to popularna trasa, która
chroniła podróżnych przed
opłacaniem myta i ceł za
przekroczenie granicy liczącej w tym miejscu 250 lat.
Dawna granica Prus i Austro-Węgier, a obecnie Polski i
Czech, była dla wielu ludzi
sposobem do zarobku, a w
czasach komunizmu drogą
ucieczki do wolnego świata.
Obecnie już nie szmugluje się
tędy żywności. Szlak ma inne
zadanie – promować region

Piesze szlaki literackie na Wzgórzach Włodzickich

ŚL ADAMI TERESY CHMURY
DROGA CHLEBOWA
Z DOMU DZIENNEGO DO DOMU NOCNEGO

Sudetów Środkowych i Festiwalu Góry Literatury. Trakt
oznakowano w 2017 roku.
Piesza trasa turystyczna
„Śladami Teresy Chmury”,
która była pierwowzorem
bohaterek dwóch książek Olgi
Tokarczuk „Dom dzienny, dom
nocny” i postaci głównej bohaterki powieści „Prowadź
swój pług przez kości umarłych” prowadzi przez malownicze, a jakże, Wzgórza
Włodzickie. Porośnięte trawą
malownicze stoki są miniaturą

Bieszczadów. Szlak został wytyczony w 2018 roku.
Przy okazji zajrzyjcie koniecznie na wieżę widokową
na Włodzickiej Górze (757 m
n.p.m.), na której czeka na
was pamiątkowa pieczątka.
Wieża została odbudowana przed dwoma laty. Taras
widokowy znajduje się na
wysokości 15 m, a rozciąga
się z niego widok na Góry Sowie i Góry Kamienne. Widok
zachwycający.
Red/Barbara Adamska
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» Otwarcie ośrodka wypoczynkowego z zalewem w Starych Bogaczowicach
(Fot. Kronika Związku Zawodowego Pracowników KWK Thorez)

Skrzyknęli się, żeby coś zrobić
Pomysł budowy ośrodka wypoczynkowego w Starych Bogaczowicach, przeznaczonego dla załogi kopalni Thorez, zrodził się już na początku lat 60. ubiegłego wieku.
Malowniczą dolinę wśród zalesionych wzgórz wybrano ze względu na płynący nią
strumień z czystą wodą oraz naturalne warunki do spiętrzenia wody.
Wykonano wówczas
wstępne prace, tj. uformowano nieckę zbiornika wodnego
i utwardzono jego brzegi.
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Kopalni Thorez w Wałbrzychu,
Zygmunt Kawalec, pamiętał,
że jeszcze jako działacz młodzieżowy razem z kolegami
brał udział w budowie tego

ośrodka. Niestety nie był to
dobry czas na takie inwestycje. Władze wojewódzkie
postanowiły, że ważniejsza jest budowa obiektów
sportowych w mieście, a nie
ośrodka wypoczynkowego z
zalewem kilkanaście kilometrów od Wałbrzycha. Plany
budowy na ponad 20 lat
trafiły do szuflady.

Gdy we wrześniu 1983 roku
Zygmunt Kawalec wspomniał
współpracownikom o tej zaniechanej inwestycji, szybko
zakiełkowała myśl, aby powrócić do sprawy. Pomysł
poparły wszystkie organizacje
zakładowe i dyrekcja kopalni.
Do Starych Bogaczowic pojechały delegacje oddziałowe,
aby na miejscu ocenić projekt

» Tak wyglądał zalew w 1983 roku, zanim wznowiono budowę ośrodka
(Fot. Kronika Związku Zawodowego Pracowników KWK Thorez)

i wyrazić swoją opinię. W
styczniu 1984 roku redaktor
Słowa Polskiego tak pisał na
ten temat: „Zanim całymi rodzinami na tygodniowy bądź
sobotnio-niedzielny wypoczynek będą wyjeżdżać górnicy,
trzeba włożyć dużo pracy w
budowę. By było szybciej,
załoga planuje, że w maju,
gdy się ociepli, pojadą tam z
rodzinami. Ale odpoczywać –
na kocach – będą tylko żony
i dzieci, górnicy natomiast
popracują społecznie. A plany są ambitne: 1700 miejsc,
domki typu szałasowego,
pawilon socjalny z wszystkimi
wygodami, stołówka, bufet,
itd. Przy akwenie wodnym
powstanie brodzik dla maluchów”.
Władzom gminy pomysł
budowy zalewu bardzo się
spodobał. Włodarze w imieniu mieszkańców zadeklarowali wykonanie ujęcia wodnego i obwałowań przyszłego
zbiornika. Prace wykonali

rolnicy ze Starych Bogaczowic.
Związek zawodowy sporządził plan zagospodarowania ośrodka. Już na początku
pojawił się problem rąk do
pracy. Niestety w tamtym
czasie nie wchodziło w grę
oddelegowanie pracowników
kopalni do budowy ośrodka w
ramach dniówek, tak jak to już
wcześniej było praktykowane
podczas „społecznego” budowania obiektów socjalnych. W
związku z tym władze związku
zawodowego martwiły się,
czy uda się zmobilizować
górników do budowy ośrodka poza godzinami pracy.
Obawy były niepotrzebne.
Pod koniec maja 1985 roku
prace przy budowie zalewu
rozpoczęli aktywiści organizacji społeczno-politycznych.
Następnie rękawy zakasało
dwunastu zapaśników z sekcji
GKS Zagłębie, po nich pracowali emeryci i renciści, później
aktyw związkowy szybu Julia,
ratownicy górniczy i ponow-

nie aktyw związkowy, tym
razem z szybu Chwalibóg. W
lipcu obiekt nabrał konkretnych kształtów.
Dobra passa trwała. Do
związku zawodowego zgłaszały się kolejne grupy górników (z oddziałów wydobywczych) chętnych do pracy.
Niektóre przyjeżdżały na plac
budowy zaraz po szychcie.
Związkowcy dwoili się i troili, aby budowa sprawnie
szła do przodu. Z Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wynajęto autobusy,
które zapewniały przewóz
górników. Po kilku godzinach
pracy fundowano pracownikom ciepły posiłek i napoje
(w tym symboliczne piwko).
Pracowano nawet w soboty i
w niedziele (wówczas często
górnicy przyjeżdżali na plac
budowy ze swoimi rodzinami). Zapał i zaangażowanie
górników sprawiły, że już 25
sierpnia 1985 roku odbyło
się uroczyste otwarcie części
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ośrodka: zagospodarowanego zalewu z molo, piaszczystą
plażą, ławkami, deptakiem i
piaskownicami.
Chociaż pogoda nie dopisała, w otwarciu ośrodka wzięli
udział liczni górnicy, a także
zaproszeni goście, w tym I
sekretarz KW PZPR w Wałbrzychu i dyrektor naczelny
Dolnośląskiego Gwarectwa
Węglowego oraz sekretarz
Federacji ZZ KWK, PRG i PBSz
z Katowic. W części oficjalnej
dyrektor kopalni Thorez Emil
Barciński symbolicznie przejął
od Neptuna zalew we władanie, podpisując przed tym
dokument zawierający 16
zobowiązań (w tym np. obowiązek pucowania tafli wodnej). Potem odbył się festyn,
w czasie którego niektórzy
skorzystali nawet z kąpieli w
nowym zbiorniku wodnym. W
trakcie imprezy przygrywała
orkiestra dęta KWK Thorez.
Powstanie ośrodka wypoczynkowego Zygmunt Kawalec podsumował krótko:
„Skrzyknęliśmy się, żeby coś
zrobić i to się udało. Uczynimy
wszystko, aby toczyło się to
coraz prędzej”. Dalsze plany
związane z ośrodkiem były
dalekosiężne. Planowano, że
każda załoga z poszczególnych oddziałów wybuduje
po jednym dwurodzinnym
domku campingowym. To się
niestety nie udało.
W lutym 1987 roku odbyło
się spotkanie władz gminy
Stare Bogaczowice i kolektywu kopalni poświęcone realizacji planu rozbudowy ośrodka. Wzięli w nim udział m.in. I
sekretarz KG PZPR Aleksander

Grzybowski, naczelnik Urzędu Gminy Lech Świętalski, I
sekretarz KZ PZPR Bogusław
Dyszkiewicz, dyrektor kopalni
Waldemar Szczepanowski,
przewodniczący SNZZ KWK
Thorez Franciszek Jaszczerski.
Z ustaleń poczynionych w
trakcie spotkania wynikało, że
gmina zobowiązała się wykonać drogę dojazdową i utworzyć punkt małej gastronomii.
Natomiast na barkach kopalni
były takie prace jak remont
zapory, odmulenie zbiornika,
przebudowa wiaty osłonowej,
doprowadzenie wody pitnej i
energii elektrycznej. Co ciekawe, na spotkaniu omawiano
nie tylko sprawy dotyczące
ośrodka wypoczynkowego i
zalewu, ale również ustalono
formy współpracy mieszkańców gminy z górnikami. Na
czym ta współpraca miała
polegać? Trzydziestu przodujących rolników z gminy Stare
Bogaczowice miało pojechać
do kopalni, aby poznać pracę
górników. W trakcie rewizyty
górnicy mieli odwiedzić gospodarstwa rolne na terenie
gminy.
Przez dwie dekady od powstania nad zalewem wypoczywali mieszkańcy Wałbrzycha i okolicznych gmin. Jak
pamięta jeden z użytkowników portalu www.polska-org.
pl, nad zalewem corocznie
odbywały się zawody triathlonowe: „zjeżdżały się wówczas
drużyny z przeróżnych szkół
województwa dolnośląskiego. Zawody umarły łącznie z
umierającym zalewem”. W
związku z likwidacją wałbrzyskich kopalń miejsce straciło
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» Otwarcie ośrodka wypoczynkowego z zalewem 25 sierpnia 1985 roku
(Fot. Kronika Związku Zawodowego Pracowników KWK Thorez)

swojego „opiekuna” i ośrodek
zaczął powoli podupadać.
Jeszcze latem 2004 roku niecka była wypełniona wodą. W
roku 2005 lub 2006 kąpielisko
przestało funkcjonować. W
kolejnych latach dno zbiornika
zarosło krzewami, drzewami i
inną roślinnością.
Gdy już było pewne, że po
dawnym ośrodku wypoczynkowym zostały tylko zdjęcia
i wspomnienia, skrzyknęła
się grupa zapaleńców, którzy
postanowili dokonać niemożliwego i reaktywować to miejsce rekreacji. W marcu 2015
roku rozpoczęło się żmudne
wycinanie drzewek porastających dno zalewu, czyszczenie
brzegów, sprzątanie terenu.

Pół roku pracy w weekendy
(za darmo, w swoim wolnym
czasie) mieszkańców Starych
Bogaczowic, ale również Wałbrzycha przyniosło niesamowity efekt. Zbiornik wypełnił
się wodą. Podziękowania należą się również gminie, która
sfinansowała niektóre prace.
Po uporządkowaniu terenu
ośrodka Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie wydzierżawiło go od gminy, wykonało
prace melioracyjne i ziemne,
zamontowało infrastrukturę.
Stowarzyszenie zobowiązało
się bezpłatnie udostępniać
zalew wszystkim chętnym od
24 czerwca do 31 sierpnia. W
sobotę 25 czerwca 2016 roku
nad zalewem miało miejsce

» Ośrodek wypoczynkowy z zalewem w Starych Bogaczowicach po reaktywacji (Fot. Piotr Daszkiewicz)

otwarcie sezonu wakacyjnego
w gminie Stare Bogaczowice.
Rzecz nieprawdopodobna
stała się faktem.
W kwietniu 2017 roku w
Starych Bogaczowicach powołano do życia Stowarzyszenie Jedynak. Było to możliwe
dzięki wsparciu finansowemu
na utworzenie nowych miejsc
pracy w projekcie „Program
wsparcia sektora ekonomii
społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Dzięki wspólnej inicjatywie
Sudeckiego Stowarzyszenia
Strzeleckiego i Wędkarskiego
Klubu Sportowego Bogaczo-

wice w stowarzyszeniu znalazły zatrudnienie osoby, które
wcześniej wniosły znaczący
wkład w reaktywację zalewu.
W 2017 roku stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie
karczmy w wybudowanym
rok wcześniej obiekcie nad
brzegiem zalewu. W okresie letnim karczma serwuje
dania wypoczywającym nad
zalewem, organizuje też różne
imprezy okolicznościowe. W
pobliżu znajduje się strzelnica
i pole do gry w paintball. Niestety w związku z epidemią
od roku działalność obiektu
jest ograniczona. – Planujemy
w bieżącym roku otworzyć
karczmę, o ile tylko sytuacja
nam na to pozwoli – mówi
Agata Porwich, prezes Stowarzyszenia Jedynak. – W zeszłym roku karczma działała w
okresie letnim od czerwca do
sierpnia, niestety było mniej
odwiedzających niż w latach
poprzednich – dodaje.
Miejmy nadzieję, że w nadchodzące lato, jak wirus już
będzie w odwrocie, nad zalew
znowu, jak dawniej, ściągną
ludzie złaknieni pobytu na
świeżym powietrzu, pragnący
pobyć na łonie natury, chcący
spędzić miło czas z rodziną czy
znajomymi, amatorzy kąpieli
wodnych czy grillowanych
kiełbasek.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) Kronika ZZ Pracowników KWK Thorez
2) Słowo Polskie z 10.01.1984 r.
3) Trybuna Wałbrzyska
4) Tygodnik Wałbrzyski z 28.09.2015 i
18.04.2016
5) Panorama Wałbrzyska z 27.06.20161
6) www.polska-org.pl (dostęp
13.04.2021)
7) www.karczma-jedynak.pl (dostęp
13.04.2021)
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Fot. użyczone (Bartek Warzecha)

» „Podwójne życie Weroniki” – Teatr Andersena w Lublinie

Taki festiwal to jest COŚ!
A dokładnie Festiwal małych Prapremier odbywający się od 2013 roku co dwa
lata w Wałbrzychu. Nic dziwnego, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację na jego piątą edycję. Dodajmy, tegoroczną, która
miejmy nadzieję, odbędzie się zgodnie z planem.
W Teatrze Lalki i Aktora w
Wałbrzychu euforia miesza
się z niepewnością. Bo z jednej strony cieszy 100 tys. zł
dofinansowania na V edycję
Festiwalu małych Prapremier
w ramach ministerialnego
programu „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”.
Z drugiej zaś pamiętajcie,
że festiwal zaplanowano na
pierwszą połowę września

2021 roku i ma być połączony
z przesuniętym jubileuszem
teatru. Pytanie, czy wszystko
uda się zorganizować w tych
szalonych covidowych czasach? Wkrótce powinniśmy
dowiedzieć się, jaką będzie
miał formułę?
Festiwal małych Prapremier,
zainicjowany w 2013 roku
przez Marlenę Jasińską-Denst
i Zbigniewa Prażmowskiego,

to jedyne na teatralnej mapie
Polski wydarzenie, prezentujące wyłącznie prapremierowe spektakle teatrów dla
dzieci i młodzieży. Festiwal
ma charakter ogólnopolskiego konkursu, odbywającego
się co dwa lata. Daje szansę
młodemu widzowi nie tylko obejrzenia wyjątkowych
przedstawień, ale także umożliwia interaktywny udział w

Premiera dla najmłodszych
W TLiA w Wałbrzychu wystartowały próby do spektaklu dla
najmłodszych widzów (3+). Tym razem przyszła kolej na klasykę
dla dzieci – „Szewczyk Dratewka” wg Janiny Porazińskiej.
Premiera planowana jest na 22 maja tego roku.
Twórcy przedsięwzięcia:
Katarzyna Hora (scenariusz i reżyseria)
Klaudia Laszczyk (scenografia)
Katarzyna Bem (muzyka)
Marta Wiśniewska (ruch sceniczny)
Rafał Gorczyca, Paweł Kuźma, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska
(aktorzy)

performatywnych czytaniach
najnowszej dramaturgii, rozmowach pospektaklowych i
innych wydarzeniach towarzyszących. W środowisku
teatralnym jest postrzegany
jako ważne dla polskiej sceny
lalkowej i jej publiczności
forum wymiany doświadczeń
i myśli twórczej, motywującej
do interesujących poszukiwań
repertuarowych oraz form

inscenizacyjnych na miarę
potrzeb i aspiracji młodego
pokolenia. Brzmi bardzo poważnie, ale przy tej okazji nie
ma co trywializować, bo to
świetna inicjatywa.
– Festiwal małych Prapremier nazwą nawiązuje
do bydgoskiego Festiwalu
Prapremier organizowanego
dla dorosłych. Przymiotnik
„mały” nie oznacza jednak

formy, tylko akcentuje, że
jego adresatem jest młodsza
widownia – wyjaśnia Marlena
Jasińska-Denst, koordynator
FmP. – Nasz festiwal stwarza
młodym ludziom z Wałbrzycha i okolic okazję do obejrzenia najciekawszych i starannie
wyselekcjonowanych spektakli prapremierowych polskich
teatrów lalkowych w miejscu
zamieszkania lub w jego pobliżu. Oferuje też widzom
interaktywne uczestnictwo w
przedsięwzięciu artystycznym
o wyjątkowej atmosferze „teatralnego świętowania” w
gronie uznanych twórców
– dopowiada. Dodajmy, że
chodzi o reżyserów, aktorów-lalkarzy, dramaturgów,
scenografów, kompozytorów
oraz krytyków teatralnych.
Dla bardziej wyrafinowanego, ukształtowanego odbiorcy, festiwal jest też pewnego
rodzaju konfrontacją lokalnej
oferty z propozycjami repertuarowymi innych teatrów,
możliwością porównywania
prezentowanych rozwiązań
inscenizacyjnych, kunsztu
gry aktorskiej czy przekazu
ideowego. Dla odbiorcy „początkującego” to niecodzienne otwarcie na sztukę teatru
ze sposobnością odkrywania
dobrodziejstw płynących z
jej doświadczania. Dla każdego uczestnika jest to natomiast niewątpliwie przegląd
zarówno różnych estetyk
teatralnych, jak i ważnych
tematów, niektórych wciąż
pozostających w sferze tabu,
poruszanych w przedstawieniach konkursowych. Dla
teatralnych twórców wreszcie FmP stanowi inspirację
do poszukiwania nowych
lub dotychczas nieznanych
tekstów oraz innowacyjnych
form inscenizacji. Tak, by
móc uczestniczyć w kolejnych
edycjach wałbrzyskiego festiwalu z korzyścią dla widza,
repertuaru i przyszłej oferty
festiwalowej.
Red

» „Motyl” – Wrocławski Teatr Lalek”

WIESZ CO | NR 16/20.4.2021 r.

kUltUra

19

Dawna muzyka godna podziwu
Determinacja organizatorów „Szczawno-Zdrój Baroque
Festival” jest ogromna. Mimo licznych zakazów związanych z pandemią koronawirusa zdecydowali się, że
pierwsza edycja nowego międzynarodowego festiwalu
muzyki dawnej odbędzie się zgodnie z planem. Koncerty
będą nagrywane, a następnie transmitowane przez telewizję i udostępniane w mediach społecznościowych.
Program Szczawno-Zdrój Baroque Festival

/ Die Uhrmaheri
Uhrmaherin
n – Martin Engelbrecht / Augsbourg 1756
Zegarmistrzyni / L’Horlogere
L’

Czwartek, 22.04.2021
Pierwszy dzień festiwalowy
Kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP
godz. 20:00 | LEÇONS DE TÉNÈBRES – koncert inauguracyjny
François Couperin (1668-1733)
Wykonawcy:
Dagmara Barna - sopran
Marta Czarkowska - sopran
Piotr Zalewski – viola da gamba
Władysław Kłosiewicz (pozytyw)
Piątek, 23.04.2021
Drugi dzień festiwalowy
godz. 17:00 | La Reine danse! Królowa tańczy! – recital klawesynowy
Wykonawcy:
Weronika Kłosiewicz-Paine (Polska / Szwajcaria) – klawesyn,
Zuzanna Grzegorowska – taniec historyczny.
Muzyka kompozytorów francuskich XVIII wieku.
godz. 19:30 | koncert Luz y Norte.
Wykonawcy:
Baroque Ensemble Artemandoline (Hiszpania)
Muzyka XVII i XVIII wieku z Królestwa Hiszpanii i Królestwa Neapolu.
Sobota, 24.04.2021
Trzeci dzień festiwalowy
godz. 17:00 | recital klawesynowy
Wykonawcy: Weronika Janyst – klawesyn
godz. 19:30 | koncert Kantaty Mitologiczne.
Utwory L.N. Clerambault, J.P. Rameau, J.B. Lully.
Wykonawcy:
Olga Pasiecznik – sopran (Polska / Ukraina),
Peter Kooij – bas (Niderlandy),
Małgorzata Wojciechowska – flet traverso,
Kornelia Korecka – skrzypce barokowe,
Justyna Rekść-Raubo – viola da gamba,
Anna Wiktoria Swoboda – lutnia / teorba / gitara barokowa,
Elena Zhukova – klawesyn / kierownictwo muzyczne (Ukraina).
Muzyka francuska XVII i XVIII wieku z dworu króla Ludwika XIV.
Niedziela, 25.04.2021
Czwarty dzień festiwalowy
godz. 17:00 | recital klawesynowy
W programie m.in. Purcell, Scarlatti, Bach.
Wykonanie: Elena Zhukova (Ukraina)
godz. 19:30 | koncert Bach / Oratoria.
J.S.Bach – Oster Oratorio (BWV 249), Ascension Oratorio (BWV 11).
Wykonawcy:
Magdalena Podkościelna – sopran,
Margot Oitzinger – alt (Niemcy),
Benedikt Kristjansson – tenor (Islandia),
Peter Kooij – bas (Niderlandy),
Baroque Collegium 1685 Chór i Orkiestra (Czechy / Polska),
Agnieszka Żarska (kierownictwo muzyczne / dyrygent).

Choć bez publiczności, zapowiadają się
wspaniałe cztery dni festiwalowe. Z okazji
800-lecia miasta od 22 do 25 kwietnia odbędzie się pierwszy w historii „Szczawno-Zdrój
Baroque Festival”. I jak przekonują organizatorzy, pewnie nie ostatni. W przyszłości ma
to być znak rozpoznawczy uzdrowiskowej
miejscowości. Podobnie jak jest z festiwalem
chopinowskim w Dusznikach-Zdroju. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało.
Wkrótce w zabytkowych wnętrzach Teatru
Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego oraz
w kościele Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju usłyszymy muzykę barokową. Dobra
wiadomość jest taka, że na koncert inauguracyjny do kościoła wejdą słuchacze. Oczywiście
zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi. Pozostałe wydarzenia zobaczycie
już tylko w telewizji lub internecie. Pierwotnie
planowano ustawić telebim w Hali Spacerowej
przy Teatrze Zdrojowym, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu.
Wykonawstwo muzyki dawnej oparte na
informacjach historycznych (określane również
jako „historically informed performance” lub w
skrócie HIP) zakłada wykonywanie utworów z
jak największą wiernością. Wykorzystanie wie-

dzy naukowej, pracy nad źródłami i rękopisami
sprzed setek lat oraz użycie kopii historycznych
instrumentów podczas koncertów sprawia, że
otwierają się przed muzykami i publicznością
nowe, nieznane często dzieła, brzmienia i
emocje. Taka praktyka muzyczna zdobywa w
ostatnich latach na całym świecie mnóstwo
wielbicieli, odkrywających muzykę dawnych
epok. Będziecie mogli poczuć magię takich
wykonań wsłuchując się w kolejne koncerty.
W wiosenny weekend będzie ich łącznie siedem. Oprócz inaugurującego festiwal, także trzy
recitale klawesynowe, dwa koncerty kameralne
oraz koncert oratoryjny na zakończenie festiwalu.
Wykonywana będzie muzyka XVII i XVIII wieku –
m.in. z Królestwa Hiszpanii i Królestwa Neapolu,
z dworu króla Francji Ludwika XIV (Króla Słońce),
Niderlandów oraz Niemiec. Wystąpi kilkudziesięciu
muzyków 9 krajów, w tym również światowej sławy gwiazdy: Olga Pasiecznik (sopran), Peter Kooij
(bas). Kierownictwo artystyczne festiwalu sprawuje
prof. Władysław Kłosiewicz – klawesynista i dyrygent, ekspert w dziedzinie muzyki dawnej.
Koncerty w Teatrze Zdrojowym będą rejestrowane z 11 kamer (audio i video) i udostępnione w internecie.
Red

20

mISZmaSZ

WIESZ CO | NR 16/20.4.2021 r.

Nowa Subnautica mrozi krew w żyłach
Wszyscy, którzy lubią tego typu gry, wiedzą, że obecnie na rynku mamy dostęp do naprawdę szerokiego wachlarza sandboxowych survivali. To choćby „ARK: Survival Evolved”, „Conan Exiles”, „The Forest”, „No Man’s Sky”, „Raft”, a także wiele innych mniej
popularnych tytułów.
Krótko mówiąc
każdy znajdzie coś
dla siebie. Hmm...
możemy nawet
podciągnąć pod to
dobrze znany nam
„Minecraft”.
Tak to obecnie wygląda, ale zaczynam
odbiegać od tematu,
więc pora do niego
wrócić.
Mówiąc szczerze do niedawna nie
wiedziałem prawie nic na temat Subnautici. Była to dla mnie tylko kolejna
gra survivalowa, która samotnie „orbituje sobie gdzieś tam” na Steamie.
Wszystko zmieniło się przypadkiem,
gdy natrafiłem na stosunkowo nowy
trailer „Subnautica: Below Zero”. Jest
to samodzielny dodatek, który pozwala
nam wrócić na planetę 4546B (znaną z
oryginału). Powiem wam, że ten zwia-

stun jest naprawdę
dobry i świetnie oddaje ducha tej gry. W
tej odsłonie trafiamy
do mroźnych zakątków obcego świata i
oprócz walki z fauną,
musimy stawić czoła
samemu środowisku,
a konkretnie temperaturze.
Podstawowa wersja skupiała się tylko na przetrwaniu
pod wodą. Tym razem Below Zero
daje nam jeszcze możliwość eksploracji powierzchni. Dodaje to wielkiego
urozmaicenia do wspaniale wykreowanego świata. Pora więc ciepło
się ubrać, zaparzyć gorącej czekolady
i usiąść przed komputer do nowej
Subnautici, aby przeżyć w tej skutej
lodem krainie.

SKN

Prawnik radzi
Kiedy przysługuje odprawa emerytalna? Pewnie wielu
z was często nad tym się zastanawiało. Wszelkie zawiłości wyjaśnia nasz prawnik Adam Daraż.
Problematykę odprawy
emerytalnej reguluje art. 92 1
kodeksu pracy. W § 1 stanowi
on, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające
do renty z tytułu niezdolności
do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w
związku z przejściem na rentę
lub emeryturę, przysługuje

odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego
wynagrodzenia. Natomiast
§ 2 podkreśla wyraźnie, że
pracownik, który otrzymał
odprawę, nie może ponownie
nabyć do niej prawa.
Świadczenie to przysługuje
w dacie ustania stosunku
pracy i w tej dacie pracownik

nabywa prawo do odprawy,
mimo że decyzja ZUS została
wydana odpowiednio wcześniej lub później. Istotne jest
to, że w tym momencie pracownik miał już ukończony
wiek emerytalny , tj. odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65
lat dla mężczyzn oraz staż,
czyli odpowiednio zaliczalne

UWAGA KONKURS

Kiedy to było, gdy przychodziliście do lokalu, rozsiadaliście się
przy stoliku i biesiadowaliście. Jeszcze trochę cierpliwości, a być
może wkrótce wrócą te czasy. Na razie trzeba sobie jakoś te niedostatki rekompensować. Na przykład zamawiając lunch do domu. Z
Kryształowej Gospody Kuflowej w Wałbrzychu. Tu naprawdę dobrze
karmią. Co tydzień przekonują się o tym kolejne osoby, uczestniczące
w konkursie. Przekonajcie się także wy, a przy okazji skorzystajcie z
rabatu. Widzicie fotografię obok? Fragment makiety jakiego zabytku
widoczny jest na zdjęciu?
Bawcie się z nami i korzystajcie z upustu. Kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do zamówienia potrawy z 15-procentowym
rabatem! Wystarczy wypełniony kupon pokazać w lokalu w chwili
wybierania pyszności z menu. Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (21 kwietnia) do piątku (23 kwietnia).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.
pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie na wynos, a podstawą jest
kupon z poprawną odpowiedzią.

okresy składkowe i nieskładkowe w rozumieniu ustawy
o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. emerytalnej).
Oznacza to, że w tej dacie
spełniał warunki uprawniające do nabycia uprawnień
emerytalnych.
Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, iż przejściem
na emeryturę w rozumieniu
art. 92 1 k.p. jest zmiana statusu pracownika na status
emeryta, co następuje z reguły
jednocześnie z rozwiązaniem
stosunku pracy, ale może też
nastąpić później z różnych

zresztą względów. Ponadto
odpowiednio należy stosować
wyrok Sądu Najwyższego z 4
lutego 2011 r. (II PK 224/10).
Sąd Najwyższy stwierdza w
nim, że odprawa emerytalna
jest świadczeniem powszechnym, ale powszechność ta
jest realizowana w sposób
wyznaczony przez konkretne
przepisy. Warunkiem nabycia
tego świadczenia jest zaistnienie związku czasowego między zakończeniem stosunku
pracy, a nabyciem prawa do
emerytury.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawne-

„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.trueachievements.com)

CHALLENGER

go DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.

KUPON
Fragment makiety jakiego zabytku widoczny jest
na zdjęciu?

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

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

Red
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Fot. użyczone (Tomasz Czeleń)

» Wokół Wałbrzycha jest gdzie pojeździć na „góralu”

Rower jest OK

Może na „górala” po pracy?
Wałbrzyskie szlaki rowerowe dla amatorów górskich rowerów są naprawdę fajne. Mnie się nie nudzą. W dodatku nie trzeba wyjeżdżać za
miasto, kiedy ma się mało czasu. To duży plus!
Typowo turystycznych szlaków rowerowych trudno u
nas szukać, ale trzeba przyznać, że te przeznaczone dla
fanów rowerów górskich są
konkretne. Pętle po okolicznych wzniesieniach okalających miasto są naprawdę

różnorodne. Wymagające
kondycji, trudne technicznie
i urozmaicone, ale też łatwe,
widokowe i dla każdego. Wystarczy zaplanować według
własnych preferencji.
Nawet raptem dwie godziny wolnego pozwolą na

porządną, fajną górską przejażdżkę. Nie trzeba wsiadać
w samochód, by wyjechać za
miasto. Niektórzy z was mają
szlaki wręcz pod nosem. Wiedzą o tym doskonale ci, którzy zobaczyli chociaż raz, jak
prezentuje się trasa podczas

UWAGA KONKURS

Jeśli już zamawiacie posiłek na wynos, wybierajcie sprawdzone
miejsca. Z dobrą kuchnią. Jak choćby Restauracja Kryształowa w
Świdnicy, serwująca dania czeskie. Dokładnie takie, jak w gospodach u naszych południowych sąsiadów. Nie wierzycie? Sprawdźcie
sami! My wam zresztą trochę pomożemy, bo zachęcamy do wzięcia
udziału w konkursie, w którym świdnicka knajpka jest partnerem.
Biorąc udział w zabawie możecie skorzystać z atrakcyjnego rabatu
na wasze ulubione danie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie.
Widzicie fotografię obok? Makieta jakiego obiektu widoczna jest
na zdjęciu?
Każdy kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do zakupu potrawy
z 15-procentowym rabatem! Trzeba rzecz jasna wiedzieć, co jest na
zdjęciu. Odpowiedź wpisać do kuponu i wycięty blankiet okazać w
lokalu przy zamówieniu. Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w
Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy
(21 kwietnia) do piątku (23 kwietnia). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie tylko na wynos, a podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

wyścigu Górale na Start w
Parku im. Jana III Sobieskiego
w samym centrum miasta.
Można się tu porządnie zmęczyć nawet bez wytyczonego
specjalnie dla zawodowców
traktu. Pamiętacie trasę wokół
Niedźwiadków, którą opisy-

wałem w listopadzie? Wtedy
może było już za późno, ale
teraz wyciągajcie rowery i
jedźcie za zielonymi znakami
spod głównego wejścia do
Parku Sobieskiego przy Al.
Wyzwolenia. To nie jest łatwa
przeprawa. Szczególnie tech-

nicznie może sprawić sporo
trudności. Znajdźmy więc coś
dla każdego.
Szlak niebieski wokół wałbrzyskiej Ptasiej Kopy ma 14
kilometrów. Jest łatwy, płaski
i nie wymaga ani wielkiej
kondycji, ani techniki. Po prostu trasa na relaks i spokojną
przejażdżkę z całą rodziną.
Nawet kilka stromych, ale
bardzo krótkich podjazdów
nie powinno nikogo zniechęcić. Tym bardziej gdy oko
może nacieszyć się widokami.
Wystartować na trasę można
przy PSP nr 22 i od razu rozgrzać się na stromym podjeździe na drodze za okolicznym
cmentarzem i ogródkami
działkowymi. Wjeżdżamy w
las i szutrową szeroką drogą
mijamy po swojej prawej
stronie wzniesienia Ptasiej
Kopy, a po lewej spoglądamy
na Stary Zdrój. Po drodze
spotykamy dojazdowy czarny
szlak z ul. Armii Krajowej, bo
na naszą trasę możemy też
wjechać od ul. Braci Śniadeckich przy budynku politechniki. Podobnie będzie dalej przy
ul. Orkana. Przyjemną trasą
dojedziemy do ul. Rodziny
Burczykowskich, która pozwoli nam dojechać asfaltem
do Poniatowa. Ponownie
wjeżdżając na drogę szutrową prowadzącą w stronę
Lisiego Kamienia dojedziemy
do Kolonii Trzech Róż i ul.
Różanej, gdzie byliśmy już
wcześniej, by wjechać na pętlę wokół Ptasiej Kopy. Trasa
zajmie wam pewnie mniej
niż godzinę. Może ciut dłużej.
Przecież to miała być miła
rodzinna przejażdżka. Z przerwą na kawę w termosie i ciasto, a jeśli jazdy wam za mało,
to zawsze możecie wjechać na
trasę zielonego szlaku, który
mijaliście po drodze. Będzie
trudniej.
Tomasz Czeleń

KUPON
Makieta jakiego obiektu widoczna
jest na zdjęciu?

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

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

» Bez pszczół nie będzie roślin, nie będzie owoców,
warzyw, nie będzie… życia!

Ludzie pszczołom zgotowali ten los
Człowiek i jego decyzje powodują, że populacja pszczół z roku na rok drastycznie się
zmniejsza. Grozi nam kataklizm ekologiczny. Z przeprowadzonych analiz wynika, że
po wyginięciu ostatniej pszczoły, zostanie nam maksymalnie 10 lat życia!
Obok pszczoły miodnej do zapylaczy należą
również pszczoły dziko żyjące, czyli trzmiele i
pszczoły samotnice.

Dlaczego pszczoły
są nam potrzebne?

Większość roślin jest owadopylna. Co to
oznacza? Aby wydać nasiona, roślina musi
zostać „odwiedzona” przez owady zapylające.
U zdecydowanej większości roślin, nasiona
znajdują się w owocach, które powstają z zapylonych kwiatów, czyli wtedy kiedy pszczoła
lub inny owad zapylający przeniesie pyłek z
jednego kwiatu na drugi. Jakie znaczenie ma
to dla ludzi? Wyobraźmy sobie nasze ulubione
owoce lub warzywa, np. truskawki, maliny,
pomidory. Nie byłoby ich, gdyby nie pszczoły!
Aby powstały nasiona, musi dojść do procesu
zapylenia. Pszczoły zapylają kwiaty przy okazji
zbierania pyłku, który jest dla nich niezbędny,
ponieważ stanowi pokarm dla ich potomstwa.
Bez pszczół zostałaby wokół nas pustynia.

Zagrożenia i dane

ONZ podaje, że 100 gatunków roślin
uprawnych stanowi podstawę aż 90% żywności na świecie. Z kolei 75% gatunków tych
roślin jest zapylane przez pszczoły. A gdy
przyjrzymy się bliżej globalnym statystykom,
odkryjemy, że tym najbardziej pracowitym
owadom zawdzięczamy aż 1/3 światowej
produkcji żywności. Są również rośliny, które
nie potrzebują do rozmnażania owadów, ale
jest ich za mało, by zwierzęta i ludzie mogli
przeżyć.
Istnieje szereg czynników zagrażających
zapylaczom. Niestety, właściwie każdy z
nich jest związany z działalnością człowieka, przede wszystkim z niszczeniem ich
naturalnych siedlisk oraz zanieczyszczeniem
środowiska. Drastyczne zmiany klimatu wywołane działalnością ludzi mają ogromny
wpływ na zdrowie pszczół, osłabiają ich
organizmy, a także zaburzają ich naturalny
cykl.

Nadmierna chemizacja rolnictwa

Niepokojący jest ciągły wzrost liczby dostępnych pestycydów oraz wzrost wielkości ich
sprzedaży. Pestycydy, powszechnie stosowane
w przemysłowym, konwencjonalnym rolnictwie, negatywnie oddziałują na środowisko
oraz na większość organizmów żywych. Badania pestycydów wykazały, że najszkodliwszą
grupą są insektycydy ukierunkowane na zwalczanie insektów. Wpływają one bardzo negatywnie na robotnice pszczoły miodnej, które
najczęściej są narażone na ich bezpośrednie
oddziaływanie podczas wykonywanej pracy.
Komisja Europejska w maju 2013 r. przyjęła
przepisy ograniczające stosowanie trzech pestycydów z rodziny neonikotynoidów (klotianidyna, imidaklopryd i tiametoksam) z uwagi
na ich toksyczność i szkodliwość właśnie dla
pszczół miodnych. Wiele pestycydów jednak
wciąż nie zostało przebadanych w kontekście
oddziaływania na pszczoły. Wprowadzamy
ciągle nowe rodzaje pestycydów, nie mając

odpowiedniej wiedzy i nie prowadząc wystarczająco wiarygodnych badań, jak wpłyną nie
tylko na pszczoły miodne, które są kluczowym
ogniwem, ale także na wiele gatunków dzikich
pszczół oraz trzmieli.

Zanikanie różnorodności
biologicznej

Pszczelarze utrzymują, że bliskość roślin
genetycznie modyfikowanych wpływa bardzo
negatywnie na liczbę i zdrowie pszczół. Co
ciekawe, zespołu masowego ginięcia pszczoły
miodnej (z ang. CCD Colony Collapse Disorder),
praktycznie nie zaobserwowano wśród pszczół
żyjących pośród upraw ekologicznych.
Kolejną istotną przyczyną wymierania
pszczół jest masowe rolnictwo, a co za tym
idzie, uprawy roślin na nienaturalnie dużych
obszarach ziemi. Rolnicy konwencjonalni
tworzą wielkie monokultury upraw, wielkoobszarowe uprawy na przykład rzepaku. To
powoduje, że pszczoły zbierają nektar tylko
z jednej czy dwóch roślin, zamiast zapylać
różnorodne elementy. Pszczoła nie może żywić się tylko rzepakiem, tym bardziej, że czas
kwitnienia tej rośliny jest bardzo ograniczony.
Dla pszczół to niezdrowe i przede wszystkim
nienaturalne. Muszą mieć możliwość zbierania
nektaru przez cały okres letni, korzystając z
różnych gatunków roślin.

Co możemy zrobić?

Na ratunek może przyjść rolnictwo ekologiczne.
Uprawy ekologiczne stwarzają dogodne warunki środowiskowe dla zwierząt i roślin, poszerzając rozmaitość
na łąkach i polach. Rolnictwo ekologiczne nie eliminuje
pożytecznych owadów i drobnych zwierząt, które giną
na obszarach silnie opryskiwanych. Rolnicy ekologiczni
nie stosują sztucznych środków ochrony roślin, dbają o
bioróżnorodność.
Każdy z nas może jednak pomóc na swój własny
sposób. Na balkonie możemy hodować kwiaty, które
będą chętnie zapylane przez pszczoły, możemy budować
miejsca dla pszczół do zasiedlania. Upowszechniajmy
również zdobytą wiedzę, uświadamiajmy innym, że
powiązanie między życiem człowieka i życiem pszczół
jest ogromne. Wszyscy mamy wpływ na to, co dzieje
się w naszym środowisku. Jeszcze mamy czas, ale jest
go naprawdę mało. Jeśli ten czas zmarnujemy, w ciągu
najbliższych lat przyroda sama przypomni o sobie.
Kryzys ekologiczny, który może zapanować za sprawą
wymierania pszczół, może być bardzo bolesny. Bez
pszczół nie będzie roślin, nie będzie owoców, warzyw,
nie będzie… życia!
Sylwia Kaczmarek
Artykuł pochodzi z magazynu „Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na www.gotujwstylueko.pl
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Główne przyczyny
wymierania pszczół
• pestycydy
• rośliny GMO
• pasożyty i patogeny
• niestosowanie
lub nieodpowiednie
stosowanie leków
weterynaryjnych
• nieodpowiedni sposób
prowadzenia pasiek
• czynniki środowiskowe
takie jak brak siedlisk
i pożywienia, uprawy
monokulturowe
• zmiany klimatu

Dlaczego socjalizacja
kotów jest tak ważna?

Fot. użyczone (Justyna Rawska)

Jak sama nazwa mówi, socjalizacja to
proces, dzięki któremu nabywamy norm,
wartości i wzorów zachowań w grupie
lub całej społeczności. Dlatego mając
jednego kota, niezależnie od jego wieku, musimy pamiętać, że ma on już wykształcone określone cechy, upodobania
oraz wyznaczone terytorium.

» Nie każdy kot życzy sobie
kociego towarzystwa, ale warto
podjąć próbę socjalizacji

Na początek zaznaczę,
że nie każdy kot życzy
sobie dodatkowego kociego towarzystwa. Taką
sytuację także powinniśmy
dopuścić do siebie i uszanować naszego kociego
rezydenta.

Wciskając na siłę nową kocią jednostkę możemy narobić
więcej problemu niż nam się
wydaje. Jednak podchodząc
do tego zdrowo, z rozsądkiem, warto przygotować się
na wprowadzenie nowego
kociego członka rodziny.

Od czego zacząć? Odpowiem w kilku punktach:
● Przed adopcją/zakupem
kota dobrze zapoznać kota rezydenta z zapachem nowego
członka, np. kocyk z zapachem
kota. Jeśli nie mamy takiej
możliwości, wprowadzamy

od razu pełną socjalizację z
izolacją.
● Czas trwania socjalizacji
waha się od 14 do 28 dni, a
nawet więcej.
● Szykujemy pomieszczenie
izolacyjne dla nowego kota,
bądź działamy z klatką kennelową. Wyposażamy je w:
kuwetę, miseczki na jedzenie,
wodę, legowisko czy kocyk,
a także drapaki, kryjówki,
pamiętajmy o zabawkach
(które warto chować po dniu
zabawy, by nie traciły atrakcyjności).
● Nowego kota przenieśmy
w transporterku do wyznaczonego pomieszczenia. Dajmy
mu dłuższą chwilę na zapoznanie terenu.
● W czasie adaptacji nowy
kot musi mieć kontakt z człowiekiem.
● Wymiana zapachów –
używane przez koty kocyki
(lub inne materiały) zamieńmy, aby powoli oswoić je z

wonią i sprawdzać, czy możemy przejść do dalszego etapu
socjalizacji. Ponieważ kiedy
kot obwąchując dany przedmiot od przeciwnika zasyczy,
najeży się, bądź ucieknie,
oznacza to, iż nie akceptuje
go. Proces ten trwa min. 3-4
dni.
● Wymiana zapachów część
2 – gdy koty akceptują swoją
woń, możemy wymienić je na
pomieszczenia tak, by się nie
widziały.
● Zabawa w izolacji – każdy
kot ma swojego opiekuna
bawiącego się w osobnym
pomieszczeniu. W kolejnej
fazie podczas zabawy po obu
stronach przenosimy się pod
drzwi. Oczywiście forma zabawy powinna być dobrana
według upodobań kota –
wędka, myszka, sznureczek,
piłeczka itp. Jeśli żaden z kotów nie zasyczy, nagradzamy
je smaczkami. W przeciwnym
razie przerywamy rozrywkę.

● Pod naszym nadzorem
uchylamy drzwi i sprawdzamy
reakcję kotów. Za prawidłowe
zachowanie nagradzamy, w
przypadku negatywnych reakcji przerywamy akcje.
● W kolejnych etapach
możemy wykorzystać kontrolowaną zabawę przy uchylonych drzwiach. Przy dobrych
relacjach poszerzamy kocią
przestrzeń pod nadzorem!
● Gdy koty się akceptują,
zaczynamy próbę przebywania razem. Pierwszy raz
trwa maks. 15 min. Z każdym
dniem wydłużamy ten etap.
● Każdy z etapów powinien
trwać minimum po kilka dni,
nie róbcie niczego na „hurra”.
Jeżeli któryś z etapów nie
został ukończony, cofamy się
do początkowej fazy. Możecie
także zgłosić się po fachową pomoc do behawiorysty
zwierząt.
Justyna Rawska, behawiorystka
zwierząt, trener psów
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Fot. (www.shutterstock.com)

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

Poziomo:
3 - bajkowa postać złej, starej, bardzo
brzydkiej kobiety
7 - boczne skrzywienie kręgosłupa
8 - usterka
10 - powrót do zdrowia po przebytej
chorobie
11 - kosmetyk służący do nadawania
delikatnego połysku i barwy ustom
13 - biaława masa drobno zmielonych
migdałów utartych z cukrem i białkiem
15 - urządzenie z ceramiki sanitarnej służące
do podmywania się
17 - duży ssak parzystokopytny z rodziny
krętorogich
18 - zabawa, czynność, dostarczająca
przyjemności, rozrywki
Pionowo:
1 - ćwiczenia wojskowe marszu, oddawania
honorów, formowania szyków
2 - miejsce, w którym dokonywany jest
demontaż skradzionych pojazdów
4 - polewa z roztopionego cukru,
używana do pokrywania ciast
5 - gazeta brukowa, tabloid
6 - doświadczenie naukowe realizowane
celem zbadania zjawiska
9 - przedmioty stanowiące czyjeś
wyposażenie na podróż lub wyprawę
12 - rodzaj włoskiej bułki,
specyficznego chleba
14 - człowiek, który nie dba o czystość,
zwłaszcza o własny wygląd
16 - krzewinka o zimotrwałych, drobnych
liściach i różowofioletowych kwiatach

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć - ukrop
4 - przedmiot, który jest kopią,
odzwierciedleniem czegoś
innego – model
5 - zielona część, liście i łodygi
rośliny okopowej – nać
6 - stężony, wodny roztwór
mocnego wodorotlenku – ług
10 - dzieło o niskiej wartości
artystycznej i estetycznej – kicz
11 - produkty procesu trawienia w formie stałej – odchody
13 - handlarz, który rozstawia
stragan i z niego sprzedaje
swoje produkty – kramarz
14 - wojskowe rozpoznanie w
terenie – rekonesans
16 - sala zaopatrzona w specjalistyczny sprzęt sportowy
do treningu mięśni - siłownia
Pionowo:
1 - niewyszukany, taki, który oceniany jest jako prosty – przaśny

3 - podstawowa i największa
jednostka taktyczna armii
rzymskiej – legion
7 - nieślubny lub kontrowersyjny pretendent do władzy
– uzurpator
8 - wspieranie przez instytucję lub osobę na przykład
artysty, uczonego - mecenat
9 - znane warzywo, nowalijka
o lekko piekącym smaku –
rzodkiewka
12 - zachowanie bezczelne,
zuchwałe, często związane z
oszustwem – przekręt
13 - lampa obrazowa wykorzystująca magnetyczne
odchylanie elektronów - kineskop
15 - pieśń żałobna, płacz –
lament
17 - automatyczna reakcja
na bodziec zewnętrzny lub
wewnętrzny – odruch
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program tv

Piątek

23:05
TVP2

czwartek
20:55

23 - 29 kwietnia 2021
Poniedziałek

21:00
TVP1

21:30

Przypadkowy mąż
komedia romantyczna, Irlandia, USA, 2008

TVN

20:05

Rosyjski kontrakt

POLSAT

Angielski inżynier Bertrand Perry (Oskar
Hamerski) dostaje od cara Piotra Wielkiego
(Andrzej Konopka) propozycję objęcia
nadzoru nad budową kanału łączącego
Morze Czarne z Morzem Kaspijskim. Dzięki
kontraktowi konstruktor ma szansę na
ogromne pieniądze. Wiąże się on jednak
również z porzuceniem dotychczasowego
życia, a także rozłąką z narzeczoną, Mary
(Agnieszka Roszkowska). Mimo wszystko
Perry wyjeżdża do Rosji. Zderza się tam
z odmienną mentalnością ludzi.

21:00

Och, życie!

TVP2

Holly Berenson jest właścicielką niewielkiej
piekarni w Atlancie. Kobieta leczy rany
po zakończonym długim związku i marzy
o mężczyźnie na całe życie. Znajomi, Peter
i Alison (Christina Hendricks), postanawiają
umówić Holly na randkę ze swoim przyjacielem
Erikiem Messerem (Josh Duhamel). Pracującemu w telewizyjnym kanale sportowym
mężczyźnie zależy przede wszystkim na
dobrej zabawie i seksualnych uciechach. Jego
pierwsza i ostatnia randka z Holly okazuje się
kompletną porażką.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2021

Niedziela
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komediodramat, USA, 2010

Nowy Jork. Popularna psycholog, doktor Emma
Lloyd, prowadzi audycję radiową, podczas której
udziela porad dotyczących miłości i związków.
Nad romantyczne uniesienia przedkłada
ostrożną kalkulację w wyborze partnera. Sama
wkrótce ma wyjść za mąż za statecznego wydawcę Ri-charda Brattona. Jest to przemyślana
decyzja, która ma zapewnić małżonkom długie
i szczęśliwe pożycie - może bez szalonej namiętności, ale też bez burzliwych awantur. Pewnego
dnia Emma udziela jednej ze swoich wiernych
słuchaczek telefonicznej konsultacji na antenie.

Na sygnale
TVP 2

Sobota

Rebeliant
dramat biograﬁczny, USA, 2016

Czasy krwawej wojny secesyjnej. Newton
Knight należy do armii Konfederacji. Jego
poglądy dotyczące niewolnictwa różnią się
jednak od przekonań towarzyszy broni zaangażowanych w bratobójcze walki. Mężczyzna
postanawia więc porzucić służbę. Udaje mu
się zrealizować ten plan. Po odejściu z wojska
powraca na swoją farmę w Missisipi. Jakiś
czas później konﬂikt dociera również w jego
rodzinne strony. Wówczas Knight nie ma
wyjścia - zmuszony jest ponownie chwycić
za broń.

Środa

Więzień labiryntu: Próby ognia

21:05
POLSAT

thriller, USA, 2015

Kataklizm obrócił świat w zgliszcza. Osoby,
które wyszły cało z tragedii, uczestniczą
w eksperymencie prowadzonym przez członków
sekretnej organizacji Dreszcz. Thomas i inni
Streferzy - Newt, Minho, Teresa, Frypan oraz
Winston - nadal są w niebezpieczeństwie, mimo
że wydostali się z naszpikowanej zasadzkami
rzeczywistości labiryntu. Sądzili, że kiedy uda im
się opuścić pułapkę, wrócą do dawnego życia.
Uczestniczą jednak w Fazie Drugiej - muszą
przejść przez teren zwany Pogorzeliskiem,
obejmujący pustkowia i pozostałości cywilizacji.

Czwartek

Agentka
komedia, USA, 2015

40-letnia Susan Cooper pracuje w CIA
jako analityk. Nigdy nie bierze udziału
w misjach w terenie, lecz mimo to ma na
swoim koncie liczne zasługi. Obdarzona
superpamięcią kobieta jest bowiem
partnerką, uszami i oczami agenta Bradleya
Fine’a, który otrzymuje konkretne zadania
do wykonania. Ich współpraca przebiega
bez zarzutu do dnia, w którym mężczyzna
popełnia poważny błąd i ginie z ręki Rayny,
córki handlarza bronią, a Cooper nie może
temu zapobiec.

00:10

American Beauty

POLSAT

dramat obyczajowy, USA, 1999

Lester, pracownik agencji reklamowej,
przeżywa właśnie kryzys wieku średniego.
Jest znudzony swoim dostatnim, lecz jałowym
życiem. W końcu dochodzi do przekonania, że
nie ma sensu dalej wieść takiej egzystencji.
Nie jest zbyt szczęśliwy ze swoją żoną Carolyn.
Kobieta, choć wydaje się być osobą świadomie
kształtującą swoje życie i żądną sukcesu,
w głębi duszy także czuje pustkę i rozpacz.
Ich córka Jane, zakompleksiona nastolatka
nieustannie pogrążona w depresji, nie potraﬁ
porozumieć się z ojcem.

piątek
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
12:55

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
Agape - magazyn
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Policzmy się dla Polski
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
Kasta - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Czołówka. Natura
w Jedynce
Natura w Jedynce
- Ziemia widziana z
kosmosu - dokumentalny

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:50 Policzmy się
dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:00 Dżingiel Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Ojciec Mateusz - serial
22:00 C. K. Dezerterzy
- komedia
23:35 Piękne istoty - ﬁlm
fabularny, prod. USA

23 kwietnia
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:15 Policzmy się dla Polski
06:20 Anna Dymna - spotkajmy się - Ewa Tabor
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Dookoła Bałtyku
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

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
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo

07:00 Teledysk
08:10 Informacje kulturalne
08:40 Kronos - Hamlet - magazyn kulturalno-społeczny
09:20 Wyprawa w przeszłość ﬁlm przygodowy
11:00 Polskie drogi - serial
12:35 Film dokumentalny
13:30 Scena taneczna - Salsa i
tango - magazyn
13:55 Scena taneczna - Flamenco i tańce irlandzkie
- magazyn
14:25 Wydarzenie aktualne
14:45 Agata Szymczewska gra
II Sonatę D-dur
15:20 Patrycja Piekutowska
gra Koncert skrzypcowy
Sergiusza Prokoﬁewa
15:50 Opowieść wiosenna
- ﬁlm obyczajowy
17:45 Co dalej?
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy
20:00 Wieczór kinomana

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.

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 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 Ukryta prawda

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:25 Z miłości
do dziecka 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 10:55
Detektywi w akcji 11:55
Kobra - oddział specjalny
12:55 STOP Drogówka
13:55 Galileo 14:55 Z miłości
do dziecka 16:00 Policjantki
i Policjanci
17:00 Nowe Sekrety Sąsiadów
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:00
Syrena Na tydzień przed
ślubem Jonah i jego drużbowie idą w miasto by spędzić
szaloną noc na clubbingu
i hulankach.
01:50 Ucho Prezesa 02:25
TOP 10 - Lista przebojów
- program rozrywkowy
05:30 Telezakupy TV Okazje

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

THRILLER

WESTERN

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obycz/ajowy TVP
20:35 Centralne Biuro
Humoru - program
rozrywkowy
22:00 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:05 Kino relaks
- Przypadkowy mąż
- komedia, prod. USA,
2008
00:45 Dowódca plutonu
- dramat wojenny
02:30 Jutro nie umiera nigdy
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, Wielka Brytania
04:35 Czy jest tu panna
na wydaniu?
- ﬁlm TVP
05:40 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Batman kontra
Superman: Świt
sprawiedliwości
- ﬁlm przygodowy, USA,
2016, reż. Zack Snyder,
wyk. Ben Aﬄeck, Henry
Cavill, Amy Adams, Jesse
Eisenberg, Diane Lane,
Laurence Fishburne,
Jeremy Irons, Holly Hunter,
Gal Gadot
23:10 Intruzi - ﬁlm horror,
USA, Wielka Brytania,
Hiszpania, 2011, reż. Juan
Carlos Fresnadillo, wyk.
Clive Owen, Carice van
Houten, Daniel Brühl, Ella
Purnell, Kerry Fox, Pilar
López de Ayala
01:20 Kuba Wojewódzki
02:25 Uwaga! - magazyn
02:45 Noc magii

22:05 Wojna światów
Wellsa ukazuje
heroiczną walkę
o przetrwanie rodzaju
ludzkiego widzianą
oczami przeciętnej
amerykańskiej rodziny.
00:45 X-Men 2
Druga część wielkiego
przeboju kinowego
powstała w oparciu
o kultowy komiks
amerykański. Wzrasta
napięcie w stosunkach
pomiędzy mutantami,
a ludźmi. Do zaostrzenia
konﬂiktu przyczynia
się bezprecedensowy
atak nieznanego mutanta
na prezydenta Stanów
Zjednoczonych.
03:40 Tajemnice losu

20:05 Wieczór kinomana
- Za kilka dolarów
więcej
- western
22:25 Tego się nie wytnie
00:15 Gomorra - serial
01:10 Teraz animacje!
- Pod twoimi palcami
- ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2014
01:25 Teraz animacje! - Ani
słowa - ﬁlm animowany,
prod. Hiszpania, 2018
01:40 Co dalej? - program
publicystyczny
02:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
02:25 Boska Florence
- komedia, prod. Wielka
Brytania, USA, 2016,
reż. Stephen Frears,
wyk. Meryl Streep

09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Umysł przestępcy
22:10 Uciec, ale dokąd?
00:05 Uciekaj albo walcz
02:15 Castle
03:15 Reporterzy.
Z życia wzięte
04:10 Dyżur - serial
04:45 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Miłe wieści
20:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
21:40 Miss agent
- ﬁlm komedia,
USA, 2000, reż. Donald
Petrie, wyk. Sandra
Bullock, Michael Caine,
Benjamin Bratt, Candice
Bergen, Ernie Hudson,
William Shatner
00:00 Siostry
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Jason
Moore, wyk. Tina Fey,
Amy Poehler, Maya
Rudolph, James Brolin,
Dianne Wiest,
John Cena
02:35 Noc magii

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
na świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Regina Coeli
12:03 Informacje dnia 12:20
Sanktuarium Betharram
13:15 Grunt to droga 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

27
24 kwietnia

program tv
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sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:05 Klan - telenowela TVP
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:00 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
09:30 Czołówka Fascynujący
świat
09:30 Fascynujący świat
- Generacja algorytm
10:30 Sprawa dla reportera
11:30 Kowboje - western
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Ozdrowieńcy - magazyn
14:55 Policzmy się dla Polski
15:05 Sekretne życie kotów
15:55 To był rok!
17:00 Teleexpress

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
06:50 Policzmy się dla Polski
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
11:20 Rodzinny ekspres
11:50 Program rozrywkowy
12:55 Program rozrywkowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
15:45 Smaki świata
po polsku - magazyn
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Efekt Domina
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
14:00 Na Wspólnej - serial
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
- program rozrywkowy
21:30 Och, życie! - ﬁlm komedia, USA, 2010, reż. Greg
Berlanti

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:10 Dom
Oh to nad wyraz uroczy
kosmiczny stworek. Jego
pogoda ducha i wieczny
optymizm, nie podobają
się jednak jego pobratymcom i biedny kosmita musi
ratować się ucieczką. Na
swojej drodze spotyka Tip,
wyjątkowo upartą, nastoletnią Ziemiankę, z którą w
mig się zaprzyjaźnia.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty Dom - Biedny
Dom
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:05 Kowalscy kontra
Kowalscy

07:00 Piwnica Wandy
Warskiej
07:50 Informacje kulturalne
08:15 Od ucha do ucha - Mały
western - ﬁlm
08:20 Od ucha do ucha
- Koń - ﬁlm animowany
08:25 Od ucha do ucha
- Czerwone i czarne
08:35 Od ucha do ucha
- Tadek Niejadek
- ﬁlm animowany
08:55 Od ucha do ucha
- Szaleństwa Panny Ewy
10:00 Od ucha do ucha
- Niewiarygodne przygody
Marka Piegusa - serial
przygodowy TVP
10:30 Serialowa nostalgia Czarne chmury - serial
11:35 Scena taneczna
13:00 Urodzeni artyści
13:35 Stawka większa niż
życie - Ostatnia broń
fuhrera - spektakl
15:00 Tego się nie wytnie

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Mocne sobotnie
kino: Robocop
- ﬁlm akcji
Alex Murphy, kochający
mąż, ojciec oraz dobry
glina, zostaje śmiertelnie
ranny. Dzięki korporacji
OmniCorp dostaje drugie
życie i zadanie: ma strzec
prawa jako policjant-cyborg.
22:15 Looper - Pętla czasu
Rok 2072. Przestępcy
eliminują swoich przeciwników, wysyłając ich do
przeszłości.

TELETURNIEJ

PROGRAM ROZRYWKOWY

HORROR

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM SF

17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:30 Stulecie Winnych
- serial TVP
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:00 Dżingiel Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę
- Dziewiąty legion
- ﬁlm fabularny
23:35 C. K. Dezerterzy
- komedia
01:10 Niewinne
- dramat
03:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
04:05 Z pamięci

20:00 Dance Dance Dance
- widowisko rozrywkowe
22:10 Kabaret. Super
Show Dwójki
- program kabaretowy
23:15 Hity wszech
czasów
- magazyn muzyczny
00:20 Facet do wymiany
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 2017,
reż. Guillaume Canet,
wyk. Guillaume Canet,
Marion Cotilliard
02:30 Rebeliant
- dramat,
prod. USA, 2016,
reż. Gary Ross,
wyk. Matthew McConaughey, Keri Russell,
Christopher Berry
04:50 Zakończenie dnia

23:55 Wizyta
- ﬁlm horror,
prod. USA, 2015,
reż. M. Night Shyamalan,
wyk. Olivia De Jonge,
Ed Oxenbould, Deanna
Dunagan, Peter McRobbie,
Kathryn Hahn
Becca i jej młodszy brat
Tyler zostają wysłani do
nigdy niewidzianych przez
siebie dziadków. Pierwszej
nocy są świadkami
dziwnych zachowań
staruszków, które z
czasem przerażają ich
coraz bardziej.
01:55 Uwaga!
- magazyn
02:15 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

21:05 Och Karol 2
Karol ma wszystko.
Świetnie zarabia, jest
najlepszym pracownikiem dużej ﬁrmy, jeździ
sportowym samochodem i
posiada piękny dom, gdzie
codziennie czeka na niego
jeszcze piękniejsza narzeczona Maria. Jest czarujący,
uwielbia seks, a kobiety
zniewala w mgnieniu oka.
23:25 Włoska robota
01:55 Wykolejony
Pasjonujący, trzymający
w nieustannym napięciu
thriller.
04:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:30 Retro kino - Ich noce
- komedia, prod. USA,
1934, reż. Frank Capra,
wyk. Clark Gable, Claudette Colbert
18:15 Tamte lata, tamte dni
- Janusz Olejniczak
18:50 Pina mnie kiedyś
zapytała... - ﬁlm
20:00 Bilet do kina - Pokój
- dramat, prod. USA
22:05 Prince: Sign o’ the
times - koncert
23:40 Seans kultowy - Studnia
i wahadło, prod. USA
01:05 Urodzeni artyści
- Zoﬁa i Magdalena
Forteckie
- cykl reportaży
01:40 Wieczór kinomana
- Za kilka dolarów więcej
- western, prod. Włochy

00:45 Hardcore Henry
- ﬁlm s-f
Cyborg Henry musi
uratować swoją żonę,
a zarazem twórcę,
pojmaną przez psychopatycznego tyrana o
telekinetycznych mocach i
jego armię najemników.
02:30 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
03:35 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
04:15 Z archiwum policji
05:00 Dyżur
- serial obyczajowy

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

15:55

17:55

Szkoła
Kosmiczny wykop
Wiza na miłość
Ten moment
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Hotel Paradise
Pożyczalscy
- ﬁlm rodzinny, Wielka
Brytania, USA, 1997,
reż. Peter Hewitt,
wyk. John Goodman, Mark
Williams, Jim Broadbent,
Celia Imrie, Flora Newbigin
Scooby-Doo II: Potwory
na gigancie - ﬁlm
przygodowy, USA, 2004,
reż. Raja Gosnell, wyk.
Freddie PrinzeJr., Sarah
Michelle Gellar, Matthew
Lillard, Linda Cardellini,
Seth Green, Peter Boyle,
Alicia Silverstone
Od wesela do wesela
- ﬁlm komedia, USA, 1998,
reż. Frank Coraci

FILM PRZYGODOWY

20:00 Harry Potter
i zakon Feniksa
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2007,
reż. David Yates, wyk.
Daniel Radcliﬀe, Emma
Watson, Rupert Grint,
Imelda Staunton, Michael
Gambon, Robbie Coltrane,
Maggie Smith, Ralph
Fiennes
22:55 Krampus, duch Świąt
- ﬁlm horror, USA, 2015,
reż. Michael Dougherty,
wyk. Emjay Anthony,
Adam Scott, Toni Collette,
Krista Stadler
01:05 Duchy Alaski
02:05 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii

TV 4
06:00 Dzielna Mysz 06:15 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
07:25 Tom i Jerry: Magiczna
fasola 08:25 Galileo 10:35
Matylda Rodzice małej Matyldy nie zajmują się dziewczynką, ojciec to handlarz
używanymi samochodami
a matka cały dzień poświęca
grze w bingo.
12:30 STOP Drogówka 13:35
Myśl jak facet 2 15:50
Policjantki i Policjanci 18:50
Domowe rozgrywki 19:00
Galileo - program popularno-naukowy 20:00 Policjantki
i Policjanci
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:00 Polisa na
życie Nick gotów jest umrzeć
szczęśliwy, jeśli tylko dane
mu będzie przeżyć jeszcze 21
dni. 01:55 Śmierć na 1000
sposobów 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów

TV Trwam
11:00 Kropelka radości
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:30 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 14:35
Apokryfy 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Powstanie
Wielkopolskie 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

25 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Weterynarze z sercem
09:35 Przyrodnik na tropie
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 - serial
13:10 Policzmy się dla Polski
13:15 Czołówka BBC
w Jedynce
13:15 BBC w Jedynce Szpiedzy wśród zwierząt
14:15 Z pamięci - felieton

05:15 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
06:50 Policzmy się dla Polski
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Policzmy się dla Polski
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Policzmy się dla Polski
11:15 Dookoła Bałtyku
11:40 Dance Dance Dance
- widowisko rozrywkowe
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
18:30 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
19:00 Smaki świata po polsku
- magazyn
19:30 Rodzinka.pl - serial

05:05 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Efekt Domina
12:00 Co za tydzień - magazyn
12:25 Tajemnica
zawodowa - serial
13:25 Power Couple
- program rozrywkowy
14:50 Batman kontra
Superman: Świt sprawiedliwości
- ﬁlm przygodowy, USA,
2016, reż. Zack Snyder
18:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef Junior

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:30 Asterix w Brytanii
Brytowie, sojusznicy
i przyjaciele Galów,
są niepokojeni przez
Rzymian, których
przywódcą jest Juliusz
Cezar. Mimo szlachetności
i męstwa codziennie o
piątej porzucają pole
bitwy by wypić ﬁliżankę
gorącej herbaty. Przestają
także walczyć pod koniec
tygodnia, kiedy uważają
że należy im się dwudniowy odpoczynek.
09:05 Fantastyczna
Czwórka 2: Narodziny
Srebrnego Surfera
Fantastyczna Czwórka
staje przed najtrudniejszym wyzwaniem,
gdy na Ziemi pojawia się
Srebrny Surfer, tajemniczy
wysłannik z kosmosu.

06:50 Myśli na ten czas
- Paweł Milcarek
07:00 Liturgia prawosławna
w Niedzielę Palmową
08:25 Od ucha do ucha - Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Verdiego
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Francja, 2012
09:30 Od ucha do ucha - Nie
- Wielka Orkiestra. TV
- Muzyczny świat baśni
10:45 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
11:50 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:30 C. K. Dezerterzy
- cz. I - komedia,
prod. Polska, Węgry,
1985, reż. Janusz
Majewski, wyk. Marek
Kondrat, Zoltan Bezerdy,
Wiktor Zborowski, Jacek
Sas-Uhrynowski, Robert
Koltai, Anna Gornostaj,
Kalina Jędrusik

MAGAZYN

TELETURNIEJ

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

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
17:30 Ojciec Mateusz - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Dżingiel Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:15 To był rok!
22:25 Zakochana Jedynka
- Twój na zawsze - ﬁlm
00:25 Dziewiąty legion
- ﬁlm fabularny
02:30 Mroczne wizje - thriller
04:00 Jaka to melodia?

20:00 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Rebeliant
- dramat, prod. USA,
2016, reż. Gary Ross,
wyk. Matthew McConaughey, Keri Russell,
Christopher Berry
23:30 Kino bez granic
- Druga szansa
- dramat, prod. Dania,
2014, reż. Susanne Bier
01:25 Szczęście świata - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
2016, reż. Michał Rosa,
wyk. Karolina Gruszka,
Agata Kulesza, Tomasz
Borkowski, Krzysztof
Stroiński, Dorota Segda
03:10 Królowa aniołów
- dramat
04:50 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Chiński zodiak
- ﬁlm przygodowy,
Hong Kong, Chiny,
2012, reż. Jackie Chan,
wyk. Jackie Chan,
Sang-WooKwon, XingtongYao, LauraWeissbecker, OliverPlatt
23:50 Dług - ﬁlm sensacyjny,
Węgry, Wielka Brytania,
USA, Izrael, 2010, reż.
John Madden, wyk. Helen
Mirren, Jessica Chastain,
Ciaran Hinds, Sam Worthington, Tom Wilkinson,
Marton Csokas
02:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:15 Uwaga!
- magazyn
03:35 Noc magii

10:55 Kung Fu Panda 3
Po spotyka swego dawno
zaginionego ojca i obaj
wyruszają do sekretnej
krainy pand, gdzie poznają
nowych, przezabawnych
bohaterów.
13:05 Jumanji: Przygoda
w dżungli
15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:35 Nasz Nowy Dom
18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
22:05 Sztanga i cash
01:00 Niezniszczalni 3
- ﬁlm sensacyjny
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

14:10 C. K. Dezerterzy
- cz. II - komedia,
prod. Polska, Węgry, 1985
15:35 Villa Visconti Borromeo
Litta. Cztery wieki
historii
- ﬁlm prod. Włochy, 2020,
reż. Francesco Vitali
17:15 Niedziela z... Instytutem Muzyki i Tańca
18:00 Niedziela z...
- Teatr/Opera/Balet/
Koncert
20:00 Afera Thomasa Crowna
- ﬁlm fabularny
21:50 Scena taneczna
22:30 Alias Maria - dramat
00:10 Trzeci punkt widzenia
00:40 Plac zabaw
02:05 Teraz animacje!
- Pod twoimi palcami
- ﬁlm animowany

TVN 7

TV Puls
06:00
09:55
11:55
13:50

15:00
16:15
18:25
20:00

Rodzinny interes
Wyspa Nim
Ella zaklęta
Najpiękniejsze
baśnie:
Deszczowa Pani
Gdy na świecie zapada
susza, młoda dziewczyna
wyrusza w podróż,
by odnaleźć i obudzić
Deszczową Wróżkę.
Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Jorinde i Joringel
Trener bardzo
osobisty
Wycieczka na studia
Niedziela z gwiazdami:
Bodyguard zawodowiec
Światowej klasy
ochroniarz dostaje za
zadanie zadbać o bezpieczeństwo zawodowego
zabójcy, który zeznaje
w Międzynarodowym
Trybunale Karnym.
KOMEDIA

22:25 Gorący pościg
- komedia akcji
Mało ogarnięta policjantka
musi eskortować świadka
koronnego do sądu. Po
drodze mają mnóstwo
przygód.
00:00 Facet pełen uroku
02:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:40 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:20 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

05:15
06:15
06:30
07:30
08:00
12:00
13:55
14:55

17:05

Szkoła
Kosmiczny wykop
Wiza na miłość
Ten moment
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Hotel Paradise
Ślub od pierwszego
wejrzenia
Tajemniczy ogród
- ﬁlm rodzinny, USA,
Wielka Brytania, 1993,
reż. Agnieszka Holland,
wyk. Maggie Smith, Kate
Maberly, Heydon Prowse,
Andrew Knott, John Lynch,
Irene Jacob
Harry Potter
i zakon Feniksa
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2007,
reż. David Yates, wyk.
Daniel Radcliﬀe, Emma
Watson, Rupert Grint,
Imelda Staunton, Michael
Gambon, Robbie Coltrane

FILM PRZYGODOWY

20:00 300: Początek
imperium
- ﬁlm przygodowy, USA,
2014, reż. Noam Murro,
wyk. Sullivan Stapleton,
Eva Green, Lena Headey,
Hans Matheson, David
Wenham
22:15 Miss agent II:
Uzbrojona i urocza
- ﬁlm komedia, USA, 2005,
reż. John Pasquin,
wyk. Sandra Bullock
00:45 Poszukiwany
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1997, reż. David
Hogan, wyk. Keenen Ivory
Wayans, Jon Voight, Jill
Hennessy, Paul Sorvino,
Robert Culp, Eric Robert
02:50 Druga strona medalu
03:30 Noc magii

TV 4
07:35 Tom i Jerry 08:35 Marmaduke pies na fali Marmaduke,
wraz ze swoimi właścicielami
- Philem, Debbie i ich trójką
dzieci - przeprowadza się
z Kansas do Kalifornii.
10:25 Galileo 12:25 STOP
Drogówka 13:25 Gwiazdy
Kabaretu
14:35 Całe szczęście 16:45 Biały
tygrys 19:00 Galileo 20:00
Kickboxer Mistrz świata
w kickboxingu, Eric Sloane,
przybywa do Tajlandii, aby
stoczyć walkę z Tong Po,
najlepszym zawodnikiem
w kraju. W wyniku strasznych
ciosów, Eric zostaje sparaliżowany do końca życia. Jego
młodszy brat, Kurt, który
przyjechał razem z nim, decyduje się pomścić brata.
22:00 Egzorcysta: Początek
00:25 Gwiazdy Kabaretu
01:30 Śmierć na 1000 sposobów 02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:35 Jesteśmy
katolikami 12:00 Regina
Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem 12:20 Wieś - to też
Polska 13:30 Papież Polak
do Rodaków 14:00 Eksodus Droga Narodu Wybranego
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Zostań
Żołnierzem RP 17:15 100 cudownych miejsc na świecie.
Egipt: Świątynia w Karnaku
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 21:40
Retrospekcja

28
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program tv

TVP 1

TVP 2

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

05:00 Cafe piosenka
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:20 Jest u nas - reportaż
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
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
15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
15:50 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:45 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Rosyjski kontrakt - spektakl
22:40 Świat bez ﬁkcj
23:45 Warto rozmawiać
00:45 Twój na zawsze - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Pielęgniarki i pielęgniarze - serial
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Nigdy cię tu nie było
- ﬁlm fabularny
01:20 Warto kochać - serial
02:15 Młodość - dramat,
prod. Francja, Szwajcaria,
Wielka Brytania
04:30 Rodzinka.pl - serial

TVN
05:05
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
13:50
14:55
15:55
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10

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

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Szefowie-wrogowie II
- ﬁlm komedia, USA,
2014, reż. Sean Anders,
wyk. Jason Bateman,
Jason Sudeikis, Charlie
Day, Jennifer Aniston,
Kevin Spacey, Jamie Foxx,
ChrisPine, Christoph Waltz
01:00 Co za tydzień
- magazyn
01:30 Strzelec
- serial, USA
02:30 Uwaga!
- magazyn
02:50 Noc magii
04:15 Szpital - program
obyczajowy

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
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
- magazyn
prod. Polska
19:45 Sport, Pogoda

26 kwietnia
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Muzyczne poranki
08:10 Tego się nie wytnie
09:55 Reżyserzy - Stanley Donen - cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2018, reż. Lyndy Saville
11:00 Polskie drogi - serial
12:55 Orfeusz i Eurydyka
ﬁlm animowany
13:05 Miniatury ﬁlmowe
do muzyki klasycznej
- W grocie króla gór
13:25 Niedziela z...
14:20 Architektura
nieskończoności
- ﬁlm dokumentalny
15:55 Rysa - dramat, prod.
Polska, 2008, reż. Michał
Rosa, wyk. Jadwiga
Jankowska-Cieślak
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt widzenia
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Dickensiada
- serial kostiumowy, prod.
Wielka Brytania, 2015

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

05:55 Szkoła
06:55 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:30 Rozwód. Walka o
wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
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
- program obyczajowy
17:30 Brzydula - serial, Polska
18:00 Rozwód. Walka
o wszystko
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy

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 Polisa na
życie Nick gotów jest umrzeć
szczęśliwy, jeśli tylko dane
mu będzie przeżyć jeszcze 21
dni. 23:30 Wzór Agent FBI
Don Eppes pracuje nad szczególnie trudnymi sprawami.
Właśnie próbuje rozwikłać
kolejną, ale mu się to nie
udaje. 00:35 Śmierć na 1000
sposobów 01:30 Pękniesz ze
śmiechu

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

20:05 MEGA HIT
- Niezniszczalni 3
Podczas kolejnej,
z pozoru rutynowej
akcji, Barney Ross i jego
ekipa traﬁają na starego
przyjaciela, Stonebanksa,
który zszedł na złą drogę.
Wszyscy, oczywiście, chcą
wyrównania rachunków.
22:50 Max Payne
Bohaterem jest zdeterminowany w walce z
przestępczością policjant
z Nowego Jorku, który
wpada na trop wielkiej
afery...
00:55 Bitwa pod Wiedniem
03:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Legend - dramat,
prod. USA, Wielka Brytania, Francja, 2015
22:10 Kronos - Przeznaczenie
22:45 Panorama kina
polskiego - Różyczka
- dramat, prod.
Polska, 2011, reż. Jan
Kidawa-Błoński, wyk.
Andrzej Seweryn, Magdalena Boczarska, Robert
Więckiewicz, Grażyna
Szapolowska
00:55 Scena taneczna
- Polskie tańce narodowe
- magazyn
01:25 Scena taneczna
- Tradycyjne tańce polskie
02:00 Rok 2020
02:25 Informacje kulturalne
02:55 Żelazna klasyka

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Za ciosem
21:50 Aż do śmierci
23:55 Hardcore Henry
02:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Kobieta sukcesu
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018, reż. Robert
Wichrowski, wyk. Agnieszka Więdłocha, Mikołaj
Roznerski, Bartosz Gelner,
Julia Wieniawa, Paulina
Gałązka, Małgorzata
Foremniak, Tomasz
Karolak
23:50 W ukryciu
- ﬁlm horror, USA, 2016,
reż. Phil Claydon, wyk.
Michael Vartan, Nadine
Velazquez, Erin Moriarty,
Blake Jenner
01:35 Duchy Alaski
02:40 Druga strona medalu
03:20 Noc magii

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Regina
Coeli 12:03 Informacje dnia
12:20 Filmowe Życiorysy.
Dwie fale
13:00 Procesja dziejów 13:20
Spotkania z ekologią 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:30 Dzieci Andersa 15:35
Ivato 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55 Świadkowie 17:25 Kolory Świętości
17:30 Natura obiektywnie
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
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TVP 1

TVP 2

TVN

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
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - Pod młotek
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:00 Cafe piosenka - talkshow
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2014
06:25 Przyjaciel
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
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,
prod. Niemcy, 2014
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Wielkie rodziny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:30 Bez lęku - dramat
02:35 Ratownicy - serial TVP
03:35 Magazyn Ekspresu
Reporterów

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 Pielęgniarki
i pielęgniarze - serial
22:30 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Ludzkie historie
- Nasza mała Polska - ﬁlm
01:00 Człowiek na torze
- dramat psychologiczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Żywioły Saszy
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
- program rozrywkowy
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Grzesznica
- serial, USA
01:05 Oszuści
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:25 Noc magii
03:45 Szpital - program
obyczajowy

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

20:05 Więzień labiryntu:
Próby ognia
Ekranizacja drugiego
tomu bestsellerowej
trylogii fantastycznej
Jamesa Dashnera. Okazuje
się, że labirynt był tylko
początkiem, a na bohaterów czeka jeszcze więcej
niespodzianek, pułapek
i mylnych tropów.
22:55 Lot - ﬁlm sensacyjny
Historia uzależnionego
od alkoholu pilota,
któremu udaje się mimo
awarii bezpiecznie
wylądować.
01:55 Tajemnica
Westerplatte
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

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

11:00

12:35

13:30
15:00
16:05
17:35
17:55
18:30

Informacje kulturalne
Rok 2020
Wydarzenie aktualne
Rysa - dramat, prod.
Polska, 2008, reż. Michał
Rosa, wyk. Jadwiga
Jankowska-Cieślak,
Krzysztof Stroiński, Ewa
Telega
Perły i dukaty - serial
TVP, prod. Polska, 1965,
reż. Józef Hen, wyk. Ewa
Wiśniewska, Gustaw
Holoubek, Maria Wachowiak, Tadeusz Cygler
Klara i Angelika - ﬁlm
TVP, prod. Polska, 1976,
reż. Irena Kamieńska,
wyk. Zoﬁa Mrozowska
Tego się nie wytnie
Michel Legrand, niech
gra muzyka
Jezioro Bodeńskie
Co dalej?
Tamte lata, tamte dni
Informacje kulturalne

SERIAL KOSTIUMOWY

18:55 Dickensiada
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania,
2015
20:00 Festiwal w Bregencji
2013 - „Kupiec wenecki”
Andrzeja Czajkowskiego
22:55 Lekkie obyczaje - Jak
uratowałem Kanadę
- komedia,
prod. Kanada, 2015,
reż. Philippe Falardeau
00:50 Co dalej? - program
publicystyczny
01:10 Informacje kulturalne
01:35 Młoda Polska
- Spitsbergen - ﬁlm
02:10 Panorama kina
polskiego - Różyczka
- dramat, prod. Polska
04:15 Kino nocne - Trwoga
- ﬁlm dokumentalny

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 W sieci kłamstw
22:00 Porwany
DRAMAT

00:00 Umysł przestępcy
- dramat
Wspomnienia i umiejętności zmarłego agenta
CIA zostają wszczepione
skazańcowi, by mógł
dokończyć jego misję.
02:05 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
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
- program obyczajowy
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
- program obyczajowy
17:30 Brzydula
- serial, Polska
18:00 Rozwód. Walka o
wszystko
19:00 19 + - obyczajowy
SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Na własną rękę
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2002, reż. Andrew Davis,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, Elias
Koteas, Cliﬀ Curtis, John
Leguizamo, John Turturro
23:55 300: Początek
imperium
- ﬁlm przygodowy, USA,
2014, reż. Noam Murro,
wyk. Sullivan Stapleton,
Eva Green, Lena Headey,
Hans Matheson, David
Wenham
02:10 Duchy Alaski
03:15 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:25 Z miłości
do dziecka 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów
10:55 Detektywi w akcji 11:55
Kobra - oddział specjalny
12:55 STOP Drogówka 14:55
Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny
21:40 Lake Placid: Dziedzictwo
Grupa młodych poszukiwaczy podejmuje wyprawę na
tajemnicze jezioro, gdzie
odkrywa nieoznaczoną na
mapie wyspę z porzuconym
laboratorium. 23:30 Wzór
00:35 Śmierć na 1000
sposobów 01:30 Pękniesz ze
śmiechu 02:30 Interwencja
02:50 Trans World Sport

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20 Sanktuaria polskie 12:40 Śladami
apostoła Pawła 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:30
Święty na każdy dzień 14:35
Próba wiary15:30 Wenezuela 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 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

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

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
Rodzinny ekspres
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Policzmy się dla Polski
Ranczo - serial
Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
Ojciec Mateusz - serial
Kasta - Krzywda dziecka
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Rok w ogrodzie Extra
Natura w Jedynce Ziemia widziana
z kosmosu
Elif - serial, prod. Turcja
Wiadomości
Alarm! - magazyn
TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna - Liga
Mistrzów - 1/2 ﬁnału
23:10 Historia bez tajemnic
- Moje Drogi - Tadeusz
Szyma - ﬁlm
00:30 Deep State:
tajny układ
01:35 On na ciebie patrzy

TVP 2

TVN

05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2014
06:20 Pożyteczni.pl
- 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 Ostoja - magazyn
przyrodniczy
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
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
20:55 Milionerzy

SERIAL OBYCZAJOWY

HORROR

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:30 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre i
na złe i Na sygnale
- felieton
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Pielęgniarki i pielęgniarze - serial
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Facet z odzysku
- ﬁlm fabularny
01:25 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018

29
28 kwietnia

program tv
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21:30 Uciekaj!
- ﬁlm horror,
USA, Japonia, 2017, reż.
Jordan Peele, wyk. Daniel
Kaluuya, Allison Williams,
Catherine Keener, Bradley
Whitford, Caleb Landry
Jones
23:45 Koniec przyjaźni
- ﬁlm horror,
USA, 2014, reż. Levan
Gabriadze, wyk. Heather
Sossaman, Shelley
Hennig, Renee Olstead,
Jacob Wysocki, Courtney
Halverson
01:25 Superwizjer - magazyn
reporterów
02:00 Uwaga! - magazyn
02:20 Noc magii
03:45 Szpital - program
obyczajowy

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

21:05 Agentka
Susan Cooper pracuje
jako analityk w CIA. Choć
nie bierze udziału w
misjach w terenie, jest
cichą bohaterką biura.
Obdarzona superpamięcią,
jest partnerką, uszami i
oczami agenta terenowego, Bradleya Fine’a. Kiedy
Fine zalicza wpadkę, a
najlepszy agent zostaje
rozpracowany, Susan
postanawia wyjść zza
biurka.
23:50 Jaja w tropikach
02:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
08:00
08:30
09:25
11:00

12:50
13:30
13:45
14:05
14:35

Teledysk
Informacje kulturalne
Niedziela z...
Jezioro Bodeńskie
- dramat
Miasto z morza - serial
TVP, prod. Polska, 2009,
reż. Andrzej Kotkowski,
wyk. Małgorzata Foremniak, Julia Pietrucha, Jakub
Strzelecki, Paweł Domagała, Marian Dziędziel,
Olgierd Łukaszewicz, Piotr
Polk, Zbigniew Jankowski,
Zdzisław Wardejn,
Mateusz Banasiuk
Romek i Anka - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
1964, reż. Wojciech Fiwek
Rzecz Polska - Banknot
50 zł - cykl dokumentalny
Idzie młodość. I Grupa
Krakowska - reportaż
Tamte lata, tamte dni Janusz Olejniczak
Opowieści Oﬀenbacha

FILM OBYCZAJOWY

15:40 Gilda
- ﬁlm obyczajowy
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
- Zoﬁa i Magdalena
Forteckie
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Jane Eyre - serial
kostiumowy
20:00 Genialna przyjaciółka
- serial, prod. Włochy
21:15 Na wschód
od Hollywood - Najczystszy jest popiół
23:35 Więcej niż ﬁkcja - Perły
socrealizmu - ﬁlm
00:40 Jazz - Komeda - muzyczne
ścieżki życia - ﬁlm
dokumentalny
01:45 Komeda żywy - koncert
02:25 Co dalej?

TV Puls

TVN 7

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

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 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
- serial, Polska

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

22:00 Grizzly
Alaska. Dwóch skłóconych
braci jednoczy siły
przeciwko niedźwiedziowi
grizzly, który terroryzuje
ich rodzinne strony.
23:50 Gorąca laska
02:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:35 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Operacja Argo
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2012, reż. Ben Aﬄeck,
wyk. Ben Aﬄeck, Bryan
Cranston, Alan Arkin, John
Goodman, Victor Garber,
Tate Donovan,
Kyle Chandler
00:00 Pogromcy maﬁi
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2013, reż. Ruben
Fleischer, wyk. Sean
Penn, Josh Brolin, Ryan
Gosling, Nick Nolte, Emma
Stone, Anthony Mackie,
Giovanni Ribisi, Robert
Patrick
02:30 Duchy Alaski
03:35 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Sędzia
Judy 09:25 Z miłości do
dziecka 10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:55 Detektywi
w akcji 11:55 Kobra - oddział
specjalny
12:55 STOP Drogówka 13:55
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 Typowe i nietypowe
sceny z życia małej społeczności, lokalne intrygi
i kryminalne zagadki.
20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Psy maﬁi
Rosyjska grupa maﬁjna, na
czele której stoi Irina
Vaslov, szantażem zmusza
policjantów Atlanty do
przeprowadzenia napadu.
00:00 Wzór

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 10:55 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 Filmowe Życiorysy 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:30 Antarktyda - podróż
na kraniec Ziemi 15:25
Spuścizna św. Wincentego
a Paulo 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

29 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Pełnia Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
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
12:25 Agropogoda - magazyn
12:30 To się opłaca - magazyn
12:45 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
12:55 Natura w Jedynce

05:00 Cafe piosenka
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:20 Smaki świata po polsku
- magazyn
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- 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
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
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

17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:50 Pielęgniarki i
pielęgniarze - serial
obyczajowy, prod. Dania
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Świat to za mało
- ﬁlm sensacyjny
01:55 Mama i ja - komedia
03:40 Bez tożsamości - serial

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:40 Twarz
- ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2017, reż. Małgorzata Szumowska, wyk.
Mateusz Kościukiewicz,
Agnieszka Podsiadlik,
MałgorzataGorol, Anna
Tomaszewska, Dariusz
Chojnacki
00:30 Żywioły Saszy
- serial, Polska
01:35 Uwaga! - magazyn
01:55 Noc magii
03:25 Szpital - program
obyczajowy

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

22:05 Nowożeńcy
- komedia romantyczna
Młody prezenter
radiowy, Tom Leezak,
który doszedł do wszystkiego dzięki ciężkiej pracy,
poznaje Sarah McNerney,
dziewczynę pochodzącą ze
snobistycznej i niezwykle
bogatej rodziny. Młodzi
zakochują się w sobie
bez pamięci i po bardzo
krótkim czasie znajomości
postanawiają się pobrać.
00:10 American Beauty
- dramat obyczajowy,
USA, 1999
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni Janusz Olejniczak
09:00 Gilda - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 1946, reż.
Charles Vidor, wyk. Rita
Hayworth, Glenn Ford,
George Macready, Joseph
Calleia, Steven Geray
11:00 Miasto z morza - serial
12:50 Co mówią lekarze
- ﬁlm krótkometrażowy
13:25 Rok 2020 - dokumentalny
13:50 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:30 Visconti - między prawdą
a pasją - ﬁlm
15:40 Cwał - komediodramat
17:35 Co dalej?
17:55 Rzecz Polska - Logo CPN
18:05 Zimna Rewolucja.
Społeczeństwa Europy
Środkowo - Wschodniej
wobec socrealizmu
18:30 Informacje kulturalne

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

SERIAL KOSTIUMOWY

KOMEDIA

18:55 Jane Eyre
- serial kostiumowy
20:00 Tego się nie wytnie
- talk-show
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu
- Kochanica Francuza
21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Kochanica
Francuza
23:40 Tego się nie wytnie
24:00 Magazyn Rolling
Stone, reportaże
znad krawędzi - ﬁlm
00:50 Co dalej?
01:15 Informacje
kulturalne
01:40 Na wschód od Hollywood - Najczystszy
jest popiół
04:05 Kino nocne - W imię
honoru - dokumentalny

20:00 Taxi - komedia
Taksówkarz lubiący
szybką jazdę i pechowy
funkcjonariusz łączą siły,
by złapać niemiecki gang
złodziei. Bandyci zuchwale
rabują kolejne banki,
ośmieszając przy tym
miejscową policję.
21:50 American Pie:
Wakacje
23:45 Looper - Pętla czasu
02:05 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
02:45 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:20 Menu na miarę
04:00 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny

TVN 7
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
- program obyczajowy
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
- program obyczajowy
17:30 Brzydula
- serial, Polska
18:00 Rozwód. Walka
o wszystko
19:00 19 + - obyczajowy
SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Lady Bird
- ﬁlm komedia,
USA, 2017, reż. Greta
Gerwig, wyk. Saoirse
Ronan, Laurie Metcalf,
Tracy Letts, Lucas Hedges,
Timotheé Chalamet
23:40 Tunel
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 1996, reż. Rob Cohen,
wyk. Sylvester Stallone,
Amy Brenneman, Viggo
Mortensen, Dan Hedaya,
Jay O. Sanders ClaireBloom
02:00 Duchy Alaski
03:10 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:25 Z miłości
do dziecka 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 10:55
Detektywi w akcji Detektywi
zmagają się z najdziwniejszymi sprawami, którą trapią ich
zleceniodawców. Po pomoc
do detektywów nie zgłaszają
się bowiem „normalni”
ludzie.
11:55 Kobra - oddział specjalny
12:55 STOP Drogówka - magazyn 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 Prawdziwa jazda 23:40
Wzór 00:40 Śmierć na 1000
sposobów 01:05 Ucho Prezesa 02:05 Interwencja

TV Trwam
12:00 Regina Coeli 12:03 Informacje dnia 12:20 Po stronie
prawdy 12:50 Inżynier
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:30 „Wystarczy tylko
chcieć” 14:55 Kolory Świętości 15:00 Siewca nadziei
15:40 100 cudownych miejsc
na świecie
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 Fatima 17:20
100 cudownych miejsc na
świecie 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. Dominik Hołda

» Tym razem nie udało się wywalczyć I ligi, ale co się odwlecze…

Siatkarki mają moc!
To była naprawdę fajna przygoda! Wyniki Chełmca Wodociągi Wałbrzych przerosły oczekiwania. Dziewczęta
dotarły do półfinałowego turnieju baraży o awans do I
ligi. To największy sukces w historii klubu.
W sezonie 2017/18 młoda
drużyna Chełmca niespodziewanie dotarła do finałowych
baraży o II ligę. Niedoświadczona ekipa prowadzona
przez Jacka Kurzawińskiego
musiała ostatecznie uznać
wyższość rywalek, ale jak
się później okazało, była to
cenna lekcja na przyszłość dla
rozwijającego się klubu.
W rozgrywkach 2018/19
zespół przejął Marek Olczyk,

jako zawodnik m.in. dwukrotny wicemistrz Polski z AZS-em
Częstochowa, a jako trener
związany z męską Victorią
PWSZ Wałbrzych i żeńską
Polonią Świdnica. To właśnie
z Polonii trafiło do Chełmca kilka zawodniczek, które
stanowiły trzon mocno przebudowanej drużyny. Turniej
finałowy baraży tym razem
miał miejsce w Wałbrzychu. W
decydującym starciu ekipa Ol-

czyka pokonała Nike Ostrołęka
3:2, choć w tie-breaku przegrywała już 6:10. Chełmiec
po 47 latach uzyskał promocję
szczebel wyżej.
Jako beniaminek II ligi,
wałbrzyski klub zadomowił
się w środku stawki. Sezon
2019/20 został zakończony
jednak przedwcześnie z powodu wybuchu pandemii. W
kampanii 2020/21 w składzie
pozostały wychowanki, libero

Ewelina Pawelska oraz grające
na środku bloku bliźniaczki Judyta i Julia Rzeczyckie, a także
sprowadzone rok wcześniej
ze Świdnicy Ola Małodobra i
Natalia Gezella. Skład wzmocniono na środku Karoliną Olczyk, na rozegraniu Oliwią
Łuszyńską, w przyjęciu libero
Agatą Olejniczak, a w ataku
Pamelą Łuszczyńską, czyli grupą siatkarek ograną na drugoligowym poziomie. Chełmiec

w tej konfiguracji typowano
na spokojne utrzymanie w
lidze, ale rzeczywistość napisała zupełnie inny scenariusz. Wałbrzyszanki wygrały
bowiem 15 z 20 meczów w
grupie trzeciej, co zapewniło
im pozycję wicelidera! Drugie
miejsce w stawce premiowało
Chełmca do gry w turnieju barażowym o awans do I ligi. –
To dla zespołu i całego sztabu
nagroda za ten wspaniały sezon. Oczywiście nie będziemy
faworytem, ale chcemy zagrać
dobre zawody. Pokazać, że w
Wałbrzychu siatkówka żeńska
ma się dobrze i w tym sezonie
zostawiła w tyle kluby z bogatszą historią – podkreślał w
mediach społecznościowych
trener Marek Olczyk. Co ciekawe, sporo
ciepłych
s ł ó w
wsparcia
(oraz
słodkości)
siatkarki
otr zyma-

ły
o d
koszykarskieg o
G ó rnika
Tr a n s .
eu Wałbrzych, z
którym w
marcu rozegrały Super
Mecz z okazji
Dnia Kobiet.

Panie mierzyły się z panami
na boisku siatkarskim, a następnie w rzutach do kosza.
Turniej półfinałowy Chełmiec rozegrał w Tomaszowie
Lubelskim. Niestety, z powodów zdrowotnych zabrakło
w składzie dwóch podstawowych zawodniczek, wspomnianych wyżej Olejniczak
i Olczyk (córka trenera). W
pierwszym meczu półfinałów
nasz zespół wyraźnie uległ
mocnemu AZS AWF Warszawa 0:3. W drugim spotkaniu
wygrał pierwszą partię z Tomasovią Tomaszów Lubelski,
ale w trzech kolejnych lepsze
były rywalki. W ostatniej potyczce wałbrzyszanki znowu
zaczęły świetnie, od dwóch
wygranych setów z Wieżycą
Stężyca, ale ostatecznie po
tie-breaku triumfowały
przeciwniczki. W
turnieju finałowym
znalazły się
warszawianki
oraz Tomasovia, ale
Chełmiec zebrał
bardzo cenne
doświadczenie,
które zapewne
zaprocentuje w
przyszłości. Tak
przecież było trzy
lata temu, gdy
pierwsze baraże w III lidze zakończyły się niepowodzeniem, a po roku
można było już świętować awans. 2021 jest
oficjalnie Rokiem Kobiet
w Wałbrzychu. Świetnie
się składa, bo nie mamy
wątpliwości, że nasze siatkarki mają moc i nieraz nas
jeszcze zaskoczą!
Dominik Hołda

» Rozgrywająca Oliwia Łuszyńska, jedna z
liderek odradzającego się Chełmca
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Fot. Ryszard Burdek

» Za chwilę pod Bartłomiejem Ratajczakiem
urwie się konstrukcja kosza

Zarwany weekend w Opolu
Nietypowy dwumecz za koszykarzami Górnika Trans.eu Wałbrzych. Sobotni mecz trzeba
było przerwać i przełożyć na następny dzień. Niedziela należała już do Weegree AZS Politechniki Opolskiej, która wygrała po rzucie w ostatniej sekundzie, zmniejszając straty w
play-off do stanu 1:2.

Opole to zapewne ciekawe,
malowniczo położone nad
Odrą miasto. Górnicy nie mieli
jednak zamiaru spędzać tam
zbyt dużo czasu. W planie
było sobotnie zwycięstwo i
awans do półfinału Suzuki 1
Ligi. Niestety, Opolszczyzna
chwyciła wałbrzyszan w swoje szpony i nie pozwala się
z nich wyrwać. Nasi zostali
zmuszeni zamienić pobyt z
jednego popołudnia na taki z
dwoma noclegami, trwający
aż do późnych poniedziałkowych godzin.
W pierwszej kwarcie sobotniego meczu Damian
Cechniak faulował Adama
Kaczmarzyka tak, że ten upadł
na parkiet z rozciętą wargą.
Polała się krew, a to nie przypadło do gustu kolegom tego
drugiego, którzy wystrzelili z
ławki rezerwowych niczym
z procy. Festiwal przewinień

technicznych wykluczył dwóch
opolan, a nam, obserwatorom, wydawało się, że to
koniec emocji.
To był jednak dopiero początek. W drugiej kwarcie
Bartłomiej Ratajczak zapakował piłkę do kosza w taki
sposób, że konstrukcja nie
wytrzymała i mecz trzeba
było przerwać. „Rataj” po
kapitalnej akcji utonął w objęciach Macieja Bojanowskiego, a opolska ekipa techniczna pognała po drabinę, by
ratować uszkodzony kosz (w
pracach naprawczych uczestniczył nawet Krzysztof Jakóbczyk). Reanimacja podwieszanej z sufitu konstrukcji nie
przyniosła efektu, bo obręcz
nie była w stanie podnieść
się na przepisową wysokość
3,05 m. Rozgrzały się telefony i decyzją Wydziału Rozgrywek PZKosz przeniesiono

„imprezę” na niedzielę, na
inny obiekt. Sobotnie spotkanie anulowano, podobnie jak
kary wykluczenia dla dwóch
koszykarzy gospodarzy.
Pierwszy nocleg biało-niebieskich w Opolu stał
się faktem. Szkoda jedynie
wałbrzyskich kibiców, bo
ci w sobotę byli pod halą,
obserwując mecz zza szklanych drzwi. Były śpiewy,
był doping, było też wesołe
kołysanie rękami niczym przy
szantach.
W niedzielę przed południem zespoły wróciły do gry.
Tym razem kosze wytrzymały,
a prowadzenie zmieniało się
niemal co chwilę. Gdy Jakóbczyk trafił dwa wolne na cztery sekundy przed upływem
czasu gry w czwartej kwarcie,
był remis 84:84. Jak się szybko okazało, to w koszykówce
mnóstwo czasu. Adam Brenk

wziął piłkę w swoje ręce i
wypuścił w kierunku kosza
„zawiesinę” z półdystansu,
która znalazła drogę do celu,
zapewniając Politechnice
wygraną równo z dźwiękiem
końcowej syreny. Efektowne,
niemal filmowe zakończenie
meczu, ukazujące w pełnej
krasie piękno koszykówki.
Niestety, tym razem happy
end nie był dany Górnikom,
którzy przecież też w przeszłości potrafili w 1 lidze w
ten sposób wygrywać. W
sezonie 2018/19 celna „trójka” w ostatniej sekundzie
dała biało-niebieskim triumf
w Prudniku, a autorem rzutu
był… Bartłomiej Ratajczak.
Ten sam, który uszkodził konstrukcję w sobotę. Te dwie
popisowe akcje kapitanowi
Górnika do końca zawodowej kariery będzie trudno
przebić!

Wracając do serii z Politechniką Opolską… Kto by
się spodziewał takiego obrotu spraw po pierwszym
meczu? Przypomnijmy, że
na otwarcie rywalizacji nasi
roznieśli w Wałbrzychu opolan 103:67, a dzień później
długo kontrolowali mecz,
łapiąc zadyszkę niemal przy
mecie. Ostatecznie zwyciężyli
88:84, ale najedli się strachu,
którego na punkty nie potrafił
zamienić podejmujący nerwową decyzję rzutową Artur
Łabinowicz. Amerykanin z
polskim paszportem szybko
jednak wyrzucił z pamięci
tamto niepowodzenie, grając w meczu nr 3 kapitalne
zawody (21 punktów i 12
zbiórek). Zarwany w sobotę
przez Ratajczaka kosz wywołał lawinę rezerwacji i …
zarwany weekend. Czas na
drugi nocleg biało-niebieskich

w Opolu, bo w poniedziałek
mecz nr 4 w tej serii!
Poniedziałkowe starcie
odbyło się już po zamknięciu tego wydania WieszCo.
Jeżeli nasi dźwignęli się, to
w sobotę, 24 kwietnia oraz
dzień później rozegrają dwa
domowe mecze półfinału z
WKK Wrocław. Jeżeli z kolei „akademicy” ponownie
zaskoczyli faworyzowanych
wałbrzyskich koszykarzy, to
losy serii rozstrzygnie mecz nr
5 w Aqua-Zdroju (środa, 21
kwietnia).
Weegree AZS Politechnika
Opolska – Górnik Trans.eu
Wałbrzych 86:84 (24:21,
15:18, 25:23, 22:22)
Górnik Trans.eu: Malesa
18, Jakóbczyk 12, Bojanowski
11, Zywert 10, Ochońko 9, Ratajczak 8, Wróbel 8, Cechniak
4, Durski 2, Koperski 2.
Dominik Hołda
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