BEZPŁATNY

TYGODNIK

AGLOMERACJI

str o
2
3
s
U na

WAŁBRZYSKIEJ

| NR 17 (74) | 2 7 KW I E T N I A 2 0 2 1
| NAKŁAD: 10.000 EGZEMPLARZY
| ISSN 2719-521X

Wałbrzyskie dziewczyny
mają moc. I to
jest prawda!
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Lało się piwo

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com), użyczone (www.polska-org.pl)

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

str. 16-17

REKLAMA

str. 4

Tworzy coś pięknego
Tak oto dawniej
z niczego
str. 11 podróżowano

REKLAMA

Kasa misiu, kasa.
To fakt!

fakty

WIESZ CO | NR 17/27.4.2021 r.

Czy wiesz, że…
potentatem porcelanowym
„Tielschem”. Firma wytwarzała artystyczną porcelanę użytkową, głównie
serwisy obiadowe i kawowe, od najprostszych do
najbardziej kosztownych
oraz porcelanę sanitarną
w niemieckich, francuskich
i angielskich fasonach, a
także wazony na kwiaty,
świeczniki itp. O zaintereso-

wanie klientów i promocję
wyrobów dbali przedstawiciele fabryki w Berlinie,
Londynie, Hamburgu. Po
kryzysie ekonomicznym na
początku lat 30. XX wieku,
fabrykę postawiono w stan
upadłości. Nie wytrzymała
konkurencji ze strony innych wytwórców porcelany
w Wałbrzychu.
Red

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

Pierwszym miejscem w
granicach obecnego Wałbrzycha, gdzie produkowano porcelanę, była Fabryka
Porcelany „Ohme”? Została
wybudowana na początku
XIX wieku we wsi Szczawienko (Nieder Salzbrunn).
Produkowała porcelanę w
małych ilościach, konkurowała w jakości swoich
wyrobów ze światowym

W Y LU Z UJ!
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Cały czas jesteśmy blisko ludzi
Nie ma to jak popołudnie z ulubionym tygodnikiem. Bierzecie WieszCo do ręki i jesteście pewni, że w środku znajdziecie mnóstwo ciekawych artykułów. Dzięki którym dowiecie się czegoś
zaskakującego i przy których zrelaksujecie się „na maksa”. Nie ma bowiem u nas zbyt wiele
lokalnej polityki. Tę działkę celowo omijamy.
Nie wiemy jak wy, ale my mamy dość ogólnopolskich
sporów, kłótni, wzajemnego oskarżania się i skakania
sobie do gardeł. Po co to wszystko przenosić na lokalny
grunt. Myślicie, że u nas nie ma waśni? Są i to jeszcze jakie,
ale my na razie trzymamy się od nich z daleka. Tak postanowiliśmy. Nie oznacza to, że jeśli jeden lub drugi lokalny
polityk zrobi jakąś głupotę, to my będziemy milczeć. Wiecie przecież, że lubimy sobie czasem dworować, ale nie
zamierzamy się babrać w jakichś miejscowych sporach.
Zdecydowanie wolimy wyszukać ciekawego
człowieka, który chętnie opowie nam o swojej pasji,

zapomnieć się w rozmowie z kimś, kto ma naprawdę
coś interesującego do powiedzenia, skupić się na
fajnej inicjatywie, ważnej dla małej, lokalnej społeczności. Przy tej okazji wciąż prosimy was o inspirację.
Jeśli macie kogoś takiego wokół siebie lub wiecie o
nietuzinkowym wydarzeniu, dajcie nam znać. Piszcie
na adres: redakcja@wieszco.pl.
Co tydzień zasypujemy was nowymi wiadomościami. Pokażcie nam drugi lokalny tygodnik, który na 32
stronach ma tyle dobrego do zaoferowania. Jesteśmy
w niemal każdym zakątku Aglomeracji Wałbrzyskiej,
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POGODA
Wtorek 27.04
Temp. 8/1
zachmurzenie małe
Środa 28.04
Temp. 8/1
zachmurzenie duże
Czwartek 29.04
Temp. 11/3
przelotne opady

w ponad 300 punktach kolportażu. Ale zaraz, zaraz.
Wiemy doskonale, że wielu z was wyprawia się jak
po złote runo, żeby nas zdobyć w wersji papierowej.
I nie zawsze to się udaje. Nic straconego. W każdej
chwili możecie nas poczytać bez wychodzenia z
domu na dowolnym urządzeniu – laptopie, tablecie
czy smartfonie. Wystarczy, że ściągnięcie najnowszy
numer w wersji PDF ze strony www.wieszco.pl.
Tam też znajdziecie wszystkie archiwalne wydania
naszego tygodnika. Jak zwykle życzymy miłej, cotyRedakcja
godniowej lektury.

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
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Piątek 30.04
Temp. 9/3
przelotne opady
Sobota 1.05
Temp. 8/2
zachmurzenie duże
Niedziela 2.05
Temp. 9/3
przelotne opady
Poniedziałek 3.05
Temp. 10/3
deszcz

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

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

ale wg powierzchni użytkowej

Piwo lało się strumieniami
Mamy coś dla was. „Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w
cieniu pić” – śpiewa Ryszard Rynkowski. Zakładamy, że pytanie w tytule
jest retoryczne. No bo kto nie lubi oddawać się błogiej sjeście ze szklaneczką złotego napoju w ręku. Zastanawialiście się, ile różnych czynności
jest potrzebnych, aby rozkoszować się tym nektarem? W Wałbrzychu i okolicach kiedyś warzono ten trunek z rozmachem.
Woda, jęczmień, chmiel i
drożdże – cztery podstawowe produkty, które poddane
odpowiednim procesom dają
efekt końcowy w postaci
piwa. Te procesy to m.in.
produkcja słodu, produkcja brzeczki, jej gotowanie,
fermentacja, dojrzewanie,
filtrowanie, stabilizacja…
Nie będziemy was zanudzać
opisem procesu technologicznego.
Zaraz, zaraz, ale gdzieś
te procesy trzeba przeprowadzić. Można w domu,
na własny użytek, co w

czasie epidemii zyskuje na
popularności (podobnie
jak pieczenie chleba). Aby
produkować piwo na skalę
przemysłową, potrzebny
jest browar. Kiedyś był to
jeden z najważniejszych zakładów w miejscowościach
i na terenie majątków. Jak
policzył użytkownik portalu
www.browar.biz, po II wojnie światowej na terenie
Polski funkcjonowało prawie
350 browarów! Przed wojną
z kolei na terenie obecnego
Wałbrzycha działało ich aż
siedem (patrz poniżej).

Po wojnie, do 1978 roku
funkcjonował tylko jeden,
ten przy al. Wyzwolenia.
Powstał w 1865 roku. W
kolejnych latach działał pod
różnymi szyldami. W 1921
roku został przejęty przez
browar w Sobótce (Gorkauer Societäts Brauerei AG).
Od 1945 działał jako Państwowy Browar nr 7 w Wałbrzychu. Krąży o nim pewna
anegdota. Pewnego czerwcowego poranka w latach
60. o godz. 6.00, do restauracji Dworcowej (na stacji
Wałbrzych Miasto) wszedł

(Fot. www.polska-org.pl)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Przedwojenny Wałbrzych słynął z warzenia piwa

» Browar zamkowy na Podgórzu w 1907 roku

konsument i zamówił małe
piwo. Bufetowa odkręciła

Te browary działały w Wałbrzychu przed wojną:
– przy ul. Nowy Dom (Brauerei Neuhaus)
– przy ul. Pocztowej (Brauerei Altwasser)
– przy ul. Kościuszki (Stadt Brauerei)
– przy ul. Mickiewicza (Schlossbrauerei Ober-Waldenburg)
– przy ul. Piastów Śląskich (Traiteur-, Brau und Backhaus in Fürstenstein)
– na Poniatowie (Brauerei an der Vogelkoppe)
– przy al. Wyzwolenia

kran przewodu piwnego
i wylała dziesięć dużych

kufli do… zlewu! Klient nie
mógł się nadziwić. Usłyszał
tylko, że pracownicy lokalu zawsze tak robią rano,
bo pierwsze kufle zastane
nocą w beczkach zawsze
są mętne i kwaśne. Konsumentem okazał się dyrektor
wałbrzyskiego browaru.
Nawiasem mówiąc przewody piwne powinny być
czyszczone przynajmniej raz
na tydzień odpowiednimi
alkaliami, a zwykle nie były
czyszczone wcale. Chociaż
browar szkolił pracowników
bufetów, ci woleli wylać do
zlewu dziesięć kufli, aby jedenasty podać czysty. Przez
jakiś czas browar był gorącym tematem w środowisku
eksploratorów z powodu
sztolni czy też schronu (tunelu) wykutego rzekomo w
skale za zabudowaniami.
Dzisiaj na tym terenie działa
dyskont spożywczy.
Co wiemy o innych browarach? Ten na Podgórzu
rozpoczął działalność w
1865 roku. Jeszcze do końca
XIX wieku warzono w nim
piwo. Później urządzono tu
cieszący się popularnością
lokal gastronomiczny. Obecnie jest to budynek mieszkalny. Budowa restauracji z
browarem i piekarnią przy
Zamku Książ rozpoczęła się
w 1794 (architektem był
Tischbein). W 1885 roku
budynek wtedy tylko częściowo służył pierwotnym
celom, gdyż w międzyczasie
zaprzestano tu działalności
browarniczej. Na pewno w
1912 roku budynek jeszcze
istniał. Do dziś zachowały się częściowo zasypane
piwnice, ukryte pod niewielką warstwą ziemi.
Znanym browarem był
również ten na Starym Zdroju. Narysowany na grafice
już w połowie XVIII wieku
w miejscu, gdzie dzisiaj jest
asfalt ulicy 11 Listopada,
naprzeciw dawnego pałacu
Mutiusów. Do dziś zachował
się budynek dawnej karczmy,
w której serwowano miejscowy trunek.
Jaka szkoda, że po wałbrzyskich browarach pozostało
tylko wspomnienie…
Piotr Frąszczak
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Nowe mieszkania na Podzamczu
Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz Piotr Baran, prezes PCG,
wiceprezes wrocławskiego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich podpisali akt notarialny dotyczący nieruchomości przy alei
Podwale w Wałbrzychu.

wał się nabyć nieruchomość
i inwestować w budownictwo mieszkaniowe. Po drugie cena nabycia tej nieruchomości była rekordowa i

zapewni budżetowi miasta
2,5 mln zł (cena wywoławcza nieruchomości wynosiła
900 tys. zł). Po trzecie rynek
pierwotny nieruchomości w

Wałbrzychu będzie się nadal
rozwijać, zgodnie z trendami,
jakie od dwóch lat obserwujemy w drugim największym mieście Dolnego Śląska.
- Mamy nadzieję że to nie
ostatnia inwestycja i realizacja
spółki PCG w Wałbrzychu,
którą witamy i życzymy biznesowych sukcesów – mówią
przedstawiciele InValbrzych.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Jest to ważna transakcja z
trzech powodów. Po pierwsze spółce InVałbrzych udało
się przyciągnąć inwestora z
Wrocławia, który zdecydo-
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Kasa misiu, kasa. To fakt!
O co chodzi w światowej zabawie zwanej życiem? Głównie o szmal. Może
jeszcze o dobry seks. Byśmy zapomnieli, w wersji light, o przetrąceniu czasem białych trufli. Kupionych za dużą kasę. Możecie się z tym nie zgadzać.
Możecie zakładać lśniącą zbroję i niczym Lancelot walczyć o dobre imię
romantyzmu. Pomysł z powstaniem piłkarskiej Superligi potwierdza jednak tę zgniliznę. Rozumiecie, o co nam chodzi?!

To jest straszne. No jest! Obrzydliwe. Jeszcze jak! Cyniczne. A jakże!
Nieetyczne. Bez dwóch zdań! Tylko
po co obrażać się na fakty? Długo
zastanawialiśmy się, jak rozpocząć
ten tekst. W końcu doszliśmy do
wniosku, że najlepiej z grubej rury.
Naszykujcie wiaderko z lodem lub
zimną wodą (właściwie wszystko
jedno) i wysypcie lub wylejcie na
głowę. Naszą, dla otrzeźwienia. Żeby
uświadomić nam, że może nie mamy
racji. Bywa, że czasem wypisujemy
głupoty, ale skoro niedostatecznie
wielu mówi o pewnych rzeczach
wprost, nazywając je po imieniu,

to czujemy, że my powinniśmy. Jak
pewien klasyk, zarechotać złowrogo,
żeby „szamba nie nazywać perfumerią”. Jest w ogóle sens pisać o
powstaniu jakiejś Superligi piłkarskiej? O superbohaterach i ich superwyczynach każdy lubi czytać. Ale
akurat takie „super” nie wszystkich
musi obchodzić. Mamy wrażenie, że
kopanie skórzanej kuli przez 22 gości
w krótkich rajtkach, którym wydaje
się, że golami zbawiają świat, a za
jeden sezon gry mogliby kupić całe
miasto na Podlasiu, stanowi lustrzane odbicie współczesnego świata. To
jak życie w plutokracji, gdzie bogacze

dysponujący ogromnymi majątkami,
tworzą grupkę nakazującą ubogiej
większości określone zachowania.
Piłkarska liga dla kilku mocarzy to
właśnie coś takiego.
Teraz kilka faktów, żeby nikt się nie
pogubił. Dwanaście europejskich klubów piłkarskich ogłosiło powstanie
futbolowej Superligi. To jakby Biden,
Johnson, Merkel, Macron dobrali sobie kogoś z Włoch, Hiszpanii, Kanady
oraz Japonii i utworzyli światowy
superrząd. Nikt nie ma wątpliwości,
że klubom tworzącym hermetyczną
grupę chodziło o szmal. Superliga
to dla członków 3,5 mld euro do

podziału, gwarantowane przez
amerykański JP Morgan, jeden z największych holdingów finansowych
na świecie. Maszyna do zarabiania
forsy, zamknięta dla biedaków i
puszczająca oko w stronę Chin i
Zatoki Perskiej. Trudno się dziwić, że
FIFA i UEFA (światowa i europejska
federacja piłkarska), powiedziały nie.
Grożąc buntownikom wyrzuceniem
ze swoich struktur, a przy okazji dając
wykłady z uczciwości i moralności.
Ale czy to nie UEFA spowodowała,
że w mistrzostwach Europy za chwilę
grać będą wszyscy, tylko nie Gibraltar, San Marino i Andora. Czy to nie

Fot. użyczone (InValbrzych)
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FIFA sztucznie pompuje mistrzostwa
świata, w których lada moment
zobaczymy mecze Burundi ze Sri
Lanką? Żeby wszystkim i wszędzie
sprzedać prawa telewizyjne!
To próba dokonania rewolucji i
przejścia z europejskiego modelu sportu, opartego na otwartym
współzawodnictwie, na amerykański
z najlepszymi przykładami typu NBA,
NHL, NFL. Weźmy taki futbol amerykański. Już łatwiej zrozumieć, o co
chodzi Andrzejowi Dudzie niż pojąć
zasady gry w tej dyscyplinie. Nie
przeszkadza to reklamodawcom wydawać wywrotek dolarów w czasie
Superbowl, finału ligi NFL. Uwierzcie,
wolelibyście, żeby w Wigilię utknęła
wam w gardle największa ość z karpia, niż oglądać gości w kaskach biegających za jajowatą piłką. Co może
wielu zdziwić, to jednak finał Ligi
Mistrzów jest chętniej oglądanym
wydarzeniem sportowym niż Superbowl. Z drugiej strony olewając część
meczów piłkarskich pewnie nieraz
pomyśleliście, że nic nie tracicie, za to
sporo zyskujecie. Z cennym czasem
na czele. Trafienie dziś emocjonującego spotkania to jak znalezienie
skwarka w żołnierskim kociołku
pełnym kaszy. Czytanie doniesień
o powstaniu Superligi faktycznie
wywołało u wielu rewolucję, ale
żołądkową. Niektóre kluby, jeszcze
nim projekt na dobre się rozpoczął,
zdążyły „dać nogę”.
Piłka nożna nabija wielu kabzę.
Przykład? W Polsce jest dziś chyba
więcej bukmacherów niż dyskontów
Lidla. Możecie w nich obstawiać
prawie wszystkie piłkarskie mecze na
świecie, a w nich nawet to, w której
minucie wytatuowany piłkarz puści
bąka w polu karnym rywali i gdzie
szybciej splunie – na środku boiska
czy pod bramką. Zapytajcie siebie
uczciwie, po co obstawiacie u „buka”?
Dla romantycznego przekonania, że
sprawdziliście swoją rozległą wiedzę
o futbolu? Nie, dla pieniędzy! Kasa
misiu. Mniejsza jak u szejków czy w
jankeskim holdingu, ale jednak szmal.
Zarobki piłkarzy są absurdalne,
nieprzystające do rzeczywistości, ale z
czegoś trzeba im je wypłacać. A wam
pozostaje narzekanie. To trochę jak ze
skrzydełkami z KFC. Lubicie je, ale gdy
zjecie za dużo, dopada was zgaga.
Wtedy mówicie „koniec”, a i tak jadąc
autostradą, zatrzymujecie się i bierzecie kubełek na wynos. Tak to już jest
z takim żarciem. Ciut uzależnia. Jak
władza i pieniądze w futbolu.
Tomasz Piasecki
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Zaczęli od ogrodzenia
Stadion w dzielnicy Nowe Miasto zbudowano jeszcze w
okresie międzywojennym. Po wojnie został przejęty przez
utworzoną w mieście drużynę Górnika Wałbrzych. Teraz
rozpoczęły się tam prace porządkowe.

Po sukcesach klubu w latach 70. i
80., nastąpił zły czas dla wałbrzyskiej
drużyny. Po zmianach ustrojowych
Górnik wyprowadził się z Nowego

Miasta. Obiekt powoli zaczął popadać w ruinę. Dzisiaj nadaje się już
tylko do remontu, a może nawet do
rozebrania.

WIESZ CO | NR 17/27.4.2021 r.

Władze miasta obiecały, że nowy obiekt
powstanie w miejsce obecnego, ale jego
budowa będzie kontynuowana etapami.
Na pierwszy rzut idzie płot i murawa. Od
kilku dni trwają prace nad demontażem
ogrodzenia. Z krajobrazu zniknie więc
betonowy płot, który wrył się w pamięć
starszym kibicom. Na pierwszy etap prac
miasto przeznaczyło 3 mln zł. W tej kwocie ujęty będzie nowy projekt, demontaż
ogrodzenia i uprzątnięcie starych trybun.
SCB

się za pomocą linii ogólnokrajowej lub miejskiej.
- Można również skorzystać z
internetu i zarejestrować się
za pomocą formularzy on-line, ale w takim przypadku
należy podać informację, że
chcemy być zaszczepieni w
Starej Kopalni lub jeśli chcemy, by był był to punkt drive-thru, musimy to zaznaczyć i
wtedy zostaniemy skierowani
właśnie tutaj – dodaje Sylwia
Bielawska, wiceprezydent
Wałbrzycha.
Sam proces nie trwa dłużej
niż w stacjonarnych punktach typu Stara Kopalnia. Od
momentu wjazdu na teren
punktu drive-thru, trwa około
7 minut. Później jednak należy
odczekać 15 minut, jeśli szczepiony jest pasażer, 20 minut,
jeśli dotyczy to kierowcy. - Li-

czymy, że ten sposób szczepień trafi przede wszystkim
do młodszych mieszkańców
miasta czy regionu, ale tak
naprawdę każdy, kto będzie
chciał z tego punktu skorzystać, będzie mógł to zrobić
– mówi Roman Szełemej,
prezydent Wałbrzycha.
Minister Dworczyk zwraca
również uwagę na sukces
przyspieszenia programu
szczepień. - Bardzo cieszy, że
pilotaż Punktów Szczepień Powszechnych już jest faktem. To
ułatwi skierowanie wszystkich
pełnoletnich mieszkańców
Polski na szczepienie. Początek
rejestracji przewidziano już
na 10 maja – podkreśla. Sam
punkt drive-thru w Wałbrzychu docelowo ma być otwarty
24 godziny na dobę.
SCB

Docelowo z punktu drive-thru w Wałbrzychu będzie mogło w ciągu doby korzystać
nawet tysiąc osób. Na razie to 4 pacjentów na kwadrans. Później na pewno wzrośnie liczba wykonywanych zastrzyków.
Dodając możliwości Starej Kopalni, dziennie w Wałbrzychu na COVID-19 będzie mogło szczepić się nawet 2,5 tys. osób.
Plac po byłej zajezdni autobusowej przy ulicy Armii Krajowej w pobliżu Politechniki
jest idealnym miejscem do
tego typu akcji.
- Bardzo cieszy, że w tak
krótkim czasie udało się

wprowadzić w życie kolejny
etap przyspieszenia szczepień. Wierzymy też, że ten
model sprawdzi się, tak jak
to stało się w Stanach Zjednoczonych, czy też w krajach europejskich – mówi

minister Michał Dworczyk.
Żeby skorzystać z drive-thru,
należy wcześniej przejść proces rejestracji, która odbywa
się dokładnie tak samo jak
wcześniej w Starej Kopalni. Można zarejestrować

Harmonogram rejestracji na szczepienie na ten tydzień
27 kwietnia
– roczniki 1976-1977

30 kwietnia
– roczniki 1982-1983

28 kwietnia
– roczniki 1978-1979

1 maja
– roczniki 1984-1985

29 kwietnia
– roczniki 1980-1981

3 maja
– roczniki 1986-1987

REKLAMA

Fot. (red)

» Teraz w Wałbrzychu można się także szczepić przez okno w samochodzie

Igła przez okno

Fot. (red)
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Mieszkańcy miasta i turyści mogą ponownie korzystać z ekologicznego i wygodnego systemu rowerów publicznych. Do dyspozycji jest 48 jednośladów
zlokalizowanych w 7 punktach Strzegomia.

i bezpieczeństwa. Rowerem będzie
można poruszać się w granicach
administracyjnych gminy Strzegom.
Zwrotu jednośladu można dokonać na każdej stacji, których listę

właśnie publikujemy: Rynek – przy
ratuszu, ul. Kościuszki – przy skrzyżowaniu z ul. Sosnową, ul. Legnicka
– targowisko, ul. Mickiewicza – przy
wjeździe na teren OSiR-u, ul. Dolna

– przy skrzyżowaniu z ul. Wałbrzyską, Al. Wojska Polskiego – przy
Quick Parku, ul. Olszowa 2.
Instrukcja obsługi znajduje się na
każdym rowerze, a pomoc w wypożyczeniu można uzyskać również
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu
(w godzinach pracy) oraz w Biurze
Obsługi Roweru Publicznego pod
nr telefonu: 572 779 100 w godzinach 8:00 – 16:00.

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Strzegomianie na rowery!
Aby wypożyczyć rower, należy
skorzystać ze specjalnej aplikacji
Geovelo. Z jednośladów można
korzystać do 15 listopada tego
roku z zachowaniem zasad higieny
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Fot. użyczone (UM Świdnica)

» W tym miejscu ma stanąć pomnik Bolka II Świdnickiego

Bolko w Świdnicy. Zbierają fundusze
Jak już pewnie wiecie, na skwerze Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy pojawi się pomnik Bolka
Świdnickiego. Pomysł postawienia akurat takiego postumentu wygrał z propozycjami komitetu patriotycznego, a także z ideą budowy pomnika ofiar tragedii smoleńskiej.
historyków jest uznawany za
ostatniego niezależnego śląskiego księcia piastowskiego,
wielkiego arbitra monarchów
i genialnego polityka. Ten
słynny wnuk Władysława I Łokietka i dla nas współczesnych
może być wzorem do naśladowania w kontekście prowadzenia polityki, podejmowania decyzji w administracji
i wojskowości – mówi Urszula
Pawłowska, przewodnicząca
zarządu Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej.
W ubiegłym roku mieszkańcy Świdnicy w przeprowadzonych konsultacjach
społecznych zdecydowali,
że w historycznym centrum
miasta, u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlar-

skiej, w miejscu, gdzie archeolodzy odkryli ślady zamku
świdnickiego, powinien stanąć pomnik właśnie księcia
Bolka II (przed wojną stał tu
postument marszałka polnego vol Moltke). Inicjatywa
uhonorowania tak znamienitego władcy, związanego
z naszym miastem, ma społeczny charakter, stąd idea, by
w jego realizację włączyć jak
największą liczbę świdniczan.
Zarówno tych dziś mieszkających i działających w mieście,
jak i tych związanych z miastem z powodu na przykład
urodzenia, a przebywających
obecnie w różnych zakątkach
świata.
Jako inicjator wzniesienia
pomnika, Towarzystwo Regio-

» Książę zasługuje na uhonorowanie

Fot. użyczone (archiwum prywatne)

To, co teraz stanie się z
pomysłem budowy pomnika
na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy, będzie
zależeć od wnioskodawcy,
czyli w tym przypadku od
Towarzystwa Regionalnego
Ziemi Świdnickiej. Oddajmy
więc im głos.
- W imieniu Towarzystwa
oraz społeczności świdniczan zwracamy się z prośbą
o wsparcie finansowe wyjątkowej inicjatywy budowy
pomnika Bolka II Świdnickiego. Żyjący w XIV wieku Bolko
II Mały (Świdnicki) cieszył
się uznaniem najznamienitszych rodów średniowiecznej
Europy. Przez

nalne Ziemi Świdnickiej przeprowadzi konkurs na projekt
i realizację pomnika i gromadzić będzie fundusze na jego
budowę. Członkowie TRZŚ
proszą o wsparcie finansowe
tak szczytnego projektu i sym-

boliczną wpłatę na specjalne
konto (zobaczcie poniżej).
Na koniec ciekawostka.
- Mieszkańcy miasta mogli
też zgłosić swoje własne
propozycje i spostrzeżenia co
do przyszłego wyglądu tego

Tu możecie wpłacać pieniądze

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 58-100 Świdnica, ul. Długa 33
BNP Paribas 43 1600 1462 1023 6969 3000 0002, kod SWIFT – BNPAPLP

miejsca. Głównie świdniczanie wskazywali na większą
obecność zieleni, kwiatów
i drzew na tym terenie. Pojawiły się też bardziej oryginalne pomysły, jak choćby
ustawienie na skwerze czołgu przypominającego ten z
kultowego serialu „Czterej
pancerni i pies” – mówi
Mateusz Jadach z UM w
Świdnicy.
KaR

fakty

Rowerem nad Bystrzycą? To możliwe
Stało się! Połączenie szlaków rowerowych poprzez kładkę nad rzeką Bystrzycą w Wiśniowej – to kolejna inwestycja planowana do zrealizowania
dzięki dofinansowaniu gmin górskich w ramach Rządowego Funduszu
Inicjatyw Lokalnych.

Ogromne pieniądze pomogą
zrealizować w gminie wiele inwestycji. Informowaliśmy już o single
trackach. Przypomnijmy – gmina
Świdnica przeznaczy ponad 6,7

mln zł rządowej pomocy na rozbudowę infrastruktury turystycznej
w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy.
- RFIL to program, w ramach
którego rządowe środki trafiają

do gmin, powiatów i miast w
całej Polsce na inwestycje bliskie
ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – tłumaczy

Fot. użyczone (BMS)

» Mieszkańcy Pszenna i Jagodnika od dawna skarżą się na niemożliwy do wytrzymania smród

Minister pomoże?

WIESZ CO | NR 17/27.4.2021 r.

wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek.
W tym roku 1 mld zł przeznaczono dla gmin górskich (w tym
6,7 mln zł trafiło do gminy Świdnica) z przeznaczeniem na zakupy
inwestycyjne lub inwestycje w
ogólnodostępną infrastrukturę
turystyczną oraz w infrastrukturę
komunalną związaną z usługami
turystycznymi.
KaR

Fot. użyczone (UG Świdnica)
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flaków wołowych oraz przetwórnię odpadów Batex i
Cukrownię Świdnica.
Ekologiczna produkcja energii elektrycznej to zdecydowanie bardzo dobry kierunek, jednak niekiedy towarzyszą mu
nieprzyjemne zjawiska uboczne, tak jak zapach podczas
produkcji biogazu. Wypada się
z tym pogodzić? Chyba tak...
Owocem spotkania były
m.in. zapewnienie ministra
Ireneusza Zyski o wsparciu
w pozyskaniu środków inwestycyjnych dla świdnickiej
biogazowni oraz prezentacja
konkretnych działań, optymalizujących jej pracę, przez
przedstawicieli spółki Bio-Wat.
Platformą komunikacyjną zainteresowanych stron będzie
grupa w serwisie Facebook o
nazwie Świdnickie Pogotowie
KaR
Zapachowe.

Mieszkańcy Pszenna i Jagodnika od dawna skarżą się na
smród wdzierający się na ich
posesje z biogazowni. Mało
tego, na zapachy narzekają
też mieszkańcy Zarzecza w
Świdnicy… Co dzieje się w
biogazowni? Tam poprzez
fermentację kiszonki m.in. z
kukurydzy, trawy czy liści buraków cukrowych, wytworzony
gaz zamieniany jest w energię
elektryczną.
Za nami spotkanie z udziałem przedstawicieli m.in. ministerstwa środowiska i klimatu,
miasta Świdnicy, starostwa,
mieszkańców Pszenna oraz
firmy Bio-Wat. Tematem spotkania były m.in. uciążliwości
zapachowe, z którymi borykają
się mieszkańcy Pszenna. Musicie wiedzieć, że ich domy sąsiadują z biogazownią. Odbyła
się wizja lokalna na terenie
zakładu. Prezes zarządu Bio-

-Wat oprowadził wszystkich po
terenie, zwyczajowo zamkniętym dla postronnych. Opowiedział krok po kroku o procesie
technologicznym, który sam
w sobie nie może być źródłem
przykrego zapachu.
Problem emisji odorów istnieje niemal wszędzie, ale na
skutek wdrożonych w niektórych krajach procedur w
zakresie ich zwalczania, liczba skarg znacząco się różni.
W Polsce nie ma dziś żadnej
ustawy dotyczącej odorów i
ich standaryzacji. W 2016 roku
Ministerstwo Środowiska opublikowało co prawda Kodeks
Przeciwdziałania Uciążliwości
Zapachowej, ale jest to dokument stosunkowo ogólnikowy i nie zawiera norm, które
przyczyniłyby się do poprawy
jakości życia mieszkańców.
Wizja lokalna w biogazowni
oraz spotkanie w urzędzie

miejskim dla mieszkańców
Pszenna i władz biogazowni
stanowiły pierwszą okazję,
by spotkać się przy wspólnym
stole i omówić kwestie krajobrazu zapachowego Świdnicy.
Mieszkańcy przedstawili swoją perspektywę, która spotkała
się z dużym zrozumieniem
władz biogazowni, natomiast prezes Bio-Watu mógł
przedstawić już wdrożone
oraz planowane w najbliższej
przyszłości rozwiązania, które
powinny w odczuwalny sposób ograniczyć potencjalne
oddziaływanie zapachowe
biogazowni dla najbliższej
okolicy. Mieszkańcom przedstawiono również materiały,
z których jasno wynika, iż ich
nowo powstałe domy znajdują się w korytarzu powietrznym przechodzącym m.in.
przez oczyszczalnię ścieków
przemysłowych, przetwórnię

REKLAMA

Biogazownia przy ulicy Metalowców w Świdnicy... To pierwszy tego typu obiekt działający na
terenach miejskich w kraju. Biogazownia działa
u nas od 2011 roku. Od wtedy też mieszkańcy
okolicznych wsi skarżą się na nieznośny fetor...

roZmoWa tygoDNIa
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Dziewczyny mają moc
Lepiej przy Krystynie Nawrockiej nie mówić o kobietach jako
o słabej płci. Chyba, że chcecie bardzo się narazić. A tak na
poważnie, to wulkan energii, który krok po kroku stawia na
nogi siatkarski klub Chełmiec Wodociągi Wałbrzych. Przy
tym robi to z wielką pasją i zaangażowaniem.
ligi. Byłam wtedy licealistką. Żeńską sekcję siatkówki w Chełmcu
rozwiązano w 1979 roku. Potem
jak to w życiu praca zawodowa,
rodzina, inne wybor y. Zostały
jednak przyjaźnie i pasja do tej
gry. Do siatkówki, jako działaczka
w Chełmca Wodociągi Wałbrzych,
powróciłam 4 lata temu.
Wróciła Pani do klubu i zaczęło
się mu wieść coraz lepiej?
- Bez przesady. Na dzisiejszy
sukces pracował i pracuje cały sztab
ludzi. Nasz klub powstał 14 lat temu
i skupił się na zaangażowaniu w
sport dziewcząt. Biorąc pod uwagę
sukcesy na arenie międzynarodowej
oraz zalety damskiej siatkówki,
grupa sympatyków powołała w
2007 roku stowarzyszenie kultury fizycznej Chełmiec Wałbrzych. Dzisiaj
mamy hierarchicznie zbudowany
system szkolenia. Dziewczęta przychodzące do klubu, rozpoczynają
naukę gry w naszej klubowej Akademii Siatkówki, a następnie trafiają
do zespołów młodziczek, kadetek,
juniorek, aż po seniorki, występujące w II lidze. Obecnie w grupach
młodzieżowych szkoli się około 100
dziewcząt! Wspaniałe jest to, że
nasze seniorki z pierwszego zespołu angażują się w wychowywanie
swoich następczyń.
Właśnie seniorki. Ostatnio nie
udało wam się awansować do
I ligi?
- Awans wałbrzyskiej żeńskiej
siatkówki po 47 latach do rozgrywek
centralnych i powrót na drugoligowe
parkiety, był dla nas niezwykłym
wydarzeniem. Pierwszy sezon jako
beniaminek II ligi zakończyłyśmy na
5 miejscu, drugi na miejscu wicelidera i to dało nam właśnie możliwość niedawnej gry w półfinałach
o awans do I ligi. Nie udało się, bo
to tylko sport i nie robię z tego tragedii. Cały czas powtarzam, że klub
to my wszyscy – nie tylko pierwsza
drużyna, ale cała młodzież szkolona
przez naszych trenerów. Póki co,
cieszymy się, że reprezentujemy taką
formę i naszymi zwycięstwami podkreślamy Rok Kobiet w Wałbrzychu.
Tym bardziej czujemy się dumne,
że pokazujemy – zgodnie z naszym
klubowym hasłem – iż „wałbrzyskie
dziewczyny mają moc” i że jesteśmy
na ten moment drugą siłą wśród

siatkarskich zespołów żeńskich na
Dolnym Śląsku.
Skąd u Pani tyle entuzjazmu?
Można się nim wręcz zarazić?
- Entuzjazm, to przecież zapał,
pasja, energiczność, bojowość –
wszystko to jest w siatkówce.
Jestem zakochana w tej dyscyplinie sportu, a tymi przymiotami
można zarazić wszystkich wokół. Na
jednym z meczów wyjazdowych,
kibic drużyny przeciwnej zapytał
mnie, czy my tak wszędzie z tymi
dziewczynami jeździmy? Tak, jesteśmy z nimi wszędzie!
Kiedyś usłyszałem sformułowanie, że „siatkówka jest
kobietą”. Coś w tym jest?
- Oczywiście, że jest, tym
bardziej w… Roku Kobiet.
Jak ten rok chcecie
uczcić?
- Pewne działania są
już za nami. Razem z
koszykarzami Górnika
zorganizowaliśmy Super
Mecz siatkarski z okazji
Dnia Kobiet, połączony
z konkursem rzutów do
kosza. To była świetna
zabawa, ale przede
wszystkim ukłon w
stronę kibiców. Wspaniałym uhonorowaniem
Roku Kobiet była nasza gra
w półfinałach o wejście do I ligi i
promowanie Wałbrzycha poprzez
żeńską siatkówkę na arenie ogólnopolskiej. Dopiero kończy się
kwiecień, dlatego proszę mi wybaczyć, ale wolałabym na wyrost nie
dzielić się dalszymi planami. Sytuacja związana z pandemią jest na
tyle dynamiczna, że już uniemożliwiła nam realizację niektórych
zamierzeń. Jedno mogę obiecać,
Rok Kobiet w naszym wykonaniu
jeszcze na pewno podkreślimy!
Siatkówka jest dziś niezwykle
modna. Czy tylko dlatego, że stoją
za nią sukcesy?
- To na pewno pomaga. Dzieciaki
siadają przed telewizorami i oglądają świetne widowiska, a do tego
identyfikują się ze swoimi idolami.
Przed 14 laty mieliśmy tylko grupy
młodzieżowe, 5 lat temu była już
III liga seniorek, teraz jesteśmy w II
lidze. Rozgrywki na szczeblu ogólnopolskim pomagają w popularyzacji

siatkówki w Wałbrzychu. Zwłaszcza wśród
dziewcząt.
Przy ogromnym postępie technologicznym
trudniej jest namówić
dzieci do treningów?
- Gdy pojawia-

» - Jeśli kogoś dziwiło, że kobieta może zostać prezesem klubu
sportowego, to najwyższy czas, żeby przestał się... dziwić – mówi
Krystyna Nawrocka, kierująca siatkarskim klubem Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych

my się w szkołach, dyrektorzy
najczęściej mówią, że gdybyśmy
przyszli z grami komputerowymi,
pewnie mielibyśmy łatwiej namówić
dzieciaki do rozgrywki w… komputerze. Przed rokiem ruszyliśmy z
Akademią Siatkówki, projektem dla
najmłodszych dziewczynek. I co się
okazało? Nie mogliśmy nadążyć z
odbieraniem telefonów od zainteresowanych rodziców, którzy chcieli
zapisać do klubu swoją pociechę.
To świadczy o tym, że trzeba mieć
dobrą ofertę, żeby zainteresować
innych. Dziś brakuje nam sal, żeby
pogodzić treningi wszystkich grup
młodzieżowych.
Czego Pani brakuje, żeby jako
prezes powiedzieć „odniosłam
sukces”?

Fot. użyczone (Archiwum prywatne Krystyny Nawrockiej)

Podobno jest Pani pyskata i nie
da sobie w kaszę dmuchać?
- Jeśli słowo „pyskata” rozumieć
jako ta, która potrafi powiedzieć, co
myśli i obronić rzeczowymi argumentami słuszną sprawę, to tak, mogę
być „pyskatą” (śmiech).
Taka powinna być osoba zarządzająca klubem sportowym?
- Przede wszystkim myślę, że to
powinna być osoba patrząca szeroko, biorąca pod uwagę nie tylko
cele najbliższe, ale i te długofalowe.
Osoba, która nie jest zamknięta na
otoczenie, współpracująca, ale też
potrafiąca w konkretnych sytuacjach
wyważyć różne „za” i „przeciw”. A
podjętych decyzji rzeczowo bronić.
Jak kobieta-prezes odnajduje
się w świecie, w którym raczej
przeważają mężczyźni?
- Zmienia się nie tylko sposób postrzegania kobiet w społeczeństwie,
biznesie, nauce, kulturze, ale i w
sporcie. Słaba płeć? Nie ma mowy.
Jeśli kogoś dziwiło, że kobieta może
zostać prezesem klubu sportowego,
to najwyższy czas, żeby przestał
się... dziwić. Minęły czasy kiedy
grupa dżentelmenów w kapeluszach
wspólnie zakładała klub lub stowarzyszenie.
Jednak jest Pani pyskata?
- (Długi śmiech). Odpowiem przekornie. Spotykam się z dużą życzliwością mężczyzn zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i współpracując z
działaczami zarówno dolnośląskiego,
jak i krajowego związku siatkówki.
Wielu rzeczy dopiero się uczę, ale
staram się wyciągać wnioski z popełnianych błędów, bowiem bez tego
nie ma nauki.
Wie Pani, co mi przychodzi do
głowy, gdy słyszę nazwisko Krystyna Nawrocka?
- Nie wiem.
To ta babka, której udało się
odbudować żeńską siatkówkę w
mieście?
- Siatkówką zaraziła mnie Zofia
Baran, która wiele lat temu odwiedzała szkoły podstawowe, w
których często nie było nawet sal
gimnastycznych i zachęcała nas do
nauki gry w siatkówkę. Tak trafiłam
do Chełmca Wałbrzych, gdzie trenerem był Mieczysław Kurzawiński.
Wspaniała postać. W 1972 roku
w Lublinie awansowałyśmy do II

- Słowo sukces jest bardzo pojemne. Według mnie jest to harmonia i
równowaga pomiędzy tym, co dzieje
się w moim życiu prywatnym i siatkarskim, klubowym. Ale rozumiem,
że bardziej mam się odnieść do tego
drugiego?
Zdecydowanie.
- Nie marzyłam nigdy o tym.
Myślałam, że będziemy bawić się
siatkówką dla młodzieży, ale jak to
się ładnie mówi, apetyt rośnie w
miarę jedzenia. Nasza popularność
wzrosła. Zgłaszają się do nas nowe
zawodniczki, grające zarówno w II
jak i w I lidze, chcące w Wałbrzychu
kontynuować swoje kariery. Najwyższy czas chyba to powiedzieć. Myślę
coraz poważniej o awansie do I ligi.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Prace na budowie „ekspresówki” między
Kamienną Górą a Lubawką nabierają tempa. Wykonawca na drogach dojazdowych
do placu budowy planuje wprowadzać
tymczasowe zmiany organizacji ruchu.
Uważajcie na utrudnienia.

Oznacza to, że na drodze
krajowej nr 5 będą pojawiać
się nowe znaki, których dotąd

nie było. Wszystkie prace na
realizowanym przy granicy z
Czechami odcinku S3 postę-

pują zgodnie z założonym
harmonogramem.
Niedawno wprowadzono
tymczasową organizację ruchu
(TOR) ok. 2 km za Przedwojowem, która będzie obowiązywać do końca czerwca tego
roku. Celem zmian jest rzecz
jasna uspokojenie ruchu pojazdów w miejscu skrzyżowania
drogi krajowej nr 5 z drogą
serwisową. Na jezdni wydzie-

lono lewoskręt dla pojazdów
wjeżdżających na plac budowy
oraz pas włączenia aut wyjeżdżających z budowy.
Prace na całym ponad 15-kilometrowym odcinku trasy, między
Kamienną Górą i granicą państwa w Lubawce, realizowane
są w pełnym zakresie robót.
Pracuje ponad 170 jednostek
ciężkiego sprzętu oraz niemal
SCB
600 pracowników.

Fot. użyczone (GDDKiA)

S3 nabiera rozpędu
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Fot. użyczone (Archiwum prywatne)

» Rodzina prosi o pomoc w zebraniu pieniędzy na rehabilitację Radosława Drohomireckiego

Życie to nie żadna bajka
Tak, wiemy, że to banał. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak zatytułować ten
artykuł. Nie szukaliśmy sensacji, ale prostego przekazu. Stąd taki wybór.
Życie potrafi w najmniej spodziewanym momencie spłatać figla. Jak w
przypadku Radosława Drohomireckiego, który potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Rodzina prosi o pomoc.
Piszemy o tym, bo to mąż
naszej koleżanki. W jednej
chwili tym dwojgu oraz im
bliskim życie wywróciło się do
góry nogami.
Pod koniec stycznia mężczyzna jak co dzień wyszedł
wieczorem do pracy. Odśnieżył samochód i pojechał do
pracy, ale już z niej nie wrócił
o własnych siłach. Około 2:00
w nocy na trasie, którą jechał
w okolicach Leszna, doszło do
poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody. W
jednym za kierownicą siedział
Radek. Wezwani na miejsce
strażacy, żeby wydobyć ludzi z

aut, musieli użyć specjalistycznego sprzętu. Zdążyli z pomocą. Radek został przywieziony
do szpitala w Lesznie i od razu
przeszedł operację ratującą
życie. Doznał bardzo poważnego uszkodzenia rdzenia
kręgowego. Miał krwotok
wewnętrzny, złamane żebra i
straszne obrażenia głowy. Prawie stracił oko. Na szczęście
lekarzom po długiej operacji
udało się je uratować. Rodzina najgorsze miała za sobą.
Mężczyzna przeżył.
Po tygodniu został przewieziony do szpitala w Górznie,
gdzie był rehabilitowany, ale

nie trwało to długo, ponieważ
okazało się, że ma pozytywny
wynik na COVID-19. Wtedy
trafił do szpitala zakaźnego
w Rawiczu, gdzie przebywał
10 dni. Po tym czasie rodzina

postarała się, aby był bliżej
domu. Został przewieziony
do szpitala w Czadrowie,
w którym rehabilitacja zaczęła powoli przynosić pozytywne efekty. Lekarze nie

mają jednak wątpliwości.
Poszkodowanego czeka długi
proces. Bardzo długi, aby
stan się poprawił. Czeka go
nauka nowego życia, które
przez najbliższe miesiące

9 902 zł z 20 000 zł

49 %

35 dni do końca
70 wspierających
Stan na niedzielę, 25 kwietnia

będzie wiódł na wózku inwalidzkim. Medycy dają na
szczęście nadzieję na powrót
do częściowej sprawności.
Przed mężczyzną długi proces
mozolnej rehabilitacji, aby
choć częściowo mógł zacząć
samodzielnie funkcjonować.
Po trzech miesiącach pobytu w szpitalach Radosław
Drohomirecki został wypisany do domu z zaleceniem
długiej i niestety kosztownej
rehabilitacji, na którą rodziny nie stać. Najpierw trzeba
przystosować mieszkanie,
aby mężczyzna mógł się w
nim swobodnie poruszać na
wózku. To jednak najmniejszy
problem. Ten większy to pieniądze potrzebne na domową
rehabilitację oraz leki, aby
Radek jak najszybciej mógł
wrócić do sprawności.
Możecie pomóc w rehabilitacji mężczyzny, wchodząc
na platformę www.zrzutka.pl
i wpłacając nawet niewielką
kwotę. Nikt nie prosi o setki,
czy tysiące złotych. Liczą się
nawet najdrobniejsze datki.
Zrzutki szukajcie pod nazwą:
rehabilitacja Radka „Dziubka”,
dzielnego harcerza.
Red

Drogi dojazdowe do remontu
Ponad 19 mln zł samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy na blisko 100 dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Pieniądze trafią do 85 gmin i 24 powiatów w całym regionie.

sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz
oprogramowanie. Gmina Czarny Bór może
liczyć na wsparcie w wysokości 70 tys. zł, a
Walim otrzyma blisko 58 tys. zł.

SCB

JEDLINA-ZDRÓJ

Tworzy coś
z... niczego

» Franciszek Sobański wśród swoich rzeźb

Często obrazy mówią więcej niż słowa.
Tak jest w przypadku Franciszka Sobańskiego z Jedliny. Absolutnego samouka,
który z drewna wyczarowuje niesamowite figurki. Ludzi i zwierząt. Miniaturowe,
a nawet naturalnych rozmiarów. Do stworzenia postaci wystarczy kawałek korzenia, kora, szyszki, wkręty i klej.

Fot. użyczone (Archiwum Franciszka Sobańskiego)

Dla was kawałek gałęzi,
którą odkopnęliście w lesie,
to tylko niepotrzebny badyl
zalegający na ścieżce. Dla
Franciszka Sobańskiego to
tworzywo, z którego może
powstać rzeźba. – Wiele osób
mnie pyta, skąd biorę pomysły. One same rodzą się w
mojej głowie. Bardzo mocno
pracuje wyobraźnia. Kiedyś
na spacerze z żoną znalazłem
dwie zrośnięte gałęzie. Od
razu wiedziałem, że stworzę z
tego zakochaną parę – mówi
nasz bohater. Zrobił przytulających się ludzi. Gdybyście
zobaczyli skończoną pracę,
nigdy byście nie uwierzyli, że
powstała z korzenia znalezionego w lesie.
Tak było ze wszystkimi rzeźbami, które stworzył. Setkami,
a może tysiącami figurek. Kto
by to zliczył? Teraz powinien

− Kierujemy wsparcie do samorządów
gminnych i powiatowych, pomagając tym
samym realizować potrzebne Dolnoślązakom
lokalne inwestycje, takie jak na przykład drogi
dojazdowe do gruntów rolnych. W tym roku
wpłynęło łącznie 289 wniosków na zadania
od ponad 120 wnioskodawców. Najwięcej
środków przeznaczono na realizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. To ponad
16 mln zł – mówi marszałek województwa
Cezary Przybylski.

Fot. użyczone (UMWD)

POWIAT WAŁBRZYSKI

Wśród tych samorządów, które mogą
liczyć na finansowe wsparcie w 2021 roku,
są także te z powiatu wałbrzyskiego. Samo
nasze starostwo otrzyma 60 tys. zł na zakup

11

Co W gmINaCH pISZCZy

WIESZ CO | NR 17/27.4.2021 r.

paść nieśmiertelny frazes „jak
to się zaczęło”. W przypadku
mieszkańca Jedliny zamiłowanie do tworzenia postaci
z drewna nie ma żadnego
związku z wykształceniem
ani pracą zawodową. – Od
małego lubiłem zajęcia z prac
ręcznych, na których mogłem
wykazać się pomysłowością
wykonując wymyślne rzeczy
– podkreśla nasz rozmówca.
Pierwszą figurkę stworzył w
podstawówce, pod koniec
lat 50 ubiegłego stulecia.
Nie pamięta dokładnie, co
to było, ale chyba... bocian.
Zresztą jakie ma to znaczenie.
Usiadł z kawałkiem drewna
na schodach uzdrowiska. Ledwie przycupnął, od razu jego
pracą zainteresowała się jakaś
kuracjuszka, która ją odkupiła
od małego Franka. Zarobione
w ten sposób pieniądze chło-

pak wydał na świeże bułki w
miejscowej piekarni. Jedną
dał siostrze, drugą sam zjadł.
Żebyście wiedzieli, nie dorabiamy tu żadnej ideologii,
nie koloryzujemy, piszemy o

rzeczy zasłyszanej podczas
rozmowy z Franciszkiem Sobańskim.
Praca zawodowa nie pozwoliła realizować ani rozwijać zdolności. Jako kierowca
autobusów i mechanik samochodowy nie miał na to
czasu. Dopiero gdy przeszedł
na emeryturę, mógł całkowicie poświęcić się dłubaniu
w drewnie. I zaczął rzeźbić
niestworzone rzeczy. Niektóre
możecie obejrzeć obok. Prawda, że niesamowite?! – Moje
prace są niepowtarzalne, nie
ma drugiej takiej samej rzeź-

» Zrobione z tego, co natura dała

by. Każda figurka jest mi bardzo bliska, ponieważ w ich
wykonanie wkładam dużo
serca. Tworzę rzeczy z tego,
co dała natura. Z gałęzi, konarów, korzeni drzew, szyszek,
buczyny, żołędzi – opowiada
rzeźbiarz. Poszczególne elementy łączy wkrętami, kołkami, klejem lub pyłem drzewnym wymieszanym z klejem.
Wyroby stają się natychmiast
prezentami lub pamiątkami
dla znajomych i rodziny. Niektóre figurki „zawędrowały”
nawet do Niemiec, Belgii,
Francji i Szwecji. Część z nich
zachował dla siebie i zdobią
one ogród oraz specjalnie na
to przeznaczone pomieszczenie, ciesząc oko gości.
W 2013 roku w jedlińskim
centrum kultury odbyła się
wystawa prac Franciszka Sobańskiego. Wtedy każdy mógł
zobaczyć, na czym polega
jego fenomen. Później prace
przeniesiono do Domu Zdrojowego, aby mogli je obejrzeć
kuracjusze przyjeżdżający do
Jedliny. Dziś ze względu na
stan zdrowia Franciszek Sobański już nie tworzy dużych rzeźb,
ale całkowicie nie wyleczył się
ze swojej pasji. – Wciąż będąc
na spacerze i widząc korzonek

czy wymyślną gałąź podnoszę
je, przynoszę do domu mając
już w głowie pomysł, co z tego
może powstać – mówi. Kiedy
rodzinnie wybierają się do
lasu na grzyby, żona wraca do
domu z koszykiem grzybów, a
on z korzonkami pod pachą.
Tomasz Piasecki

» Kilka dni wcześniej to był
zwykły korzeń i kawałek
gałęzi
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Koniec w szukaniem miejsc do postoju. Wkrótce w Szczawnie przybędzie sporo parkingów

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Będzie gdzie zostawić samochód
Każdy, kto choć raz przez dłuższą chwilę szukał miejsca do zaparkowania swojego auta,
wie jakie to irytujące. Jeździsz i nie masz gdzie się wcisnąć, bo wszystko zajęte. Wkrótce
w Szczawnie ten problem może zniknąć jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czarów
oczywiście nie ma. Tu ważna jest głowa na karku, żeby przeprowadzić potrzebne inwestycje.
W czterech miejscach w
uzdrowisku ma niebawem
zostać zbudowanych ponad
200 miejsc parkingowych.
Również te dla niepełno-

sprawnych. Jak na tak małą
miejscowość, to przyznacie,
bardzo dużo. Nawet jeśli
przyjmiemy, że miasto odwiedzają tłumy turystów.

Wreszcie będzie gdzie zostawić auto.
Prace przy ul. Ogrodowej
już trwają, a przy ul. Mickiewicza mają się rozpocząć

wkrótce po zatwierdzeniu
projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę. To kilkadziesiąt miejsc. Pieniądze na
te inwestycje pochodzą z Rzą-

dowego Programu Inwestycji
Lokalnych. Z tego samego
źródła sfinansowana zostanie
budowa parkingów przy ul.
Zacisze w rejonie przychodni

zdrowia. Stąd już tylko rzut
kamieniem do centrum miejscowości i pięknych parków.
Tu ma powstać 40 miejsc
postojowych, ale dopiero w
przyszłym roku.
Jeszcze większa inwestycja
zapowiada się przy ul. Prusa i
Księdza Jerzego Popiełuszki.
Zapowiada się, bo gmina
stara się o pieniądze z Funduszu Dróg Lokalnych. Plan jest
ambitny. Ma powstać wielki
parking na 80 pojazdów, żeby
odwiedzający groby na pobliskim cmentarzu i uczestniczący w ceremoniach pogrzebowych nie musieli się tłoczyć na
niewielkim skrawku terenu.
– Budowa parkingu to nie tylko nowe miejsca na pojazdy,
to również zmiana sposobu
użytkowania aktualnej brukowej drogi, która zmieni się w
ciąg pieszo-rowerowy – mówi
Marek Fedoruk, burmistrz
Szczawna-Zdroju. Od razu
uspokajamy. Dojedziecie do
cmentarza, bo równolegle ma
zostać wybudowana nowa
droga. Drugim elementem tej
inwestycji jest zbudowanie
zbiornika na deszczówkę. Na
sąsiednim terenie zielonym,
obecnie nieużywanym. Baniak
ma mieć pojemność 1000
kubików wody. Tu nie tylko
chodzi o ekologię, ale również
o oszczędności w budżecie
gminy.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

Nuda? A co to takiego?

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Pisząc te słowa uśmiechamy się do siebie. Z jednej strony
dlatego, bo cieszymy się, że Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
działa i ma się całkiem dobrze. Z drugiej zaś, że mimo „nienormalnych” czasów działań jest tyle, że głowa boli. Co z tego, że
wszystkie w internecie, ale za to jakie ciekawe?!

» Jeśli szukacie szczegółów, wchodźcie
na stronę: www.ckjedlina.pl

Chyba nikt nie powinien być
zdziwiony, że tego typu instytucje
nie są zamknięte na cztery spusty.
Może inaczej, są, bo nie można
uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, ale organizują mnóstwo
zajęć w sieci.
Zamiast zajęć w specjalistycznej
sali przeznaczonej do realizacji
fabularnych gier strategicznych i
przygodowych, genialny reżyser
i narrator Przemysław Chomiak,
prowadzi zajęcia w internecie.
Spotkania Klubu Gier Strategicznych odbywają się cyklicznie i
prowadzone są w 5 grupach od
wtorku do piątku. Rozgrywki toczą
się w trzech blokach tematycznych:
gry przygodowe w świecie fantasy,
gra taktyczno-przygodowa na
wiedźmińskich szlakach i detekty-

wistyczna, przenosząca uczestników do XIX-wiecznego Londynu.
W porządku, taka forma zajęć
uniemożliwia bezpośredni kontakt
w grupie, ale jest mimo wszystko
bardzo atrakcyjna, pozwalając
graczom na przeżywanie emocji
indywidualnie.
Do internetu jedlińskie centrum
kultury przeniosło też sekcje zajęć
manualnych. Jeśli myślicie, że to
niemożliwe, jesteście w błędzie.
Aby podtrzymać aktywność, odbywają się różnorodne konkursy:
„Świat książki widziany oczami
czytelnika”, „Najpiękniejsze strofy
dla ciebie”, „Życzenia z okazji Dnia
Kobiet” oraz „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”.
Co kilka dni obser watorzy
działań centrum w sieci zapra-

szani są do podjęcia nowych
wyzwań. Weźmy choćby „16
kreatywnych rysunkowych haków dla dzieci” albo „Wiosenne
drzewko – prace plastyczne”. A
może „Cztery pyszne przepisy
dla dzieci i rodziców” lub „Gotowanie deserów”. Każdy znajdzie
tu coś dla siebie. Niedawno
udostępniono też sportowe
zabawy ogólnorozwojowe dla
dzieci wraz z ćwiczeniami gimnastycznymi.
Plany też są ambitne. Zajęcia
grupy teatralnej, ćwiczenia jogi,
taniec towarzyski i ludowy, zajęcia
muzyczne, szachy, brydż… Za
chwilę zabraknie miejsca, żeby
wszystko wymienić. Trwa też konkurs „Wiosna w obiektywie”.
Red

Połączenia do Czech wstrzymane
W wyniku obowiązujących ograniczeń epidemicznych w Polsce i Czechach, Koleje Dolnośląskie zdecydowały o wstrzymaniu sezonowych
połączeń kolejowych przez przejście graniczne Mieroszów – Meziměstí.

Pociągi wyjadą na popularną linię do czeskiego
Adrspachu najwcześniej 21 maja. Cieszące się
ogromną popularnością sezonowe połączenia
do Czech pierwotnie miały wrócić na trasę 24

kwietnia. Koleje Dolnośląskie w porozumieniu z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – organizatorem przewozów kolejowych
w regionie – zdecydowały o przesunięciu terminu

ich uruchomienia. Bezterminowo zamknięte
pozostają popularne atrakcje turystyczne w Czechach – skalne miasta w Teplicach i Adrspachu,
które były celem podróży większości pasażerów.
– Mamy nadzieję, że pociągi do Czech będą mogły
ponownie wrócić na trasę pod koniec maja, licząc
na to, że sytuacja epidemiczna po tamtej stronie
granicy będzie w miarę stabilna, a obiekty turystyczne dostępne – mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik
prasowy Kolei Dolnośląskich.
Do czasu wznowienia przewozów wstrzymana
SCB
została sprzedaż i przedsprzedaż biletów.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Podziemne Miasto Osówka to niezwykle intrygujące miejsce

GŁUSZYCA

Tylko czekać na otwarcie
Mamy zwyczaj przypominać co jakiś czas o wyjątkowych miejscach w regionie.
Które, gdy tylko gospodarka zostanie odmrożona, „bankowo” zapełnią się turystami. Taką atrakcją jest Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy. Chyba nie ma
osoby, która by o nim nie słyszała.
z tych i wielu innych atrakcji korzystali turyści odwiedzający Podziem-

WAŁBRZYCH

Idzie całkiem nowe
– nazwa i kierunki

ne Miasto Osówka. Zauważyliście,
że użyliśmy czasu przeszłego. Ten

jak i podobne obiekty niestety wciąż pozostają zamknięte, ale mamy nadzieję, że
wkrótce to się zmieni. Dodajmy jeszcze, że
nowymi przewodnikami po podziemiach
zostali Krystyna Czubówna, Adam Ferency
i Tomasz Knapik.
Modernizacja obiektu odbyła się dzięki
projektowi „Tajemnice Militarnych Podziemi”, który został rekomendowany
do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Przekraczamy granice” 2014-2020. To
partnerski, polsko-czeski projekt, dzięki
któremu możliwe było przeprowadzenie
inwestycji w Osówce. Zdecydowanie ją
uatrakcyjniając. Jeśli nie zdążyliście przekonać się na własne oczy, jak zmienił się
obiekt, wyczekujcie odmrożenia gospodarki, gdy takie miejsca będzie można w
końcu odwiedzać.
Głównym celem projektu było wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, a
dokładniej pozostałości zabytkowych
obiektów militarnych pochodzących z
lat 30. i 40. XX wieku oraz zaoferowanie turystom nowego polsko-czeskiego
produktu transgranicznego. Nazwano go
„wędrowaniem po zabytkach militarnych.
Dzięki unijnym pieniądzom przywrócono niektóre części kompleksu do stanu
pierwotnego, odbudowano wejścia,
powstały drogi dojazdowe i parkingi,
a także stworzono nową ekspozycję na
trasie zwiedzania.

» Od 1 października tego roku szkoła
przy ul. Zamkowej zmieni nazwę na
Państwową Uczelnię Angelusa Silesiusa

Spodziewaliście się tego? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu zmienia nazwę. Nam się
podoba. Bardziej przystaje do obecnych czasów, jest
taka, hm... jakby to napisać, „lżejsza”, mniej napuszona, no i wpisuje się w najnowsze trendy.
Gdy słyszymy, że jakiś minister podpisał ważne rozporządzenie, to zazwyczaj
przewracamy oczami. W tym
wypadku tak nie jest, bo decyzja szefa resortu edukacji
i nauki dotyczy wałbrzyskiej
uczelni, więc jesteśmy tym
żywo zainteresowani.
Zgodnie z rozporządzeniem
ministerialnym od 1 paździer-

nika tego roku szkoła mieszcząca się przy ul. Zamkowej
w Wałbrzychu zmieni nazwę
na Państwową Uczelnię Angelusa Silesiusa. Jak mówią na
uczelni, nowa nazwa wpisuje
się w najnowsze trendy zmian
społeczno-gospodarczych, a
przede wszystkim wychodzi
naprzeciw potrzebom rynku
pracy. Możecie już przyzwy-

czajać się do nazwy Państwowa Uczelnia Angelusa
Silesiusa.
Pamiętajcie, że to największa publiczna uczelnia na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej,
z ponad 20-letnią historią.
Prowadzone są w niej atrakcyjne i praktyczne kierunki
studiów: administracja, architektura wnętrz, dietetyka, filo-

Red

Fot. użyczone (PWSZ Wałbrzych/Piotr Sylwestrzak)

gramy, pokazy multimedialne oraz
wystawy. Od września 2019 roku

Fot. użyczone (Koleje Dolnośląskie)

MIEROSZÓW

Na zewnątrz zadaszona poczekalnia i witacz. W środku holo-
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logia, logistyka, kosmetologia,
pedagogika, pielęgniarstwo,
techniki dentystyczne oraz
zarządzanie. PUAS (taki skrót
będzie obowiązywał, kształci
przyszłych licencjatów, inżynierów i magistrów.
To nie wszystkie dobre
wieści. Wałbrzyska uczelnia

planuje uruchomienie nowych
kierunków studiów. Mają to
być grafika komputerowa
z reklamą oraz ochrona klimatu i środowiska (studia
pierwszego stopnia inżynierskie i studia drugiego stopnia
magisterskie). A więc mamy
innowacyjne podejście do

procesu dydaktycznego, nowe
kierunki, świetną współpracę
ze szkołami średnimi – to
wszystko pozwala myśleć o
profesjonalnym kształceniu
młodych ludzi, którzy błyskawicznie odnajdą się na rynku
pracy.
Red
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NASI ULUBIEŃCY
To jest ten czas na adopcję
Jeśli zimowa aura była dla was przeszkodą w przygarnięciu zwierzęcia (a wiemy, że tak mogło być), pamiętajcie, że wchodzimy teraz w przyjemniejszy okres
roku. Cieplejsze i dłuższe dni pozwolą pewnie szybciej zapoznać się ze swoim
nowym, czworonożnym przyjacielem. Dlatego wierzymy, że adopcje nagle „wystrzelą”.
BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

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

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

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

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

Wiek: 1 rok
Data pr zyjęcia
do schroniska:
05.03.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20

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

» Stare Miasto. Widok w kierunku na Biały Kamień. Na pierwszym
planie Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów

Pokochaj Stare Miasto
Lista życzeń turystów odwiedzających Wałbrzych często ogranicza się do zamku
Książ i Palmiarni. Czyli oczywiste oczywistości. Zakończenie budowy obwodnicy
może oznaczać dużą zmianę w zachowaniu przyjeżdżających do miasta gości.

Dziś budowa jest udręką
kierowców, ale za pół roku
malownicza, wtopiona w
górski krajobraz obwodnica
sama w sobie będzie atrakcją.
Być może najpiękniejszą tego
rodzaju w Polsce. Także zachętą, by poruszać się po mieście
szybko i z dużą swobodą.
Nowe, szerokie otwarcie z
północy na południe dla wielu
turystów będzie odkrywaniem
Starego Miasta, do którego
jeszcze nie dotarli lub kiedyś
zapamiętali je takim, jakim…
już nie jest.

Tysiące perełek

Jesteśmy pewni, że jako
mieszkańcy czasem zapominacie, jaką drogę przebył
Wałbrzych w ciągu minionej
dekady. Dziesięć lat temu
dziennikarze – głównie ci
nietutejsi – lubili opisywać
„brzydkie miasto”, by po sześciu latach przecierać oczy ze
zdumienia. Zwabieni do Wałbrzycha gorączką poszukiwań
legendarnego złotego pociągu
nie mogli uwierzyć, że widzą
to samo miejsce. Przy okazji
zobaczyli coś, czego tu wcze-

śniej nie było – Starą Kopalnię
i Aqua-Zdrój.
Wałbrzyszanom te obiekty
już się opatrzyły, ale to wciąż
jeden z najcenniejszych zabytków kultury na świecie i
największy w Sudetach kompleks sportowo rekreacyjny.
Niemałą niespodziankę mogło
też sprawić jedyne w Polsce
Muzeum Porcelany powstałe
po remoncie i nowej aranżacji w miejscu nieco nudnego
muzeum miejskiego. Obecnie
to jedna z perełek wśród zakamarków Śródmieścia. Aż 10
tys. eksponatów z wybitną kolekcją porcelany śląskiej i dziełami mistrzów z manufaktur
wałbrzyskich i europejskich.

Rudery już nie straszą

Achy i ochy sprzed kilku
lat w samym Wałbrzychu
ustąpiły przyzwyczajeniu, że
miasto przechodzi intensywną modernizację praktycznie
w każdej dziedzinie. Jednak
dla przybyszów z daleka to
szok w zderzeniu z dawnym
stereotypem. W 2019 roku
portal polskazachwyca.pl bez
wahania wskazał Wałbrzych

jako krajowego lidera w rankingu miast, które najbardziej
zmieniły się w ciągu ostatnich
lat. Wobec tempa rewitalizacji powiedzenie „byłem w
Wałbrzychu i wiem, jaki jest”
szybko traci na aktualności.
W południowych, starych
dzielnicach zburzono dziesiątki ruder. W ich miejsce
powstają nowe budynki
mieszkalne, remonty starych
mają charakter masowy. Choć
wiele jest wciąż do zrobienia, miasto korzystnie wyróżnia także jakość dróg. Na
obrzeżach Śródmieścia łatwiej
zaparkować i zapuścić się
w uliczki, które jeszcze nie
pozbyły się sennej atmosfery,
ale są bardziej niż kiedykolwiek zadbane. Zakochał się
w tej scenerii Andrzej Wajda,
Agnieszka Holland i wielu
innych reżyserów. Czy wiecie,
że w Wałbrzychu powstało
ponad 30 filmów i seriali!

Takie nasze
„must have”

Punkty obowiązkowe w
centrum miasta to Rynek,
plac Magistracki i wspaniałe

kościoły. Ponad zabudową
kamienic, o rodowodzie sięgającym XVIII i XIX stulecia,
wznoszą się wieże dwóch
potężnych kościołów. To neogotycka Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów
oraz klasycystyczny Kościół
Zbawiciela autorstwa twórcy Bramy Brandenburskiej
Carla Langhansa. W centrum
miasta nie sposób pominąć
okazałego, neogotyckiego
ratusza, czy ponad 100-metrowej, monumentalnej fa-

sady pałacu Czettritzów. Tuż
obok na niewielkiej przestrzeni znajdziemy renomowane instytucje kultury. Do
krajowej czołówki należy
najstarszy na Dolnym Śląsku
Teatr Lalki i Aktora. Ogólnopolskim rozgłosem cieszą się
premiery awangardowego
Teatru Dramatycznego im.
Szaniawskiego. Międzynarodowym uznaniem cieszy się
Filharmonia Sudecka. Z kolei
miłośników sztuki zatrzymają
zapewne sale wystawien-

» Stare Miasto. Widok w kierunku
na Borową. Na pierwszym
planie Kościół Zbawiciela

nicze cenionej Wałbrzyskiej
Galerii Sztuki BWA.

Widoki z góry

Jakby tego było mało, rozległą panoramę Śródmieścia,
Nowego Miasta i Sudetów
Środkowych będzie można
podziwiać z wieży widokowej,
której powstanie planowane
jest w samym sercu miasta,
w Parku Sobieskiego. Póki co
musi nam wystarczyć wieża na
najwyższej w Górach Wałbrzyskich Borowej (853 m n.p.m.),
do której szlak wiedzie przez
malownicze, średniowieczne
ruiny zamku Nowy Dwór.
Ile Wałbrzych ma takich szlaków? Jakieś 50 kilometrów.
Na dodatek 170 kilometrów
tras rowerowych we wspaniałej górskiej scenerii. Czy
ktoś ma jeszcze wątpliwości,
że to jedno z najciekawszych
Red
polskich miast?
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» Al. Wyzwolenia (ówczesna Auenstrasse) i stojące na niej tramwaje. Lata 20. XX w. (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

Tak dawniej podróżowano...
Choć dziś pewnie trudno w to uwierzyć, w przedwojennym Wałbrzychu (a także
jeszcze w latach powojennych) całą komunikację w mieście obsługiwały jedynie
dwie linie tramwajowe. Jedna prowadząca ze Szczawna-Zdroju (Salzbrunn) do dzisiejszego dworca Wałbrzych Główny na Podgórzu (Dittersbach), druga – z Sobięcina
(Nieder Hermsdorf) na Szczawienko (Nieder Salzbrunn).
» Wałbrzyski Rynek na początku XX wieku i dorożki
czekające na pasażerów (Fot. www.polska-org.pl)

W przewodniku turystycznym z 1927 roku po Szczawnie-Zdroju i okolicy znalazł się
dokładny opis trasy.
„Linia Szczawno Zdrój –
Podgórze rozpoczyna się przy
hotelu „Am Burg” w Szczawnie-Zdroju. Początkowo wiedzie ona przez niewielką, ale
gęsto zaludnioną miejscowość
Neu Salzbrunn. Od przystanku
„Gemeindemühle” można
pieszo powędrować przez
Wilhelmshöhe (Wzgórze Gedymina) do dworca Altwasser
(dzisiejszy dworzec Wałbrzych
Miasto – przyp. red.). Linia
tramwajowa prowadzi zaś
dalej przez Biały Kamień (Weißstein), gdzie reprezentacyjne
domy i wille sąsiadują ze

skromnymi robotniczymi kamienicami. Po prawej stronie
pojawia się romańska bryła
kościoła katolickiego. Kto chce
dotrzeć jedynie do Białego
Kamienia, powinien wysiąść
na przystanku „Bürgerheim”,
skąd w trzy minuty dojdzie
do rynku, przy którym znajdują się kościół ewangelicki,
plebania, ewangelicka szkoła i budynek administracji.
Pośrodku rynku stoi posąg
Germanii upamiętniający ofiary wojny. Tu swój początek
ma też szlak prowadzący na
szczyt Chełmca (Hochwald).
Wiejska droga na wprost prowadzi natomiast do Sobięcina, gdzie znajduje się początkowy przystanek drugiej linii

tramwajowej. Dalsza trasa
ostrym zakrętem przebiega
w kierunku zabudowań kopalnianych, a następnie w
dół do elektrowni, która jest
jednym z największych tego
typu zakładów w Niemczech
i oprócz powiatu wałbrzyskiego zaopatruje w prąd miejscowości tak odległe jak Świdnica
i Jaworzyna. Po przekroczeniu
torów kolejowych dworca
towarowego (nieistniejącego
już – przyp. red.) docieramy
do placu Grunwaldzkiego
(Vierhäuserplatz), gdzie linia
tramwajowa rozgałęzia się w
prawo w kierunku Sobięcina,
w lewo zaś – w kierunku Starego Zdroju (Altwasser). Stąd
można rozpocząć zwiedzanie

Wałbrzycha. Jadąc zaś dalej
mijamy po prawej budynek
liceum, po lewej u stóp Góry
Parkowej (Schillerhöhe) piękne
promenady, siedzibę policji
i imponujący budynek szkoły. Także kolejny przystanek
„Sonnenplatz” (pl. Tuwima)
nadaje się doskonale jako
początek wędrówki po mieście. Mijając dalej synagogę i
kościół staroluterański docieramy do terenów przemysłowych z fabrykami i zabudowaniami kopalnianymi. Tuż przed
spektakularnym wiaduktem
kolejowym górującym nad
doliną, tramwaj skręca w prawo i stromą drogą dociera do
położonego na wzniesieniu
dworca.
Druga linia tramwajowa ma
swój początek przy sierocińcu
na Sobięcinie. Po drodze w
kierunku Wałbrzycha mijamy
po prawej stronie imponujące wielkością zabudowania
kopalniane, piece koksownicze oraz zakład gazowniczy.
Całości dopełniają pokaźne
hałdy, wciąż żarzące się, co
szczególnie po zmroku dostarcza niezapomnianych wrażeń.
Wreszcie docieramy do Wałbrzycha. Tu po prawej stronie
wita nas stylowa rezydencja
rodziny Albertich, a zaraz za
nią tramwaj zatrzymuje się
na przystanku „Marienkirche”, który nazwę swą bierze
od wiekowego katolickiego
kościółka. Powyżej zobaczyć
można kościół ewangelicki
autorstwa Langhansa. Docieramy do Rynku, a dalej przez
Rathausplatz (dzisiejszy pl.
Magistracki), ulicą Hermanna
Stehra (dzisiejsza ul. Słowac-

kiego) do placu Grunwaldzkiego (Vierhäuserplatz). Stąd
linia prowadzi na północ,
krzyżując się z torami kopalnianej kolejki wąskotorowej,
mijając położone w pięknym
parku zabudowania szpitala
i znajdującą się obecnie na
terenie należącym do firmy
Fabig & Kühn tzw. Lisią Sztolnię, odwiedzaną w przeszłości
przez Fryderyka Wilhelma III i
królową Luizę, Fryderyka Wilhelma IV, Wilhelma I, młodego
Schopenhauera, Moltkego i
wielu innych znamienitych
gości. Dalej po lewej możemy zobaczyć rozległe zabudowania fabryki porcelany
założonej przez Carla Tielscha
(obecny właściciel Egmont
von Tielsch), a zaraz za nimi
budynek dworca Waldenburg-Altwasser u stóp Wihelmshöhe, zaś naprzeciwko
fabrykę kalek ceramicznych
Wunderlich & Co. (późniejsze zakłady „Kalkomania”).
Przejeżdżając przez zasnuty
dymami Stary Zdrój, trudno
uwierzyć, że jeszcze 60-70
lat temu do tego uzdrowiska
zjeżdżał się cały elegancki
świat. Dalsza część trasy to
znów przemysłowy krajobraz
– odlewnia żelaza i zakład
produkcji maszyn „Carlshütte”, przędzalnia Petzolda i
Hoffmanna, młyn parowy
Pechera i – tuż za wiaduktem
kolejowym – Schlesische Spiegelglas-Manufaktur (fabryka
szkła lustrzanego), która piasek do produkcji swoich wyrobów, i to wysokiej jakości,
pozyskuje w bezpośrednim
sąsiedztwie. Okolica, w której
się znajdujemy, to Sandberg
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(Piaskowa Góra) będąca kolonią Szczawna-Zdroju. Po lewej
na wzniesieniu widać kościół
katolicki, a po prawej przy
samej drodze kościół ewangelicki. Dalej tramwaj mija fabrykę drutu, a tuż za kolejnym
wiaduktem kolejowym fabryki
porcelany braci Prause oraz
Hermanna Ohmego, słynące
z jakości swoich wyrobów.
Przejeżdżając obok położonego na wzniesieniu dworca
Nieder-Salzbrunn (Wałbrzych
Szczawienko), docieramy do
przystanku końcowego. Stąd
pieszo można udać się do
Zamku Książ i okolicznych
atrakcji lub polną drogą w
około godzinę dotrzeć do
Szczawna-Zdroju.”
Alternatywę dla podróży
tramwajem stanowiły tradycyjne dorożki. W nieco
wcześniejszym źródle, pochodzącym z końca XIX w.
przewodniku, znajdujemy
dość dokładny opis tej formy transportu, a przede
wszystkim cen, które – w
trosce o bezpieczeństwo podróżnych – regulowane były
przez magistrat. I tak przejazd
dorożką w obrębie miasta
(wówczas ograniczającego
się do obszaru dzisiejszego
Śródmieścia) kosztował 0,50
marki, zaś w nocy 1 markę.
Dorożka najczęściej jednak
stanowiła środek transportu
dla wszystkich przyjezdnych,
którzy pragnęli dostać się z
lub na dworzec kolejowy. Z
dworca Altwasser (dzisiejszy
dworzec Wałbrzych Miasto)
podróż taka kosztowała 1,25
marki, a z dworca Dittersbach
(dzisiejszy dworzec Wałbrzych

» Vierhäuserplatz, dzisiejszy pl. Grunwaldzki był węzłem, w którym
krzyżowały się obie wałbrzyskie linie tramwajowe. Widok od strony al.
Wyzwolenia w latach 20. XX w. (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

» Tramwaj na pl. Kołłątaja na Białym Kamieniu (ówczesny
Markt-Platz) na tle nieistniejącego (rozebranego w 1972
r.) dawnego kościoła ewangelickiego. Lata 20. XX w. (Fot.
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

Główny) – 2 marki. Tańszą
opcję dla podróży dorożką do
dworca w Altwasser stanowił
przejazd konnym omnibusem.
Odjeżdżał on z okolic południowej pierzei Rynku o 6:30 i

9:00 rano oraz o 13:30 i 18:30
po południu. Za 30 fenigów
od osoby można było dostać
się pod sam budynek dworca.
Oczywiście kursy odbywały
się także w kierunku przeciw-

nym – omnibus odjeżdżał,
jak informuje przewodnik,
„bezpośrednio po przybyciu
pociągu z Jaworzyny Śląskiej
(Königszelt)”.
Turyści mieli też możliwość
wynajęcia transportu do bardziej odległych od Wałbrzycha miejscowości – tu także
w trosce o klienta stawki były
ustalone odgórnie. I tak np.
za podróż z Wałbrzycha do
Zamku Książ należało zapłacić
4,50 marki. Tyle samo kosztowała podróż do uzdrowiska
w Jedlinie (Charlottenbrunn).
Znacznie droższa była wyprawa do Zagórza (Kynau)
– 9 marek, a wycieczka do
czeskiego Adrspachu była
już poważnym wydatkiem
rzędu 15 marek (przy średnim
wynagrodzeniu w Niemczech
w owym czasie na poziomie
50-60 marek).
Na podst.: Das Waldenburger Bergland
und seine Nachbargebiete von Bad
Salzbrunn aus: ein praktisches Reisehandbuch; besonders für Salzbrunner
Kurgäste, Fuss- und Radtouristen, red:
A. Torzewski, Salzbrunn 1927 oraz
Reimann Wilhelm (red.), Führer durch
Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein,
Charlottenbrunn, Görbersdorf, Schlesierthal, Reimsbachthal und das ganze
Waldenburger Gebirge, Schwiednitz
189, opr. i tłum.: J. Drejer
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Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

» Krótki meldunek i czeka na nas ciężka praca w ciemnym korytarzu

Gdyby na chwilę stać się górnikiem
Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak wyglądała praca waszych ojców, dziadków, czy
wujków? Być może była to któraś z waszych ukochanych babć, cioć czy mam? Kobiet
przecież również w przemyśle ciężkim nie brakowało. Wciąż w większości rodzin zamieszkujących nasz region znajdzie się ktoś, kto choć chwilę przepracował w kopalni.
Dziś gongi obwieszczające
zjazd pod ziemię już nie wybrzmią dla przemysłu. Żadne koło z wież szybowych
w regionie już nie zakręci,
z chodników podziemnych
sztolni nikt nie wyciągnie już
ani kilograma żarzącego się
w piecu czarnego kamienia
dającego upragnione ciepło.
Przeminęło z wiatrem wraz z
parą z kominowych chłodni.
Zrobiło się smutno? Wielu
będzie wspominać te czasy
z rozrzewnieniem. Mimo, że
wydobycie już nie idzie, jak
mawiali górnicy, historia ciężkiego przemysłu węglowego
już na zawsze pozostanie częścią wałbrzyskiej tożsamości.
Ale zaraz! Górnicy przecież
wciąż są wśród nas! Część z
nich nadal pracuje w kopalni!

W Starej Kopalni! Dziś Centrum Nauki i Sztuki, byłej kopalni Thorez, do której kiedyś
przychodziło do pracy tysiące
ludzi, dziś przyjeżdżają turyści
podziwiając ogrom zabudowy
terenu, maszyn i podziemi, a
nawet widok z wieży widokowej przypominającej kształtem znajdującą się kiedyś w
jej miejscu chłodnię kominową. To za ich pomocą i pod
czujnym okiem przy świetle
latarek, w kasku i kombinezonie można przenieść się w
ich, górniczy świat!
Nocne zwiedzanie z pracami górniczymi, a bez pandemicznych obostrzeń również
z prawdziwą biesiadą. Na
wzór takiej, jakie odbywały
się podczas największego
święta wszystkich pracujących

w kopalni – Barbórki. Podczas kilku godzin, w których
przenosimy się w kopalniany
świat, nie brakuje typowych
codziennych prac i zabawy
prowadzonej według karczemnych tradycji, dobrej
strawy i złocistego trunku.
Wszystko zaczyna się po
zmroku. Kiedy robi się ciemno,
elewacje budynków Starej
Kopalni rozświetlają sztuczne światła, a wieża mieni się
różnymi kolorami dla dodania
uroku. Czas rozpocząć nocną
szychtę. Pierwszą zmianę dla
laików… do grupy zniecierpliwionych czekaniem turystów, nieświadomych tego,
co ich czeka, przychodzą ONI
– GÓRNICY, prawdziwi...cali
na czarno (chciałoby się napisać, ale nieeee, to nie czas

na galowy mundur górniczy)
… flanelowa koszula, robocze
spodnie, ciemny kombinezon,
kaski z latarkami i aparatami
ucieczkowymi. Uzbrojeni w
niezbędny pod ziemią sprzęt.
Czas na prawdziwą robotę!
Żarty się skończyły! Nawet
pani – wytrawnej turystce z
drugiego rzędu, która niemal
wszystko w Sudetach już widziała, uśmiech zszedł z twarzy.
Mówią, że najważniejsze jest
pierwsze wrażenie. Przewodnikom ze Starej Kopalni się
udało. Krótkie wprowadzenie,
przywitanie, kilka dobrych
górniczych żartów dla poluzowania napięcia. Idziemy!
Do szatni...naprawdę! Nikt
nie pójdzie dalej nie ubierając kombinezonu. Do tego
kask, lampa górnicza, aparat

ucieczkowy, rękawice...nawet
pan z aparatem fotograficznym zwątpił, czy przyszedł
zwiedzać, czy może jednak
potrzebują na kopalni rąk do
pracy. Aparat choć niewielki,
zaczyna stawać się nieporęczny. Zwyczajnie brakuje miejsca,
by go swobodnie nosić. W
dodatku prywatne rzeczy każą
zamknąć w metalowej szafce.
Schodzimy pod ziemię?
Węgiel kopać? – pytał ktoś
z końca grupy. O nie! Jeszcze
nie. Przecież nie macie górniczej marki. Indywidualnego
numerka ewidencyjnego, bez
którego nikomu pod ziemię
nie wolno było zjechać. To
dzięki niemu było wiadomo,
kto, na jakiej zmianie zjechał
na dół i bezpiecznie wrócił na
powierzchnię.

Czas zacząć pracę. Markę
trzeba było wybić samemu na
kawałku metalowej blaszki.
Tak odznaczamy swoją obecność w kopalni, a numerki
zostają z nami na pamiątkę
już na zawsze.
Idziemy, zwarci, gotowi,
z tym sprzętem górniczym i
w tych kombinezonach, jak
mocna ekipa, mimo że się nie
znamy. Lampownia, gdzie
wydawano górnikom lampy
przed zajazdem, dyspozytornia, gdzie kontrolowano całą
podziemną pracę.
Wchodzimy do kuźni, gdzie
zobaczyć można m.in. wielkie
wiertarki, szlifierki, frezarki, a
nawet ogromne mechaniczne
nożyce. Wszystko, co zepsuło
się podczas pracy kopalni, tu
odzyskiwało życie. Przewod-

nicy wraz z wyświetlanymi na
ekranach filmami przybliżają
nieco zasadę ich funkcjonowania. Chyba dobrze, że nic
nie każą tu robić.
W budynku maszynowni
oglądamy wielkie, poniemieckie, wprowadzające w
ruch maszyny szybowe. Napędzane parowo, później
elektrycznie, ale sterowane
ręcznie! Błąd ludzki mógł spowodować nieszczęście ludzi
przebywających w szybowych
klatkach jadących na dół lub
na powierzchnię. To tutaj nie
miał wstępu prawie nikt poza
maszynistą i jego zmiennikiem. Wielu górników, dopiero teraz, lata po zamknięciu
kopalń, ma okazję zobaczyć
to miejsce. Ogromne maszyny robią wrażenie. Wszystko
oglądamy w świetle naszych
latarek.
To już ten moment. Krótki
meldunek przez telefon do
dyspozytora i czeka na nas
długi podziemny korytarz.
Czujni przewodnicy, którzy
faktycznie byli górnikami w
wałbrzyskich kopalniach,
przydzielają zadania silnej
grupie turystów. Kopalnia
zaczyna pracować. Czas
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podwinąć rękawy do ciężkiej pracy. Kolejka wykoleiła
wózek z urobkiem, trzeba
go postawić i załadować
węglem, bo reszta kruszcu
już czeka na wywóz. Łopaty
poszły w ruch...lekko nie
jest. Do wagoniku mieści się
grubo ponad pół tony. Gdzie
indziej budowa tamy, są piły,
młoty, coś trzeba wyładować,
przestawić, kawałek węgla
wydobyć…
Nagle zmianowy obwieszcza koniec szychty. Wychodzimy. Zmęczeni, umorusani, ale
szczęśliwi i ubawieni. Przecież
nikt nikogo do niczego nie
zmuszał.
Po pracy czas na zabawę.
W Sztygarówce przy akompaniamencie muzyki, jak na biesiadę przystało, czeka już na
wszystkich zastawiony długi
stół pełen gastronomicznych
łakoci. I te kufle pełne trunku z
pianką. Najedzeni, zabawiani
jak na prawdziwej biesiadzie
przez górniczych wodzirejów
zaczęliśmy śpiewać górnicze
pieśni...prawdziwi mistrzowie podziemnych korytarzy!
Górnicy tacy!
Zabawy, jak na karczmy
przystało, kończą się o róż-

» Po szychcie czas na biesiadę

nych, niekoniecznie przyzwoitych porach.
Nocne Zwiedzanie w Starej
Kopalni to świetna zabawa
dla dorosłych, za napraw-

dę niewielką kwotę przy tej
dawce emocji, wrażeń i prawdziwej historii górniczej pracy.
Tu naprawdę na chwilę można
stać się górnikiem!

A kogo zmorzy zmęczenie
po ciężkiej pracy, pokoje
gościnne na strudzonych
po wszystkim czekają w
kopalnianej Sztygarówce.

Zanim do kina

Mechanik nie pozwoli wam zasnąć

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Kina wciąż są zamknięte. Nim wszystko wróci do normy i zostaniemy oszołomieni nowym
repertuarem, pełnym nietuzinkowych premier, ponownie zachęcam do sięgnięcia po płyty
DVD. Dzielę się z wami filmami, które z różnych względów stały się dla mnie ważne. Dziś
polecam „Mechanika” Brada Andersona.

W tym tygodniu zaproponuję
kolejny „brzydki”, ale niezwykły
film. Scenariusz „Mechanika” napisał
Scott Kosar, a zrealizował go Brad
Anderson. Choć filmowcy są Amerykanami i wydarzenia mają miejsce
w Stanach Zjednoczonych, to w pro-

dukcji brali udział Francuzi, Hiszpanie
i Brytyjczycy. Żeby było jeszcze mniej
oczywiście, amerykańscy aktorzy
musieli przylecieć do Barcelony, która
udawała Los Angeles.
Taka międzynarodowa mieszanka
na pewno nie pozostała bez znacze-

nia dla wymiaru artystycznego „Mechanika”. Obraz był czterokrotnie
nominowany do różnych statuetek,
żadnej w rezultacie jednak nie zdobył. Mimo to, wysoka wartość filmu
jest niepodważalna. Sama historia,
choć nie jest skomplikowana, robi

wrażenie. Jej bohaterem jest Trevor Reznik (Christian Bale), prosty
mechanik z jednej z kalifornijskich
fabryk. Mężczyznę wyróżnia permanentna bezsenność – Trevor nie
zmrużył oka od roku. Ta przypadłość
powoduje kłopoty zdrowotne. Żyje

Radzimy rezerwować miejsca wcześniej. Szczegóły w
internecie na stronie Starej
Kopalni.
Tomasz Czeleń

w zawieszeniu pomiędzy jawą a
snem. Z każdym dniem gubi się
coraz bardziej w odróżnianiu prawdy od fikcji (wspomnień). Przy tym
drastycznie traci wagę. Poza tym
mechanik wpada w inne kłopoty.
Popada w obsesję na tle groźnie
wyglądającego, nowego pracownika – Ivana (John Sharian). Czy tragiczne wydarzenia z jego udziałem
są prawdą czy tyko wytworem jego
bezsenności?
Od pierwszych chwil czujemy, że
jego świat jest dziwny, mroczny i
nieprzystępny. Patrzenie na przeraźliwie chudego i szepczącego Reznika
jest bolesne. Christian Bale do tej
roli schudł blisko 30 kg. Podobno w
tym celu codziennie jadł wyłącznie
puszkę tuńczyka oraz jedno jabłko.
Poświęcenie dla roli opłacało się, bo
jego postać jest niezapomniana.
Dramaturg Scott Kosar, który zasłynął ze scenariusza „Teksańskiej
masakry piłą mechaniczną” wraz z
Bradem Andersonem, znanym także
z „Połączenia”, stworzyli znakomite
połączenie thrillera i dramatu osadzonego w oparach psychodelii.
Rzeczywistość, w której funkcjonuje
Reznik oraz jego stan umysłu wraz z
odrażającą fizycznością, skutecznie
przykuwa uwagę. Filmowcy budują
i utrzymują napięcie, aż do samego
końca. Pomagają w tym również
mroczne zdjęcia Xaviego Gimeneza
i Charliego Jimineza oraz depresyjna
muzyka Roque’a Banosa. „Mechanik” to film może nie na wskroś oryginalny („Bezsenność”, „Memento”),
ale trudno po nim zasnąć.
Piotr Bogdański
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A jednak jest!

SKN

CHALLENGER

Nasz skromny „świat online” przez ostatnie
dni zaczął huczeć. Jeśli jesteście sceptyczni
i wiecie, jak dużo rzeczy dzieje się w internecie, pewnie zaraz zapytacie – no dobrze, co
tym razem?. Dla jednych może się to wydać
nieistotnym newsem, dla innych zaś, szczególnie fanów, to ogromny dar, niczym oaza
objawiająca się spragnionym pośród bezkresnej pustyni.
Jednym słowem jest to „Star
Wars: Knights of the Old Republic”. Tak, dobrze myślicie –
chodzi właśnie o KOTOR. Teraz
już oficjalnie, wielce udany
klasyk od BioWare dostaje remake. Po tylu latach nareszcie
będziemy mogli wrócić do jakże dobrze znanego wszystkim

uniwersum. Co więcej, wraz z
ulepszoną rozgrywką.
Jeszcze w połowie ubiegłego roku można było znaleźć na
forach oraz różnych stronach
wypowiedzi „jak to te ukochane Star Warsy” nie posiadają
nawet cienia szansy na żaden
powrót. Pomimo wielu próśb

Prawnik radzi
Co z zasiłkiem chorobowym w
ciąży? Odpowiada nasz prawnik
Adam Daraż.
To jedna z pierwszych
spraw pojawiających się w
chwili, gdy ciąży towarzyszą
jakiekolwiek komplikacje. Jak
prawo reguluje tę kwestię i co
może zrobić ciężarna?
Prawo do zasiłku nabywa
się po upływie określonego
przepisami czasu. W przypadku osób pracujących, prawo
powstaje z upływem 30 dni
nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do tego
okresu wlicza się także czasy
poprzedniego ubezpieczenia
pod warunkiem, że przerwa

w byciu osobą objętą ubezpieczeniem nie przekroczyła
30 dni. Dłuższy okres jest
wymagany dla osób objętych
dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – 90 dni i
w tej kategorii mieszczą się na
przykład osoby prowadzące
własną działalność gospodarczą. Od tej reguły są wyjątki.
Od pierwszego dnia ubezpieczenia prawo do zasiłku przysługuje osobom niezdolnym
do pracy w związku z wypadkiem w drodze do lub z pracy,
pracownikom, którzy są objęci

Fot. użyczone (www.purepc.pl)

Okiem gracza
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fanów nic nie zapowiadało
żadnej zmiany. Aż do teraz.
Mógłbym ponownie wrócić
na planetę Taris, zwiedzać jej
zakamarki, przemieszczać się
wśród tamtejszej metropolii,
a to wszystko w ulepszonej
grafice, bez bugów i w lepszej
optymalizacji. „Ahh” aż ciarki

mnie przechodzą na samą
myśl. Ci z was, którzy „ograli”
oryginał, zgodzą się z pewnością ze mną, że pomimo iż
KOTOR był wspaniałą grą, jest
już trochę nazbyt archaiczny.
Pomimo modowania, system
walki dalej był dość toporny,
nie wspominając o wielkiej
ilości bugów, jakie można

było napotkać. Według mnie
remaster będzie świetnym
momentem na powrót do
tego tytułu, ewentualnie na
rozpoczęcie z nim przygody
dla nowych graczy.
Fakt, że za grę odpowiada
studio Aspyr Media, podnosić może na duchu. Zwiększa to prawdopodobieństwo

ubezpieczeniem chorobowym
od co najmniej 10 lat oraz absolwentom szkoły lub szkoły
wyższej, którzy zostali objęci
ubezpieczeniem w okresie
90 dni od dnia ukończenia
szkoły lub uzyskania dyplomu
poświadczającego ukończenie
studiów.
Kobieta zatrudniona na
umowę o pracę może co do
zasady pozostawać na zwolnieniu lekarskim nawet przez 9
miesięcy – zwolnienie lekarskie
w ciąży może trwać do 270
dni. W przypadku umowy o
dzieło nie ma możliwości skorzystania z płatnego L4 w ciąży.
Jeśli chodzi o umowę zlecenie,
czy prowadzenie działalności gospodarczej, obowiązuje
wskazany wyżej termin 90
dniowy, którego upływ uprawnia do przejścia na zwolnienie.

Za chorobowe w ciąży
przysługuje 100% podstawy
wymiaru zasiłku, w przypadku osób zatrudnionych na
umowie o pracę jest to co
do zasady całkowita kwota
miesięcznego wynagrodzenia. Żeby otrzymać kwotę tej
wysokości, koniecznym jest
poinformowanie pracodawcy
o ciąży i wystawienie przez
lekarza zwolnienia ZUS e-ZLA oznaczonego kodem B.
Bez tej informacji ciężarnej
będzie przysługiwać kwota
w wysokości 80% średniego
wynagrodzenia.
Przepisy nie przewidują
sytuacji, w której pracodawca
może wysłać pracownicę na
przymusowe zwolnienie w
ciąży. Ponieważ jednak przez
pierwsze 33 dni to pracodawca wypłaca L4, a póź-

niej obowiązek ten przejmuje
ZUS, czasami zatrudniający
proponują kobietom w ciąży przejście na zwolnienie.
Dzięki temu mogą nie ponosząc kosztów „utrzymania”
pracownika, nie ponosić też
ryzyka, że ciężarna nie będzie
w stanie wykonywać swoich
obowiązków jak dotąd. Jest
to rozwiązanie szczególnie
korzystne dla pracodawców,
którzy mogą na przykład zatrudnić kogoś na zastępstwo,
nie ponosząc dodatkowych
kosztów. Warto dodać, że
zarówno pracodawca, jak i
ZUS mogą podjąć kontrolę i
zakwestionować zasadność
zwolnienia lekarskiego. Jeśli zasadność chorobowego
zostanie podważona, konsekwencją może być utrata prawa do zasiłku za cały okres, na

UWAGA KONKURS

Siedzicie w domu i zastanawiacie się, co by tu przekąsić? Mamy dla
was doskonałą propozycję. Jeśli lubicie burgery, zamówcie jednego z
szerokiej oferty Restauracji Złota Stacja. Nie będziecie żałować. Lokal
znów jest partnerem w naszym konkursie, w którym jeśli weźmiecie udział, zamówicie „kotleta w bułce” z dużym rabatem. Musicie
jednak znać poprawną odpowiedź na pytanie. Widzicie fotografię
obok? Wnętrze jakiego obiektu przedstawia to zdjęcie?
Każdy może skorzystać z upustu na wybranego burgera. Każdy,
bo nie ustalamy żadnych limitów. Kupon z dobrą odpowiedzią
upoważnia do zamówienia dania z 20-procentowym upustem.
Co musicie zrobić? Wpisać dobrą odpowiedź, wyciąć kupon i przy
zamówieniu pokazać go w lokalu. Wtedy będzie taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety
w Restauracji Złota Stacja w Wałbrzychu czekają od najbliższej
środy (28 kwietnia) do piątku (30 kwietnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie,
że burgery otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

osiągnięcia oczekiwanych
rezultatów. Niestety to tyle,
jeśli chodzi o aktualne informacje. Więcej szczegółów z
pewnością poznamy wraz z
oficjalną zapowiedzią, która
może pojawi się jeszcze pod
koniec tego roku. Pozostaje
nam tylko cierpliwie czekać.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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jaki wystawiono zwolnienie.
ZUS może też skrócić czas
chorobowego.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Wnętrze jakiego obiektu przedstawia to zdjęcie?

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

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

» Widok z platformy na Strażniczym Narożu

Rower jest OK

Na szlaku Cystersów
Miało być dziś o trasie, którą bardzo lubię i która ma ogromny potencjał.
Trakt pod Chełmcem, który wyznacza nasyp kolejowy. Zaplanowałem
ją dawno temu, by napisać o niej przed majówką. Co roku pierwszy raz
pokonuję ją właśnie w tym czasie. Uważam, podobnie jak wielu, że powinna być tam asfaltowa trasa z prawdziwego zdarzenia. Nie tylko dla
rowerzystów. Rozpisywały się o tym media, więc ja zmieniam kierunek.
Dziś pojedziemy za Wałbrzych.
Otaczające góry i malownicze miasteczka dają olbrzymie możliwości
i fantastyczne tereny do jazdy. W
drogę po Ziemi Kamiennogórskiej.

Będzie to przyjemna i krajoznawcza wycieczka z kilkoma podjazdami. Po drodze będziemy zwiedzać!
Żółty szlak, na który was zabieram,
liczy sobie 53 km, ale można go

UWAGA KONKURS

Czekamy z niecierpliwością, aż gastronomia zostanie otwarta.
Gdyby tak chociaż można było pójść do restauracyjnego ogródka…
Choć patrząc za okno, pogoda temu nie sprzyja. Dobra, ale przecież
możecie zamówić swoją ulubioną potrawę na wynos. Na przykład
w świdnickiej Restauracji Kryształowa, która jest partnerem w naszej cotygodniowej zabawie. A to oznacza, że zamówicie stamtąd
lunch z dużym upustem. Trzeba tylko wziąć udział w konkursie
i dobrze odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Z
jakiego miejsca wykonano to zdjęcie?
Teraz uważajcie. Rabat na wybrane przez was danie w Restauracji Kryształowa w Świdnicy wynosi 15 proc. Wpisujcie odpowiedzi
do kuponu, wycinajcie i przy zamówieniu pokazujcie w knajpce.
Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Każdy kto zna odpowiedź, zje
taniej pyszną potrawę. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Kryształowa
w Świdnicy czekają od najbliższej środy (28 kwietnia) do
piątku (30 kwietnia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie
tylko na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

znacznie skrócić. Jeśli po zimie taki
dystans jeszcze przeraża, to z trasy
można skręcić już znacznie wcześniej i skrócić dystans do 16 km,
ale do rzeczy.

Jedziemy szlakiem cysterskim. To
pętla wyznaczona kolorem żółtym
między Kamienną Górą a Chełmskiem
Śląskim. Przyznam, często można
mnie tu spotkać z gravelem. Zaczy-

namy w Kamiennej Górze, gdzie już
na początek warto zwiedzić Muzeum
Tkactwa i kompleks Arado, spod którego za żółtymi szlakami wyjeżdżamy
z miasta polną ścieżką w kierunku wsi
Przedwojów. Wiecie, że kiedyś odbyła
się tu bitwa? Poczytajcie o Pruskich
Termopilach. Dość stromo piękną asfaltową ścieżką pniemy się w górę na
szczyt Długosza, z którego szutrową
leśną drogą z panoramą na Opactwo
Cystersów zjeżdżamy pod urokliwe
Betlejem, a następnie do Krzeszowa.
Miejsca zdecydowanie warte uwagi.
Wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO sanktuarium robi
wrażenie. Stąd możecie wrócić do
Kamiennej Góry piękną drogą rowerową po byłej kolei wąskotorowej lub
zjechać na żółty szlak przez Czadrów.
Dłuższa pętla prowadzi nas drogą
wzdłuż Kalwarii w stronę Gór Kruczych, których ścieżkami dojedziemy
do szosy na Lubawkę. Warto pomyśleć o przerwie na obiad w centrum
miasteczka i zjechać kawałek na bok,
by zobaczyć skocznię narciarską. Za
nami 20 km. Dalsza część szlaku prowadzi szosą do urokliwego Chełmska
Śląskiego pod domki Dwunastu Apostołów. Koniecznie musicie poznać
historię tkaczy. Szlak wiedzie szosą
przez Łączną do Różanej. Wiecie, że
to poniemiecka autostrada sudecka?
Po drodze pnąc się w górę na Strażniczym Narożu ciężko będzie przegapić
platformę widokową, a w Łącznej nie
zapomnijcie o zoo. W Różanej blisko
szosy mijamy Czartowskie Skały. Jedyną taką piaskowcową formę skalną
w kraju. Przez Kochanów i Gorzeszów
szosą wracamy do Krzeszowa. Krótki
odpoczynek po drodze można zrobić
przy Maczudze Herkulesa. Wspomnianym wcześniej odcinkiem przez
Czadrów za żółtymi znakami wrócimy
do Kamiennej Góry.
Zdecydowana większość trasy
prowadzi razem z samochodami, ale
wielkiego ruchu tu nie doświadczycie. Całodzienna przyjemna wycieczka, ale pamiętajcie o dwóch dość
wymagających podjazdach. Gravel
na tą trasę jest idealny.
Tomasz Czeleń

KUPON
Z jakiego miejsca wykonano to
zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3

22

WIEMY JAK ŻYĆ

WIESZ CO | NR 17/27.4.2021 r.

WIEMY JAK ŻYĆ

Pięć faktów o jagodzie…
...kamczackiej. Ten coraz mniej tajemniczy przysmak ma doskonały wpływ na zdrowie. Stanowi świetną alternatywę dla tych, którzy chcą cieszyć się pierwszymi
sezonowymi owocami, ale mają alergię na truskawki. Ale co
najważniejsze, jest po prostu przepyszna.
Dzięki nam poznacie ją
lepiej. Nie chcemy napisać,
że pokochacie, bo to rzecz
gustu, ale z pewnością warto bliżej przyjrzeć się tej
mięsistej „kulce”. Zdrowej i
smakowitej.

Daleka kuzynka
jagody czernicy

Jeszcze kilka lat temu jagoda kamczacka wywoływała u nas reakcję z rodzaju „To istnieje w ogóle taki
owoc?!”. I natychmiast

przychodziły nam na myśl
spacery po lesie i lipcowe
zbieranie okrągłych fioletowych owoców. Skojarzenia te częściowo były
słuszne. Co wspólnego ma
jagoda kamczacka z do-

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

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Jagoda kamczacka cechuje się dużą zawartością przeciwutleniaczy

brze nam
znaną
leśną
jagodą
(czyli
jagodą
czernicą)?
Botanicznie
rzecz ujmując, są one
bardzo dalekimi kuzynkami, choć po wyglądzie
sądząc, wydają się siostrami. Obydwie są fioletowe,
mają przyjemny w dotyku
i piękny dla oczu ciemnoniebieski woskowy nalot.
Ponadto obydwie charakter yzują się słodko-kwaśnym smakiem. Jednak jagoda kamczacka ma zupełnie inny kształt niż polska
leśna jagoda. Ta pier wsza jest wydłużona, ra-

czej owalna, a czasem
nawet lekko prostokątna
czy butelkowa – daleko
jej zatem od okrągłego
kształtu. Dodatkowo jest
nieco większa niż jagoda
czernica. W Polsce jagodę
kamczacką znajdziemy tylko w sklepie, ponieważ nie
występuje w stanie naturalnym. Owoce pochodzą
z plantacji, a te z kolei jak
najbardziej prowadzone są
w kraju nad Wisłą.

Superfruit przyszłości

Jagoda kamczacka cechuje się dużą zawartością
przeciwutleniaczy, większą
nawet niż w pr zypadku
jagody czernicy. Jagoda
kamczacka jest bogata
głównie w polifenole, a
wśród nich – w antocyjany
(grupa antyoksydantów,
która nadaje owocom charakterystyczny ciemny kolor). Są to składniki, które
zapobiegają powstawaniu
n o wo two r ó w, pr ze c i w-

działają miażdżycy i wspomagają leczenie
chorób oczu.

Cenne składniki odżywcze

Jagoda kamczacka zawiera więcej witaminy C niż truskawka, malina czy czarna
porzeczka – 100 g jagody zaspokaja 60%
dziennego zapotrzebowania dorosłego
człowieka. W owocach znajdziemy też stosunkowo dużo wapnia, żelaza i magnezu.
Na szczególną uwagę zasługuje zawartość
fosforu oraz potasu, którego ilość stawia
jagodę kamczacką na drugim miejscu wśród
najlepszych owocowych źródeł tego składnika (zaraz po granacie).

Ulubienica odległych
kultur i wielbicielka
mroźnych klimatów

Wyżej opisane właściwości jagody kamczackiej znali już mieszkańcy starożytnego plemienia Ainu, które osiedliło się na japońskiej
wyspie Hokkaido, a wcześniej zajmowało
terytorium Sachalinu oraz Wysp Kurylskich i
Japońskich. Lud ten nazwał jagodę kamczacką

owocem „długowieczności i dobrego wzroku”
oraz „eliksirem życia”, doceniając jej doskonałe oddziaływanie na zdrowie. Od wieków
owoce te są używane w medycynie tradycyjnej, praktykowanej na terenie północnych
Chin, Korei i Rosji. Jagoda kamczacka stanowi
tam remedium na przeziębienie oraz ból gardła. Z kolei Tybetańczycy wykorzystują napar
z owoców jako środek leczniczy w przypadku
bólów głowy czy problemów żołądkowych.

„Rywalka” truskawki

Gdybyśmy chcieli zbierać jagody kamczackie w miejscu ich naturalnego występowania,
musielibyśmy pewnie czekać na nie do połowy lata (podobnie jak na jagody czernice w
Polsce). Jednak w naszym kraju rośliny owocują dużo szybciej. Owoce można znaleźć w
sklepach już na dwa tygodnie przed pierwszymi truskawkami. Można zatem uznać, że wraz
ze swoim pojawieniem się w Polsce, jagoda
kamczacka oficjalnie zabrała truskawce tytuł
pierwszego sezonowego owocu.
Joanna i Michał Litwińscy (tekst pochodzi
z nr 3/2020 czasopisma Biokurier.pl)

» Pyszne owoce, które możecie wykorzystywać w rozmaity sposób

Fot. użyczone (Kreisel)

» Najprościej jest wykopać odpowiedni
dołek, włożyć słupek, wsypać BETON
445 i zalać wodą z konewki

Prace ogrodowe (cz. 1)
Piękna pogoda, długie weekendy, ale przede wszystkim
wiosna sprzyjają pracom w ogrodzie, czy na działce. Jeśli coś chcemy wybudować, wymurować, obecnie nie
trzeba kupować przyczepy piachu i workowanego cementu, tylko skorzystać z gotowych mieszanek, które
przydadzą się także do mniej typowych prac.
Warto wtedy zaciągnąć
informacji u przedstawicieli
danych firm, czy też u doradców w hurtowniach i składach
budowlanych, takich np. jak
MAZBUD z Wałbrzycha.
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Nową ścieżkę, czy montaż
betonowego lub kamiennego obrzeża między rabatami
można wykonać za pomocą
gotowej mieszanki cementowej w worku. Jest to suchy

proszek, który należy zmieszać z wodą. Obecnie takich
produktów możemy spotkać
naprawdę dużo. Najczęściej
nazywane są one „wylewkami” czy prościej „betonami”.

Na worku na pewno znajdziemy także najważniejsze informacje, takie jak odpowiednia
wytrzymałość mechaniczna,
czy też szybkość wiązania.
Jeśli nie zależy nam na su-

per szybkim czasie wiązania,
można sięgnąć po produkt
MOCNY BETON B-20. Jest to
mieszanka cementu i kruszywa oraz dodatków modyfikujących. Wystarczy ją zmieszać
z wodą i jest gotowa do pracy.
Worek o masie 25kg pozwala
na swobodę doboru ilości
produktu do wielkości prac,
tak aby po ich wykonaniu nie
został nadmiar kupionego
wyrobu.
Jeśli wymagamy szybkiego procesu wiązania, warto
sięgnąć po trochę bardziej
zmodyfikowane produkty np.:
SZYBKI BETON B-30 445 firmy KREISEL, który wiąże w
kilkanaście minut. Taki wyrób
na pewno będzie idealny do
montażu słupków ogrodzeniowych, gdzie zależy nam
na szybkiej stabilizacji. Mało
kto wie, ale przy tego typu
pracach nie trzeba takiego
wyrobu mieszać z wodą, aby
odpowiednio związał. Najprościej jest wykopać odpowiedni
dołek, włożyć słupek, wsypać

BETON 445 i zalać wodą z konewki. Jeśli grunt jest bardzo
suchy, warto po wykopaniu
dołu zwilżyć glebę wodą,
dzięki czemu produkt będzie
szybciej wiązać. Z reguły jeden
worek wystarczy na jeden
wykopany dół pod słupek
ogrodzeniowy.
Z takich betonów możemy także wykonać drobne
elementy betonowe, nawet
doniczki. Jak je wykonać?
Instrukcje jak to zrobić znajdziemy na pewno w internecie. BETON B-20 czy B-30
445 przyda się także do wykonania fundamentu, płyty
pod kominek czy też ogrodowego grilla. Uniwersalność
tych zapraw jest naprawdę
znaczna. Warto wspomnieć,
że najczęściej używane są
jako podkłady podłogowe
pod kleje do płytek czy panele. Można też ich używać do
ogrzewania podłogowego.
O szczegóły zawsze warto
dopytać doradcę.
BP
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STREFA ROZRYWKI

Fot. (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 16-17

Poziomo:
5 - przerwa w pracy systemu
elektroenergetycznego
6 - pracownik wywiadu, szpieg,
wywiadowca
8 - kwas nikotynowy
9 - zespół miast skupionych wokół
największego miasta będącego centrum
13 - sprawa mało ważna
14 - rodzaj rośliny z rodziny araliowatych,
popularne pnącze
16 - rodzaj cukierka mlecznego z miękkim,
ciągliwym nadzieniem
Pionowo:
1 - znana amerykańska odmiana
jabłoni
2 - zjawisko stałości temperatury powietrza
wraz ze zmianą wysokości
3 - wróżba, w której istotną rolę odgrywa
magia liczb
4 - mały domek letniskowy
7 - zasada działania czegoś, jego
powstawania lub przebiegu
10 - osoba władająca sztuką retoryki,
potrafiąca przemawiać publicznie
11 - pożyczka gotówkowa, udzielane
przez instytucje parabankowe
12 - pokrywa ciała niektórych
zwierząt, w szczególności ryb i gadów
15 - stała postać leku, przeznaczona
do stosowania doodbytniczego

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - bajkowa postać złej, starej,
bardzo brzydkiej kobiety - jędza
7 - boczne skrzywienie kręgosłupa - skolioza
8 - usterka – feler
10 - powrót do zdrowia po
przebytej chorobie - rekonwalescencja
11 - kosmetyk służący do nadawania delikatnego połysku i
barwy ustom – błyszczyk
13 - biaława masa drobno
zmielonych migdałów utartych z cukrem i białkiem marcepan
15 - urządzenie z ceramiki sanitarnej służące do podmywania
się – bidet
17 - duży ssak parzystokopytny
z rodziny krętorogich – bawół
18 - zabawa, czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki
– igraszka

Pionowo:
1 - ćwiczenia wojskowe marszu, oddawania honorów, formowania szyków - musztra
2 - miejsce, w którym dokonywany jest demontaż skradzionych pojazdów - dziupla
4 - polewa z roztopionego
cukru, używana do pokrywania
ciast – lukier
5 - gazeta brukowa, tabloid –
bulwarówka
6 - doświadczenie naukowe
realizowane celem zbadania
zjawiska - eksperyment
9 - przedmioty stanowiące czyjeś wyposażenie na podróż lub
wyprawę – ekwipunek
12 - rodzaj włoskiej bułki, specyficznego chleba – ciabatta
14 - człowiek, który nie dba o
czystość, zwłaszcza o własny
wygląd – abnegat
16 - krzewinka o zimotrwałych,
drobnych liściach i różowofioletowych kwiatach - wrzos
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Piątek

23:05
TVP2

Historia prawdziwa
poniedziałek
20:00

30 kwietnia - 6 maja 2021
Poniedziałek

22:15
TVP1

21:30

Szef

TVN

komedia, USA, 2014

Los Angeles. Mistrz kulinarny Carl Casper
nadzoruje pracę kuchni w pewnej renomowanej
restauracji. Każda przygotowywana przez
niego potrawa jest swoistym dziełem sztuki.
Błyskotliwą karierę Carla przerywają jego
konﬂikty z krytykiem kulinarnym i blogerem,
Michelem, oraz z pracodawcą, właścicielem
restauracji Rivą. Casper publikuje niefortunny
wpis w jednym z serwisów społecznościowych
w internecie. Nie wie, że wiadomość ma status
publicznej. Wpis zyskuje dużą popularność
i poważnie komplikuje sytuację Caspera.

Dywizjon 303:
POLSAT

Sobota

Ciekawy przypadek Benjamina
Buttona

20:05

Kamerdyner

POLSAT

Kaszuby, początek XX wieku. Po śmierci matki
Mateusz Kroll, nieślubny syn hrabiego Hermanna von Kraussa, traﬁa do arystokratycznej
rodziny swojego ojca. Dorasta w pałacu w towarzystwie przyrodniego rodzeństwa, a także
macochy Gerdy. Inteligentny oraz ciekawy
świata młodzieniec ze względu na pochodzenie
nie zostaje posłany do szkoły. Doświadcza
również licznych upokorzeń ze strony krewnych.
Dodatkowo jego sytuację komplikuje romans
z Maritą. Niebawem dochodzi do ważnych historycznych wydarzeń.

23:15
TVN

Zielona strefa
dramat wojenny, Francja, Hiszpania, USA, 2010

ﬁlm fantasy, USA, 2008

Bagdad, 2003 rok. Miasto pogrążone jest
w chaosie po pierwszych dniach ofensywy
Stanów Zjednoczonych w Iraku. Starszy
chorąży Roy Miller otrzymuje misję odnalezienia broni masowego rażenia, którą według
wywiadu posiada reżim Saddama Husajna.
Wojskowy dowodzi grupą komandosów
oraz inspektorów. Przeszukują oni kolejne
wskazane punkty. Przemieszczając się
z jednego zaminowanego miejsca do
drugiego, żołnierze orientują się, że padli
oﬁarą manipulacji.

Nowy Orlean, koniec I wojny światowej. Na świat
przychodzi Benjamin Button, noworodek przypominający osiemdziesięcioletniego starca. Jego matka
umiera tuż po porodzie, a ojciec, porażony brzydotą
syna, porzuca go pod drzwiami domu starców.
Opuszczonym chłopcem z troską i poświęceniem
opiekuje się czarnoskóra Queenie. Wraz z upływem
czasu Benjamin młodnieje i zaprzyjaźnia się z Daisy
- wnuczką jednej z pensjonariuszek. Chłopak chce
zdobyć życiowe doświadczenie, opuszcza więc
miejsce, gdzie się wychował, i wyrusza w podróż.

Wtorek

dramat historyczny, Polska, 2018

Niedziela
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Więzień labiryntu: Lek na śmierć

22:55
POLSAT

thriller sf, USA, 2018

Czwartek

Gotowi na wszystko. Exterminator
Marcyś (Paweł Domagała) pracuje w sklepie
ojca. Jest mężczyzną w średnim wieku,
niezadowolonym ze swojego życia. Szybko
nadarza się okazja do zmiany. Marcyś spotyka byłych przyjaciół - Jaromira (Krzysztof
Czeczot), Krzysztofa Wieczorka „Lizzy” (Piotr
Żurawski) oraz Andrzeja „Makara” (Piotr
Rogucki) - na pogrzebie kolegi z młodości,
Cypka. Wówczas odżywa pomysł reaktywacji zespołu Exterminator i zrobienia wielkiej
muzycznej kariery. Muzykom pomaga Iza,
burmistrz miasteczka Kochanowo.

Thomas, Newt i Frypan są ostatnimi przebywającymi na wolności Streferami, którym nie
zagraża wirus. Razem z Prawą Ręką biorą udział
w akcji uwolnienia pozostałych Odpornych
z rąk organizacji DRESZCZ. Odkrywają, że wśród
porwanych dzieci nie ma Minho (Ki Hong
Lee). By go ocalić, muszą przedostać się do
Ostatniego Miasta - labiryntu, który kontroluje
DRESZCZ. Po drodze atakują ich oﬁary wirusa.
Thomasowi, Newtowi i Frypanowi udaje się
uniknąć strasznego losu dzięki Jorge (Giancarlo
Esposito) oraz Brendzie (Rosa Salazar).

23:35
TVP2

komedia, Polska, 2017

Śmierć nadejdzie jutro
ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2002

Agent James Bond (Pierce Brosnan) zostaje
schwytany i traﬁa do więzienia w Korei
Północnej. Po kilkunastu miesiącach dzięki
wymianie więźniów wychodzi na wolność.
Odzyskuje siły niedaleko Hongkongu.
Niespodziewanie jego przełożona, M (Judi
Dench), odbiera mu licencję na zabijanie,
podejrzewając, że agent pod wpływem
tortur mógł zdradzić swych towarzyszy.
Chcąc oczyścić się z zarzutów, Bond ucieka
z Falklandów, gdzie wysłali go przełożeni,
i wraca do Hongkongu.

piątek

30 kwietnia

TVP 1

TVP 2

TVN

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

05:20 Na dobre i na złe - serial
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
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 Dookoła Bałtyku
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

MAGAZYN

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

13:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
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 Ojciec Mateusz - serial
22:00 Pułkownik Kwiatkowski - komediodramat
00:15 Miłość i inne komplikacje - ﬁlm obyczajowy
02:00 S. W. A. T.

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Centralne Biuro
Humoru - program
rozrywkowy
21:55 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:05 Kino relaks - Szef
- komedia, prod. USA,
2014, reż. Jon Favreau
01:05 Kodeks
sprawiedliwego
- ﬁlm fabularny,
prod. USA
03:00 Głębia oceanu - dramat
obyczajowy
04:50 Rodzinka.pl
- serial komediowy TVP
05:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Liga sprawiedliwości
- ﬁlm przygodowy,
USA, Kanada, Wielka
Brytania, 2017, reż. Zack
Snyder, wyk. Ben Aﬄeck,
Henry Cavill, Amy Adams,
GalGadot, Ezra Miller,
Jason Momoa, Ray Fisher,
Jeremy Irons, Diane Lane
22:45 Constantine
- ﬁlm horror, USA,
Niemcy, 2005, reż. Francis
Lawrence, wyk. Rachel
Weisz, Shia LaBeouf,
Djimon Hounsou, Max
Baker, Pruitt Taylor Vince,
TildaSwinton, Peter
Stormare Keanu Reeves
01:10 Kuba Wojewódzki
02:15 Uwaga!
- magazyn
02:35 Noc magii

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

22:05 Geneza planety małp
San Francisco. Will
Rodman pracuje w
ﬁrmie farmaceutycznej.
Marzy o stworzeniu leku
regenerującego tkankę
mózgową, który mógłby
uzdrowić jego cierpiącego
na chorobę Alzheimera
ojca . Pod opiekę młodego
naukowca traﬁa mały
szympans o imieniu
Caesar. Na nim właśnie
Will prowadzi badania,
na które nie pozwala mu
ﬁrma.
00:35 Wyspa tajemnic
03:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:50
08:20
09:00
11:00
13:30
14:05
14:35
15:05
16:15
17:45
18:00
18:30
18:55
20:00

Teledysk
Informacje kulturalne
Kronos - Przeznaczenie
Cwał - komediodramat
Siedlisko - serial TVP
Scena taneczna - Taniec
klasyczny - magazyn
Scena taneczna - Balet
współczesny - magazyn
Wydarzenie aktualne
Karen Blixen - sen
afrykańskiej nocy
- ﬁlm dokumentalny
Bunuel w labiryncie
żółwi - ﬁlm animowany
Co dalej? - program
publicystyczny
Rok 2020 - cykl
dokumentalny
Informacje kulturalne
Reżyserzy - Don Siegel
- cykl dokumentalny
Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
- Zagraniczny
korespondent
DRAMAT

20:05 Wieczór kinomana
- Zagraniczny
korespondent
- dramat, prod. USA, 1940,
reż. Alfred Hitchcock,
wyk. Albert Bassermann,
Herbert Marshall, Edmund
Gwenn, George Sanders,
Robert Benchley
22:10 Tego się nie wytnie
23:55 Gomorra
- serial, prod. Włochy,
Niemcy, 2018
00:50 Teraz animacje!
- Kosmonauta
01:00 Teraz animacje!
- Pożeracze truskawek
- ﬁlm animowany
01:25 Co dalej?
01:45 Informacje kulturalne
02:15 Kochanica Francuza
- melodramat

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny intere
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 xXx - ﬁlm akcji
Xander Cage, miłośnik
sportów ekstremalnych,
zostaje zwerbowany przez
amerykański rząd i jako
tajny agent udaje się
z misją do Pragi.

05:55 Szkoła - obyczajowy
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 - obyczajowy
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:30 Ukryta prawda
17:30 Brzydula - serial, Polska
18:00 Rozwód. Walka
o wszystko
19:00 Ukryta prawda
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Miłe wieści
20:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia

06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles
(a później na Hawajach).
Pomaga mu w tym, bardzo
bystry i doskonały w ściganiu
przestępców w terenie,
gliniarz - Jack Styles.
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 00:05 Pan
Wypadek 02:25 Disco Polo
Life - rozrywkowy

FILM AKCJI

KOMEDIA

22:25 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.
00:50 Za ciosem
02:30 Castle
- serial obyczajowy
03:20 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Na jedwabnym
szlaku
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:25 Dyżur - serial
dokumentalny

21:35 Miss agent II:
Uzbrojona i urocza
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2005,
reż. John Pasquin,
wyk. Sandra Bullock,
ReginaKing, EnriqueMurciano, WilliamShatner,
Ernie Hudson
00:00 Kobieta sukcesu
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2018,
reż. Robert Wichrowski,
wyk. Agnieszka Więdłocha, MikołajRoznerski,
BartoszGelner, JuliaWieniawa, PaulinaGałązka,
MałgorzataForemniak,
Tomasz Karolak
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski 11:35
100 cudownych miejsc na
świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Regina
Coeli 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuarium 13:15
Grunt to droga 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:30
Zrozumieć Antycywilizacje
14:55 Słowo Życia 15:00 Modlitwa 15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Świat
na wyciągnięcie ręki
17:00 Regał Mistrzowie 17:30
Antykultura III 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00 Regina Coeli 18:05 Informacje
dnia 18:15 Westerplatte
Młodych” 19:00 Warto
zauważyć... 19:30 Opowieści
Theo 19:45 Modlitwa 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

04:40 Klan - telenowela TVP
05:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:10 Prywatne życie
zwierząt - Altruizm
09:40 Fascynujący świat
- Orkan Xyntia
10:45 Sprawa dla reportera
12:05 Samotny rewolwerowiec - western
13:45 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Ozdrowieńcy - magazyn

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP
11:30 Rodzinny ekspres
- magazyn
12:05 Wielki koncert
nocy letniej - Muzyka
ﬁlmowa - koncert
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
15:45 Smaki świata po polsku
- magazyn
16:15 Kumple z dżungli
- ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2017
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

05:05 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Efekt Domina
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula
- serial, Polska
14:00 Na Wspólnej
- serial, Polska
15:55 MasterChef Junior
17:25 Wymarzone
ogrody
18:00 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Power Couple

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:10 Dom
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
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Kowalscy kontra
Kowalscy
21:10 Jak rozpętałem
II wojnę światową
cz. 1 - Ucieczka
- ﬁlm prod. Polska, 1970,
reż. Chmielewski Tadeusz,
wyk. Kociniak Marian, Mikulski Stanisław, Karewicz
Emil, Starostecka Elżbieta,
Borońska Janina, Gryń

07:00 Musicale. Śpiewa
Zdzisława Sośnicka
07:55 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha
- Kundelek
08:35 Od ucha do ucha
- Mundur - ﬁlm
08:45 Od ucha do ucha - Król
Midas - ﬁlm animowany
08:55 Od ucha do ucha - Helix
- ﬁlm animowany
09:05 Od ucha do ucha
- Niewiarygodne
przygody Marka Piegusa
09:35 Od ucha do ucha
- Niewiarygodne
przygody Marka Piegusa
10:20 Serialowa nostalgia
- Czarne chmury - serial
TVP, prod. Polska, 1973
11:15 Scena taneczna - Taniec
klasyczny - magazyn
11:50 Scena taneczna - Balet
współczesny - magazyn
12:20 Urodzeni artyści - Beata
i Karolina Legierskie

06:00 Łowcy skarbów
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 Mocne sobotnie
kino: Rocky
Historia Rocky’ego
Balboa, boksera-amatora,
któremu nadarza się
okazja stoczenia walki o
tytuł mistrza świata wagi
ciężkiej.
22:20 W sieci kłamstw

FELIETON

TELETURNIEJ

FILM OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

THRILLER

14:55 Policzmy się dla Polski
- felieton
15:05 Sekretne życie kotów
15:55 To był rok!
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych
19:30 Wiadomości
20:10 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:00 Lekkoatletyka
- Mistrzostw Świata
sztafet w Chorzowie
22:20 Hit na sobotę
- Bogowie Egiptu
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, Australia, 2016
00:35 Generał Nil
- dramat
02:45 Jaka to melodia?
03:40 Atlas Niepodległości
04:45 Z pamięci - felieton

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Dance Dance Dance
22:10 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:15 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
00:20 Love Story
- ﬁlm prod. USA,
1970, reż. Arthur Hiller,
wyk. Ali MacGraw,
Ryan O’Neal,
John Marley
02:10 Świat to za mało
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, Wielka
Brytania, 1999
04:20 Rodzinka.pl - serial
05:15 Zakończenie

21:30 Ciekawy przypadek
Benjamina Buttona
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2008, reż. David
Fincher, wyk. Brad Pitt,
Cate Blanchett, Julia
Ormond, Elias Koteas,
Tilda Swinton
Historia Benjamina Buttona, który zamiast starzeć
się - młodniał.
00:40 Bogowie ulicy
- ﬁlm kryminalny,
USA, 2012, reż. David Ayer,
wyk. Jake Gyllenhaal,
Michael Pena, Anna
Kendrick
02:50 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:10 Noc magii
- program ezoteryczny

22:55 Jak rozpętałem
II wojnę światową
cz. 2 - Za bronią
Wojenna zawierucha
rzuca dzielnego wojaka,
Franka Dolasa aż do Afryki północnej, gdzie jako
„przymusowy ochotnik”
zostaje wcielony
do oddziału Legii
Cudzoziemskiej.
00:25 Rings
Młoda kobieta,
martwiąc się o swego
chłopaka, zafascynowanego informacjami
o tajemniczym wideo
po obejrzeniu którego
giną ludzie, decyduje
się obejrzeć ﬁlm
za niego.
02:35 Tajemnice losu

12:50 Ostatnie takie trio
- ﬁlm TVP, prod. Polska,
1976, reż. Jerzy Obłamski
13:45 Teatr Sensacji - Stawka
większa niż życie - Koniec
gry, prod. Polska, 1965
14:50 Tego się nie wytnie
- talk-show
16:20 Retro kino - Pan
z milionami
- komedia
18:15 Tamte lata, tamte dni
18:50 Ja wam to zagram
20:00 Bilet do kina - Monstrum - komedia
21:55 RAD. Trio feat. Candy
Dulfer in concert
23:10 Seans kultowy
01:05 Urodzeni artyści
01:35 Wieczór kinomana
- Zagraniczny korespondent - dramat

00:20 Aż do śmierci
Zdemoralizowany
i antypatyczny
porucznik podejmuje
próbę moralnego
odrodzenia, gdy
cudem unika śmierci
z rąk byłego partnera.
02:25 Castle
- serial obyczajowy
03:35 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur
- serial dokumentalny
prod. Polska

TVN 7
05:15
06:15
06:30
07:35
08:10
11:15
13:20

15:20

17:40

Szkoła - obyczajowy
Kosmiczny wykop
Wiza na miłość
Ten moment
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Hotel Paradise
Półtora gliniarza:
Nowy rekrut
- ﬁlm komedia,
Kanada, 2017,
reż. Jonathan A. Rosenbaum, wyk. Lou Diamond
Phillips, Lulu Wilson,
Janet Kidder
Goonies
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1985, reż. Richard
Donner, wyk. Sean
Astin, Josh Brolin, Jeﬀ Cohen, Corey Feldman, Kerri
Green, Martha Plimpton
Dorwać Smarta
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2008,
reż. Peter Sega

FILM PRZYGODOWY

20:00 Harry Potter
i insygnia śmierci
- ﬁlm przygodowy,
USA/Wielka Brytania,
2010, reż. David Yates,
wyk. Daniel Radcliﬀe,
Emma Watson, Rupert
Grint, Alan Rickman,
Ralph Fiennes, Julie
Walters, Helena Bonham
Carter, Tom Felton,
Jason Isaacs
23:05 Poszukiwany - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1997,
reż. David Hogan, wyk.
Keenen Ivory Wayans, Jon
Voight, Jill Hennessy, Paul
Sorvino, Robert Culp, Eric
Robert
01:10 Duchy Alaski
02:10 Druga strona medalu
02:40 Noc magii

TV 4
06:00 Dzielna Mysz 06:15 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
07:45 Tom i Jerry i Sherlock
Holmes 08:40 Galileo 10:45
Pies wampir Pewnego dnia
jego 96-letni dziadek z Transylwanii umiera, zostawiając
mu w spadku swojego psa,
Fanga. Wkrótce Ace odkrywa,
że Fang jest psim...wampirem. 12:45 STOP Drogówka
13:45 Hero
15:50 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 18:50
Domowe rozgrywki 19:00
Galileo 20:00 Policjantki
i Policjanci 22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:00 Prawdziwa jazda Młody
ochroniarz Ben chodzi z siostrą porywczego gliniarza
Jamesa, który uważa go za
nieudacznika, niegodnego
ręki dziewczyny. p 02:05
Interwencja 02:25 TOP
10 - Lista przebojów

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Retrospekcja 10:20 Święty
na każdy dzień 10:25 Myśląc
Ojczyzna 10:35 Polski Punkt
Widzenia 11:00 Kropelka
radości 12:00 Nowenna
przed 30. Rocznicą powstania
Radia Maryja 13:00 Św. Józef
13:15 Kolory Świętości
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 4:35 Sanktuarium
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 „Będę
jej głównym Patronem”
- Andrzej Bobola 1809 r.
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 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
06:00
06:25
06:55
07:00

08:00
08:30
09:05
09:35
10:05
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:50
13:15
14:15
14:25
14:55

Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Weterynarze z sercem
Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
Wielkie rodziny
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Regina Coeli
Między ziemią
a niebem
Pasterz - serial
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
Okrasa łamie przepisy
Policzmy się dla Polski

SERIAL KRYMINALNY

15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
16:05 Sekretne życie kotów
- reality show
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:15 To był rok!
22:25 Zakochana Jedynka
- Ile waży koń
trojański? - komedia,
prod. Polska, 2008,
reż. Juliusz Machulski
00:35 Być jak Kazimierz
Deyna
- komedia obyczajowa

2 maja
TVP 2

TVN

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Dookoła Bałtyku
- magazyn kulinarny
11:45 Dance Dance Dance
- widowisko rozrywkowe
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:10 Szansa na sukces.
Opole 2021 - Boys
16:10 Paddington 2
- ﬁlm familijny
17:50 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
19:05 Lekkoatletyka
- Mistrzostw Świata
21:00 Film dokumentalny
21:55 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert

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
12:05 Co za tydzień - magazyn
12:55 Power Couple - program
rozrywkowy
14:30 Usta Usta - serial, Polska
15:35 Liga sprawiedliwości
- ﬁlm przygodowy, USA,
Kanada, Wielka Brytania,
2017, reż. Zack Snyder,
wyk. Ben Aﬄeck, Henry
Cavill, Amy Adams, Gal
Gadot, Ezra Miller
18:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn

KONCERT

PROGRAM ROZRYWKOWY

22:40 Hity wszech czasów
22:10 Największe przeboje
Krzysztofa Krawczyka
- koncert
23:15 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:15 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
01:20 Przekładaniec - ﬁlm
fabularny, prod. Wielka
Brytania, 2004, reż. Matthew Vaughn, wyk. Daniel
Craig, Tom Hardy
03:10 Hydrozagadka - ﬁlm
TVP, prod. Polska, 1970,
reż. Andrzej Kondratiuk,
wyk. Roman Kłosowski,
Zdzisław Maklakiewicz,
Wiesław Michnikowski,
Józef Nowak, Wiesław
Gołas, Jerzy Duszyński
04:25 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 MasterChef Junior
- program rozrywkowy
21:30 Grobowiec
smoka - ﬁlm
23:15 Zielona strefa
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
Francja, Hiszpania,
2010, reż. Paul Greengrass,
wyk. Matt Damon,
Greg Kinnear, Brendan
Gleeson, Amy Ryan,
Khalid Abdalla, Jason
Isaacs
01:30 Kuchenne
rewolucje - program
kulinarno-rozrywkowy
02:30 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:50 Noc magii
- program ezoteryczny

POLSAT
06:00
07:00
08:40
10:50

13:50
15:50
18:40
18:50

Nowy dzień z Polsat
Asterix i wikingowie
Fantastyczna czwórka
Opowiesci z Narnii:
Lew, czarownica
i stara szafa
II wojna światowa,
Londyn. Piotr, Zuzanna,
Edmund i Łucja Pevensie
ze względów bezpieczeństwa zostają wysłani
na wieś do posiadłości
zdziwaczałego profesora
Kirke’a Odkrywają tam
zaczarowaną szafę, która
otwiera przed nimi drogę
do magicznej krainy Narnii, gdzie żyją baśniowe
stworzenia i zwierzęta,
które mówią ludzkim
głosem.
Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
Finał Pucharu Polski
Domowe rozgrywki
Wydarzenia
MAGAZYN

19:30 Państwo w Państwie
- magazyn
prod. Polska
20:00 Kabaret na żywo
22:05 Faceci w czerni
Bohaterowie tej,
jednej z najbardziej
kasowych komedii w
dziejach kina: agent
J i agent K to przedstawiciele tajnej organizacji
rządowej, tropiącej
przybyszów z Kosmosu.
Agenci, zwani facetami
w czerni, otrzymują misję
schwytania groźnego
przestępcy, który przybył
z innej planety, by zawładnąć Ziemią...
00:10 Demonstracja siły
02:15 Dywizjon 303.
Historia prawdziwa

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:50 Myśli na ten cza
07:00 Prawosławne
nabożeństwo paschalne
08:25 Od ucha do ucha
- Wschodzące gwiazdy
baletu
09:00 Od ucha do ucha
- Wschodzące gwiazdy
baletu - Praca - serial
dokumentalny
09:35 Od ucha do ucha - Cztery
pory roku młodego Antoniego - ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2012
10:25 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
11:25 Trzeci punkt widzenia
12:00 Bilet do kina - Monstrum
- komedia
13:55 Don Carlos
17:15 Niedziela z... Witoldem
Dębickim
18:05 Niedziela z... Witoldem
Dębickim - Siedem
życzeń - serial TVP

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:10 Trener bardzo
osobisty
Były gwiazdor piłki
nożnej powraca
do domu, by odbudować
relację z synem i odzyskać
swoje dawne życie.
11:30 Wycieczka na studia
13:10 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Stańcowane pantofelki
14:25 Najpiękniejsze
baśnie: Księżniczka
na ziarnku grochu
15:35 Królewna Śnieżka
17:40 W imię króla
Gdy syn Farmera ginie
z rozkazu złego maga
Galliana, mężczyzna
wyrusza na wojnę, by
stawić czoło wojskom
żądnego władzy tyrana.
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Piękna i Bestia

05:15 Szkoła - obyczajowy
06:15 Kosmiczny wykop
- program rozrywkowy
06:30 Wiza na miłość
- program rozrywkow
07:30 Ten moment
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:00 Hotel Paradise
- program rozrywkow
14:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia - program
15:00 Akademia policyjna
- ﬁlm komedia, USA,
1984, reż. Hugh Wilson,
wyk. Steve Guttenberg,
Kim Cattrall, G.W. Bailey,
Bubba Smith, Donovan
Scott, George Gaynes
17:00 Harry Potter i insygnia
śmierci Część I - ﬁlm
przygodowy, USA, Wielka
Brytania, 2010, reż.
David Yates, wyk. Daniel
Radcliﬀe, Emma Watson,
Rupert Grint

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Tom i Jerry:
Czarnoksiężnik z krainy Oz
08:10 Mistrz kierownicy
ucieka 10:20 Galileo 12:20
STOP Drogówka 13:20
Gwiazdy Kabaretu 14:30
Nie można pocałować
panny młodej
16:35 Siła modlitwy Elizabeth
i Tony Jordanowie wydają
się mieć wszystko - świetne
posady, piękną córkę i dom
marzeń. 19:00 Galileo popularno-naukowy
20:00 Apocalypto. Pełen
rozmachu, zapierający dech
w piersiach ﬁlm przygodowy
rozgrywający się w okresie
upadku wielkiej cywilizacji
Majów. 22:55 Underworld
Na Ziemi niezauważane
przez ludzi, wyrosły dwie
rywalizujące ze sobą rasy:
arystokratyczne Wampiry
oraz brutalni Lykanie.

SERIAL OBYCZAJOWY

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

18:55 Niedziela z... Witoldem
Dębickim Siedem
życzeń - serial TVP
20:00 Co dalej? - program
publicystyczny
20:25 JFK - ﬁlm animowany
23:40 Scena taneczna - Taniec
współczesny - magazyn
00:10 Scena taneczna
- Bajka muzyczno
- taneczna - magazyn
00:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
01:20 Dama Kameliowa
- melodramat,
prod. Polska, 1994,
reż. Jerzy Antczak,
wyk. Anna Dymna, Jan
Frycz, Anna Radwan
03:10 Teraz animacje!
- Kosmonauta
03:20 Teraz animacje!

22:30 Slumdog: Milioner
z ulicy
- dramat
Opowieść o młodym
chłopaku, który bierze
udział w hinduskiej edycji
„Milionerów”.
01:00 Grizzly
02:50 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Robin Hood
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2010, reż.
Ridley Scott, wyk. Russell
Crowe, Cate Blanchett,
Max Von Sydow, William
Hurt, Mark Strong
22:50 Na własną rękę
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2002, reż. Andrew Davis,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, Elias
Koteas, Cliﬀ Curtis, John
Leguizamo, John Turturro
01:05 Lady Bird
- ﬁlm komedia, USA,
2017, reż. Greta Gerwig,
wyk. Saoirse Ronan,
Laurie Metcalf, Tracy Letts,
Lucas Hedges, Timotheé
Chalamet
03:10 Noc magii

TV Trwam
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:30 Jesteśmy
katolikami 12:00 Regina
Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem 12:20 Wieś - to też
Polska 13:30 Papież Polak
do Rodaków 14:10 I stanie
się światło
15:50 100 cudownych miejsc na
świecie. Zamek Chenonceau,
Francja 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 100 cudownych miejsc
na świecie. Wzgórze Victorii,
Hong Kong, Chiny 17:30
Nowa Ewangelizacja
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kolory
Świętości 21:00 Apel

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:20 Film fabularny
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Film fabularny
09:00 Uroczyste posiedzenie
Sejmu i Seimasu
10:30 Uroczysta Msza Święta
w Archikatedrze
św. Jana Chrzciciela
11:45 Święto Konstytucji
3 maja - transmisja
13:05 Trzeci maja, czyli dziś
- ﬁlm dokumentalny
14:05 Noce i dnie - ﬁlm
fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Stulecie Winnych
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych
21:15 Rolnik szuka żony

04:30 Heca w zoo - komedia,
prod. USA, 2012
06:20 Superpies - komedia,
prod. USA, 1995, reż.
Aaron Norris, wyk. Chuck
Norris, Peter Savard
Moore, Francesco Quinn,
Carmine Caridi
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Koncert paschalny
11:40 Policzmy się dla Polski
11:55 Gwiazdy w południe
- Shalako - ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania,
1968, reż. Edward
Dmytryk
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:15 Artur i Minimki
- ﬁlm animowany, prod.
Francja, USA, 2006, reż.
Luc Besson, wyk. Freddie
Highmore, Mia Farrow
18:00 Panorama

05:20 Nowa Maja w ogrodzie program
05:50 Akademia ogrodnika
06:00 Efekt Domina
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Miłe wieści
11:45 Dawid Andres z buta
- program rozrywkowy
12:45 Lego Batman
- ﬁlm przygodowy,
USA, Dania, 2017,
reż. Chris McKay,
wyk. Will Arnett, Michael
Cera, Rosario Dawson,
Ralph Fiennes, Zach
Galiﬁanakis, Billy Dee
Williams
14:50 Kopciuszek: Bucik
na miarę
- ﬁlm komedia, USA, 2016,
reż. Michelle Johnston,
wyk. Soﬁa Carson

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Samoloty
- ﬁlm prod. USA, 2013
Po sukcesie produkcji
i Wytwórnia Disney/Pixar
zaprasza w podniebną
podróż w ﬁlmie. Dusty
jest samolotem rolniczym,
mały rozmiarem ale wielki
duchem, marzy o wystartowaniu w największym
w historii wyścigu
powietrznym dookoła
świata. Jednak w przeciwieństwie do wszystkich
uczestników zawodów,
nie jest stworzony do
ścigania się i w dodatku
cierpi na lęk wysokości...
Dzięki wsparciu przyjaciół
i wielkiej odwadze
Dusty’emu udaje się
przezwyciężyć wszystkie
trudności i spełnić swoje
marzenia...

DRAMAT

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

22:15 Kamerdyner - dramat,
reż. Filip Bajon, wyk.
Janusz Gajos, Anna Radwan, Sebastian Fabijański,
Marianna Zydek, Borys
Szyc
00:50 Świątynia
- ﬁlm dokumentalny
01:50 Warto rozmawiać
- program publicystyczny
02:50 Ile waży koń
trojański?
- komedia
reż. Juliusz Machulski,
wyk. Ilona Ostrowska,
Maciej Marczewski, Robert
Więckiewicz, Danuta
Szaﬂarska, Sylwia Dziorek,
Katarzyna Kwiatkowska,
Małgorzata Buczkowska-Szlenkier
04:55 Zakończenie

18:25 Wszystkie drogi
prowadzą do Rzymu
- komedia, prod. USA,
2015, reż. Emma Lemhagen, wyk. Sarah Jessica
Parker, Rosie Day, Raoul
Bova, Claudia Cardinale
20:10 La La Land
- musical, prod. USA,
2016, reż. Damien
Chazelle
22:25 Red Eye - Nocny lot
- thriller, prod. USA,
2005, reż. Wes Craven,
wyk. Rachel McAdams
24:00 Plan prawie doskonały
- ﬁlm fabularny
01:40 Loch Ness
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, Wielka
Brytania, 1997
03:30 Kumple na zabój - ﬁlm

16:45 Złoty kompas
- ﬁlm przygodowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Morderstwo
w Białym Domu - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1997,
reż. Dwight H. Little,
wyk. Wesley Snipes, Diane
Lane, Daniel Benzali
00:35 Co za tydzień
01:25 Strzelec - serial, USA
02:25 Uwaga! - magazyn
02:40 Noc magii

10:40 Samoloty 2
Po awarii silnika Dusty
musi zrezygnować ze
startów w podniebnych
wyścigach.
12:30 Anna i Król
15:45 Forrest Gump
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 MEGA HIT - Dywizjon
303. Historia
prawdziwa
22:10 Zabójca
Jack jest agentem
FBI rozpracowującym
amerykańską gałąź
japońskiej maﬁi.
00:25 Czterej bracia
02:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

3 maja
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TVP Kultura
07:00
08:10
10:00
11:00
13:05
13:30
13:40
13:45
14:00
14:25
17:25
17:50
18:25
18:55
20:00

21:35

Muzyczne poranki
Tego się nie wytnie
Reżyserzy - Don Siegel
Siedlisko - serial TVP
Konstytucja 3 Maja
- Narodziny narodu
Kinematograf
Schody - ﬁlm animowany,
reż. Stefan Schabenbeck
Tango - ﬁlm animowany,
reż. Zbigniew Rybczyński
Konstytucja 3 Maja w
Malarstwie
Krzyżacy - ﬁlm fabularny,
reż. Aleksander Ford, wyk.
Mieczysław Kalenik
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
Film dokumentalny
Jane Eyre - serial
Teatr Telewizji
- Konstytucja
Trzeciego Maja
- spektakl teatralny
Kronos - Sielanka

FILM OBYCZAJOWY

22:15 Panorama kina
polskiego - Powidoki
00:05 Scena taneczna
- Taniec współczesny
- magazyn
00:35 Scena taneczna
- Bajka muzyczno
- taneczna - magazyn
01:05 Rok 2020 - cykl
dokumentalny
01:30 Konstytucja 3 Maja
01:55 Żelazna klasyka
- Wstręt - dramat,
prod. Wielka Brytania,
1965, reż. Roman Polański,
wyk. Catherine Deneuve,
Ian Hendry, John Fraser,
Patrick Wymark, Yvonne
Furneaux
03:45 Pokój saren - ﬁlm fabularny, reż. Lech Majewski
05:30 Aﬁsz kulturalny

TV Puls

TVN 7

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Książę i ja: królewskie
wesele
Trwają przygotowania
do ślubu Paige i Edwarda,
kiedy wychodzi na jaw, że
wedle prawa małżeństwo
nie może zostać zawarte.
Aby być z ukochaną, młody
król musiałby zrzec się
korony.
10:55 Zaczarowana
13:20 W imię króla
Gdy syn Farmera ginie
z rozkazu złego maga Galliana, mężczyzna wyrusza
na wojnę, by stawić czoło
wojskom żądnego władzy
tyrana.
15:40 Był sobie książę
17:25 Piękna i Bestia
20:00 Twierdza
22:35 Ostatnie zlecenie

05:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
09:45 Brzydula - serial, Polska
10:15 Czary mary - ﬁlm
rodzinny, USA, 1993,
reż. Stuart Margolin, wyk.
Mary-Kate Olsen, Ashley
Olsen, Cloris Leachman,
Phil Fondacaro, Eric
McCormack, Kelly Fox
12:10 Greystoke: Legenda
Tarzana władcy małp
- ﬁlm przygodowy,
Wielka Brytania/USA,
1984, reż. Hugh Hudson,
wyk. Christopher Lambert,
Ralph Richardson, Ian
Holm, James Fox, Andie
MacDowell, Cheryl Campbell, Nigel Davenport, Ian
Charleson
14:55 Złoto dla zuchwałych
- ﬁlm wojenny, USA,
Jugosławia, 1970, reż.
Brian G. Hutton, wyk. Clint
Eastwood, Telly Savalas

HORROR

KOMEDIA

00:45 Kronika opętania
Em kupuje na wyprzedaży
antyczną skrzynkę, która
ma na nią niepokojący
wpływ. Wkrótce okazuje
się, że dziewczynka jest
opętana przez dybuka,
złośliwego ducha zmarłej
osoby.
02:35 Taki jest świat
- program informacyjny
03:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny
05:30 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

17:50 Dorwać Smarta
- ﬁlm komedia
USA, 2008, reż. Peter
Segal, wyk. Steve Carell,
Anne Hathaway, Dwayne
Johnson, Alan Arkin,
Terence Stamp, Terry
Crews, James Caan,
Bill Murray
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Całe szczęście
- ﬁlm komedia, Polska,
2019, reż. Tomasz Konecki,
wyk. Roma Gąsiorowska,
Piotr Adamczyk
23:45 Zjawy
- ﬁlm horror, USA, 2012,
reż. Todd Lincoln
01:25 Trzy noce z duchami
02:30 Druga strona medalu
03:05 Noc magii

TV 4
06:00 Scooby-Doo! Frankenstrachy 07:40 Planeta 51 Pełna
przygód komedia, której
bohaterami są sympatyczni
zieloni mieszkańcy tytułowej
planety, przypominającej
beztroską Amerykę lat
pięćdziesiątych, zafascynowaną historiami o kosmitach.
09:35 Księżniczka łabędzi
11:30 Obcy na poddaszu 13:20
Barabasz 15:45 Czerwony
skorpion 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Święty
- serial kryminalny
20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Czego
pragną kobiety Bogaty
menadżer w agencji reklamowej, playboy i egoista
Nick Marshall, uważa samego
siebie za boski dar dla każdej
kobiety. 00:20 Wzór 01:20
Śmierć na 1000 sposobów
02:50 SuperLudzie

TV Trwam
10:50 Kolory Świętości 11:00
Msza Święta w uroczystość
NMP Królowej Polski z Jasnej
Góry 12:30 Oratorium
o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny
13:30 Podobni do ewangelicznego siewcy
14:00 Surge Polonia - powstań
Polsko 15:25 Prawda ponad
wszystko 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Sanktuaria
polskie 16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 17:25
Kolory Świętości 17:30
Natura obiektywnie 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

4 maja

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

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 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Jutrznia Paschalna
w Kościele greckokatolickim

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

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Więzień labiryntu:
Lek na śmierć
Thomas staje na czele
grupy zbiegłych Streferów,
którzy wyruszają z
ostateczną misją.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

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

17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 Miłość i medycyna
- serial obyczajowy
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:35 Ludzkie historie
- Showrunnerzy:
jak się robi serial - ﬁlm
00:45 Lotna - dramat
02:20 Zakochany anioł
- komedia romantyczna

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
Osią fabuły są losy
przyjaciół, dawnych
wychowanków domu
dziecka, którzy jako
dorośli ludzie zakładają
spółdzielnię, zarządzającą
apartamentowcem przy
tytułowej ulicy Wspólnej
17 w Warszawie.
20:55 Milionerzy
21:30 Żywioły Saszy
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Porwani
- serial, USA
01:05 Oszuści
- serial, USA
02:05 Uwaga! - magazyn

23:10 Stan oblężenia
- thriller sensacyjny
W Ameryce narasta fala
islamskiego terroryzmu.
Nad kryzysem próbują
zapanować szef sił antyterrorystycznych Anthony
Hubbard i specjalistka
CIA od spraw Bliskiego
Wschodu, Elise Kraft . Po
serii eksplozji w centrum
Nowego Jorku i ataku na
kwaterę FBI prezydent
ogłasza stan wyjątkowy.
Do akcji wkracza armia
pod dowództwem generała Williama Devereaux,
znanego z brutalnych
metod działania...
01:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:30
08:25
08:55
09:25

11:00
13:05
13:30
14:55

16:05

17:35
17:55
18:30

Teledyski
Rok 2020
Wydarzenie aktualne
Bunuel w labiryncie
żółwi - ﬁlm animowany,
prod. Holandia, Hiszpania,
2018, reż. Salvador Simó
Siedlisko - serial TVP
Boleś - ﬁlm animowany,
prod. Niemcy, Słowenia,
2013, reż. Spela Cadez
Tego się nie wytnie
- talk-show
John Ford, człowiek
który wymyślił
Dziki Zachód - ﬁlm
dokumentalny
Tatarak - dramat obyczajowy, reż. Andrzej Wajda,
wyk. Krystyna Janda,
Paweł Szajda, Jan Englert
Co dalej? - program
publicystyczny
Tamte lata, tamte dni
Informacje
kulturalne

SERIAL KOSTIUMOWY

18:55 Jane Eyre - serial
kostiumowy, prod. Wielka
Brytania, 2006
20:00 Teatr Telewizji - Parady
- spektakl teatralny
21:10 Lekkie obyczaje
- Królowie lata
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA
22:50 Co dalej? - program
publicystyczny
23:15 Informacje kulturalne
23:40 Młoda Polska - I tak
upłynął wieczór i poranek
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Giovanni Pierangeli
00:25 Panorama kina
polskiego - Powidoki,
reż. Andrzej Wajda,
Andrzej Mularczyk
02:10 Kino nocne - Stacja
- ﬁlm obyczajowy

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Melinda Gordon ma
niezwykły dar, dzięki
któremu może nawiązywać kontakt z duszami
zmarłych. Jako pośrednik
pomiędzy światem
żywych i umarłych
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

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

06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles.
Pomaga mu w tym, bardzo
bystry i doskonały w ściganiu
przestępców w terenie,
gliniarz - Jack Styles. 07:00
Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 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 - serial kryminalny prod. Polska 21:40
Wszystko się może zdarzyć
23:35 Wzór 00:40 Śmierć na
1000 sposobów

FILM OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

20:00 Slumdog:
Milioner z ulicy
Pochodzący z dzielnicy
slumsów w Bombaju
osiemnastoletni Jamal
Malik (Dev Patel) bierze
udział w indyjskiej edycji
teleturnieju „Milionerzy”.
Zdołał już wygrać
zawrotną kwotę
10 milionów rupii,
a teraz staje przed ostatnim pytaniem i szansą
na podwojenie nagrody.
Na dzień przed
nakręceniem ﬁnałowego
odcinka Jamal zostaje
jednak zatrzymany
przez policję i brutalnie
przesłuchany.
22:20 Burza
00:15 W klatce

21:30 Człowiek demolka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1993, reż. Marco
Brambilla, wyk. Sylvester
Stallone, Wesley Snipes,
Sandra Bullock, Nigel
Hawthorne
00:00 Parszywa
dwunastka
- ﬁlm wojenny, USA,
Hiszpania, 1967, reż.
Robert Aldrich, wyk. Lee
Marvin, Ernest Borgnine,
Robert Ryan, Charles
Bronson, Jim Brown,
John Cassavetes, George
Kennedy, Telly Savalas,
Donald Sutherland,
Richard Jaeckel
03:00 Druga strona medalu
03:40 Noc magii - program
ezoteryczny

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Regina Coeli 12:03
Informacje dnia 12:20 Mojżesz 13:25 Święty na każdy
dzień 13:30 Msza święta
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Oratorium
średniowieczne 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
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1
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 Rodzinny ekspres
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- W skórze koni i owiec
SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna
23:10 Historia bez tajemnic
00:15 Deep State: tajny układ
01:20 W. E. Królewski romans
- ﬁlm obyczajowy
03:25 Prokurator - serial

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

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

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Miłość i medycyna
- serial obyczajowy,
prod. Dania, 2018
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:35 Moje serce jest w Vermont - ﬁlm obyczajowy,
prod. Kanada, USA, 2017
01:15 Geniusz: Picasso
02:20 Ikona - ﬁlm
03:25 Instynkt - serial
kryminalny TVP
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

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

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
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Sami Swoi
Opowieść o dwóch zwaśnionych rodach: Pawlaków
i Karguli, którzy zostają
przesiedleni po wojnie z
Kresów na Śląsk.

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
Witoldem Dębickim
09:25 Tatarak - dramat obyczajowy, reż. Andrzej Wajda,
wyk. Krystyna Janda,
Paweł Szajda, Jan Englert
11:00 Siedlisko - serial TVP
13:05 Bogdan i Róża - ﬁlm
krótkometrażowy, reż.
Milena Dutkowska, wyk.
Maria Ciunelis, Jerzy
Rogalski
13:30 Rzecz Polska - Logo CPN cykl dokumentalny
13:45 Pomnik. Europa
Środkowo - Wschodnia
1918 - 2018 - reportaż
14:05 Tamte lata, tamte dni
- Wiesław Ochman
- magazyn
14:40 Świat kina w obiektywie agencji Magnum
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2017

06:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel Kazimierz Barski
i jego rodzina.

05:55 Szkoła - obyczajowy
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 - obyczajowy
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
15:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:30 Brzydula - serial, Polska
18:00 Rozwód. Walka
o wszystko
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

FILM OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 W morzu ognia
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1997, reż. Félix Enriquez Alcalá, wyk. Steven
Seagal, Marg Helgenberger, Kris Kristoﬀerson, Harry
Dean Stanton, Stephen
Lang
23:45 Pakt z diabłem - ﬁlm
sensacyjny, Chiny, USA,
2015, reż. Scott Cooper,
wyk. Johnny Depp, Joel
Edgerton, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson,
Kevin Bacon
02:15 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:50 Uwaga! - magazyn
03:10 Noc magii

22:55 Gotowi na wszystko.
Exterminator
Piątka oddanych
przyjaciół miała od
dzieciństwa wielkie
marzenie - chcieli
wstrząsnąć polską sceną
metalową i gromadzić
na koncertach tłumy,
a wszystko to pod szyldem
zespołu o złowieszczo
brzmiącej nazwie:
Exterminator.
01:35 30 minut lub mniej
Nick jest dostawcą pizzy.
Jego proste, przyziemne
życie zderza się z wielkimi
planami dwóch planujących zostać przestępcami
mistrzów.
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

15:45 Parę osób, mały czas
- dramat, reż. Andrzej
Barański, wyk. Krystyna
Janda, Andrzej Hudziak
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje
kulturalne
18:55 Północ południe
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2004, reż. Brian
Percival
20:00 Genialna przyjaciółka
- serial, prod. Włochy
21:05 Na wschód
od Hollywood - Frantz
23:10 Więcej niż ﬁkcja - Oczy
Orsona Wellesa - ﬁlm
01:10 Dziedziniec Kultury
NCK - Mistrzowie muzyki
klasycznie jazzującej

20:00 Igrzyska śmierci
W państwie Panem
co roku odbywają się
Głodowe Igrzyska - walka
na śmierć i życie między
przedstawicielami dwunastu Dystryktów. Gdy
młodsza siostra Katniss
zostaje wylosowana do
zawodów, dziewczyna
bez wahania zajmuje jej
miejsce.
23:00 xXx
01:25 Dyżur - serial
dokumentalny
02:25 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:05 Taki jest świat
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

21:35 Nić widmo
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, Wielka
Brytania, 2017,
reż. Paul Thomas
Anderson, wyk. Daniel
Day-Lewis, Vicky Krieps,
Lesley Manville, Camilla
Rutherford, Gina McKee
00:15 Siła Magnum
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1973,
reż. Ted Post,
wyk. Clint Eastwood,
Hal Holbrook, Mitch
Ryan, Felton Perry,
David Soul
02:45 Druga strona
medalu
- talk show
03:25 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom - magazyn 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 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 Alex Cross Alex tropi Picassa, znanego też jako Rzeźnik
ze Sligo, który zabija dla
przyjemności. Kiedy policjant
uniemożliwi jedno z jego zabójstw, przestępca zemści się
krwawo, wyzwalając pokłady
przemocy, której skali nikt
sobie nie wyobrażał... 23:45
Wzór 00:45 Śmierć na 1000
sposobów

TV Trwam
11:15 Jestem mamą 11:30 Myśląc Ojczyzna 11:40 Prosto
o gospodarce 12:00 Regina
Coeli 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz 13:20 Co by
było gdyby zwierzęta mówiły? Baśka Murmańska 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 W poszukiwaniu dowodów 15:35 100
cudownych miejsc na świecie
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie
16:30 Po co nam wykopaliska?
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Rykoszetem 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Regina Coeli 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

6 maja

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
07:30 Program katolicki
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości a
15:15 Alarm! - magazyn

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Smaki świata po polsku
- magazyn
06:50 Familiada
07:30 Pytanie na śniadanie
10:35 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy - serial

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

TELETURNIEJ

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Sprawa dla reportera
21:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:30 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:15 Motel Polska
23:50 Tanie Dranie
00:35 Londyńczycy - serial
01:30 Nowa - serial TVP

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy seriali Na dobre i
na złe i Na sygnale
20:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:50 Miłość i medycyna
- serial obyczajowy
22:45 The Good Docto
- serial obyczajowy
23:35 Śmierć nadejdzie jutro
02:00 Wszystko co kocham
- ﬁlm obyczajowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Pieniądze to nie
wszystko - ﬁlm komedia,
Polska, 2001, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Marek
Kondrat, Stanisława
Celińska, Sylwester Maciejewski, Cezary Kosiński,
Hanna Mikuć, Magdalena
Wójcik, Andrzej Chyra,
Tomasz Sapryk
00:50 Żywioły Saszy - Ogień
- serial, Polska
01:50 Uwaga!
- magazyn
02:10 Noc magii

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

22:05 Pod słońcem Toskanii
Zbliżająca się do
czterdziestki pisarka z San
Francisco - Frances Mayes,
przeżywa kryzys twórczy
i osobisty. Po rozwodzie
nie może wrócić do
psychicznej równowagi,
brak jej też pisarskiej
inwencji. Popada w
głęboką depresję. Jej
najlepsza przyjaciółka,
Patti, doradza jej wyjazd
do Toskanii.
00:40 Ulubieńcy
Ameryki
02:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni Wiesław Ochman
09:00 Parę osób, mały czas
- dramat, reż. Andrzej
Barański, wyk. Krystyna
Janda, Andrzej Hudziak,
Igor Przegrodzki, Monika
Obara, Arkadiusz Detmer,
Krystyna Tkacz, Elżbieta
Kępińska, Witold Skaruch,
Zdzisław Wardejn
11:00 Siedlisko - serial TVP
12:00 Sława i chwała - serial
TVP, reż. Kazimierz Kutz,
wyk. Michał Żebrowski,
Mariusz Bonaszewski,
Joanna Szczepkowska
13:05 Co mówią lekarze
- ﬁlm krótkometrażowy,
reż. Michał Wnuk
13:25 Rok 2020
13:50 Trzeci punkt widzenia
14:30 Monteverdi. U źródeł
opery - dokumentalny

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
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 Taxi 2

05:50 Szkoła - obyczajowy
06:50 Szpital - program
obyczajowy
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 - obyczajowy
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

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

15:50 Artysta
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Belgia, Francja
17:35 Co dalej?
17:55 Rzecz Polska
18:05 Monika Sosnowska
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Północ południe
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu
- Obiecaj mi!
21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Obiecaj mi!
- dramat
23:50 Tego się nie wytnie
00:10 Magazyn Rolling
Stone, reportaże znad
krawędzi - ﬁlm
01:00 Co dalej?
01:25 Na wschód od Hollywood - Frantz

21:45 Dwóch gniewnych
ludzi - dramat
Młody pechowiec
zostaje skierowany do
ekscentrycznego doktora.
Demoniczny terapeuta
nie odstępuje go na krok
i sprawia, że jego życie
staje się piekłem.
23:55 Kocurek
01:45 Menu na miarę
02:10 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
02:45 Taki jest świat
- program informacyjny
03:30 Przypadki
Cezarego P.
04:20 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
21:30 Pitch Perfect
- ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. Jason
Moore, wyk. Jason Moore,
Anna Kendrick, Skylar
Astin, Ben Platt, Rebel
Wilson, Adam DeVine,
Brittany Snow
23:55 Diukowie Hazzardu
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2005, reż. Jay
Chandrasekhar, wyk.
Johnny Knoxville, Seann
William Scott
02:15 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet - serial
dokumentalny, USA

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP Drogówka 13:55 Galileo 14:55
Z miłości do dziecka
16:00 Policjantki i Policjanci
17:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Igrzyska na kacu
Kumple Douga organizują
mu wieczór kawalerski.
Następnego dnia budzą się
w dziwnym pokoju, po czym
okazuje się, że muszą wziąć
udział w tzw. Igrzyskach
Na Kacu. 23:25 Wzór 00:25
Śmierć na 1000 sposobów
01:25 Ucho Prezesa 02:25
Disco Polo Life

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Regina Coeli 12:03 Informacje
dnia 12:20 Po stronie prawdy
12:50 Laus in Ecclesia
czyli w szkole św. Benedykta
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Na przekór
ciemności 15:45 Kolory
Świętości 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę
w Polskę i Świat 16:35 Porady Medyczne Bonifratrów
17:00 Modlitwa w Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu 19:25
Akademia pro-life 19:30
Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
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» Zaczęliśmy play-off najgorzej jak mogliśmy

Nie dołączyli całusa
Suzuki 1 Liga: Koszmarny początek półfinału play-off w wykonaniu koszykarzy Górnika Trans.eu Wałbrzych. Nasi przegrali z WKK
Wrocław aż 63:83, trafiając tylko 1 trójkę z 21 prób.
Blue Öyster Cult to amerykański
zespół rockowy z okolic Nowego Jorku. Przypomniała mi się ta
kapela, bo w jednym z utworów
śpiewała: „Do kamienia rzuconego
w okno nikt nie dołącza całusa”. Ten
fragment świetnie oddaje emocje
po pierwszym meczu półfinału pomiędzy Górnikiem a WKK. Wrocławianie wygrali po raz trzeci z rzędu

w Aqua-Zdroju, a kolejne celne
rzuty z dystansu były jak te kamienie
wybijające okna w biało-niebieskim
domu. WKK trafiło jedenaście prób
za trzy, a w trzeciej kwarcie w
szczególności imponowali Tomasz
Prostak i Jakub Koelner. Rodowici
wrocławianie czuli się w Wałbrzychu jak u siebie, a ich skuteczność
z dystansu sprawiała wrażenie,

jakby trenowali przy ul. Ratuszowej
codziennie.
Górnicy jedyną „trójkę” trafili w
pierwszej kwarcie, która pozwoliła
im odskoczyć na 10:3. A zaczęło się
jeszcze lepiej, bo Damian Cechniak
zapakował piłkę do kosza nad próbującym interweniować Piotrem Niedźwiedzkim. W rundzie zasadniczej
„Niedźwiedź” zdobył pod Chełmcem

29 punktów, a jego zespół wygrał
po dogrywce. Teraz zakończył mecz
na 16 „oczkach”, ale pomogli inni.
Wspomniany Prostak zanotował 19
punktów, a 14 dorzucił rozgrywający Michał Jędrzejewski. WKK było
w Aqua-Zdroju bezwzględne. Nic
dziwnego, mamy półfinał play-off,
w którym jest trochę jak w piosence
ekipy Blue Öyster Cult – nikt nie

dorzuci całusa po kolejnym ciosie.
Wrocławianie nie będą się wahać,
skorzystają z każdej nadarzającej się
okazji, by znowu chwycić za kamień
i z całej siły cisnąć nim w wałbrzyski
dom. Zrobią to z całą stanowczością,
bo zwycięzca tej serii może być tylko
jeden. Nie ma nagród pocieszenia,
stawka jest wysoka.
WKK ciska kamieniami w wałbrzyskie okna, a my musimy wrzucić
kamyczek do górniczego ogródka.
Nasi trafili tylko 1 z 21 rzutów za trzy,
jedynie 4 „oczka” w całym meczu
zanotował kompletnie niewidoczny
Maciej Bojanowski, drugi strzelec
biało-niebieskich w przeciągu całego sezonu. Bardzo dobrze w mecz
wszedł Cechniak, ale potem zgasł
i był w cieniu Niedźwiedzkiego.
Kibiców martwi także uraz Tomasza
Ochońko, który ledwie po dwóch
minutach w grze opuścił parkiet i już
na niego nie wrócił.
Wałbrzyszanie zagrali najgorsze
spotkanie u siebie od kwietnia 2019
roku, czyli od przegranej ze Śląskiem
Wrocław, w ćwierćfinale 1 ligi. WKS
zwyciężył w serii 3:1, w Górniku
występował wtedy wspomniany
wyżej Niedźwiedzki, a trenerem był
jeszcze Marcin Radomski. Od tego
czasu wałbrzyszanie w Aqua-Zdroju
zwyciężyli w 26 z 29 meczów. Tak,
tak. Te 3 porażki miały miejsce WYŁĄCZNIE z WKK Wrocław.
Po spotkaniu na naszych koszykarzy wylało się wiadro pomyj w
internecie. Wielu źle zniosło porażkę, straciło cierpliwość, chwyciło
„metaforyczne” kamienie i cisnęło
nimi z całej siły we własny zespół.
Ten sam, któremu jeszcze niedawno
deklarowali miłość i oddanie. Fani
zapomnieli, że półfinałowa seria
z WKK jeszcze się nie skończyła.
Głowa do góry, Górniku. Walczymy
dalej!
Górnik Trans.eu Wałbrzych
– WKK Wrocław 63:83 (13:15,
18:26, 20:26, 12:16)
Górnik Trans.eu: Malesa 12,
Jakóbczyk 11, Wróbel 11, Durski 7,
Cechniak 7, Zywert 7, Bojanowski 4,
Ratajczak 2, Stankiewicz 2, Koperski
0, Niziński 0, Ochońko 0.
Dominik Hołda
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» Tak jest! O to chodzi w tej zabawie. Żeby powstać, gdy się upadło

Wrócili do gry! W swoim stylu
Tak jeeest! Górnik Trans.eu Wałbrzych wyrwał się z marazmu. Nasi zapomnieli o porażce w pierwszym meczu półfinałowej serii Suzuki 1 Ligi z
WKK Wrocław i tym razem byli wyraźnie lepsi, wygrywając 88:66 i wyrównując stan rywalizacji na 1:1.

Po wyjątkowo ponurej
sobocie nad wałbrzyskimi
koszykarzami ponownie zaświeciło słońce. Niedzielnym
meczem podopieczni Łukasza
Grudniewskiego zamknęli niedowiarkom usta. Wałbrzyski
charakter w sporcie ponownie
dał o sobie znać, był paliwem,
które napędzało biało-niebieskich. Lubię wierzyć, że duży
wpływ na rozwój zdarzeń
miały moje… buty. Sobotni
mecz na platformie tvcom.pl
komentowałem w nowym,
niesprawdzonym w Aqua-Zdroju obuwiu. Podczas premierowego starcia skorzystaliśmy z usług, po raz pierwszy,
zaledwie jednego kamerzysty.
W niedzielę założyłem już
sprawdzone buty, a obsługa
techniczna ponownie, jak za
poprzednich transmisji, wzrosła do dwóch operatorów.
Wynik z perspektywy Górnika
od razu wyglądał lepiej!
A tak na poważnie – kluczem gospodarzy do wyrównania stanu rywalizacji było

usprawnienie trenera Grudniewskiego, który zdecydował
się przesunąć Marcina Wróbla
z powrotem na jego nominalną pozycję skrzydłowego.
Przez cały sezon 34-letni gracz
rotował środkowego Damiana
Cechniaka. Tym razem zagrał
obok niego, otrzymując do
krycia niższych graczy. Efekt?
21 punktów i fenomenalny
mecz! Doświadczony Wróbel
wywodzi się z Zielonej Góry,
ale od dawna związany jest
z wałbrzyskim Górnikiem,
który to absolutnie nie
jest mu obojętny. W
niedzielnym meczu
wziął odpowiedzialność za klub, dumnie
dźwigając ciężar gry
na swoich barkach. Nie
gorzej prezentował się
sam Cechniak, który zaimponował w jednej z
akcji podaniem za plecami,
a w innych wsadami. Przede
wszystkim jednak świetnie
zatrzymał po bronionej stronie parkietu Piotra Niedź-

wiedzkiego, autora ledwie
8 „oczek”. WKK zamknęło
Krzysztofa Jakóbczyka na
dwóch celnych rzutach z gry
na dziesięć prób, ale zapomniało o sile zespołu, bo do
zdobywania punktów włączyli
się inni, choćby Maciej Koperski i Damian Durski. Ten drugi,
wychowanek Górnika, po-

kazał wielkie serce do walki,
grając z doskwierającym mu
urazem.
A co tam u wrocławian? Na
sześć minut przed końcową
syreną trener gości, Tomasz
Niedbalski, dał szansę głębokim rezerwowym. Mecz był
już wtedy rozstrzygnięty,
a szkoleniowiec go-

ści wyjątkowo szybko zaczął
oszczędzać swoich liderów.
Po chwili tym samym odpowiedział zresztą Grudniewski.
Niedzielny mecz miał jeszcze
jeden wydźwięk. Dosłownie,
bo z głośników wybrzmiał
doping kibiców, niesłyszany
w hali przy ul. Ratuszowej od
dawna. Ten zagrzewał koszy-

karzy do boju, negatywnie
wpływając na rywali, zatracających z każdą kolejną minutą
skuteczność z dystansu. Seria
z WKK nabiera rumieńców.
Kolejne dwa mecze, 1 i 2 maja,
we Wrocławiu. Rywalizacja
trwa do trzech zwycięstw.
Możliwe, że już po meczu numer cztery poznamy finalistę!
W drugiej parze Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk prowadzi z
Rawlplug Sokołem Łańcut 2:0.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – WKK Wrocław
88:66 (21:14, 22:13, 23:14,
22:25)
Górnik Trans.eu: Wróbel
21, Cechniak 12, Koperski
10, Durski 8, Jakóbczyk 7,
Zywert 7, Ratajczak 7, Malesa
6, Bojanowski 5, Makarczuk 3,
Stankiewicz 2, Niziński 0.
Dominik Hołda

My wierzymy! Wy też musicie!

Nie będziemy was karmić militarnymi wstawkami jak ta, że to tylko przegrana bitwa, a
wojna nadal trwa. Albo frazesami typu „co nas nie zabije, to nas wzmocni”. Dalecy jesteśmy od tego, żeby pitolić, że mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna.
Pierwszy mecz play-off Górnika z WKK był dla kibiców biało-niebieskich jak wyczekiwany film akcji. Reklamowany jako oskarowa produkcja z plejadą gwiazd. Po obejrzeniu
trailerów tak można było pomyśleć. Gdy jednak usiedliście przed telewizorami, okazało się,
że to gniot. Przed drugim meczem nastroje były niepewne jak u fanów muzycznych, wyczekujących na płytę swoich idoli, którym poprzedni krążek po prostu nie wyszedł. Muzycznie
był do bani. Zastanawialiście się, czy producent wraz z zespołem postarają się o lepszy album?
No i się postarali. I to jeszcze jak. Dali czadu! Wrócili do korzeni z ostrym, wyrazistym brzmieniem,
riffami, jakich dawno nie było i jakie lubimy najbardziej.
Teraz czekamy, by nasi w najbliższy weekend we Wrocławiu byli bardziej bezwzględni niż gangsterzy
u Tarantino w filmie „Wściekłe psy”. Żeby pokazali więcej energii niż członkowie zespołu Rage Against the
Machine (nazwa grupy nie jest tu przypadkowa) na niejednym koncercie.
My wierzymy, że panowie potraficie! Wy też uwierzcie! Ma być ogień. To jest play-off, a więc krew, pot i
łzy. Jeśli pokażecie, że jesteście fighterami, wtedy nawet gdy odpadniecie z dalszej rywalizacji, nikt nie będzie miał o
to do was pretensji. Ale kto tu myśli o odpadaniu.
Tomasz Piasecki
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