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Ludzie zakładają
często stroje ludowe do
kościoła lub na ważne
uroczystości
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Czy wiesz, że…
Parkowej Hotel Miejski „Sudety”. Został wybudowany

Fot. użyczone (Zbiory Pracowni Regionalnej Biblioteki pod Atlantami)

W marcu 1971 roku uroczyście otwarto przy ul.

przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Upr zemysłowionego za
kwotę prawie 41 mln zł.
Koszty budowy były wysokie
m.in. ze względu na trudne
warunki geologiczne. Był
to hotel pierwszej kategorii z 284 pokojami dla 340
osób. W każdym z nich były
telefon, radio i łazienka.
W obiekcie znajdowały się
też restauracja, kawiarnia,
fryzjer, pralnia, Pewex, kantor, bar nocny. Codziennie
organizowano dancingi, na
etacie utrzymywano dwie
orkiestry.
W hotelowej restauracji pracował Stefan Lawer, kelner pochodzący z
Kresów Wschodnich, prywatnie przyjaciel Henryka
Worcella (polski prozaik i
publicysta – przyp. red.).
Dzięki Lawerowi obsługa
była na najwyższym poziomie.
Hotel zamknięto w 2004
roku, bo nie był dostosowany
do nowych przepisów, m.in.
przeciwpożarowych. Od tego
czasu obiekt stoi niewykorzystany.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę
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Każdy znajdzie u nas coś dla siebie
Ten widok jest niesamowity, gdy we wtorkowy poranek, południe lub w
niektórych miejscach, późne popołudnie, WieszCo rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Wiemy, że na nas czekacie, a my czekamy na Was, drodzy
Czytelnicy. I dziękujemy, że jesteście z nami!
Bezpłatny Tygodnik Aglomeracji
Wałbrzyskiej WieszCo znów ma 28
stron. Będziemy to powtarzać na
każdym kroku. Wiemy, że niektórym z
tego powodu może się „ulewać”, ale
dlaczego mamy nie chwalić się czymś
porządnym, poczytnym i wyczekiwanym co tydzień? No niby dlaczego?!
Mamy czym się pochwalić, to się
chwalimy. Mnóstwo publicystyki, in-

trygujące felietony, satyryczne rysunki,
ciekawe wywiady, historia nieznana,
doniesienia z waszych gmin, konkursy,
porady, rozrywka, a do tego nieszablonowy sport, odważna kultura i
kalendarium najważniejszych imprez
z programem telewizyjnym oraz zdjęciami przesłodkich psiaków i kociaków.
Każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Bo
to gazeta dla każdego. Jeżeli czytacie
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te słowa i uśmiechacie się pod nosem,
bo nas nie znacie i uważacie, że to
takie zwykłe ble, ble, ble, taka gadka
szmatka dla zdobycia czytelników, sięgnijcie po WieszCo. Dajcie nam szansę.
Spróbujcie nas choćby przekartkować.
I co? Jesteśmy ciekawi, co powiecie?
Jasne, że nie jesteśmy perfekcyjni,
to i owo można nam zarzucić, ale na
pewno nie to, że się nie staramy i że

nie jesteśmy oryginalni. Bo baaardzo
wyróżniamy się na tle innych.
W każdej chwili możecie podzielić
się swoimi spostrzeżeniami. Piszcie
do nas na adres: redakcja@wieszco.
pl. Nie obiecujemy, że na wszystkie
maile odpiszemy, ale gwarantujemy, że
wszystkie przeczytamy. Wasze opinie
są dla nas najważniejsze.
Przypominamy jednocześnie, że co
wtorek możecie znaleźć nasz tygodnik
w około 150 punktach kolportażu niemal w całej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Od ponad miesiąca jesteśmy też w
Świdnicy i Świebodzicach. Zachęcamy
również do czytania nas online na stronie www.wieszco.pl. Tam też znajdują
się archiwalne numery gazety.
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POGODA
Wtorek 28.07
Temp. 28/16
zachmurzenie małe
Środa 29.07
Temp. 22/11
zachmurzenie duże
z przelotnymi
opadami
Czwartek 30.07
Temp. 20/10
zachmurzenie małe
Piątek 31.07
Temp. 19/10
zachmurzenie duże
Sobota 1.08
Temp. 23/13
słonecznie
Niedziela 2.08
Temp. 24/13
zachmurzenie małe
Poniedziałek 3.08
Temp. 23/13
zachmurzenie małe

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.

Jeleniogórski, legnicki i wałbrzyski to ośrodki, które wejdą w strukturę
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu.

niej Górze, Legnicy, Wałbrzychu
(z oddziałami terenowymi w
Kłodzku i Świdnicy), a także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Połączenie
wszystkich czterech ośrodków

ma przede wszystkim usprawnić
ich funkcjonowanie.
- Połączenie dolnośląskich
WORD-ów usprawni ich zarządzanie i ustabilizuje sytuację i
płynność finansową. Wspólnie

działające ośrodki będą też lepiej
zabezpieczone w razie jakichkolwiek sytuacji kryzysowych, które
mogą skutkować ich likwidacją –
mówi marszałek Cezary Przybylski.
Mimo wprowadzonych zmian
liczba działających ośrodków
egzaminacyjnych ma pozostać
taka jak obecnie. Połączenie
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu
Drogowego nastąpi 1 września
SCB
tego roku.

Fot. użyczone (UMWD)

Połączą „wordowskie” siły
O połączeniu dolnośląskich
WORD-ów zdecydował samorząd województwa dolnośląskiego. Obecnie na terenie
województwa działają cztery
takie jednostki: WORD w Jele-
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» Gdy rozmówca proponuje ci, że możesz
potwierdzić autentyczność dzwoniącego
policjanta pod numerem 112, zanim
zadzwonisz pod ten telefon, sprawdź, czy
rozłączyłeś poprzednią rozmowę

Halo, tu dzwoni oszust!
Myślicie, że was to nigdy nie spotka?! Że nie dacie się wywieść w
pole? Bzdura! Nawet nie wiecie, jak łatwo oszustom przychodzi wyłudzanie pieniędzy od seniorów, którzy gdy chodzi o życie lub zdrowie
najbliższych, są w stanie zrobić wszystko. Prawie tak jak pani Leokadia z Wałbrzycha.
Imię zmieniliśmy, bo jak
mówi córka naszej bohaterki, mama do dziś ma łzy w
oczach, gdy pomyśli, że mogłaby stracić oszczędności
całego życia. Nie chce o tym
rozmawiać, ale jej dzieci już
tak. – Dlatego, żeby tym,
przepraszam za wyrażenie,
skur…… nie udało się już
nigdy nikogo naciągnąć –
opowiada dziarska czterdziestokilkulatka. Razem z mężem
i bratem w porę zareagowali.
Był pewien deszczowy, majowy poranek. W domu pani
Leokadii zadzwonił telefon.
Była 11:00, może ciut później.
Starsza kobieta zaczynała ro-

bić właśnie obiad. Krzątała się
po kuchni, dopijała zrobioną
kilka chwil wcześniej herbatę. Odebrała połączenie. Po
chwili ciszy usłyszała w słuchawce męski głos. Był taki
miły i ciepły. Wzbudzał zaufanie. „Dzień dobry, dzwonię z
komendy miejskiej, nazywam
się…”, tu padło nazwisko,
ale pani Leokadia nie zapamiętała, bo od razu ugięły
się pod nią nogi. – Mama
później mi opowiadała, że od
razu pomyślała, że stało się
coś złego – mówi Iza, córka
pani Leokadii. Seniorka aż
usiadła z wrażenia na taborecie i dalej słuchała mężczyzny.

„Chciałem panią przestrzec,
że w związku z panującym
koronawirusem zgromadzone w banku oszczędności są
zagrożone” – ciągnął mężczyzna w słuchawce. „Żeby
policja mogła je chronić, potrzebny jest login i hasło”
– padło w słuchawce. Panią
Leokadię zmroziło, ale to
jeszcze nie było wszystko.
Uwiarygodniając „legendę”
mężczyzna, podający się za
policjanta, tłumaczył dalej:
„Na pani koncie bankowym
stwierdziliśmy nieudane próby
włamań, dlatego planujemy prowokację, aby złapać
oszusta”. – Moja mama od

razu chciała współpracować.
Wiadomo, dzwoni policja,
chcą złapać oszusta, to trzeba pomóc. Zapytała, jak ma
postąpić. Oszust tylko na to
czekał – Izie aż pięści zaciskają
się ze złości, gdy sobie o tym
przypomni.
Mężczyzna polecił następnie, dla weryfikacji całej „akcji”, zadzwonić na numer
alarmowy 112, zaznaczając
jednak, że kobieta ma to
zrobić z telefonu, przez który
rozmawia. – To był ewidentny sygnał, że mamy do czynienia z próbą wyłudzenia
pieniędzy. Oszust udając,
że się rozłącza, prawdopo-

dobnie puścił w słuchawce
nagrany sygnał rozłączenia
rozmowy, pozostając cały
czas na linii. Osoba słysząc
rozłączony sygnał w telefonie
bez odkładania słuchawki

wybrała numer 112 i w ten
sposób ponownie połączyła
się z oszustami – zaznacza
Marcin Świeży, oficer prasowy KMP w Wałbrzychu.
Dokładnie tak się stało, tylko,
że tym razem w słuchawce
pani Leokadia usłyszała już
inny głos, podający się za
dyżurnego jednostki policji.
Drugi z mężczyzn potwierdził wcześniej podane dane
osobowe przez oszusta,
poinstruował ponadto, co
należy zrobić, powiedział
o konsekwencjach w razie
braku współpracy i nakazał
czekać na kolejny telefon. Ten
zadzwonił dosłownie w ciągu
kilkunastu sekund. Trzeci z
oszustów poinformował, że
za chwilę seniorka zostanie
poproszona przez pracownicę banku o podanie loginu
i hasła do swojego konta.
Tak też się stało. Miły głos
kobiecy poprosił o dane. – Na
szczęście moja mama ich nie
ma w domu, bo gdyby nimi
dysponowała, raczej przekazałaby je oszustom. Musiała
więc zadzwonić do mnie,
bym login i hasło mogła jej
przekazać. Gdy usłyszałam
całą historię, od razu zorientowałam się, że to przekręt
– podsumowuje Iza.
To tylko jedna z „bajeczek”,
które wymyślają przestępcy.
Wyobraźnia oszustów jest jednak nieograniczona. Dlatego
bądźcie ostrożni. Taki telefon
może wam się przytrafić w
każdej chwili. Bądźcie wtedy
czujni. – Pod żadnym pozorem
nie udzielajmy informacji o
swoich kontach bankowych,
nie podawajmy haseł i loginów osobom trzecim, a już
tym bardziej przez telefon
– przestrzega Marcin Świeży.

Pamiętajmy!

Tomasz Piasecki

Policja nigdy nie informuje osób postronnych o podejmowanych działaniach. Nigdy też funkcjonariusze nie odbierają i nie przekazują pieniędzy!
Jak nie dać się oszukać? Co powinno cię zaniepokoić?
- ktoś mówi, że jest twoim wnuczkiem, krewnym i coś wydarzyło się:
wypadek, choroba;
- rozmówca rozłącza się, a za chwilę telefon dzwoni ponownie;
- ktoś mówi, że trwa akcja policyjna, która pozwoli zatrzymać oszustów;
- pada prośba o zachowanie wszystkiego w tajemnicy;
- pilnie potrzebne są pieniądze lub wartościowe rzeczy, jeśli nie masz
pieniędzy, pada prośba o zaciągnięcie kredytu;
- rozmówca prosi cię o przekazanie pieniędzy wskazanej osobie lub
wykonanie przelewu

FAKtY

Lokalny NFZ ma nową siedzibę
W 2004 roku podjęto decyzję o utworzeniu delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w Wałbrzychu. Teraz sprawy,
które wymagają wizyty w siedzibie NFZ, można załatwić w
nowej siedzibie.

jest wyjątkowa w skali kraju. I to została
otwarta w chwili, gdy jeszcze nie tak dawno
temu tygo miejscom groziło zamknięcie.
Rząd przygotował jednak nową strategię
rozwoju, którą później należało wprowadzić

w życie. Wybrano kierunek prowadzący w
stronę pacjenta.
- W pierwszej kolejności uruchomiliśmy
infolinię. Obecnie obsługa odbywa się
zarówno przez telefon, jak i inne środki
elektroniczne. Zostały też oczywiście tradycyjne sale obsługi - mówi Adam Niedzielski,
prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Uruchomiono więcej stanowisk indywidualnej obsługi. To pozwala 19 pracownikom
przyjąć rocznie blisko 80 tysięcy pacjentów.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Od jakiegoś czasu funkcjonuje nowa
siedziba wałbrzyskiego NFZ. Została przeniesiona z budynku przy Al. Wyzwolenia
na ul. Kościuszki, niedaleko Rynku. Według
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
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Wyciągają ciężkie działa
Może zacznijmy, biorąc pod uwagę dalszą część tekstu, tak trochę
niestandardowo i z innej beczki, niż zasadnicza część felietonu.
Kawałek wskazówki zegarka zatrzymanego niedawno Sławomira N.
lub gram sierści kota Jarosława Kaczyńskiego temu, kto odgadnie,
o co chodzi z nowym budżetem UE. Bo my nic z tego nie rozumiemy.

Zaczniemy poważnie, jak poważnie bywa na ślubie. Na przykład drugim z kolei kościelnym, bo
pierwszy udało się jakoś unieważnić
i można było ponownie stanąć na
kobiercu w sanktuarium. Tym słynnym w krakowskich Łagiewnikach.
Tak jak można jeszcze raz i jeszcze
raz stawać do negocjacji, w których
stawką są wagony wymarzonej
waluty, mającej pomóc w koronakryzysie. Choć porównanie może
nie jest na miejscu, ale zależało nam
na dodaniu powagi sprawie.
Miało być o unijnym budżecie. I
jest. No więc osiągnęliśmy sukces
na szczycie UE, czy go nie osiągnęli-

śmy? Zależy, gdzie ucho przystawić.
Według premiera Morawieckiego
nie będzie bezpośredniego powiązania wydawania przez Brukselę
góry euro z praworządnością w
krajach Wspólnoty. Zdaniem pewnej
Ursuli, której nazwisko Polakom
kojarzy się z mistrzem Ulrichem von
Jungingenem, poległym na polach
Grunwaldu, po raz pierwszy jednym
z kryteriów przy podziale środków
UE będzie jednak praworządność.
No to jak jest? Unia przed przelaniem miliardów zbada, czy jesteśmy
krajem prawa i sprawiedliwości,
a także przyjrzy się francuskiej
demokracji, w której policjanci

napierdzielając ludzi w żółtych
kamizelkach, wyglądali niczym
oprawcy okładający Kunta Kinte w
serialu „Korzenie”? Mamy wrażenie,
graniczące z pewnością, że przeciętnego „Kowalskiego” unijny budżet
na razie tyle obchodzi, co dzieci fakt,
czy we wrześniu pójdą do szkoły.
Serio, wcale nie przesadzamy.
Tymczasem wojna dwóch obozów
trwa w najlepsze, a na światło dzienne wyłażą coraz to smaczniejsze
kąski. To jak przy posiłku. Aperitif
już był, teraz wjeżdżają przystawki.
Strach pomyśleć, jaką zupę dostaniemy za chwilę. A przecież jest
jeszcze danie główne, a potem de-

ser. Grillowany Sławomir N. spędził
niedawno noc na dołku. Pamiętacie
gościa, który może i haratał w gałę
z Tuskiem, ale bardziej był znany z
tego, że zapomniał do oświadczenia
majątkowego wpisać kilku drogich
zegarków. Wartość choćby jednego
takiego „sikora” kilkukrotnie przekracza cenę oglądanych przez was na
otomoto samochodów, do których
wzdychacie przed ekranami komputerów. Były minister transportu w
rządzie PO-PSL usłyszał niedawno
zarzuty dotyczące m.in. kierowania
zorganizowaną grupą przestępczą, a
także m.in. żądania i przyjmowania
łapówki na… Ukrainie. „Masa”,

Fot. (red)
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albo inny „Słowik”, by się takiego
oskarżenia nie powstydzili. W myśl
zasady „show must go on” facetem zajęła się polska prokuratura,
zabierając część śledztwa braciom
Ukraińcom. Nie chcemy odlecieć z
porównaniami, ale jeśli potwierdzą
się zarzuty (choć pamiętajcie, że
jest coś takiego jak domniemanie
niewinności), dawny minister będzie
miał czas, żeby w dedykowanej tylko
jemu salce telewizyjnej, obejrzeć
kilkanaście tysięcy odcinków serialu
„Żar młodości” (tytuł wybraliśmy nie
tak znów przypadkowo) i ciurkiem
całą Ulicę Sezamkową nadawaną od
1969 roku. Zatrzymanie Sławomira
N. to dla naszego wymiaru sprawiedliwości jak wygrana w Totka. Skoro
jest dobra aura, radzimy, żebyście
odważyli się wreszcie i zagadali
dziewczynę z sąsiedztwa, która od
dawna wam się podoba, albo kupili
od handlarza samochód bez „przekręconego” licznika. Ostatni okres
sprzyja szczęściu. Mogą zdarzyć się
rzeczy nawet niemożliwe.
Czarne chmury zebrały się też nad
Jackiem Kurskim, a w zasadzie nad
jego synem. Jakaś dziewczyna oskarżyła latorośl byłego prezesa TVP, że w
dzieciństwie miała być przez chłopaka
molestowana i gwałcona. Do sytuacji
podobno miało dochodzić podczas
wspólnych wakacji obu rodzin, a
dziewczynka miała wówczas 7-8 lat.
K…, przecież to bardziej obrzydliwe, niż gdybyście usłyszeli, że wasz
dziadek był w Wehrmachcie i brzmi
jak materiał dla magazynu Skandale.
Uszczypnijcie nas szybko, czy to się
dzieje naprawdę? Z jednej strony, dziś
dorosła kobieta, może przecież zmyślać. No pewnie, że może i obrzucać
błotem na lewo i prawo, bo śledztwo
dwukrotnie już umarzano. Z drugiej
zaś podobno próbowano wpłynąć na
rodzinę pokrzywdzonej, żeby sprawie
ukręcić łeb. To trochę jak z mieszaniem
herbaty, którą zapomnicie posłodzić.
Możecie napieprzać łyżeczką, a i tak
nic z tego nie będzie.
W obu przypadkach unikamy daleko idących prognoz, że ten wyjdzie
cało z afery, a tamten nie, lub odwrotnie. Że jednemu kiedyś zacznie
żreć, a innemu nie, bo to trochę jak
wróżenie z fusów i wylewanie wosku
w jednym. Zachowując gastronomiczną narrację, przyznacie, że skoro takie
„przystawki” wjeżdżają już na stół, to
nie tylko coś jest nie tak z podającymi
je kelnerami, ale też z samymi potrawami i biesiadnikami również.
Tomasz Piasecki
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Trzynastolatek spowodował kolizję
Wsiadł za kierownicę samochodu osobowego, chociaż ma dopiero 13
lat, a po przejechaniu kilkuset metrów uderzył pojazdem w betonowy
płot.

Małoletni kierowca wsiadł za
kółko i postanowił wyjechać na
drogę, poruszając się ulicami
Sobięcina w Wałbrzychu. Jego
podróż zakończyła się już po

kilkudziesięciu sekundach, gdy
skręcając z ul. 1 Maja w ul. II
Armii uderzył w betonowy płot.
Na szczęście nastolatkowi nic
poważnego się nie stało.

Wałbrzyscy policjanci ustalili,
że młody mieszkaniec naszego
miasta ukradł kluczyki od samochodu swojej sąsiadce, gdyż chciał
się nim „tylko” przejechać. Teraz

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

» Dzięki tej dziewczynie udało się
zebrać kilka tysiaków dla zwierzaków

13-latek odpowie za ten czyn i czekają go poważne konsekwencje.
Przypominamy, że według ustawy
o postępowaniu w sprawach
nieletnich wobec osoby popełniającej czyny karalne (po ukończeniu 13 lat, ale nie skończeniu 17
lat), mogą być stosowane środki
wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia
w zakładzie poprawczym.

ca. W nosie mamy, że od jej
zakończenia minął ponad
miesiąc. Efekt się liczy, a ten
przeszedł najśmielsze oczekiwania. Zaraz będzie o tym
efekcie, ale jeszcze chwilę
poczekajcie. Najpier w o
samej akcji. Przez specjalnie
utworzoną grupę publiczną
na Facebooku wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt
można było licytować pozyskane od darczyńców fanty
– vouchery na imprezy lub
usługi i dary rzeczowe, w
tym książki, biżuterię, gry i
zabawki. Licytacja, wiadomo, polegała na przebijaniu
zaproponowanych cen. Robiono to w komentarzach
pod każdym wystawionym
fantem. Ostatni komentarz z
najwyższą zaproponowaną
kwotą wygrywał. Nie dziwicie się chyba, że wielu było
gotowych zapłacić sporo.

SCB

Teraz uwaga! W ramach
bazarku zebrano prawie
8 tys. zł! Psiakom i kociakom, gdyby rozumiały o co
chodzi, na pewno oczka by
się zaświeciły. Pieniądze
pr zeznaczono na zakup
drogich leków dla psów i
kotów, specjalistycznej karmy dla zwierząt przewlekle chorych, kosztownych
obroży przeciwpchelnych i
przeciwkleszczowych, żwirku dla kotów oraz innych
niezbędnych r zeczy dla
schroniska.
Co ważne, nie była to
pierwsza tego typu akcja.
Przed laty inna wolontariuszka Anna Szczecińska-Godyń
realizowała podobne bazarki, dzięki którym także udało
się pomóc wielu zwierzętom.
Nie mając za dużo czasu,
aby regularnie odwiedzać
schronisko, można pomóc

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

6

w inny sposób. Już wiecie w jaki. Bazarek udało
się zrealizować także dzięki zaangażowaniu samych
pracowników placówki oraz
ogromnemu wsparciu darczyńców – firm, instytucji
i osób fizycznych, chętnie
przekazujących atrakcyjne
fanty na licytacje.
Szczegóły na temat bazarku znajdziecie na profilu
facebookowym Schroniska
dla Zwierząt w Wałbrzychu.
Warto go śledzić, bo dzięki
niemu dowiecie się o kolejnych tego typu akcjach. A że
będą, to już pewne. Osoby,
firmy i instytucje chętne do
przekazania fantów na bazarek mogą kontaktować się
z Anną Bąk-Stanną, poprzez
grupę publiczną bazarku na
profilu FB wałbrzyskiego
schroniska.
ToP

Bazarek to nie tylko
pietruszka i ziemniaki

Wiadomo, każda pomoc
jest ważna. Akcjom pomagającym poprawić los bezdomnych zwierząt trzeba
tylko przyklasnąć. I wrzasnąć
B-R-A-W-O! Tak głośno, żeby
inni usłyszeli i być może podchwycili pomysł.

Dziewczyna, która zorganizowała bazarek dedykowany Schronisku dla
Zwierząt w Wałbrzychu, nie
szuka rozgłosu. Pomaga,
bo uważa, że tak trzeba,
a na co dzień jest wolontariuszką. Super, ale my

postanowiliśmy nagłośnić
sprawę, bo takie inicjatywy
i postawy należy chwalić.
Co z tego, że Anna Bąk-Stanna (tak nazywa się
dziewczyna) zorganizowała
bazarek dla psów i kotów
między 15 maja a 14 czerw-

REKLAMA

No bo z czym, jak nie z torbami wypchanymi warzywami i owocami kojarzy wam się to słowo? Okazuje się, że
to także forma pomocy czworonogom.
Tak, tak! Organizowane bazarki w internecie cieszą się wielką popularnością.
Ludzie wchodzą, licytują różne przedmioty, a uzyskane w ten sposób pieniądze trafiają dla potrzebujących pupili.
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Niepodległości doczeka się remontu
Dzięki porozumieniu z zarządcą, Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, miasto Świdnica wzięło na siebie
przygotowanie przebudowy alei Niepodległości. Drogi, która od wielu lat aż prosi się o remont.

do ulicy Nauczycielskiej i w
ostatnim etapie pozostanie
do zrealizowania fragment do
skrzyżowania z placem Grunwaldzkim – informuje rzecznik
UM w Świdnicy, Magdalena
Dzwonkowska.

Szacowany koszt tylko pierwszego etapu inwestycji to ok. 5
mln zł, z czego 70% środków
pokrywa zarząd województwa,
a 30% miasto Świdnica. Teraz
czekamy na złożenie wniosku o
pozwolenie na budowę. Termin

będzie oczywiście zależny w
dużym stopniu od instytucji opiniujących i wydających decyzje.
– Mamy nadzieję, że nastąpi to
najpóźniej w połowie września
tego roku – dodaje Magdalena
KaR
Dzwonkowska.

Fot. wizualizacja (UM Świdnica)

- Zadanie podzielone zostało na trzy etapy. Pierwszy z
nich obejmie odcinek od placu
Wolności do skrzyżowania z ul.
8 Maja. W kolejnym przebudowany zostanie odcinek od
skrzyżowania z pl. 1000-lecia

Fot. użyczone (UM Świdnica)

» Świdniczanie zdecydowali, że w tym miejscu powinien
stanąć pomnik Bolka Świdnickiego

W Świdnicy postawią Bolka
Wiadomo już, co stanie na skwerze Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy. Propozycji było
wiele, trzy jednak wybiły się ponad pozostałe. Było burzliwie, było interesująco. Stanęło jednak na tym, że w mieście pojawi się pomnik Bolka Świdnickiego.
W konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania skweru Lecha
Kaczyńskiego, znajdującego
się w historycznym centrum
miasta u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej
złożono 1198 ankiet, w tym
407 papierowych i 791 elektronicznych. Powołany przez
prezydent miasta zespół,
po ich analizie i weryfikacji
stwierdził, że oddano 947
ważnych głosów. Dodajmy, że
konsultacje były prowadzone
od 3 do 18 marca oraz od
27 maja do 26 czerwca tego

roku. Wygrała propozycja
postawienia pomnika Księcia
Bolka Świdnickiego, złożona
przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej. Skwer
znajduje się u zbiegu ulicy Żeromskiego, Kotlarskiej i Muzealnej, w miejscu, gdzie przed
wojną istniał pomnik marszałka polnego von Moltke.
- Od Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej zależeć
będzie, w jakim terminie pojawi się tam pomnik, jaki będzie
jego projekt i skąd pochodzić
będzie finansowanie na realizację pomysłu. Miasto nie

będzie partycypowało w kosztach jego budowy – informuje
Mateusz Jadach z biura prasowego prezydent Świdnicy.
Urząd natomiast przystąpi
do przygotowania wstępnej
koncepcji zagospodarowania
całego skweru mając na uwa-

dze sugestie i uwagi, jakie
zgłaszali mieszkańcy wypełniając ankiety. - Przypomnę, że
oprócz wskazania w ankiecie
jednego z trzech pomysłów
pomników, mieszkaniec mógł
zgłosić swoje własne propozycje i spostrzeżenia co do przy-

szłego wyglądu tego 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 przypomina-

Biorący udział w konsultacjach zagłosowali następująco:
• Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego – propozycja złożona przez Społeczny Komitet Patriotyczny w
Świdnicy – 94 głosy
• Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego – propozycja złożona przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej
– 650 głosów
• Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – propozycja złożona przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy – 127 głosów.
76 ankietowanych nie wskazało na żadną z powyższych propozycji.

jącego ten z kultowego serialu „Czterej pancerni i pies”
– dodaje Mateusz Jadach.
Kim był Bolko? Śpieszymy
wyjaśnić, że Bolko II Mały
(ur. między 1309 a 1312 rokiem – zm.28 lipca 1368 r.)
był księciem świdnickim. Syn
Kunegundy Łokietkówny i
Bernarda Świdnickiego. Wnuk
króla Polski, Władysława I
Łokietka i królowej Jadwigi
Bolesławówny. Siostrzeniec
Kazimierza III Wielkiego. Jako
jedyny książę na Śląsku nie
został lennikiem króla Czech.
KaR

FAKtY
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Rusza projekt granitowej obwodnicy!
Gmina Strzegom udzieli pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu.
Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania „Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego z
miejscowości na terenie gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów”.

Na taką wiadomość mieszkańcy
Strzegomia czekali od dawna. – Konieczność budowy obwodnicy jest
niezbędna, żeby odciążyć miasto

oraz sąsiadujące miejscowości z
intensywnego ruchu związanego z
transportem granitu. W trakcie wizyty
zarząd województwa przekonał się o

skali problemów mieszkańców gminy, z której co roku wywożonych jest
4 mln ton kruszyw – mówi burmistrz
Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

Województwo ze swojego budżetu wyda 1,5 mln zł na to zadanie. Taką samą kwotę przeznaczy
Strzegom. Warto wspomnieć, że
charakter inwestycji, obejmujący
swoim oddziaływaniem nie tylko
gminę Strzegom, ale również sąsiadujące z nią gminy Dobromierz
i Mściwojów, jest ponadlokalny. To
jedna z najważniejszych inwestycji,
jaka będzie realizowana na terenie
KaR
Strzegomia od lat.

Fot. materiały prasowe

» Mieszkańcy nie chcą mieć „pod
nosem” pędzących samochodów

S5 z wielkimi problemami
Wariantów budowy drogi ekspresowej S5 jest aż 9. Cztery z nich są
najwyżej notowane. Jeden z nich to tzw. wariant brązowy (najbardziej
prawdopodobny), gdzie trasa przebiegać miałaby pomiędzy miejscowościami Niegoszów i Wilków, Marcinowice i Gruszów. I tu zaczynają
się problemy, ponieważ ekspresówka przebiegałaby około 150 metrów od zabudowań, na co mieszkańcy gminy Marcinowice nie wyrażają zgody.

- Jako mieszkańcy Marcinowic, Stefanowic i Gruszowa stanowczo protestujemy
przeciwko korytarzowi drogowemu o oznaczeniu S5W2a
– w wersji pomiędzy Marci-

nowicami, Stefanowicami i
Gruszowem – w ramach projektowanej trasy S5 (korytarz).
Jesteśmy zaskoczeni nagłą
zmianą przebiegu wskazanego korytarza drogowego. By-

liśmy przekonani, że, z uwagi
na pierwotne założenia, rozważany przebieg trasy nie
będzie wpływać negatywnie
na środowisko przyrodnicze i
kulturowe gminy Marcinowice

oraz na naszą społeczność
lokalną – mówią ludzie.
Doszło do spotkania niezadowolonych mieszkańców
Marcinowic z wójtem gminy,
jak i dyrektor GDDKiA. Powie-

dzieć, że było burzliwe, to jak
nie powiedzieć nic... Oburzeni
mieszkańcy głośno i dobitnie
wyrażali swoje niezadowolenie. Warto tu przypomnieć,
że plany przebiegu nowej

Fot. KaR
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drogi ekspresowej były w
ostatnich miesiącach oprotestowywane przez przedstawicieli wielu gmin. Przeciwko
dwóm wariantom stanowczo
sprzeciwiali się chociażby
mieszkańcy gminy Żarów.
Wśród kontrowersji znalazły
się: zagrożenie dla terenów
leśnych, osiedli mieszkaniowych i złóż kopalnianych.
Później protestowali także
mieszkańcy Szymanowa w
gminie Dobromierz.
- Wielu z nas jest zupełnie
zaskoczonych takim przebiegiem drogi, a zdecydowana
większość nie miała żadnych
szans i możliwości na wyrażenie swojej opinii. Emocje
podczas rozmowy wskazują
na ogromną determinację i
niezadowolenie. Mamy nadzieję na ponowne wytyczenie korytarza. Będziemy
reagować, gdyż mogliśmy
usłyszeć sugestię od dyrektor
GDDKiA, że ta opcja nie jest
zupełnie zła, ponieważ choćby
„w Warszawie ekspresówki
biegną tuż pod blokami” –
mówi Katarzyna Korta-Waz,
jedna z inicjatorek spotkania
w Marcinowicach.
Wielokrotnie powtarzano,
że warto rozważyć zmianę
przebiegu korytarza poprzez
jego usytuowanie pomiędzy
Marcinowicami a Zebrzydowem (znacznie większa odległość 1200 metrów między
tymi miejscowościami, niż
pomiędzy Stefanowicami a
Marcinowicami) i dalej pomiędzy Pszennem a Miłochowem.
Lokalizując na tym obszarze nową drogę, docelowo
można byłoby ją połączyć z
planowaną, długo wyczekiwaną południową obwodnicą
Świdnicy. Wówczas również
mieszkańcy Świdnicy skorzystaliby na takim rozwiązaniu
komunikacyjnym.
Zarówno wójt Marcinowic,
jak i dyrektor GDDKiA zapewniali, że wszystko jest jeszcze
otwarte, a wytypowane korytarze dają dużą możliwość
na takie wytyczenie przebiegu
drogi, który będzie nie tylko
ekonomiczny, ale też najmniej
kolizyjny dla ludzi i przyrody.
Nic nie jest jeszcze przesądzone.
KaR
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Folklor to nie nuda!

Nie będę ściemniać, znamy się
ze szkoły. Pamiętam, że w liceum
zagrałaś epizod w kręconym w
Wałbrzychu filmie „Sztuczki”. Jak
się czułaś przed kamerą?
- To był dokładnie dwusekundowy
epizod na ekranie. Straciłam cały
dzień i zarobiłam 50 złotych (śmiech).
Cała historia z tym filmem jest zresztą
związana z Zespołem Pieśni i Tańca
„Wałbrzych”. Casting odbywał się
w naszej ówczesnej siedzibie na
Białym Kamieniu. Kompletnie mnie
nie ciągnęło przed kamerę, ale pani
instruktor oraz koleżanki z zespołu
zachęcały, by spróbować. Aktorstwo
to inny sposób wyrażania siebie.
Choć na scenie czasem musimy grać,
to moim przekaźnikiem emocji jest
zdecydowanie bardziej taniec.
W marcu planowaliście z zespołem dużą imprezę pt. „Po drugiej
stronie folku”, ale przygotowania
przerwał wybuch pandemii. Podobno chcieliście udowodnić, że
folklor to nie nuda?
- Zdecydowanie tak! Trochę kombinowaliśmy z folklorem na różnych
płaszczyznach. Planowaliśmy pokazać go w wariacjach, na przykład z
tańcem współczesnym, jazzem, czy
tango! Miały być też wspomnienia z
naszych wielkoformatowych projektów realizowanych przy współpracy
Filharmonii Sudeckiej i Dolnośląskiej.
Zaszaleliśmy i młodzież była zachwycona tymi wszystkimi nowościami.
W programie znalazł się m.in. taniec
piratów z elementami tańców kaszubskich do muzyki współczesnej,
czy historia przemęczonej pracownicy korporacji ujęta w... oberku.
Połączyliśmy także tango z tańcami
góralskimi. Impreza miała odbyć się
w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Bilety sprzedawały się jak
świeże bułeczki. Jedno jest pewne
– to będzie jeden z pierwszych projektów, który ruszy, gdy wszystko
wróci już do normy.
W tym roku Zespołowi Pieśni
i Tańca „Wałbrzych” stuknęło 65
lat. Piękna rocznica, którą zamierzaliście w lipcu świętować dużym

koncertem w Aqua-Zdroju. Znowu
na przeszkodzie stanął koronawirus. Co teraz?
- Nie wyobrażam sobie, by ten
jubileusz miał się nie odbyć. Zależy
nam na organizacji uroczystego
koncertu. Co 5 lat na kolejne rocznice
zjeżdżają absolwenci zespołu z całego świata. Tak samo miało być teraz.
Absolwenci wzięli urlopy, pobukowali bilety lotnicze. Spodziewaliśmy
się gości między innymi z Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Australii, ze Wschodu. Huczne obchody przełożymy
pewnie na kolejny rok. W tegorocznych planach mieliśmy też „Kopalnię
Folkloru”, międzynarodowy festiwal
z zespołami z Ukrainy, Mołdawii, czy
też z różnych regionów Polski, od
Kurpi, przez Pomorze, aż po Dolny
Śląsk. Wznowimy ten format w
przyszłym roku, w okresie wakacyjnym. Nic po łebkach. Wychodzę z
założenia, że lepiej nie porywać się
z motyką na słońce. Lepiej dać sobie
więcej czasu na przygotowania i poczekać na bardziej sprzyjające okoliczności. Sytuacja finansowa zespołu
jest aktualnie trudniejsza, zresztą jak
wszystkich instytucji kulturalnych. Do
tego musimy pamiętać, że taki koncert wymaga od nas bardzo dobrego
przygotowania fizycznego. Po dłuższej przerwie czeka nas więc praca
od podstaw nad kondycją, a także
nad przypomnieniem poszczególnych choreografii. Taniec, wirowanie,
skakanie i podnoszenia w nierzadko
ważących po kilka kilogramów strojach wymaga siły i gibkości.
Wasz zespół prowadzi zajęcia
także dla dzieci. Jak przekonujecie
najmłodszych do tańców ludowych? To chyba trudne?
W całości nasz zespół liczy ok. 120
członków. Grupy zaczynają się już od
trzylatków. Najmłodszych nie trzeba
przekonywać. To robią rodzice. Oczywiście, chłopców jest nieco mniej, ale oni
też, gdy już pojawią się na zajęciach,
szybko łapią bakcyla. Trudniej jest
przyciągnąć młodzież. Ta podchodzi do
folkloru z dystansem, chociaż zdarzają
się przypadki, że nawet w wieku na-

Fot. użyczone (Beautifolk)

O tym, jak pasja i kreatywność
odnajdują się w czasach pandemii opowiedziała nam Sylwia Sałamaj, główna instruktorka z Zespołu Pieśni i Tańca
„Wałbrzych”. Nie będzie tylko
o tańcu i folklorze, ale też o
filmie, pewnym jubileuszu i…
facetach.

stoletnim ktoś zakochuje się w nim po
uszy. Mamy w zespole chłopaka, który
dołączył do nas jako szesnastolatek.
Nie dość, że się roztańczył, otworzył, to
jeszcze tematyka wciągnęła go na tyle,
że chce się tym zajmować zawodowo,
planuje studiować etnografię. Zdarza
się, że członkowie zespołu łączą się w
pary, a po latach przyprowadzają na
próby swoje pociechy. Dochodzi do
zmiany pokolenia, kontynuacji, zaczyna się kształtować wspaniała rodzinna
tradycja. Ja sama jestem przykładem
takiego „zespołowego dziecka”. Moi
rodzice poznali się w Zespole i oboje
pracowali wiele lat jako instruktorzy.
Zespół Pieśni i Tańca kojarzy się
polonezem, mazurem, kujawiakiem, oberkiem. Który z nich jest
twoim ulubionym?
- Brawo! Wymieniłeś prawie
wszystkie tańce narodowe! Jestem
z tego powodu przeszczęśliwa, zabrakło tylko krakowiaka (śmiech).

» - Gdzie u nas znajdziesz dobrze
tańczących facetów – pyta się
zawadiacko Sylwia Sałamaj
z Zespołu Pieśni i Tańca
„Wałbrzych”

Niestety, bardzo mało osób potrafi
je wymienić. Szczytem absurdu jest,
gdy w gronie polskich tańców narodowych wymienia się polkę (taniec
czeski – przyp. red.). Oczywiście, w
wielu regionach tańczono różne polki,
ale nie jest ona tańcem narodowym.
Osobiście uwielbiam kujawiaka i oberka, choć bardzo się od siebie różnią.
Kujawiak jest romantyczny, liryczny,
pełen miłości. Oberek z kolei skoczny,
szalony i wirujący.
Czy możemy wyróżnić tańce
dolnośląskie?
- Ze ściśle dolnośląskim folklorem
łączy się większe wyzwanie. Historia
naszego regionu jest wielokulturowa, dlatego też jest trudniej się do
niego dokopać. Jako dolnośląski
taniec możemy wymienić jedlinioka.
Jest bardzo prosty, świetnie sprawdza się na weselach i zabawach. U
nas jednak mało kto o nim słyszał,
bo jest problem z utożsamianiem

się z bogactwem narodowym czy
regionalnym. Folklor jest żywy na
Podlasiu lub w Tatrach, czy na Kaszubach. Tam jest on naturalną częścią
życia. Ludzie zakładają często stroje
ludowe do kościoła lub na ważne
uroczystości, dla mężczyzn taniec
ludowy jest często formą wyrażania
męskości. A u nas gdzie znajdziesz
dobrze tańczących facetów? W
naszych stronach folklor to wciąż,
niestety, pewna egzotyka, „obciach”.
Jakie plany ma Zespół Pieśni i
Tańca „Wałbrzych” na drugą połowę 2020 roku?
- Startujemy w sierpniu. Uruchomimy wtedy również grupy naborowe.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Przymierzamy się
także do nagrania płyty. A pod koniec
roku? Przedsmak tego, co zamierzamy zaprezentować na koncercie
jubileuszowym.
Rozmawiał Dominik Hołda
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#odkrywajlokalnie

Wiemy, że spacer po Świdnicy bardzo
wam się podobał, zapraszamy więc na
kolejną wycieczkę w ramach cyklu #odkrywajlokalnie. To, co zobaczycie i czego dowiecie się 1 sierpnia podczas wędrówki w Szczawnie-Zdroju, może was
zaskoczyć.
Nasz cykl prezentujemy
przy współpracy z Lokalną
Organizacją Tur ystyczną
Aglomeracji Wałbrzyskiej,
zabierając was co tydzień
na bezpłatną wyprawę.
Co ma wspólnego Szczawno-Zdrój z Sopotem, jaka jest

historia słynnej rzeźby psa
ukrytej w Parku Zdrojowym,
gdzie odnajdziemy w uzdrowisku styl tyrolski i czy to
prawda, że kiedyś znajdowały
się tu pola golfowe? To tylko
niektóre pytania, na które
na pewno odnajdziemy od-

powiedź podczas otwartego
spaceru po Szczawnie-Zdroju,
który zaplanowano 1 sierpnia
o godz. 11.00
Spacer po uzdrowisku rozpoczniemy od spotkania
pod Restauracją Bohema
przy w Parku Zdrojowym

Fot. użyczone (LOT AW/Marcin Jagiellicz)

W sobotę nie
ma nas w domu

» Odkrywajmy piękne zakątki regionu. Już 1 sierpnia
zapraszamy na bezpłatną wycieczkę do Szczawna-Zdroju

– czyli od samego centrum
uzdrowiska, gdzie znajdują się: Teatr Zdrojowy im.
Henr yka Wieniawskiego,
Hala Spacerowa i Pijalnia
Wód Mineralnych. Z tymi
zabudowaniami sąsiaduje

przez Park Szwedzki dojdziemy do Kompleksu Dworzysko, gdzie znajduje się
stadnina koni, a także hotel,
restauracja i kawiarnia.
No to w drogę!
Red

Soboty z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.08.2020 – Szczawno-Zdrój – „Spacerem po zdroju”
(Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych, Hala Spacerowa, Dom Zdrojowy, Park Szwedzki, Dworzysko)
Start: godz. 11.00 w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju, przed
Restauracją Bohema
Planowany czas wycieczki – około 3 godzin

Nasza
dobr a
woda

Fot. użyczone (Wodociągi Wałbrzych)

» Jesienią 1823 roku
postanowiono wykopać
nową studnię w pobliżu
źródła przy kościółku
Matki Boskiej Bolesnej

Pompa od strony kościółka
W naszej kampanii prowadzonej wspólnie z Wodociągami Wałbrzych
tyle piszemy o suszy, zmianach klimatycznych, oszczędzaniu wody, a
jeszcze nie zająknęliśmy się o historii. Pomyśleliśmy „przecież to nie
będzie ciekawe”. Wręcz przeciwnie. Zresztą przekonajcie się sami.
Nie jest łatwo zacząć i opisać w
skrócie tak rozległy temat. Spróbujemy. Wałbrzyszanie zamieszkujący dawniej domy wokół rynku
zaopatrywali się początkowo w
wodę głównie ze źródła wypływającego w miejscu, gdzie dziś stoi
kościółek Matki Boskiej Bolesnej.

Park Zdrojowy z charakterystyczną górującą nad
uzdrowiskiem Wieżą Anną.
Następnie przejdziemy w
kierunku Parku Szwedzkiego,
po drodze mijając zabytkowy
Dom Zdrojowy. Przechodząc

Takie jest przypuszczenie. Prawdopodobnie najstarsza sieć wodociągowa składała się z otwartych
koryt drewnianych, prowadzących
wodę grawitacyjnie do Rynku. W
innych częściach miasta do zaopatrzenia w wodę służyły studnie
zlokalizowane na poszczególnych

nieruchomościach. Niektóre z nich
musiały mieć nawet dość znaczną
wydajność, skoro w 1746 roku
(niewykluczone, że już wcześniej)
woda wypływająca ze zdroju w
ogrodzie bakałarza przy dzisiejszej
ul. Moniuszki została skierowana
tą ulicą na teren plebanii kościoła

parafialnego, którą całkowicie
zaopatrywała.
Najstarsze publiczne wodociągi
doprowadzały wodę do dwóch
zbiorników w Rynku z ujęć znajdujących się powyżej dzisiejszej ul.
Poleskiej (Härtelgraben) i obszarze
należącym do parafii katolickiej
(Katholische Pfarrwidemut) przylegającym od północy do majątku
Czettritzów. W 1783 roku, za pozwoleniem właściciela ziemskiego, wybudowano nowy wodociąg od ujęcia
zlokalizowanego po lewej stronie
(patrząc od Rynku) ul. Moniuszki i
poprowadzono na pl. Kościelny, a
stąd do zbiornika w północno-zachodniej części Rynku. W XIX wieku
na nowo została uruchomiona wykorzystywana już wcześniej tzw. „Studnia Wołowa” istniejąca na „Bladej
Łące” położonej poza ogrodami przy
pałacu Czettritzów (teren między
obecną ul. Młynarską i jej przedłużeniem – ul. Skargi i ul. Moniuszki).
Jesienią 1823 roku postanowiono
też wykopać nową studnię w pobliżu
źródła przy kościółku Matki Boskiej
Bolesnej i wyposażyć ją w pompę.
To wszystko było jednak za mało.
Korzystano też z wody dostarczanej z

Nowoglinickiego Potoku (Neuhainer
Flüßchen), ujęć na łąkach Mühlwiese
i Leuschnerwiese, a także z terenów
w rejonie dzisiejszej ul. Świdnickiej
(za zgodą właścicieli dóbr Nowego
Dworu).
Tymczasem po długich negocjacjach prowadzonych przez władze
miasta z Zarządem Książęcych Kopalń, 5 marca 1859 roku doszło
do zawarcia umowy. Wałbrzych
zobowiązał się wybudować nowy
wodociąg dostarczający wodę z
rejonu ul. Świdnickiej (Bärengrund) i
rozbudować istniejący układ wodociągowy na Nowym Gliniku tak, aby
miasto zostało całkowicie zaopatrzone w wodę, m.in. doprowadzając ją
do dzisiejszej al. Wyzwolenia. Z kolei
10 marca 1859 roku radni miejscy
podjęli uchwałę o budowie nowego
wodociągu i jego realizację powierzyli Komisji Budowlanej. Łącznie na
planowaną inwestycję zgromadzono
ok. 25 tys. talarów, zakładając zastosowanie do budowy wodociągu
tanich rur drewnianych. Odtąd do
zaopatrzenia miasta w wodę miały
służyć trzy przewody. Ale o tym w
kolejnym odcinku.
ToP

BOGUSZÓW-GORCE

Strażacy się szkolili
Przez trzy dni na terenie Boguszowa-Gorc PSP
w Wałbrzychu prowadziła ćwiczenia gaśnicze
dla swoich jednostek oraz jednostki OSP Boguszów.

Założenia do ćwiczeń obejmowały powstanie pożaru w trzypiętrowym budynku mieszkalnym.

Podczas akcji doskonalono umiejętności kierowania działaniami
na szczeblach interwencyjnym i

taktycznym, doskonalenie współdziałania podczas pożarów, doskonalenie umiejętności prowadzenia
działań ratowniczo -gaśniczych
przy drogach publicznych i przede
wszystkim prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem systemów piany sprężonej.
Przypomnijmy, że Państwowa
Straż Pożarna w Wałbrzychu
dysponuje samochodem wyposażonym w urządzenie do wy-

twarzania sprężonej piany, tzw.
CAFS. Takich urządzeń w Polsce
jest niewiele. Wóz jest wykorzystywany przede wszystkim przy
akcjach w wielokondygnacyjnych
budynkach mieszkalnych, gdzie
gaszenie wodą powoduje także
straty w pomieszczeniach znajdujących się poniżej miejsca pożaru.
Gaszenie pożaru sprężoną pianą
jest skuteczniejsze i powoduje
SCB
mniejsze straty.

Fot. (red)

» Jerzy Lehner przy nieskończonej jeszcze „Błyskawicy”

JEDLINA-ZDRÓJ

Bismarck z tysięcy części
Zastanawialiście się, czy jest ktoś, kto skompletował kiedyś jakąkolwiek kolekcję od Hachette lub De Agostini? Wiecie, od tych wydawnictw wypuszczających na rynek setki części słynnych okrętów, samolotów, budowli, czy innych obiektów. Kimś takim jest Jerzy Lehner
z Jedliny. Absolutny pasjonat statków.
Zaraz zapytacie, ile ich
ma, że taki wielki z niego
maniak. Kilkanaście, i od
razu musimy dodać, że w
jego przypadku nie chodzi
o ilość, ale jakość. Zresztą,
co tu dużo pisać, próbowaliście kiedykolwiek zebrać
całą kolekcję z Hachette lub
De Agostini? To przecież
niemożliwe, żeby wszystkie
części skompletować! I nie
chodzi nawet o pieniądze,
ale czas. Co dwa tygodnie
wyczekiwać na jeden lub
dwa kawałki plastiku. I tak
przez kilka lat. To jakieś
Himalaje cierpliwości.
Nie dla mieszkańca Jedliny-Zdroju, wręcz zafascynowanego okrętami,
morskimi bitwami i historią
w ogóle. – Zaczęło się dość

zwyczajnie. Od książek. Gdy
przeszedłem na emeryturę,
swoją pasję postanowiłem
realizować w nieco inny
sposób. Składając słynne
okręty – mówi Jerzy Lehner, drapiąc się po głowie i
próbując przypomnieć, którą jednostkę skończył jako
pierwszą. – Nie wiem, ponieważ przeważnie jednocześnie pracuję nad dwoma,
a bywa, że nawet trzema
okrętami – śmieje się nasz
bohater.
Najwięcej pracy i czasu
poświęcił na złożenie modelu słynnego „Bismarcka”.
Niemieckiego pancernika
zbudowanego przez Kriegsmarine, tuż przed wybuchem II wojny światowej.
Nad stworzeniem okrętu

» Modele okrętów robią wrażenie
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Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)
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Jerzy Lehner pracował 3
lata, a do złożenia potrzebował ok. 5 tys. części. Czy
wy to rozumiecie?! Dziś
pięknie prezentująca się
jednostka w skali 1:200 stoi
na półce w jego mieszkaniu.
Przykryta folią, żeby się nie
zakurzyła. Gdy zobaczyliśmy
okręt, szczęka opadła nam
do podłogi. Kadłub zrobiony
z włókna szklanego, wieżyczki z brystolu, mnóstwo
elementów od De Agostini.
Wszystko idealnie spasowane, sprawiające wrażenie, że statek za chwilę wypłynie w swój kolejny rejs.
Nie ma co, robi wrażenie. –
Nic wielkiego. Tu obok stoi
okręt „Błyskawica”. Tam dalej HMS Victory, na którym
admirał Nelson walczył pod
Trafalgarem. Tu mamy USS
Constitution. Tam z kolei U-Boota 96 – wylicza jedlinianin. Przepięknie prezentują
się żaglowce. Do zrobienia
omasztowania nierzadko
modelarz wykorzystuje nawet pół kilometra dratwy.
Całość musi wyglądać dokładnie tak jak w rzeczywistości. Jak wskazują plany,
według których powstają
okręty. – Bez nich nawet
nie zabieram się do pracy.
Wychodzę z założenia, że
wszystko musi wyglądać
idealnie. Tak jak wymyślili
to dawni budowniczowie
– podkreśla pasjonat statków.
Co ciekawe, kilka ze złożonych przez modelarza
okrętów… pływa. Napędzanymi na akumulatory i
ręcznie sterowanymi jednostkami można się pobawić na jakimś niewielkim
akwenie. – To taka moja innowacja i wkład w modelarstwo. Nie dość, że statki są
idealnym odwzorowaniem
oryginałów, to jeszcze można nimi popływać – śmieje
się Jerzy Lehner. Nie robi
jednak z tego wielkiego
halo! Ot, ma trochę czasu,
to dłubie całymi dniami
przy budowie okrętów. To
dłubanie nieźle mu wychodzi.
Tomasz Piasecki
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GŁUSZYCA
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» Bezpłatne autobusy kursują
po Głuszycy już od roku

Autobusy już jeżdżą

Nie do wiary, że to już rok,
odkąd w Głuszycy działa bezpłatna komunikacja publiczna.
I to działa bez zrzutu.
Autobusy od początku realizują kursy docierające do
sołectw, czyli do Głuszycy
Górnej, Grzmiącej, Łomnicy, Kolców i Sierpnicy, a
także do największej atrakcji turystycznej na terenie
gminy – do Podziemnego

Miasta Osówka. Rozkłady
jazdy znajdują się na każdym przystanku oraz na
stronie internetowej www.
gluszyca.pl
Z kolei 4 lipca zeszłego
roku gospodarze Głuszycy
i Jedliny-Zdroju podpisali
porozumienie w sprawie
darmowej międzygminnej
komunikacji publicznej. Był
to ukłon w kierunku miesz-

kańców obu gmin, a także
połączenie ze sobą dwóch
ciekawych atrakcji turystycznych w regionie – Podziemnego Miasta Osówka oraz
Pałacu Jedlinka.
Dodajmy, że zakup autobusów, które kursują w GKP,
możliwy był dzięki środkom
pozyskanym z ZIT Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

– Pod koniec czerwca na drogi w gminie wyjechał
pierwszy pojazd Głuszyckiej Komunikacji Publicznej. Funkcjonowanie autobusów to duże ułatwienie
dla mieszkańców – tak w 2019 roku mówił burmistrz
miasta Roman Głód.

JEDLINA-ZDRÓJ

» Rowerzyści lubiący mocne wrażenia wkrótce
będą mieli swoją mekkę w Jedlinie

Single znaczy track

Na terenie Parku Południowego w Jedlinie rozpoczęła
się budowa wąskiej dróżki,
albo jak kto woli ścieżki z
naturalnymi przeszkodami,
która ma szerokość w przybliżeniu odpowiadającą rowerowi. To single track. Będzie to
jednokierunkowy dukt leśny
przeznaczony dla lubiących
mocne wrażenia rowerzystów.

Trasa o długości 3,5 km zostanie wytyczona nad Promenadą Słoneczną w kierunku Parku
Aktywności „Czarodziejska
Góra”. Zawierać będzie elementy do ćwiczeń techniki jazdy w
formie dwóch pętli o szerokości
od 1 do 1,2 m. Na zakrętach
szerokość może dochodzić do
2 m. Na całej długości ścieżki
pozostawione zostaną natural-

ne przeszkody. Będą kamienie,
korzenie, wszelkie nierówności,
muldy, czyli wszystko to, co
„tygryski” na dwóch kółkach
lubią najbardziej.
Zakończenie inwestycji zaplanowano we wrześniu.
Pierwsi rowerzyści wjadą na
jedlińskiego single tracka tuż
po wakacjach.
Red

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Jesteśmy pewni, że gdy powstanie, z miejsca stanie się hitem. Jesteście ciekawi, o czym piszemy z
takim zachwytem? O nowej atrakcji powstającej w
Jedlinie-Zdroju. Chodzi o single track. Ekstremalni
rowerzyści już zacierają ręce.

» Ta zadrzewiona aleja doprowadzi was prosto do Dworzyska

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Aleją do Dworzyska

Mowa o Dworzysku,
kolejnej architektonicznej
perle Szczawna-Zdroju. Zanim ją zobaczycie, czeka
was kilkunastominutowy
spacer.
W pogodny dzień to idealne rozwiązanie, żeby w
kilka chwil przenieść się z
gwarnego centrum do…
miejsca odosobnionego. Tak,
to chyba dobre określenie.

To właśnie taką „miejscówkę
z dala” na budowę pięknego
obiektu w stylu szwajcarskim, z daleka od uzdrowiskowego gwaru i zgiełku,
wybrała sama Ida von Hochberg, pani na zamku Książ.
Wiedzieliście o tym?
Jeśli minęliście Dom
Zdrojowy, warto choć na
chwilę pr zystanąć pr zy
stawie po drugiej stronie

ulicy. Spójrzcie na fontannę
znajdującą się na środku
stawu, chwilę możecie się
zadumać i ruszyć w dalszą
drogę. Na skrzyżowaniu
skręcić w aleję Spacerową,
która doprowadzi was do
Dworzyska. Dlaczego warto
tam dotrzeć, dowiecie się z
kolejnego odcinka naszego
cyklu.
Red

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Przypomnijcie sobie opis Domu Zdrojowego. Charakterystycznego obiektu, stojącego w samym sercu
dzisiejszego uzdrowiska. Prawda, że piękny. Nim
zaprosimy was do miejsca równie spektakularnego,
podpowiemy, jak do niego dotrzeć.

MIEROSZÓW

Wybudują mieszkania
To bardzo dobra informacja dla mieszkańców tej przygranicznej gminy. Lokali gotowych do wprowadzenia się
nigdy za wiele.

Podpisana została umowa w sprawie
budowy bloku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ul. Przelotnej i placu Niepodległości w Mieroszowie. Umowa została

podpisana pomiędzy TBS Kamienna
Góra reprezentowanym przez prezesa
Władysława Niemasa i wykonawcę
robót firmę budowlaną Sirbud Minair
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S.A. reprezentowaną przez prezesa
Daniela Sipa.
- W budynku powstanie 10 lokali,
pomieszczenie usługowe na parterze,
dwa stanowiska garażowe. Przekazano
również wykonawcy plac budowy. Termin
realizacji zadania to 2 lata. Za mogące
wystąpić utrudnienia komunikacyjne
przepraszam i proszę o wyrozumiałość
– mówi burmistrz Mieroszowa Andrzej
Lipiński.
SCB

Fot. użyczone (Grupa DZT)

» Jakość powietrza w Świebodzicach sprawdzicie dzięki
Grupie DZT, która sfinansowała zakup urządzenia
mierzącego stężenie pyłów zawieszonych

ŚWIEBODZICE

Sprawdź jakość powietrza
W sezonie grzewczym po prostu wiemy, kiedy smog unosi się w powietrzu. Jest momentami widoczny gołym okiem, często dobrze czuć, że zanieczyszczenie jest duże.
Warto wiedzieć, że w Świebodzicach został zamontowany czujnik jakości powietrza,
a pomiary może sprawdzić każdy.
Informacje o zanieczyszczeniu są bardzo ważne zwłaszcza dla seniorów,
kobiet w ciąży i dzieci, dla których smog
jest najbardziej niebezpieczny.

Zanieczyszczone,
„polskie” powietrze

Polska plasuje się w europejskiej czołówce krajów z najwyższym poziomem
zanieczyszczeń w powietrzu. Dobrze o tym
wiemy – często wystarczy próba wywietrzenia mieszkania w sezonie grzewczym…
Problem nie dotyczy jedynie metropolii, to
zmora wszystkich polskich miast i wsi, z tą
różnicą, że w większych miejscowościach
jakość powietrza jest monitorowana. W
Świebodzicach jeszcze do niedawna nie
było urządzenia sprawdzającego stężenie
szkodliwych pyłów. – Cieszymy się, że
czujnik udało się zamontować w centrum

miasta, co realnie odzwierciedla stan
powietrza, jakim oddychamy. Często nie
zdajemy sobie sprawy z tego, że normy są
wielokrotnie przekroczone, a dzieci i osoby
starsze nie powinny wychodzić z domów
– komentuje Jolanta Suława, prezes Grupy
DZT, która sfinansowała zakup urządzenia.
Teraz każdy z nas, na stronie internetowej
lub w aplikacji na smartfonie, może sprawdzić stan jakości powietrza.

Aplikacja lub
dostęp online

Czujnik, który został zamontowany
na budynku urzędu miejskiego, przy ul.
Żeromskiego 27, mierzy stężenie pyłów
zawieszonych PM 2.5, PM 10, a dodatkowo wilgotność, ciśnienie oraz temperaturę
powietrza. Wyniki pomiarów są dostępne
na stronie Grupy DZT oraz na www.panel.

syngeos.pl i www.naszepowietrze.pl, a
także w aplikacjach SYNGEOS i KANAREK.
Dodatkowo, w Szkole Podstawowej nr
3 im. Władysława Broniewskiego przy
ul. Świdnickiej 13 został zamontowany
monitor prezentujący aktualne odczyty z
czujnika, dzięki czemu najmłodsi mieszkańcy miasta mają dostęp do wyników
pomiarów i wiedzą, czy warto jest wyjść
na spacer, czy lepiej spędzić popołudnie
w domu.
– Tegoroczne odczyty pokazały, że w
mroźne, bezwietrzne dni, a zwłaszcza
wieczory, kiedy dokładamy do pieca,
normy zostają przekroczone wielokrotnie.
Wiedza o stanie jakości powietrza jest
bardzo istotna. Mamy nadzieję, że to ona
będzie motorem napędowym do dalszych
zmian – dodaje Jolanta Suława.
Red

Fot. użyczone (UM Mieroszów)
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» Szpital powiatowy przed rozbudową z ok. 1910 roku (Fot. www.polska-org.pl)

Gaj uroczy, ale na uboczu (4)
Szpital dziecięcy na Gaju… To miejsce znane wśród wałbrzyszan, którzy będąc
dziećmi leczyli tam różne choroby. Dla wielu było to traumatyczne przeżycie, bo
jeszcze 20-30 lat temu pobyt dziecka w szpitalu oznaczał rozłąkę z rodzicami.
Opiekunowie nie mogli towarzyszyć swoim pociechom w trakcie leczenia szpitalnego, co dzisiaj jest już właściwie normą. Czy historia tego miejsca z dziecięcych
„koszmarów” może być warta opisania? Oceńcie sami.
Jako pierwszy w tym miejscu wzniesiono szpital powiatowy (Kreiskrankenhaus).
Uważa się, że budynek powstał na początku XX wieku,
chociaż w lokalnej prasie znalazłem jedną wzmiankę, że
wybudowano go już w 1895
r. Na pewno istniał przed
1907, bo jest przedstawiony
na planie z tego roku. Miejsce
wybrano nieprzypadkowo
– około 2 km od miasta, otoczone wzgórzami i lasem, w
pięknej scenerii. Na pewno
miło wracało się tu do zdrowia.

W 1923 roku przeprowadzono modernizację szpitala.
Z długiej na 80 m elewacji
frontowej, zwróconej w kierunku wschodnim (na dawny
park miejski), zniknęła charakterystyczna wieżyczka, ponadto budynek podniesiono o
jedną kondygnację. Według
opisu z 1925 roku w budynku
znajdowały się następujące
pomieszczenia:
• w piwnicy: kuchnia, kotłownia centralnego ogrzewania, łaźnia z urządzeniami do
hydroterapii, pralnia, magiel i
różne pomieszczenia użytkowe;

• na parterze: rejestracja, gabinet do konsultacji
lekarskich i laboratorium, a
także przede wszystkim część
żeńska (skrzydło północne
dla pacjentek, które dotknęły choroby wewnętrzne i
weneryczne, skrzydło południowe – oddział chirurgii i
ginekologii);
• na I piętrze: oddziały
przeznaczone dla mężczyzn,
a także sala operacyjna, pracownia rentgenowska i naświetleń, sale rehabilitacyjne
oraz izolatka dla cierpiących
na choroby weneryczne;

• na II piętrze: mieszkania
lekarzy i pielęgniarek,
• na poddaszu: magazynki.
Załogę lecznicy stanowiło
wtedy czterech lekarzy (w tym
lekarz naczelny), pielęgniarka
obsługująca aparaturę rentgenowską, technik laboratoryjny, siostry Czerwonego
Krzyża i pielęgniarze. Liczba
łóżek wynosiła wówczas 110.
W monografii Wałbrzycha z
1925 roku radca sanitarny
dr Kracauer informował, że
obok szpitala powiatowego
trwa budowa kliniki ginekologiczno-położniczej (Entbin-

dungsheim) ze szpitalem dla
niemowląt i dzieci. Zakończenie budowy miało nastąpić
1 października 1925 roku i
zapewne tak się stało.
Jak wiadomo z planu datowanego na dzień 18 lipca
1927 roku, przedstawione
wyżej dwa budynki szpitalne
(Kreiskrankenhaus i Entbindungsheim) miały być zaledwie zalążkiem planowanego
rozległego kompleksu szpitalnego. W ich pobliżu miały
powstać kolejne obiekty. Tego
planu nie zrealizowano, ale w
późniejszych latach powstały

inne budynki towarzyszące
szpitalowi. Pewne światło na
sprawę rzuca opis nieruchomości sporządzony w 2018
roku w związku z przetargiem
na sprzedaż obiektu. Są tam
nieścisłości dotyczące dat powstania opisanych powyżej
dwóch budynków szpitalnych,
dlatego należy podchodzić do
nich z pewnym dystansem.
Według tego opracowania
w 1935 roku powstał budynek mieszczący prosektorium,
warsztaty i magazyny, a także
budynek tlenowni, a około
1935 roku powstał budynek
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poradni neurologicznej (później apteka). Jak wiadomo
z monografii Wałbrzycha z
1925 roku, przy szpitalu miał
powstać ogród rozciągający
się od położonej na południe
kostnicy i prosektorium do
znajdujących się na północy
budynków gospodarczych i
pralni. Przy zachodniej granicy
ogrodu miały stanąć masywne
baraki, w których zamierzano
hospitalizować pacjentów z
ostrymi chorobami zakaźnymi
(w części północnej) i chorych
na gruźlicę (w części południowej).
W latach 1945-1948 działał
tu rosyjski szpital wojskowy.
Następnie po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych
uruchomiono szpital na 120
łóżek położniczo-ginekologicznych przeniesionych ze
Szpitala Spółki Brackiej (nr 2)
i zlikwidowanego oddziału
ginekologiczno-położniczego
dra Czyżewicza przy ul. Matejki 5. Już w 1952 roku lecznicę
usamodzielniono i nadano jej
nazwę „Szpital nr 3”. W tym
samym czasie w budynkach
szpitalnych przeprowadzono
szerokie prace remontowe
przystosowując duże sale i
drugie piętro do wymagań
hospitalizacji chorób zakaźnych, a sam szpital podzielono
na trzy oddziały: I – błoniczy,
II – płoniczy, III – pozostałych
infekcji.
Jesienią 1964 roku wdrożono w życie koncepcję
utworzenia w tym miejscu
jednego dużego szpitala dziecięcego. Po przeprowadzeniu
niezbędnych remontów, przeniesiono tu ze Szpitala nr 2
oddział dziecięcy, zwiększając
w ten sposób ilość łóżek o
100 (łącznie osiągnięto ilość
225, co było najwyższym poziomem ilości dostępnych
łóżek szpitalnych). Należy
jednak wspomnieć, że adaptacja szła bardzo opornie,
o czym informowała lokalna
prasa. W opublikowanym 15
lutego 1962 roku w Trybunie
Wałbrzyskiej artykule pt. „W
przyszłym roku ruszy ogólny
szpital dziecięcy w Gaju?”
autor pisał, że „długa i niezbyt
budująca jest historia dużego
obiektu szpitalnego przy ul.
Moniuszki 112 połączonego
podziemnym tunelem z dziecięcym szpitalem zakaźnym w
dzielnicy Gaj. (...) Pierwotnie
projektowano tu zlokalizowanie szpitala przeciwgruźliczego, potem zaś – w związku z
rosnącymi potrzebami – postanowiono zorganizować tu
oddział dziecięcy. W dotychczasowych pomieszczeniach
oddziału wewnętrznego przy
ul. Szmidta urządzony zo-
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» Klinika ginekologiczno-położnicza z 1925 roku (Fot. www.polska-org.pl)

stanie oddział położniczy, co
rozwiąże ciasnotę w jedynym
obecnie oddziale położniczym w szpitalu nr 1. Sprawa
budynku na Gaju ucichła jednak na dalsze lata „położona” argumentem wyziewów
przemysłowych, jakie tam
sięgają, aktualnymi jeszcze
szkodami górniczymi itd. itd.
Tenże sam argument przytoczył warszawski Geoprojekt i
architekt wojewódzki w 1958
r., jednakże podobne zapylenie istnieje na terenie całego
miasta, toteż wydział zdrowia
uparcie podtrzymywał swoje
żądania. Poparła je w maju
1958 roku Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna,
wyrażając zgodę na odremontowanie budynku z przeznaczeniem na oddział chorób
dziecięcych. W
tymże roku
po uzyskaniu
pozytywnych
orzeczeń Okręgowego Urzędu Górniczego
(8.VIII.1958) i
Wojewódzkiej
Rady Narodowej (25.IX.1958)
przeprowadzono
remonty dachów
zabezpieczając
budynek przed
dalszym zniszczeniem. To był
– przypominamy – rok
1958. Lat
czte-

rech trzeba było, by mając
pozytywne opinie najważniejszych czynników – iście
wałbr zyskie tempo – w
styczniu anno domini 1962
przystąpić do kapitalnego
remontu i adaptacji pomieszczeń na przyszły, stułóżkowy
oddział dziecięcy. No, bo w
lutym 1960 zastępca architekta wojewódzkiego inż.
Władysław Łaban opracował
projekt wstępny. Do końca
roku uzupełniono kompletną
dokumentację techniczną z
wszelkimi ubocznymi, wymaganymi dokumentami.
Minęło wiele dalszych miesięcy, zanim uzyskano odpowiednie kredyty. 1.700 tys.
uzyskano na wałbrzyski szpital ze Społecznego Funduszu
Odbudowy Stolicy i Kraju, ale
wówczas zaczął się następny
szkopuł: brak wykonawcy”.
Dwukrotnie
ogłaszane w prasie przetargi nie
zostały rozstrzygnięte. Dopiero
w listopadzie
1961 roku
roboty remonto-

we zobowiązało się wykonać
Miejskie Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane. Prace rozpoczęły się 13 stycznia
1962 roku. W dniu 2 lutego
1962 roku zespół, w skład
którego weszli kierownik oddziału Ochrony Macierzyństwa i Zdrowia Dziecka, dyrektor Szpitala nr 3, ordynator
oddziału dziecięcego przy
ul. Szmidta oraz inspektor
nadzoru, przedyskutował
szczegółowo dokumentację
techniczną (piętro po piętrze,
pomieszczenie po pomieszczeniu) nanosząc poprawki,
których celem było stworzenie
maksymalnie nowoczesnych
warunków dla przyszłego
szpitala dziecięcego.
Dalsze losy szpitala opisuje
Kronika Wałbrzyska z 1991
roku: „zorganizowano na
nowo bądź zmodyfikowano
pracę następujących oddziałów: patologii noworodka i
niemowlęcego, dzieci starszych, obserwacyjno-zakaźne-

go, pneumonologiczno-alergologicznego, intensywnej
opieki medycznej oraz neurologicznego. (...) Liczba badań
laboratoryjnych wzrosła z
127234 w 1980 r. do 322334
w roku 1988. (...) W 1985 r.
przeprowadzono 921 badań
USG, a w 1988 r. 6166. Badań
EEG w latach 1986-1988 wykonano 3323. Tworząc nowe
oddziały i pracownie, kierowano się zasadą, że bazę uzyskuje się dzięki modernizacji,
a działalność rozpoczyna się
przy użyciu sprzętu i aparatury
polskiej produkcji, stopniowo
uzupełniając wyposażenie w
sprzęt lepszej klasy”.
W nieustalonym czasie na
terenie szpitala wybudowano
niewielki podziemny schron w
formie korytarza szerokiego
na ok. 1,5 metra, „łamiącego” się kilka razy
pod niewielkim
kątem.

Schron posiadał dwa wejścia zabezpieczone drzwiami
gazoszczelnymi oraz jedną
komorę z filtrami połączoną
z czerpnią powietrza na powierzchni. Obecnie jest zdewastowany. Na południe od
schronu rozpoczęto budowę
hotelu szpitalnego. Zaniechano ją na poziomie parteru, w
stanie surowym otwartym.
W 1990 roku oddano do
użytku nowy pawilon diagnostyczny z zapleczem usługowo-technicznym. Pod koniec
lat 90., po wprowadzeniu programu naprawczego, zmniejszono liczbę łóżek najpierw
do 150, następnie do 120,
likwidując przy okazji wiele
poradni. W lipcu 2003 roku
szpital przeniesiono do wyremontowanego budynku przy
ul. Batorego 4 w Wałbrzychu,
redukując przy tym liczbę łóżek do 83. Od tego roku szpital nie jest użytkowany. Przez
wiele lat ogłaszano przetargi
na sprzedaż obiektu, bezskutecznie. Dopiero w 2018 roku
były szpital zakupiła spółka z
Kielc. Jakie będą jego dalsze
losy? Czas pokaże.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Stein E., “Das Buch der Stadt
Waldenburg in Schlesien”, Deutscher
Kommunal Verlag G.m.b.H. , Berlin-Friedenau 1925;
2.www.zdrowie.walbrzych.pl/szpital-mid
(dostęp 22.07.2020);
3.www.bip.zdrowie.walbrzych.pl (dostęp
22.07.2020) ;
4.Kronika Wałbrzyska, 1991;
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Boimy się otrzeć o chałturę
O artystycznych sukcesach, komercyjnych produkcjach muzycznych, edukacji muzycznej dzieci rozmawiamy w drugiej
części wywiadu z muzykami, koncertmistrzami Filharmonii
Sudeckiej, Anną Osowską-Kud (skrzypce) i Wojciechem Kudem
(wiolonczela).

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

- Jesteście tym pokoleniem muzyków wałbrzyskiej orkiestry, które żyje
krócej niż założona 42 lata
temu Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Sudeckiej?
WK: - Nie da się ukryć
(śmiech).
- OSFS kontynuuje sukcesy i dorobek minionych lat.
Jakie wydarzenia na waszej
drodze artystycznej uważacie za największe sukcesy?
WK: - Dla mnie największym osiągnięciem było zagranie koncertu wiolonczelowego Szostakowicza
w 2018 roku (OSFS,
Jakub Chrenowicz –
dyrygent). Miałem go
zagrać na dyplomie,
ale złamałem rękę. W
sumie dobrze, bo do Szostakowicza trzeba dojrzałości, a nie wiem

czy wtedy udałoby mi się
zagrać dyplom z orkiestrą. To
jest dla mnie taki utwór, który
jest największym dziełem w
literaturze wiolonczelowej.
W każdym calu, w każdym
takcie jest to dzieło skończone! Jestem z siebie dumny, że
mi się to udało. Teraz mam
inny instrument, przepaść w
stosunku do tego, na którym
grałem 2 lata temu. Wtedy, na
tamtym instrumencie
trzeba było dużej
pracy, żeby cokolwiek
wyprofilować
dźwię-

kowo. Dzisiaj mojej wiolonczeli wystarczy dać grać.
- Zmienia się Wałbrzych,
Filharmonia również się
zmieniła – mam tu na myśli
modernizację sali koncertowej. W jakich zmianach w
waszym rozwoju artystycznym, w dalszej lub bliższej
przyszłości, chcielibyście
wziąć udział?
WK: - O Filharmonii powinno być jak najgłośniej w
mieście. Powinien to być
produkt ekskluzywny, ale
dostępny dla każdego człowieka.
Są takie osoby,
do któr ych
Filharmonia
nie dociera.
Po t r z e b a
więcej reklamy!
F i l h a rmonia
t o

» - Filharmonię trzeba przedstawiać jako coś czego nie należy się bać
– mówią zgodnie Anna Osowska-Kud i jej mąż Wojciech Kud

miejsce, do którego może
przyjść każdy. Idę ulicą Słowackiego, widzę, że za 15
minut jest koncert, to wchodzę! Nie patrzę, czy jestem
w garniturze, wchodzę i idę
wysłuchać tego koncertu.
Im bardziej różnorodne są
programy, tym więcej osób
do nas trafi.
AO-K: - Orkiestra musi zagrać III Symfonię Bruckera,
ale też fragmenty operetki.
Zamknięto Operetkę we Wrocławiu, brakuje miejsc, gdzie
można byłoby posłuchać „Wesołej wdówki” na przykład.
Ten gatunek gromadzi pełną
salę. Nasze koncerty wiedeńskie z całą orkiestrą symfoniczną czy w mniejszym składzie
tzw. małej gali operetkowej
mają bardzo ostrą konkurencję w postaci komercyjnych
produkcji. Słuchacz ma w
czym wybierać. Nam, jako
profesjonalnym muzykom zależy, żeby zagrać najlepiej jak
potrafimy. Mniej ważna jest
dla nas cała ta otoczka, ten
tzw. show. Boimy się otrzeć
o chałturę, ja osobiście nie
chciałabym nigdy tego zrobić.
- Wykonanie musi być na
świetnym poziomie?
AO-K: Oczywiście! I
wtedy można się śmiać i
dokładać do tego wszystko. Nie możemy jednak
firmować wciskania ludziom kitu, nawet jeżeli
oni tego chcą. Najważniejszą zmianą dla mnie
jest jednak dbanie o
przyszłego widza. Bardzo ważna jest edukacja. Wyjazdowe audycje
muzyczne realizowane
muzykami naszej orkiestry, gdzie muzyk, którego dzieci zobaczą na
audycji w szkole, siedzi
na estradzie oraz projekty familijno-edukacyjne
realizowane na miejscu,
w sali koncertowej, wychowujące naszą przyszłą
publiczność, to przecież
najlepsze tradycje naszej
Filharmonii!
- Chyba wciąż znane,
choć nie wiem, czy po-

pularne jest stwierdzenie
Jerzego Waldorffa – muzyka
łagodzi obyczaje. Jak widzicie realne oddziaływanie
Filharmonii na życie muzyczne w Wałbrzychu?
WK: - Dla rozwoju orkiestry
ważny jest przyjazd dyrygenta
albo solisty. Także repertuar.
Superprodukcje gra się głównie dla słuchacza. To okazja
dająca rozgłos instytucji.
AO-K: - Z artystycznych
względów dla nas ważny był
przyjazd chóru z Houston, z
którym graliśmy oratorium
„Mesjasz” Haendla, czy światowa prapremiera „Żywiołów” Pawła Pudło. Warto by
sięgnąć po muzykę dwudziestego wieku, choć niewiele
można się tu nauczyć oprócz
dobrego liczenia… Było bardzo blisko, żebyśmy włączyli
do programu muzykę z filmu
„Siedem lat w Tybecie” – jest
tam piękne solo wiolonczelowe.
A „Kołysanka” Panufnika?
AO-K: - Powinniśmy to zagrać!
WK: - Gdyby nie było Filharmonii Sudeckiej, życie muzyczne w Wałbrzychu byłoby
uboższe. Dla współczesnego,
młodego słuchacza obok muzyki klasycznej trzeba przemycać muzykę, którą ludzie
znają. Tak robimy grając muzykę filmową z „Gwiezdnych
wojen” czy „Piratów z Karaibów”. Dla najmłodszych
natomiast ważne jest, żeby
pozwolić dzieciom wstać z
krzesła, nawet wyjść na scenę.
?
AO-K: - Filharmonię trzeba
przedstawiać jako coś, czego
nie należy się bać. W dorosłym życiu po takich dobrych
doświadczeniach łatwiej będzie wrócić do sali koncertowej na regularny koncert.
- Niedawno widzieliśmy
w internecie na jednym z

filmików waszą całą rodzinę żywiołowo muzykującą. Jakie warunki powinni
zapewnić swoim dzieciom
młodzi rodzice, by talenty
muzyczne ich pociech mogły się rozwijać?
AO-K: - Przy dzieciach da
się dużo zrobić, nawet zagrać
koncert (uśmiech). To, co
robimy muzycznie dla siebie,
możliwe jest wtedy, gdy one
śpią lub gdy się wymieniamy
przy dzieciach. Granie solo
niesamowicie mobilizuje,
trzeba być bardziej stanowczym wobec siebie, a to oczywiście kwestia organizacji.
Dobrze wspominamy naszą
wspólną pracę przy Vivaldim. Jego muzyka jest bardzo
pozytywna, a Tosia nawet
tańczyła w czasie naszych
prób. Miała wtedy 2 lata, a
Michał… 5 miesięcy. Przygotowania do tego koncertu
to był naprawdę wyczyn.
Dzieci nasiąkają atmosferą
muzyczną w domu. W naszym przypadku to jest oczywiste. Bezcenna jest pomoc
ze strony babci i dziadka.
Mama pomaga nam od początku łączyć rodzicielstwo
z niekiedy szalonym życiem
koncertowym. Grafik i dobra
organizacja to tutaj podstawa. Dziadek skutecznie
umuzykalnia dzieci zgodnie
z zasadą Galileusza: „Nikogo
nie można nauczyć czegoś.
Można mu tylko pomóc, aby
sam znalazł to w sobie”.
WK: - Rodzicom radzimy,
żeby nie zmuszać do grania.
Instrument, nawet taki, na
którym nie umie się grać,
może być sposobem na odreagowanie emocji. Jeżeli
ktoś ma talent, on i tak wypłynie w którymś momencie.
Uważamy, że lepiej jest od
razu ukierunkować dziecko w
stronę jego talentu, niż gdyby
miało zboczyć z tej drogi i
się rozproszyć. Warto obserwować, czy dziecko samo
podejmie zadanie ćwiczenia
na instrumencie. Chcielibyśmy, żeby dla dziecka granie
było frajdą. Ja sam dopiero
w trzeciej klasie liceum zdecydowałem, że nie pójdę na
weterynarię, tylko wybieram
wiolonczelę. Do tego czasu
granie, ten przymus, to była
katorga. Dzisiaj sądzimy, że
trzeba się wsłuchiwać w głos
dziecka, iść za intuicją małego
człowieka.
Red

Posłuchaj koncertu
Zapraszamy na letnie koncerty Filharmonii Sudeckiej – kolejny już 21
sierpnia 2020 o godzinie 19:00 w kolegiacie Najświętszej Maryi Panny
Bolesnej i Aniołów Stróżów przy ul. Garbarskiej 4 w Wałbrzychu. W programie muzyka Mozarta, Beethovena, Dvořáka, Kurpińskiego, Chopina
i Moniuszki. Bilety w kasie Filharmonii i na godzinę przed koncertem.
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Fot. użyczone (materiały prasowe)

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
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Okiem gracza

SKN

Czy aby na pewno GO?

Choć wielu wydawałoby się, że do grania w Pokemon GO trzeCHALLENGER
ba wychodzić z domu, to liczby mówią co innego! Przychody
gry mobilnej Nianticu w pierwszej połowie 2020 roku wygenerowały przychody o 12% wyższe w porównaniu z tym samym
pozwalające na łapanie pokemonów z
naszego domu. W ten sposób, mimo
okresem z 2019 roku.
ograniczeń, gracze mogli kontynu-

Prawnik radzi
Co z dokumentacją pracowniczą? Jeżeli w swoim
przedsiębiorstwie zatrudniasz pracowników, przeczytaj dokładnie zmiany dotyczące dokumentacji
pracowniczej, jakie obowiązują od 2019 roku.
Do dnia 31 grudnia 2018 r.,
w związku z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i
Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie
zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych, a także z Ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o na-

rodowym zasobie archiwalnym i archiwach, pracodawca
ma obowiązek prowadzenia
dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem
pracy oraz akt osobowych
pracowników, przechowywać
dokumentację w sprawach
związanych ze stosunkiem
pracy oraz akta osobowe
pracowników w warunkach
niegrożących uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Okres prze-

UWAGA KONKURS

Przecież wiemy, że lubicie dobrze zjeść, dlatego co tydzień
zapraszamy was do nowej zabawy. W tym tygodniu dzięki
WieszCo możecie wygrać pizzę 4 sery w Restauracji A’propos. Co
trzeba zrobić, żeby na nasz koszt zjeść smaczny posiłek? Przede
wszystkim poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
Zobaczcie na fotografię obok. Jaki obiekt przedstawia zaprezentowana na zdjęciu makieta? Nagrodami dla osób znających
odpowiedź jest 10 sztuk pizzy 4 sery. Poprawne odpowiedzi
należy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w restauracji.
Ale uwaga, każdy z 10 zwycięzców otrzyma tylko jedną pizzę.
Kto pierwszy ten lepszy. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z gazety w restauracji A’propos przy
ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu czekają od najbliższej
środy (29 lipca) do piątku (31 lipca) w godz. 13:00 – 18:00.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl.

chowywania akt wynosił 50
lat. Zgodnie z nowelizacją
Kodeksu racy od 1 stycznia
2019 r. termin przechowywania dokumentacji pracowniczej został znacznie skrócony.
Zgodnie ze zmodyfikowanym
art. 944 pkt. 9b, dokumentację pracowniczą należy przechowywać: przez cały okres
zatrudnienia pracownika oraz
przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w

którym stosunek pracy uległ
rozwiązaniu lub wygasł.
Podstawowy termin wskazany powyżej może ulec
wydłużeniu. Będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy
upłynął już 10-letni wymagany termin, ale pracodawca
jest stroną postępowania, a
dokumentacja pracownicza
może stanowić lub stanowi
dowód w tym postępowaniu.
Dokumentację przechowuje
się do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania
lub gdy pracodawca powziął
wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania – podstawowy okres
wydłuża się o 12 miesięcy, po
upływie których pracodawca
zawiadamia pracownika o
możliwości odebrania do-

ować poszerzanie swojej poke-kolekcji. Poza tym ściągnięto ograniczenia
na Lidze Pokemon, dzięki czemu do
woli można było walczyć online z
innymi, czy też przeprowadzano „kanapowe” eventy z nagrodami.
Według mnie twórcy gry świetnie
poradzili sobie z problemami, jakie
wywołała pandemia i z pewnością
pomogli wielu użytkownikom nie
zanudzić się w domach. Pozostaje
tylko pytanie, czy aby na pewno jest
to nadal Pokemon GO, czy też może
Pokemon GO or SIT?

kumentacji w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia, a w przypadku jej
nieodebrania – o zniszczeniu
dokumentacji.
Zasadniczo nowe przepisy obowiązują w zakresie
dokumentacji pracowniczej
pracowników, którzy zawarli
z danym pracodawcą umowę
o pracę po 1 stycznia 2019
r. Pracodawcy mogą jednak
skorzystać z opcji przekazania do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych raportów, stanowiących podstawę wyliczenia
emerytury lub renty. Dotyczy
to pracowników, którzy rozpoczęli pracę w danym miejscu pomiędzy 1999 a 2018
rokiem.
Radca prawny Adam Daraż z Kancelarii Radcy Praw-

Wiktoria „Wikunya” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. materiały prasowe (www.pokeserwis.pl)

Patrząc na te wyniki, niejednemu
nasuwa się pytanie – skoro przez
ostatnie miesiące wiele państw
wprowadziło obostrzenia dotyczące
poruszania się poza domem, to
jak gra opierająca się właśnie na
przemieszczaniu zarobiła więcej?
To proste! Udało się jej odnieść
tak wielki sukces dzięki ciekawym
rozwiązaniom zaproponowanym
przez Niantic. Jednym z nich były
cotygodniowe paczki za symboliczną
monetę, w których znaleźć można
było pokeballe czy specjalne incensy,

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

KUPON
Jaki obiekt przedstawia zaprezentowana na zdjęciu makieta?

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

Nagroda do odebrania
w restauracji A’propos
w Wałbrzychu
przy ul. Wieniawskiego 82
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prezentacyjnego. Zachowany
w oryginalnym kształcie po
odbudowie w 1868 r. pałacyk,
podczas organizowanych tu
polowań gościł wiele znamienitych osobowości.
Duktem nieopodal pałacyku
dotrzemy do alejki prowadzącej wokół Jeziora Paprocańskiego. Cała ścieżka wokół liczy
ok. 6 km. Ten sztuczny zbiornik
wodny jest naprawdę urokliwy
i odpowiednio zagospodarowany. Szutrowa, oświetlona
wieczorem alejka dla rowerzystów i pieszych, stojaki rowerowe, kawiarnie, promenada,
strzeżone kąpielisko, dzika
plaża, a nawet boiska, plac
zabaw oraz wypożyczalnia
sprzętu wodnego, miejsca dla
wędkarzy, czy pomosty dla
łódek, sprawiają, że to nie tylko
świetne, ale również popularne miejsce rekreacji tyszan.
Otaczający jezioro las to część
byłej Puszczy Pszczyńskiej.
Do centrum wracamy jedną
z kilku dróg. Cała nasza wy-

Fot. Tomasz Czeleń

» Duktem nieopodal pałacyku dotrzemy do alejki
prowadzącej wokół Jeziora Paprocańskiego

Rower jest OK

Rowerem po Hochbergów włościach
Co łączy Dżem, Daisy, jezioro, Promnice, rower i browar? Tychy! Legenda polskiego bluesa, zespół Dżem, powstał właśnie w tym śląskim mieście znanym
z Tyskich Browarów Książęcych, te należały do...ukochanego teścia „naszej”
księżnej Daisy – Jana Henryka XI, a rowerem z centrum dojedziemy szlakiem
wokół Jeziora Paprocańskiego do Myśliwskiego Pałacyku Hochbergów w Promnicach. Brzmi ciekawie?
Kto myślał o wycieczce rowerowej po Górnośląskim
Okręgu Przemysłowym? Kilka
lat temu oprócz mieszkańców,
chyba nikt. Bo czym może przyciągać brzydki, zdegradowany,
przemysłowy teren? Kominy,
kopalniane szyby, opuszczone

magazyny…. nie! Znowu te
stereotypy! To będzie wycieczka na rodzinną rowerową niedzielę dla wszystkich.
Tychy. Al. Niepodległości, parking pod urzędem miasta. Wypakowujemy rowery i nucimy
największe przeboje Dżemu,

UWAGA KONKURS

Nie ma to, jak wygrać pyszny lunch w przytulnej knajpce. Po
takim wstępie chyba nie musimy was namawiać do wzięcia
udziału w konkursie?! W tym tygodniu możecie wygrać smaczny
posiłek w Kryształowej – Gospodzie Kuflowej w Świdnicy. To tu
goście mogą poznać przysmaki czeskiej kuchni i poczuć atmosferę
znanych i uwielbianych praskich gospód, w których czas płynie
inaczej, a życie powoli i bezstresowo. Co trzeba zrobić, żeby na
nasz koszt zjeść lunch? Odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
Zerknij na fotografię obok. Jaki obiekt przedstawia pokazana na
zdjęciu makieta? Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 15
zestawów smażonego sera. Poprawne odpowiedzi należy wpisać
do kuponu, wyciąć i przyjść z nim do restauracji. Ale uwaga, każdy
z 15 zwycięzców otrzyma tylko jeden zestaw. Na miłośników
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z gazety w Kryształowej – Gospodzie Kuflowej w Świdnicy przy ul. Równej 3
czekają od środy (29 lipca) do niedzieli (2 sierpnia) od godz.
12:00. Oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

które właśnie przychodzą nam
do głowy. Wszystko przez Ryśka!
Pomnik Riedla stoi po drugiej
stronie drogi. Zacząć wyprawę
ze śpiewem na ustach, idealnie.
Przez miasto przejazd jest całkiem przyjemny dzięki drodze
rowerowej. Zaraz za parkingiem

mijamy Park Niedźwiadków i
skręcamy w lewo w ul. Bielską.
Po ok. 3 km dojeżdżamy do
czerwonego szlaku rowerowego, który prowadzi nas do
lasu, gdzie asfaltową i szutrową
drogą dojeżdżamy do znaków
prowadzących do Pałacyku

Myśliwskiego w Promnicach.
To tutaj uwielbiała spędzać
swój czas księżna Daisy, gdy
przyjeżdżała z ukochanego
Książa do Pszczyny. Dziś znajduje się tu luksusowy hotel. Warto
wejść do środka, by obejrzeć
przepiękne wnętrza holu re-

prawa to ok. 20 km. Podczas
wycieczki do Tychów warto
odstawić rowery, aby zobaczyć Browarium oraz Muzeum
Maszyn Biurowych. Udanej
wycieczki! Tutaj takich miejsc
jest więcej!
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaki obiekt przedstawia pokazana na zdjęciu
makieta?

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

Nagroda do odebrania w Kryształowej – Gospodzie
Kuflowej w Świdnicy przy ul. Równej 3
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka
gimnastyka dla szarych komórek

Poziomo:
2 - ryba bez znaczenia
5 - margaryna, co odbija
7 - łączy Kasprowy, HO, PRL i linę
8 - afrykański uniform królewski
9 - ulubiony zbój kierowców
11 - cytrusowa piosenkarka
12 - podprogowa lub składana
na produkt bez „końca”
13 - frajer w jeziorze

Pionowo:
1 - 51 zakazana, za to nasza pożądana
3 - bankowa jednostka czasu
4 - zamorska wyspa na wałbrzyskiej
górze
6 - balkon popularny na Ukrainie
7 - w każdym samochodzie
i w niektórych łazienkach
10 - dobrze się zastanów na
południowym wschodzie nad Sanem

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - mruga tam mały kot płotek
5 - Bolesław, co zawadzał
Krzyżakom – Prus
6 - pełna dinozaurów, ale
niezbędna w szkole – kreda
8 - przestawiona czekolada
na skoczni – Kamil
9 - bacik z Europy – Europejczyk
13 - międzypaństwowa lub
międzyregionalna myśliwsko-rosyjska słuszność – migracja
14 - anioł, który tańcował
– Michał

Pionowo:
1 - popularne w szkole wyposażenie piłkarza – korki
2 - gromadzony często nas zabezpiecza, a w przestrachu zabieramy tam odnóża – zapas
4 - mogą być tatrzańskie,
mogą być wałbrzyskie –
Kozice
7 - zdolna złota część ciała
– rączka
10 - nieosiągalny organ od
śledzia – ucho
11 - coroczne wypełnione
zabawą spiętrzenie obciążeń
– karnawał
12 - bez zimy sądzimy, niedopuszczalny w państwie
prawa – samosąd
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NASI ULUBIEŃCY

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Zaopiekujcie się tymi pieszczochami
Zobaczcie, jakie piękne psiaki i jedna… kotka. Może przygarniecie je do
siebie, dając nowy dom i szczyptę miłości?! To kolejny odcinek wspólnej
akcji WieszCo i Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu, zachęcającej do
adopcji czworonogów. Uwierzcie nam, im naprawdę warto pomóc!
Wiek: 7 miesięcy
Data przyjęcia
do schroniska:
12.05.2020

Beza to młoda i żywiołowa suczka, potrzebuje świadomego i doświadczonego
domu. Jest pozytywnie nastawiona do ludzi
i innych psiaków.

LUNA, nr ewidencyjny 119/20
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
06.06.2020

Luna to mała, starsza sunia, jest spokojna
i cierpliwa, akceptuje inne zwierzaki. Luna
szuka dobrego domu, który zaopiekuje się
nią już na zawsze.

PUNIA, nr ewidencyjny 135/20
Wiek: 13 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
25.06.2020.

Punia to starsza, malutka sunia. Z racji wieku
ma już problemy ze wzrokiem i słuchem, lecz
chciałaby mieć swój spokojny dom, który w
końcu o nią zadba.

KAJTUŚ, nr ewidencyjny 136/20
Wiek: 11 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
25.06.2020

Kajtuś to małej wielkości senior. Szuka spokojnego domu, potrzebuje czasu, by zaufać.
Jest przyjaznym psiakiem, przyzwyczajonym
do towarzystwa innych psów.

MAKS, nr ewidencyjny 77/20
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
28.03.2020

Maks jest średniej wielkości, przyjaznym
psiakiem. Uwielbia długie spacery i kontakt
z ludźmi.

TOBI, nr ewidencyjny 115/20
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
23.05.2020

Tobi to mały psiak po przejściach. Boi się
obcych osób, szczególnie mężczyzn. Szukamy dla niego odpowiedzialnego domu bez
innych zwierząt.

KUBA, nr ewidencyjny 65/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.03.2020

Kuba to mały, dziarski chłopak. Jest zaczepny do innych psów, więc musi być
jedynakiem. Uwielbia ludzi, dobre jedzonko
oraz spacery.

MOJRA, nr ewidencyjny 86/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
10.04.2020

Mojra jest seniorką po przejściach. Jest
niewidoma, więc szuka odpowiedzialnej osoby, która będzie chciała się nią
zająć.

TOLA, nr ewidencyjny 28/20
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
25.04.2020

Tola to koteczka z charakterkiem, lecz gdy
pozna człowieka, lubi się bawić i szaleć.
Jest sporą, piękną, burą kotką i poleca się
do adopcji.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BEZA, nr ewidencyjny 104/20
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program tv

Piątek

21:30
TVP1

sobota
20:00

31 lipca - 6 sierpnia 2020
Poniedziałek

23:30
TVP1

20:00

Zapowiedź
thriller, Australia, Wielka Brytania, USA, 2009

TVP2

20:10

Biały oleander
Ingrid Magnussen (Michelle Pfeiﬀer), utalentowana artystka, mieszka z dwunastoletnią
córką Astrid (Alison Lohman) w Kalifornii. Kiedy
zostaje oszukana przez kochanka, podaje mu
truciznę sporządzoną z białego oleandra. W efekcie zostaje skazana na dożywotnie więzienie
za morderstwo pierwszego stopnia. Jej córka
natomiast rozpoczyna tułaczkę po kolejnych
rodzinach zastępczych. Początkowo mieszka
w domu Starr Thomas (Robin Wright Penn).
Kobieta jest jednak bardzo zazdrosna o Raya.

TVP2

23:00

Dla ciebie wszystko

POLSAT

Dick i Jane: Niezły ubaw
komedia, USA, 2005

Małżonkowie Dick (Jim Carrey) i Jane (Téa Leoni)
Harperowie ciężko pracowali, by osiągnąć status
zamożnej amerykańskiej rodziny. Mają duży
dom, dwa luksusowe samochody i gospodynię
(Gloria Garayua), która zajmuje się ich synem
Billym (Michael Drozin). Pewnego dnia Dick
dowiaduje się, że awansował na wiceprezesa
jednej z wiodących ﬁrm w branży medialnej.
Radość nie trwa jednak długo. Następnego dnia
ﬁrma upada, a jej prezes znika z 400 milionami
dolarów. Dick zostaje bez pracy.

Jako nastolatkowie, Dawson Cole (Luke Bracey)
i Amanda Collier (Liana Liberato), byli w sobie
zakochani, mimo dzielących ich różnic. Chłopak
wychowywał się w rodzinie patologicznej,
dziewczyna pochodziła z dobrej familii
z tradycjami. Ich drogi rozeszły się w tragicznych
okolicznościach. Dwadzieścia lat później Dawson (James Marsden) wraca do miasteczka na
pogrzeb przyjaciela. Spotyka Amandę (Michelle
Monaghan), która obecnie jest mężatką i ma
trójkę dzieci.

Wtorek

dramat obyczajowy, Niemcy, USA, 2002

Niedziela
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melodramat, USA, 2014

Boston. Z okazji otwarcia nowej szkoły podstawowej dzieci mają narysować, jak wyobrażają
sobie świat za pół wieku. Prace mają zostać
zakopane w specjalnej kapsule i wydobyte
dopiero w 50. rocznicę istnienia placówki. Jedna
z uczennic zwraca uwagę swoim dziwnym zachowaniem. Mała Lucinda (Lara Robinson) zamiast rysunku oddaje nauczycielce kartkę zapisaną
cyframi. Pół wieku później uczniowie otrzymują
prace rówieśników sprzed lat. Tajemnicza strona
wypełniona liczbami traﬁa do Caleba.

Titanic
POLSAT

Sobota

Środa

Ranczo Wilkowyje
komedia, Polska, 2007

Młoda Amerykanka polskiego pochodzenia,
Lucy Wilska odziedziczyła stary dworek na
Podlasiu. Gdy przyjechała na miejsce, musiała
zmierzyć się z mentalnością mieszkańców
wsi Wilkowyje, którzy nie przepadali za
zmianami. Poradziła sobie jednak ze wszystkimi
problemami i znalazła miłość - malarza Kusego
(Paweł Królikowski). Szczęście pary zostaje
przerwane, gdy ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdża mąż Lucy, Louis. Informuje on kobietę, że
ich rozwód nie został do końca przeprowadzony.

Czwartek

20:00

Duże dzieci

20:00

POLSAT

komedia, USA, 2010

POLSAT

Pięciu kolegów z dzieciństwa: Lenny, Marcus,
Rob, Eric oraz Kurt, spotyka się po trzydziestu
latach na pogrzebie ulubionego szkolnego
trenera koszykówki. Każdy z mężczyzn wiele mu
zawdzięcza. Wszyscy przybywają na tę smutną
uroczystość w towarzystwie swoich małżonek
i dzieci. Po wzruszającej ceremonii przyjaciele
oraz ich bliscy zatrzymują się w malowniczo
położonym nad jeziorem domu zmarłego.
Zamierzają tam razem spędzić cały weekend,
gdyż akurat wypada Święto Niepodległości.

Nie kłam kochanie
komedia romantyczna, Polska, 2008

Studentka architektury zieleni, Ania (Marta
Żmuda Trzebiatowska), wychowała się w domu
dziecka. Mimo bolesnej przeszłości, pozostała
ufna wobec ludzi. Dziewczyna uwielbia naturę
i z zamiłowaniem hoduje rośliny. Mieszka
z przyjaciółką Magdą (Magdalena Schejbal),
a utrzymuje się pielęgnując rośliny w apartamentowcach bogaczy. W jednym z nich Ania spotyka
przystojnego, pewnego siebie Marcina (Piotr
Adamczyk). Od tej chwili jej myśli i uczucia krążą
wokół jego osoby. On jednak jej nie zauważa.

piątek

31 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Misja w Afryce
- Franciszkanie - reportaż
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie przepisy
- Mielone, ale rybne
09:20 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Wielka odwilż

04:50 Cafe piosenka
05:20 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:10 Anna Dymna - spotkajmy się - Joanna Prorok
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Bądźmy razem
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Nabożeństwo
Chrześcijan Baptystów
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial

04:35 Uwaga! - magazyn
04:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital - program
obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital
14:15 Detektywi
- program kryminalny
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga!
- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja - magazyn
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:25 Teatr na ten czas
08:35 Koło pióra - magazyn
08:55 Rzecz Polska - Żelazko
Turystyczne
09:15 Blond Venus - dramat,
prod. USA, 1932, reż. Josef
von Sternberg
11:00 Kolumbowie - serial
12:10 Pogranicze w ogniu
- serial TVP, reż. Andrzej
Konic, wyk. Cezary Pazura,
Olaf Lubaszenko
13:15 Teatr na ten czas
13:30 Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka - serial
dokumentalny,
14:25 Stany Zjednoczone
z lotu ptaka. Wschodnie
wybrzeże - serial
14:55 Dzika Muzyka
15:35 Lucyna
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Andrzej Barański, wyk.
Magdalena Zawadzka

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
10:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 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
i przyjaciele.
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Potrójne zagrożenie
22:00 Ryzykanci
23:50 Czarny orzeł

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SF

DRAMAT

KOMEDIA KRYMINALNA

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:30 Zapowiedź - thriller,
prod. USA, 2009
23:40 Miejsce zbrodni
01:25 American Crime Story
02:25 SEAL Team - komando
Foki - serial, prod. USA

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Dobrzy ludzie - thriller,
prod. Szwecja, Dania, USA,
2014, reż. Henrik Ruben
Genz, wyk. Kate Hudson,
James Franco, Omar Sy,
Tom Wilkinson, Diarmaid
Murtagh
21:40 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2020
- koncert
23:15 Niefortunna
transakcja - thriller,
prod. USA, 2015,
reż. Maureen Bharoocha,
wyk. Dominique Swain
00:50 Dla ciebie wszystko
- ﬁlm obyczajowy
02:55 Ocean desperacji
- thriller, prod. USA

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Ścigani
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2008, reż. Timur
Bekmambetow, wyk.
James McAvoy, Angelina
Jolie, Morgan Freeman,
Terence Stamp, Thomas
Kretschmann, Chris Pratt
22:20 Green Lantern
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2011, reż. Martin
Campbell, wyk. Ryan
Reynolds, Blake Lively,
Peter Saarsgard, Mark
Strong, Tim Robbins,
Jay O. Sanders, Angela
Bassett
00:40 Kuba Wojewódzki
- talk show
01:45 Uwaga!
- magazyn
02:05 Noc magii

20:00 Avengers:
Czas Ultrona
Kiedy Tony Stark próbuje
wskrzesić dawno zapomniany program utrzymania
światowego pokoju,
sytuacja niespodziewanie
się komplikuje.
23:10 Przeznaczenie
01:15 Nawiedzony
W XVIII wieku pewien
przemysłowiec, Hugh
Crain, zbudował dom
na uboczu, w którym
miał zamieszkać z żoną
i doczekać się gromadki
dzieci.
03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

17:05 Żywot Mateusza
- dramat, reż. Witold
Leszczyński
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:45 Serialowa nostalgia
- Siedem życzeń - serial
20:00 Kulturalne 007
- Człowiek ze złotym
pistoletem
- ﬁlm sensacyjny
22:10 Fabryka Hitów:
Rytm
- cykl dokumentalny
23:10 Gomorra - serial
24:00 Informacje kulturalne
00:15 Kino Mistrzów - Julieta,
prod. Hiszpania
01:50 Kino nocne - Widmo
- dramat
03:45 AudioRiver - Deas
04:50 Teledyski

01:55 Na wariackich
papierach
- komedia kryminalna
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
02:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym
szlaku
03:35 Na jedwabnym
szlaku
- serial dokumentalny
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:10 Szkoła - program
obyczajowy
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
prod. Polska
14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
15:55 Szkoła
16:55 Wiza na miłość
17:55 Po pierwsze kino
18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
FILM OBYCZAJOWY

20:00 Bez mojej zgody
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2009, reż. Nick Cassavetes,
wyk. Cameron Diaz, Alec
Baldwin, Abigail Breslin,
Jason Patric, Thomas
Dekker, Joan Cusack
22:20 Selena
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 1997, reż. Gregory
Nava, wyk. Jennifer
Lopez, Edward James
Olmos, Jon Seda,
Constance Marie, Jacob
Vargas
01:00 Kości
- serial, USA
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:25 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Gordon Ramsay: 24
godziny w piekle 14:00
Pamiętniki z wakacji 15:00
Septagon 16:00 Słoneczny
patrol 17:00 Pamiętniki
z wakacji 18:00 Policjantki
i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu 21:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 23:00 Konwój
Zawodowy kierowca ciężarówki, na falach CB-radia posługujący się pseudonimem
„Gumowy Kaczor”, cieszy
się wśród kolegów po fachu
opinią zawadiaki. 01:25
STOP Drogówka 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów

TV Trwam
11:35 Owoce posługi misyjnej
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 W poszukiwaniu dowodów 13:20
100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 W Solankowej Dolinie
14:55 Słowo Życia
15:00 Modlitwa w Godzinie
Miłosierdzia 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie
ręki. Ziemia Święta 16:50
Adoracja w Kalkucie
17:00 Wyszyński 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
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 20:50 100
cudownych miejsc na świecie
21:00 Apel Jasnogórski

TVP 1
05:25
06:20
06:45
07:00

07:35
08:00
08:25
08:55
09:20
09:55

11:45
12:50
13:30
13:55

Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Film dokumentalny
Pełnosprawni
- magazyn
Wojsko - polskie.pl
Studio Raban
Rodzinny ekspres
- Działaj zawsze na korzyść
bliźniego
Sam Whiskey - ﬁlm
fabularny, prod. USA,
1969, reż. Arnold Laven,
wyk. Burt Reynolds
Fascynujący świat
- Borelioza. Cicha epidemia - ﬁlm dokumentalny
Przyrodnik
na tropie
Okrasa łamie przepisy
Z pamięci - felieton

SERIAL OBYCZAJOWY

14:05 Pensjonat nad
rozlewiskiem
- serial TVP
15:05 Ojciec Mateusz - serial
16:05 Postaw na milion
17:00 Teleexpress
17:30 Blondynka - serial TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:15 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Warszawiacy śpiewają
(nie)zakazane
piosenki
21:55 Powstanie
Warszawskie
- dokument
23:30 Miłość w Nowym Jorku
- dramat
01:25 Godzina „W” - dramat
02:55 Zaginiona - serial TVP
03:50 Z pamięci - felieton

TVP 2
05:05 Cafe piosenka
- talk-show
05:35 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:30 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:30 Pytanie na śniadanie
11:40 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny
12:10 To był Festiwal!
- widowisko muzyczne
13:30 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2020
- widowisko muzyczne
16:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
16:50 Film dokumentalny
17:45 Słowo na niedzielę
- O granicach ufania
18:00 Panorama

TVN
04:35
04:50
07:00
09:00
11:30
12:55
14:25
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:20
19:30
19:40
19:45
20:00

SERIAL OBYCZAJOWY

18:35 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:35 Lajk!
20:00 Dla ciebie wszystko
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2014,
reż. Michael Hoﬀ man,
wyk. Michelle Monaghan
22:05 Bezpieczna przystań
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2007, reż. Bill
Corcoran, wyk. Melissa Gilbert, Brad Johnson, Katie
Walder, Liana Liberato
24:00 Zanim się rozstaniemy
- ﬁlm obyczajowy
01:45 Dobrzy ludzie
- thriller, prod. Szwecja,
Dania
03:25 Niefortunna
transakcja - thriller
04:45 Zakończenie dnia

23
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Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Dzień Dobry Wakacje
MasterChef Junior
Ameryka Express
My Way
Dorota inspiruje
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Domowe rewolucje
Patent na dom
Fakty
Uwaga!
koronawirus
Sport
Pogoda
Uwaga!
- magazyn
Gruby i chudszy
- ﬁlm komedia, USA,
1996, reż. Tom Shadyac,
wyk. Eddie Murphy, Jada
Pinkett Smith, James
Coburn, Larry Miller
KOMEDIA

22:00 Jeszcze dłuższe
zaręczyny
- ﬁlm komedia, USA,
Japonia, 2012, reż. Nicholas Stoller, wyk. Jason
Segel, Emily Blunt, Rhys
Ifans, Chris Pratt, Alison
Brie, Jacki Weaver, Dakota
Johnson
00:40 Ścigani
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2008,
reż. Timur Bekmambetow,
wyk. James McAvoy,
Angelina Jolie, Morgan
Freeman, Terence Stamp,
Thomas Kretschmann,
Chris Pratt
02:50 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:10 Noc magii

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:35 Scooby-Doo: Klątwa
potwora z głębin
jeziora
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:45 Wakacje z Bałtykiem
12:40 Bogaty dom - Biedny
dom
13:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Górale
16:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Titanic, cz.1
- melodramat,
prod. USA, 1997,
reż. Cameron James, wyk.
Leonardo DiCaprio, Winslet Kate, Zane Billy, Bates
Kathy, Fisher Frances,
Stuart Gloria, Paxton Bill

07:30 Angielskie śniadanie
09:25 Informacje kulturalne
09:40 Zakochaj się w Polsce
- Muzeum Powstania
Warszawskiego
10:05 Opole - koncertowe
wspomnienia - felieton
10:25 Rock - Opole ‘90
11:10 Słownik ﬁlozoﬁczny
Bronisława Wildsteina
11:20 Dokument tygodnia
- Umrzeć za Warszawę
- ﬁlm dokumentalny
12:25 Chartum - dramat
14:40 Sublokator - komedia
16:15 Koło pióra - magazyn
16:35 Retro kino - Gwiazda
szeryfa - western
18:10 Co dalej?
18:40 Spojrzenie Wolności
19:25 Reminiscencje z Opola
- 17 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘79. Fragmenty - koncert
19:40 Z przytupem
20:00 Bilet na weekend

05:55 Na wariackich
papierach
- komedia kryminalna
07:00 Taki jest świat
07:50 Blondynka
w koszarach
Gwiazda ﬁlmowa
Megan Valentine
postanawia wstąpić
do wojska.
10:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Mocne sobotnie kino:
Likwidator
Narkotykowy boss
ucieka z konwoju
i zmierza wprost
ku granicy Meksyku.
Jednak na drodze
do upragnionej wolności
staje szeryf oraz grupa
jego niedoświadczonych
zastępców.
22:05 Kod 211

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
12:20 Anna German
- serial obyczajowy,
Rosja, Ukraina, Polska,
Chorwacja
13:30 Richie milioner
- ﬁlm komedia, USA, 1994,
reż. Donald Petrie, wyk.
Macaulay Culkin, John
Larroquette, Edward
Herrmann, Jonathan Hyde,
Christine Ebersole
15:35 Córeczka
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2010, reż. Stan Foster,
wyk. LeToya Luckett,
Durrell Babbs, Clifton
Powell, Tammy Townsend,
Essence Atkins
17:50 Po pierwsze kino

06:00 Pękniesz ze śmiechu
07:05 Kacze opowieści
09:00 Galileo 11:05 Policjantki i Policjanci Policjanci
z dwóch komend codziennie
interweniują, począwszy od
pijackich melin, a skończywszy na domowych kłótniach.
13:05 Spartakus 15:00 STOP
Drogówka - magazyn
prod. Polska 16:00 Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy prod. Polska
19:00 Galileo 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
- serial kryminalny prod. Polska 23:00 Zakładnik z Wall
Street Lee Gates prowadzi
popularny telewizyjny show,
w którym doradza ludziom,
jak i w co inwestować pieniądze. 01:05 Ekstremalny
ranking zwierząt 02:05
Interwencja 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów

FILM SF

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

22:10 X-Men: Ostatni bastion
Wynalezienie lekarstwa
odwracającego proces
mutowania prowadzi do
odwrócenia biegu historii.
Po raz pierwszy mutanty
stają przed wyborem:
zachować swą unikalność,
co oznacza skazanie
się na wieczną izolację
i alienację, czy też wyrzec
się pozyskanej w wyniku
mutacji mocy.
00:40 Trener
Film opowiada prawdziwą
historię drużyny koszykarskiej ze szkoły średniej
w Richmond.
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:05 Bilet na weekend
- Sierpniowe niebo.
63 dni chwały
21:30 Aga Zaryan
- Umiera piękno
- koncert
22:20 Słownik ﬁlozoﬁczny
Bronisława
Wildsteina - felieton
22:30 Mocne Kino - Syn
Szawła - dramat,
prod. Węgry, 2015
00:25 Kino nocne - We władzy
ojca - ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, 1977
02:15 Fabryka Hitów: Rytm
03:05 Fortepian
- ﬁlm fabularny,
prod. Australia, Francja,
1993
05:05 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

23:50 American Pie:
Księga miłości
Dziesięć lat po ukazaniu
się pierwszej części serii
“American Pie” trzech
nieszczęśliwych prawiczków znajduje księgę,
zwaną biblią miłości,
w szkolnej bibliotece East
Great Falls High. Niestety,
książka jest zniszczona,
więc chłopcy będą musieli
odszyfrować treść z jej
pozostałości.
01:30 Na wariackich
papierach
02:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
03:20 Na jedwabnym
szlaku
04:05 Menu na miarę

17:55 Farciarz Gilmore
- ﬁlm komedia, USA,
1996, reż. Dennis Dugan,
wyk. Adam Sandler,
Christopher McDonald,
Julie Bowen, Frances
Bay, Carl Weathers,
Richard Kiel
20:00 Akademia policyjna V:
Misja w Miami Beach
- ﬁlm komedia, USA,
1988, reż. Alan Myerson,
wyk. Matt McCoy
22:05 Wakacje w krzywym
zwierciadle - ﬁlm
komedia, USA, 1983,
reż. Harold Ramis
00:15 Zamiana ciał - ﬁlm
komedia, USA, 2011,
reż. David Dobkin,
wyk. Ryan Reynolds
02:40 Noc magii

TV Trwam
10:25 100 cudownych miejsc na
świecie 10:35 Polski Punkt
Widzenia 11:00 Kropelka
radości 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Warto zauważyć... 12:50 Porady Medyczne Bonifratrów
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza Święta 14:35
Apokryfy 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Zakazane Piosenki 17:00 Exodus Ochoty
17:25 Kolory Świętości
17:30 Okiem kamery 17:55
Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Katecheza ks. bp. Antoniego
Długosza 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 100
cudownych miejsc na świecie
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

2 sierpnia

TVP 1

TVP 2

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Ziarno
09:30 Sekundy, które
zmieniły życie
09:55 Rodzina Połanieckich
11:25 Klasztorne smaki
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
13:10 BBC w Jedynce
- Błękitna Planeta - ﬁlm
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem

05:00 Cafe piosenka
05:25 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
05:35 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:30 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:30 Pytanie na śniadanie
11:30 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:45 Gwiazdy w południe
- Szeryf - western,
prod. USA, 1971
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2020 - widowisko
16:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
16:50 Zmiennicy - serial TVP
18:00 Panorama

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
16:05 Postaw na milion
- teleturniej
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Blondynka
- serial TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:15 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:15 La Bandida - serial
21:15 Ośmiu wspaniałych
- reality show
22:15 Zakochana Jedynka
- Lato w Wietnamie
23:55 Powstanie
Warszawskie
01:30 Carte blanche
- ﬁlm obyczajowy
03:25 Niebezpieczna
opiekunka - thriller

18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Program rozrywkowy
20:40 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki - 2020
Gorzów Wielkopolski
- koncert
22:40 Kino bez granic
- Nieracjonalny
mężczyzna - komedia,
prod. USA, 2015
00:20 Długie łodzie
Wikingów
- ﬁlm przygodowy
02:35 Wino truskawkowe
- komediodramat,
prod. Polska, Słowacja,
2007
04:30 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:35
04:50
07:00
09:00
11:30
12:30
13:05

14:50

16:40
19:00
19:20
19:30
19:45

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Dzień Dobry
Wakacje
Patent na dom
Co za tydzień
- magazyn
W krzywym zwierciadle: Strzelając
śmiechem - ﬁlm komedia, USA, 1993, reż. Gene
Quintano, wyk. Emilio
Estevez, Samuel
L. Jackson, Jon Lovitz
Pan niania - ﬁlm
komedia, USA, 1992,
reż. Michael Gottlieb,
wyk. Hulk Hogan
Green Lantern - ﬁlm
przygodowy, USA, 2011,
reż. Martin Campbell
Fakty
Uwaga! koronawirus
Sport
Uwaga! - magazyn

FILM SENSACYJNY

20:00 Od kołyski
aż po grób
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2003, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li,
DMX, Anthony Anderson,
Kelly Hu, Tom Arnold, Marc
Dacascos
22:05 Wejście smoka
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1973,
reż. Robert Clouse,
wyk. Bruce Lee, John
Saxon, Shih Kien, Jim
Kelly, Bob Wall
00:15 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
01:15 Ameryka Express
02:50 Noc magii
- program ezoteryczny

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:50 Mulan
09:45 Gwiezdne wojny:
Część V - Imperium
kontratakuje
Po zniszczeniu Gwiazdy
Śmierci, walka o Galaktykę
nasila się. Siły Imperium
zapędzają Rebeliantów
na lodową planetę Hoth.
Po zakończonej klęską,
wyniszczającej walce,
Luke Skywalker przybywa
na bagienną planetę
Dagobah, by trenować pod
okiem mistrza Jedi
- Yody.
12:20 Titanic, cz.1
- melodramat, USA,
1997, reż. Cameron James,
wyk. Leonardo DiCaprio,
Winslet Kate, Zane
Billy, Bates Kathy, Fisher
Frances, Stuart Gloria,
Paxton Bill

06:50 Teledyski
06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia
prawosławna
08:25 Alternatywy 4
- serial komediowy TVP
10:40 Zakochaj się w Polsce
11:05 Opole - koncertowe
wspomnienia - felieton
11:25 Opole na bis
12:25 Animama - Ladies
and Gentlemen - ﬁlm
12:35 Trzeci punkt
widzenia
- program publicystyczny
13:05 Film fabularny
13:45 Nazarin
15:30 Chopin i jego Europa
2017 - recital
17:00 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
- Ojciec, Syn i Duch
17:15 Niedziela z... Krystyną
Prońko
18:00 Niedziela z..Krystyną
Prońko

06:00 Tajemnice medyczne
07:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Oz: Wielki i potężny
- ﬁlm fantasy
Droga cyrkowego magika,
który stał się najpotężniejszym czarnoksiężnikiem z
krainy Oz.
11:40 Ostatni władca
wiatru
13:45 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Grające drzewko
14:55 Najpiękniejsze
baśnie: Nowe szaty
cesarza
16:10 Pogromcy duchów
Trzech doktorów
parapsychologii zakłada
ﬁrmę zajmującą się zwalczaniem duchów. Wkrótce
będą musieli zmierzyć
się z pradawną złą mocą
opanowującą miasto.

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
12:10 Anna German - serial
obyczajowy, Rosja, Ukraina, Polska, Chorwacja
13:20 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:20 Po pierwsze kino
15:25 Był sobie łajdak
- ﬁlm western, USA, 1970,
reż. Joseph L. Mankiewicz,
wyk. Kirk Douglas, Henry
Fonda, Hume Cronyn,
Warren Oates, Burgess
Meredith, John Randolph
18:00 Akademia policyjna V:
Misja w Miami Beach
- ﬁlm komedia, USA, 1988,
reż. Alan Myerson, wyk.
Matt McCoy, Janet Jones,
George Gaynes

FILM SF

DRAMAT WOJENNY

KOMEDIA SENSACYJNA

FILM SENSACYJNY

14:35 Avengers:
Czas Ultrona
Stark próbuje wskrzesić
dawno zapomniany
program utrzymania
światowego pokoju,
sytuacja niespodziewanie
się komplikuje.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Festiwal Kabaretu
w Koszalinie
23:00 Dick i Jane:
Niezły ubaw
01:00 Iluzja 2
03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Bilet na weekend
- Bitwa o Anglię
- dramat wojenny,
prod. Wielka Brytania,
1969, reż. Guy Hamilton,
wyk. Laurence Olivier,
Edward Fox
22:10 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:45 Dokument.pl
- O zwierzętach i ludziach
- ﬁlm dokumentalny
23:50 KFPP Opole
- Opole 2019 - Scena
Alternatywna
00:30 Sierpniowe niebo.
63 dni chwały
01:45 Mocne Kino - Syn
Szawła - dramat
03:30 Legendy Rocka
- The Pretenders
03:50 Legendy Rocka

18:25 Taxi
Taksówkarz lubiący
szybką jazdę i pechowy
funkcjonariusz łączą siły,
by złapać niemiecki gang
złodziei. Bandyci zuchwale
rabują kolejne banki,
ośmieszając przy tym
miejscową policję.
20:00 Niedziela z gwiazdami:
John Wick 2
22:20 Obserwator
00:20 Ip Man - Ostatnia
walka
02:25 Na wariackich
papierach
- serial komediowy
03:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
04:15 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

20:00 Mission: Impossible IV
- Protokół duchów
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Czechy, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, 2011,
reż. Brad Bird, wyk. Tom
Cruise, Jeremy Renner,
Paula Patton
22:50 Ostatni sprawiedliwy
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1996, reż. Walter Hill, wyk.
Bruce Willis, Christopher
Walken
00:55 Czerwona
gorączka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1988, reż. Walter Hill, wyk.
Arnold Schwarzenegger,
James Belushi, Peter
Boyle, Ed O’Ross, Gina
Gershon
03:10 Noc magii

TV 4
06:00 Pękniesz ze śmiechu
07:05 Kacze opowieści 09:00
Tom i Jerry: Misja na Marsa
10:30 Galileo 12:50 Gwiazdy
Kabaretu 14:50 Biały tygrys
17:05 Zabójcza obsesja Molly
mieszka drzwi w drzwi z zakochanym w niej Dylanem,
z którym rozstała się z powodu jego ciągłych wyjazdów
w trasy motocrossowe.
19:00 Galileo 20:00 Skazany
na piekło Kyle LeBlanc to
Amerykanin pracujący na
kontrakcie w Rosji. Jego żona
Grey nie jest co prawda zadowolona z przeprowadzki,
ale ma nadzieję, że wszystko
wynagrodzi jej fakt, że jest
razem z mężem. 22:00
Konwój Zawodowy kierowca
ciężarówki cieszy się wśród
kolegów po fachu opinią
zawadiaki. 00:25 Ameryka
pod ostrzałem 02:55 Śmierć
na 1000 sposobów

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:35 Przyjaciele
i bohaterowie 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś
- to też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:15
Kateri 15:45 Wakacje z Chopinem 16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze
17:30 Okiem kamery 17:55
Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień
19:30 Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego Testamentu 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Kartka
z kalendarza 21:00 Apel
Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej
Górze 21:20 Informacje
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:45 Ta jedyna - serial
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:20 Coś dla Ciebie
- magazyn
06:45 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Coś dla Ciebie
14:35 Operacja Zdrowie
- Kręgosłup. Leczenie bólu
kręgosłupa - magazyn

04:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
05:10 Nowa Maja w ogrodzie
05:40 Akademia ogrodnika
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Szpital - program
obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
15:25 Efekt Domina
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 MEGA HIT
- Iluzja 2
- ﬁlm prod. USA, 2016,
reż. Jon M. Chu, wyk. Dave
Franco, Jesse Eisenberg,
Lizzy Caplan, Mark Ruﬀalo,
Michael Caine, Morgan
Freeman

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial, prod.
Wielka Brytania
08:25 Co dalej? - Solidarność
i oﬁarność w czasach
pandemii - program
publicystyczny
08:55 Niepospolita - ﬁlm
krótkometrażowy
09:30 Żywot Mateusza
- dramat
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:10 Rzecz Polska
13:30 Królowie, palawary i
zapomniany
odkrywca
14:30 Jajko - etiuda
14:50 Poznań 56 - dramat,
prod. Polska, 1996, reż.
Filip Bajon, wyk. Daniel
Olbrychski, Jerzy Radziwiłowicz, Piotr Prońko,
Marta Stanisławska,
Mariusz Puchlowski,
Bogdan Kupisiewicz

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 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, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.

05:05 Szkoła - program
obyczajowy
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła - program
obyczajowy
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00
Królowie australijskiego
lombardu 14:00 Pamiętniki
z wakacji
15:00 Septagon Oryginalny
polski format, który łączy
elementy sensacyjne, przygodowe i komediowe. 16:00
Słoneczny patrol 17:00
Pamiętniki z wakacji 18:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 22:05 Zaginiony
w akcji - ﬁlm akcji, USA, 1984,
reż. Zito Joseph, wyk. Norris
Chuck, Walsh M. Emmet,
Tress David, Lenore Kasdorf
Ocalały z niewoli płk James
Braddock postanawia oswobodzić kolegów pozostałych
w Indochinach. 00:20 Śmierć
na 1000 sposobów 00:50
Spadkobiercy 01:50 Galileo

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

FILM SF

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:30 Sanatorium miłości
22:35 Świat bez ﬁkcji - Dziennik z Korei Północnej
23:30 Biały oleander
- dramat
01:30 Lato w Wietnamie
03:10 Zabójcza mamuśka
- dramat

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:10 Walking on Sunshine.
Chodzę w słońcu
- komedia
21:55 Tajemnice Majorki
22:55 Sierpniowe niebo.
63 dni chwały
00:25 Warto kochać - serial
01:25 W dobrej wierze
- dramat

21:00 Władza absolutna
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Gene Hackman, Ed Harris,
Laura Linney, Judy Davis,
Scott Glenn, E.G. Marshall,
Dennis Haysbert
23:25 Teoria wszystkiego
- ﬁlm obyczajowy,
Japonia, Wielka Brytania,
USA, 2014, reż. James
Marsh, wyk. Eddie
Redmayne, Felicity Jones,
Charlie Cox, Emily Watson,
Simon McBurney, David
Thewlis
02:05 Co za tydzień
02:40 Zabójcza broń
- serial, USA
03:40 Noc magii
- program ezoteryczny

22:55 Eagle Eye
Shaw, 23-letni były
student Stanford
University, pracuje jako
asystent w punkcie ksero.
Pewnego dnia otrzymuje
wiadomość od rodziców,
że jego brat bliźniak Ethan,
oﬁcer sił powietrznych
USA, zginął w wypadku
samochodowym.
01:35 Pasażerowie
Podczas międzyplanetarnej podróży kosmicznej
do nowego domu, na
nową planetę, dwoje
pasażerów budzi się ze
snu dziewięćdziesiąt lat za
wcześnie.
03:55 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska

16:45 Wojna światów
- następne stulecie
- ﬁlm science ﬁction,
prod. Polska, 1981
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:45 Serialowa nostalgia
- Siedem życzeń - serial
20:00 Rok 2020
20:35 Barwy dzieciństwa
- Zazie w metrze - ﬁlm
22:10 Powidoki
- program publicystyczny
22:25 Więcej niż ﬁkcja
00:05 Kino nocne
- M - Morderca
- dramat
01:50 Informacje kulturalne
02:00 Kino nocne - Bitwa
o Anglię - dramat
04:05 Gigant - ﬁlm
krótkometrażowy

20:00 Triumf
sprawiedliwości
Były agent federalny,
Decker pracuje jako ochroniarz w supermarkecie.
Kiedy ratuje piękną
nieznajomą, Lisę (Jade
Ewen), przed jej agresywnym chłopakiem, nie
spodziewa się, że jeszcze
ją spotka. Tymczasem
Lisa przychodzi do niego
z propozycją dokonania
wspólnego skoku na
eskortowany przez paryską policję wóz z dwoma
milionami dolarów.
21:45 John Wick 2
- ﬁlm akcji
00:05 Życzenie śmierci 2
01:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy

20:00 Anna German
- serial obyczajowy
Burzliwe losy Anny
German, polskiej piosenkarki, która w latach
70. stała się sławna na
całym świecie.
22:30 Ouija
- ﬁlm horror,
USA, Japonia, 2014,
reż. Stiles White, wyk.
Olivia Cooke, Ana Coto,
Daren Kagasoﬀ, Bianca
A. Santos
00:15 Zabójcze ciało
- ﬁlm horror, USA,
2009, reż. Karyn
Kusama, wyk. Megan Fox,
Amanda Seyfried, Johnny
Simmons, Adam Brody,
Chris Pratt
02:30 Noc magii

TV Trwam
09:30 Opowieści biblijne
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc
na świecie 11:35 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Jezus - Królestwo bez granic
12:50 Galilejczyk - prezentuje Keith Garner 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 14:30
Apokryfy 15:25 Ja głuchy
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Sanktuaria polskie 16:30 Zew
natury 16:55 Świadkowie
17:30 Spotkanie Rodziny
Radia Maryja 19:25 Kartka
z kalendarza 19:30 Jesteśmy
katolikami 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec
20:50 Kartka z kalendarza
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

4 sierpnia

TVP 1

TVP 2

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:45 Ta jedyna - serial obyczajowy
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:30 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:20 Pod opieką świętej
Katarzyny
06:45 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia- serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:10 Chłopi - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:30 To był rok!
22:40 Ocaleni - reality show
23:45 Olej Lorenza - dramat,
prod. USA, 1992
02:10 Nieracjonalny
mężczyzna - komedia
03:55 Sekrety budapeszteńskich jaskiń - ﬁlm

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Ranczo Wilkowyje
- komedia,
prod. Polska, 2007,
reż. Wojciech Adamczyk,
wyk. Ilona Ostrowska,
Paweł Królikowski,
Cezary Żak, Artur
Barciś, Radoslaw Pazura,
Marta Lipińska, Franciszek
Pieczka
21:55 Siostry - ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, 2016
23:05 Tacy po prostu jesteśmy
- ﬁlm dokumentalny
00:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
01:00 Paradoks - serial
kryminalny TVP
01:55 Bliżej - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2004

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:30
04:50
05:45
07:00
09:00
09:05
10:05
11:05
12:15
13:15
14:15
15:25
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:15
20:20

Uwaga! - magazyn
Kuchenne rewolucje
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Doradca smaku
Szpital - program
obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Detektywi
Ukryta prawda
Szpital - program
obyczajowy
Detektywi
Milionerzy
Fakty po południu
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Milionerzy

FILM SENSACYJNY

21:00 Wszystko, co dobre
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2010, reż.
Andrew Jarecki, wyk. Ryan
Gosling, Kirsten Dunst,
Frank Langella, Lily Rabe,
Philip Baker Hall, Diane
Venora, Kristen Wiig
23:10 Kuba Wojewódzki
- talk show
00:10 Pula śmierci
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1988, reż. Buddy
Van Horn, wyk. Patricia
Clarkson, Clint Eastwood,
Liam Neeson, Evan C. Kim,
David Hunt, Michael
Currie
02:15 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:40 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:45 Gliniarze
- serial kryminalny
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM SF

20:05 Pasażerowie
Podczas międzyplanetarnej podróży kosmicznej
do nowego domu, na
nową planetę, dwoje
pasażerów - wskutek niezrozumiałych, tajemniczych
okoliczności - budzi się ze
snu dziewięćdziesiąt lat
za wcześnie. Jim i Aurora
zakochują się w sobie.
22:45 Wschodzące słońce
- thriller, USA, 1993,
reż. Philip Kufman,
wyk. Sean Connery,
Wesley Snipes
01:35 Dom Hemingway
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:25 Informacje kulturalne
08:35 Powidoki
08:55 Oh My Darling
- ﬁlm animowany,
prod. Niderlandy, 1977
09:15 Wojna światów
- następne stulecie
- ﬁlm science ﬁction
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:10 Dziadek - ﬁlm
13:30 Rok 2020
13:55 Kalina - ﬁlm
15:15 Przez całą noc - dramat
16:55 O - bi, o - ba. Koniec
cywilizacji - ﬁlm science
ﬁction, prod. Polska
18:30 Teatr na ten czas
- Leszek Mądzik - felieton
18:45 Serialowa nostalgia
- Siedem życzeń - serial
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Po prostu walcz 2

05:05 Szkoła - program
obyczajowy
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Mango
telezakupy
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła - program obyczajowy
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta - serial
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom - magazyn
09:00 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny prod.
Polska 12:00 STOP Drogówka
13:00 Królowie australijskiego
lombardu 14:00 Pamiętniki
z wakacji 15:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol Akcja
serialu rozgrywa się na plaży
w południowej Kalifornii.
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny prod.
Polska 20:00 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
22:05 Krew za krew. Rok 1868.
Mijają właśnie trzy lata
od zakończenia wojny
secesyjnej. Pułkownik armii
konfederackiej Morsman
Carver stoi na czele wynajętej przez siebie grupy
pościgowej. 00:30 Śmierć na
1000 sposobów

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

20:00 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:00 Lekkie obyczaje
- Lenny - dramat,
prod. USA, 1974,
reż. Bob Fosse, wyk. Dustin Hoﬀ man, Gary Morton,
Valerie Perrine
22:55 Co dalej?
23:30 Portrety - Hitchcock/
Truﬀaut - ﬁlm
00:55 Hamlet: Bregenz
Festival 2016 - opera
03:25 Teatr na ten czas
- Leszek Mądzik
- felieton
03:30 Kino nocne - Zazie
w metrze - ﬁlm fabularny, prod. Francja, 1960
05:00 Granica
05:20 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

22:05 Maczeta
- ﬁlm akcji
Były agent federalny mści
się na ludziach, którzy
chcieli go wrobić
w morderstwo.
00:10 Obserwator
- ﬁlm akcji
02:10 Na wariackich
papierach
- serial kryminalny
03:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Tajemnice medyczne
04:25 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Chłopak
z sąsiedztwa
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2015, reż. Rob Cohen,
wyk. Jennifer Lopez,
Ryan Guzman, Ian Nelson,
John Corbett, Kristin
Chenoweth
21:55 Keanu
- ﬁlm komedia, USA, 2016,
reż. Peter Atencio, wyk.
Jordan Peele, Keegan-Michael Key, Method Man,
Darrell Britt-Gibson, Will
Forte
00:00 Kości - serial, USA
01:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc na
świecie 11:45 Historia i architektura Polski 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Nieoczekiwana podróż
13:15 Wakacje z Chopinem
13:30 Msza Święta 14:30
Łaski pełna 15:50 Ma się
rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Na grzyby 17:05 Kolory
Świętości 17:10 Prosto
o gospodarce 17:30 Okiem
kamery 17:55 Kartka z kalendarza 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kartka
z kalendarza - Powstanie
Warszawskie 21:00 Apel

TVP 1
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:45 Ta jedyna - serial
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Kolarstwo
17:00 Teleexpress
17:25 Kolarstwo
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
SERIAL OBYCZAJOWY

20:35 La Bandida
- serial obyczajowy,
prod. Meksyk, 2019
21:30 To był rok!
22:40 Historia bez tajemnic
- Rzeź Woli - ﬁlm
23:45 Ktoś chce mnie
zabić - thriller,
prod. Kanada, 2017,
reż. Jason Bourque,
wyk. Sarah Butler, Josh
Byer, Karen Holness
01:20 Determinator
- serial kryminalny
prod. TVP
02:15 Wojsko - polskie.pl
02:40 Lina - dramat
obyczajowy, prod. Szwajcaria, 2016, reż. MIchael
Schaerer
04:15 Notacje
04:30 Zakończenie dnia

TVP 2
04:55 Cafe piosenka
05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Pożyteczni.pl
06:45 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:30 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Chłopi - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial
SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Kino relaks - Duﬀ
[#ta brzydka i gruba]
- ﬁlm prod. USA, 2015,
reż. Ari Sandel, wyk. Mae
Whitman, Robbie Amell,
Bella Thorne, Skyler
Samuels
22:00 Zemsta o jasnych
oczach
- serial obyczajowy,
prod. Francja, 2017
23:50 Ranczo Wilkowyje
- komedia, prod. Polska,
2007, reż. Wojciech
Adamczyk
01:40 Tancerz - ﬁlm
dokumentalny
03:15 Trzeci oﬁcer - serial
04:05 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem

25
5 sierpnia

program tv
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TVN
04:30
04:50
05:45
07:00
09:00
09:05
10:05
11:05
12:15
13:15
14:15
15:25
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:15
20:20

Uwaga! - magazyn
Kuchenne rewolucje
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Doradca smaku
Szpital - program
obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Detektywi
Ukryta prawda
Szpital - program
obyczajowy
Detektywi
Milionerzy
Fakty po południu
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Milionerzy

FILM SENSACYJNY

21:00 60 sekund
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2000, reż. Dominic
Sena, wyk. Nicolas
Cage, Angelina Jolie,
Giovanni Ribisi, T.J. Cross,
William Lee Scott, Scott
Caan, Will Patton, Delroy
Lindo, Robert Duvall,
Christopher Eccleston,
Vinnie Jones
23:25 Duch
- ﬁlm horror, USA, 1982,
reż. Tobe Hooper, wyk.
JoBeth Williams, Craig
T. Nelson, Beatrice
Straight, Dominique
Dunne, Oliver Robbins
01:55 My Way
02:25 Nie z tego świata
- serial, USA
03:20 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
- serial kryminalny
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:45 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
KOMEDIA

20:00 Duże dzieci
- komedia
22:30 Czego dusza
zapragnie
Zwyczajny z pozoru
nauczyciel gimnazjum
Neil Clarke, pewnego
dnia odkrywa w sobie
magiczne moce. Brzmi
to nieprawdopodobnie,
ale to szczera prawda:
wystarczy, że ruszy małym
palcem, a wszystko
co sobie wymarzył staje
się faktem.
00:10 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
02:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:00 Którędy po sztukę Mirosław Bałka - magazyn
09:10 A - B - ﬁlm animowany
09:20 O - bi, o - ba. Koniec
cywilizacji
- ﬁlm science ﬁction
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:15 Pies Schroedingera
- ﬁlm animowany
13:30 Japonia z góry
- serial dokumentalny,
prod. Francja, 2018
14:25 Doradcy króla Hydropsa
- ﬁlm animowany
14:55 Portret rodzinny
we wnętrzu
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Włochy, Francja, 1974, reż.
Luchino Visconti, wyk.
Burt Lancaster

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce z
przestępczością na ulicach
San Francisco. Głównym
bohaterem jest sprytny
policjant Nash Bridges
(Don Johnson), który w
raz ze swoim partnerem
Joe Dominguez (Cheech
Marin) walczy z przestępczością w mieście.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 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

05:05 Szkoła - program obyczajowy
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła - program obyczajowy
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker jest jednym z najlepszych Strażników Texasu.
Ma dosyć „ostre” metody
zwalczania przestępców.
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka 13:00
Królowie australijskiego
lombardu 14:00 Pamiętniki
z wakacji 15:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 22:10 Skazany
na piekło - ﬁlm akcji, USA,
2003, reż. Lam Rodrigo,
wyk. Battista Lloyd, Taylor
Lawrence Kyle LeBlanc to
Amerykanin pracujący na
kontrakcie w Rosji. 00:20
Śmierć na 1000 sposobów
00:45 Tuż przed tragedią
01:50 STOP Drogówka 02:50
Interwencja

FILM SF

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

17:00 Ga, ga. Chwała
bohaterom
- ﬁlm science ﬁction
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Awantura o Basię
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 W trzy miesiące
dookoła świata - Przed
północą - obyczajowy
21:55 Geniusz - serial
22:55 Dokument w podróży
- Znikająca wyspa - ﬁlm
00:15 Powidoki
00:30 Lekkie obyczaje
- Lenny - dramat
02:20 Scena Klasyczna
03:00 Informacje kulturalne
03:10 Kino nocne - Noc
Walpurgi
- dramat

20:00 Trzynasty
wojownik
Młody poeta wyrusza
z misją dyplomatyczną,
w trakcie której spotyka
wikingów i przystępuje
do ich drużyny.
22:00 Żelazny rycerz
00:15 Życzenie śmierci 5
02:10 Na wariackich
papierach
03:10 Przypadki Cezarego P.
03:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Raport Pelikana - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1993,
reż. Alan J. Pakula,
wyk. Julia Roberts,
Denzel Washington, Sam
Shepard, John Heard, Tony
Goldwyn, James Sikking,
William Atherton, Robert
Culp, Stanley Tucci, Hume
Cronyn, John Lithgow
23:00 Sufrażystka - ﬁlm obyczajowy, Wielka Brytania,
2015, reż. Sarah Gavron,
wyk. Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter,
Meryl Streep, Brendan
Gleeson, Anne-Marie
Duﬀ Ben Whishaw
01:15 Kości - serial, USA
02:15 Druga strona
medalu
02:45 Noc magii

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 11:00 Świat
na wyciągnięcie ręki 11:25
W góreckim domku ogrodnika 11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Dzieci Andersa 13:25 Kolory
Świętości 13:30 Msza Święta
14:30 Pochodzenie świata
15:30 Syria 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie 16:30
Regał 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia
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czwartek

6 sierpnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Mosty Ameryki.
Historia Rudolfa
Modrzejewskiego
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - magazyn
13:00 Natura w Jedynce
- Niezwykli przyjaciele
zwierząt

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:15 Operacja Zdrowie
- Kręgosłup. Leczenie
bólu kręgosłupa
- magazyn medyczny
06:45 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Chłopi - serial TVP

04:30 Uwaga! - magazyn
04:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital - program
obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi - program
kryminalny
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
Akcja serialu dzieje się w
Warszawie, największym,
najbogatszym, ale także
- jak wynika z policyjnych
statystyk - najniebezpieczniejszym mieście w
Polsce. „Gliniarze” ukazują
mroczne oblicze stolicy
i najtwardszych policjantów w kraju, którzy
na co dzień zmagają się z
najcięższymi sprawami.
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:25 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:35 Studio Kultura - Rozmowy - Janusz Olejniczak
08:50 Sen Leocadii - ﬁlm
dokumentalny
09:25 Ga, ga. Chwała
bohaterom - ﬁlm s-f
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:10 Locus - ﬁlm animowany
13:30 Ikony muzyki - Queen
- cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2015
14:15 Katarzyna
- ﬁlm animowany,
prod. Belgia, 2016
14:35 Sportowe życie
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 1963, reż. Lindsay Anderson, wyk. Rachel
Roberts, Richard Harris

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 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
- komedia
Marsylska policja przygotowuje się do wizyty
japońskiego ministra
obrony. Kiedy polityk zostaje uprowadzony przez
yakuzę, stróżom prawa
pomaga uzależniony od
prędkości taksówkarz.

05:05 Szkoła - program
obyczajowy
06:05 Mango
telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła - program
obyczajowy
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00 Królowie australijskiego lombardu
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol 17:00
Pamiętniki z wakacji 18:00
Policjantki i Policjanci
Dynamiczny, pełen zwrotów
i suspensu serial obyczajowy
opowiadający historię dwóch
oddziałów patrolujących
ulice współczesnego Wrocławia. 20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
22:05 Inny czas. Grupa
studentów archeologii
zapuszcza się w głębokie
jaskinie w Teksasie śladem
ulubionego profesora, który
zaginął w dziwnych okolicznościach. 23:55 Śmierć na
1000 sposobów 00:25 Tuż
przed tragedią

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

SERIAL KRYMINALNY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Kolarstwo
17:00 Teleexpress
17:25 Kolarstwo
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które
zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy
Anity Gargas
- magazyn
23:30 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:20 Tylko jedno spojrzenie

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
18:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:05 Filmowe czwartki
- Droga do szczęścia
22:15 Rozgrywka - thriller
00:05 Akta Odessy - ﬁlm
sensacyjny,
02:20 Midnight Sun
- serial kryminalny
03:25 Art Noc
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20:20 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:00 Na pewno, być może
- ﬁlm komedia,
USA, Francja, Niemcy,
Wielka Brytania, 2008,
reż. Adam Brooks, wyk.
Ryan Reynolds, Isla Fisher,
Abigail Breslin
00:20 Gruby i chudszy II:
Rodzina Klumpów
- ﬁlm komedia, USA,
2000, reż. Peter Segal,
wyk. Eddie Murphy, Janet
Jackson, Larry Miller, John
Ales, Richard Gant
02:35 Uwaga!
- magazyn
03:00 Noc magii

16:45 Gliniarze
- serial kryminalny
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Nie kłam kochanie
Marcin jest królem
życia: ma pieniądze,
robi karierę, lubi kosztowne rozrywki i kobiety.
Jednak pewnego dnia
traci wszystko.
22:15 Ojciec panny młodej
00:40 Chirurdzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
01:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:55 Zmruż oczy
- ﬁlm obyczajowy
18:30 Teatr na ten czas
- Tadeusz Kornaś
18:45 Serialowa nostalgia
- Awantura o Basię
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki
- „Tyle wdzięku”
20:00 Kobra - Alicja prowadzi
śledztwo - spektakl
teatralny
21:35 Koło pióra - magazyn
21:45 Kino Mistrzów
- Zagubiona autostrada
- ﬁlm fabularny
00:05 Woman To Woman
at Nice Jazz Festival
01:20 Nocny dokument
02:40 Teatr na ten czas
02:45 W trzy miesiące
dookoła świata

21:45 Zwariowane wesele
Studiująca we Francji
córka oznajmia rodzicom,
że zamierza poślubić
Francuza. Gdy okazuje
się, że jej wybranek
jest czarnoskóry, ojciec
postanawia nie dopuścić
do zawarcia związku
małżeńskiego.
23:30 Miłość z przedszkola
01:50 Na wariackich
papierach
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Tajemnice medyczne
03:50 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:25 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Totalna magia
- ﬁlm komedia, USA,
1998, reż. Griﬃn Dunne,
wyk. Sandra Bullock,
Nicole Kidman, Stockard
Channing, Dianne Wiest,
Goran Visnjic, Aidan
Quinn
22:15 Mission: Impossible IV
- Protokół duchów
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Czechy, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, 2011,
reż. Brad Bird, wyk. Tom
Cruise, Jeremy Renner,
Paula Patton
01:00 Kości - serial, USA
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
11:35 Przyroda i ludzie 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Po stronie
prawdy 12:50 Moja Fatima
13:20 100 cudownych miejsc
na świecie 13:30 Msza
Święta z kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
14:30 Pochodzenie świata 15:20
100 cudownych miejsc na
świecie 15:30 Syria 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 intencji rodzin i obrony
życia poczętego 19:25
Akademia pro-life 19:30
Moja katolicka rodzina 20:00
Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Kartka
z kalendarza 21:00 Apel
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia
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» Drugoligowe Zagłębie w latach 60. Górny rząd od lewej: Kobiałko, Kurczyk, Molenda, Cieszowic,
Dworniczek, Pawlica, Kampa, Szeja. Dolny rząd od lewej: Radajak, Kuś, Olszok, Zajdel, T. Nowak, Kicior

Sukcesy z komunistą w nazwie
Zagłębie Wałbrzych, podobnie jak Górnik, przez 6 lat występowało w piłkarskiej
ekstraklasie. Zajęło nawet w niej 3 miejsce. Najwyższe w historii występów naszych zespołów w elicie. No i grało w Pucharze UEFA. Cofnijmy się o kilka dekad,
by poznać dzieje zielono-czarnych z Białego Kamienia.
Historia zaczęła się 12 grudnia 1945 roku. Tego dnia w
świetlicy szybu Jan postanowiono założyć Klub Sportowy
Julia Biały Kamień. Dziś jest to
dzielnica Wałbrzycha, wtedy
nie leżała jeszcze w granicach
administracyjnych miasta,
stanowiąc odrębną miejscowość. Nazwa Julia wzięła
się od jednej z miejscowych
kopalni. Teraz kilka nazwisk,
bo o ludziach, którzy zakładali przyszłe Zagłębie, warto
pamiętać. To: W. Duda, A.
Szpyrc, Cz. Zieliński, P. Stoszek, W. Żyliński, P. Zwias, I.
Łodziński, B. Czechowicz, E.
Wanęcki, T. Chruszcz, W. Kloryga, J. Kolaczek i M. Marzec.
Prezesem honorowym klubu
wybrano J. Totlebena. Początki
były trudne, a klub podobno
zaczynał od 24 koszulek, tylu
samo spodenek, a także 15
par butów.

» Kierownik sekcji piłki nożnej w Zagłębiu Józef Makselon odbiera
okolicznościowy puchar oraz gratulacje za awans drużyny do I ligi

Pierwszy piłkarski mecz
rozegrany przez Julię odbył
się 22 marca 1946 roku z
najstarszym wałbrzyskim klubem OMTUR-em. Spotkanie
zakończyło się zwycięstwem
Julii, a pierwszą, historyczną
bramkę zdobył Józef Matusik.
Niemal od momentu założenia
zespół występował w klasie
A, wielokrotnie pukając do
bram ligi międzywojewódzkiej, która de facto była trzecim szczeblem rozgrywek. W
1950 roku zmieniono nazwę
drużyny na KS Górnik Biały Kamień. Siedem lat później znów
pogrzebano w nazewnictwie.
I tak powstał KS Górnik-Thorez. Trzy lata później (1960
rok) zespół w niecodziennych
okolicznościach „awansował”
do III ligi. Po zakończeniu
sezonu na czele tabeli klasy
A były dwa zespoły Górnik-Thorez oraz Piast Legnica,
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które zgromadziły tyle samo
punktów. Zarządzono więc
baraż na neutralnym terenie.
We Wrocławiu spotkanie zakończyło się remisem 3:3,
a do wyłonienia zwycięzcy
nie wystarczyły nawet dwie
dogrywki (każda 2x15 min!).
Łącznie oba zespoły przebywały na boisku 150 minut!
W takiej sytuacji postanowiono rozegrać kolejny mecz
barażowy, który tym razem
wałbrzyszanie rozstrzygnęli
na swoją korzyść, wygrywając
4:1. Dodajmy, że trenerem był
wtedy Władysław Giergiel,
były piłkarz Wisły Kraków i
reprezentacji Polski.
W 1962 roku wałbrzyszanie
byli po raz pierwszy bliscy wywalczenia awansu do II ligi. O
wszystkim decydował mecz w
Katowicach z tamtejszym Dębem. Zwycięstwo i remis dawały promocję miejscowym.
Goście mogli awansować tylko w przypadku zwycięstwa.
Pojedynek miał dramatyczny
przebieg i zakończył się remisem 1:1. Gola dla gości
zdobył Stachuła. Ten sam
zawodnik po faulu na Kajzerku egzekwował rzut karny,
ale przestrzelił z 11 m. Ależ
dramat zawodnika! Gdyby
trafił już wtedy, zielono-czarni
świętowaliby wejście do II ligi.
Rok później znów zmieniono
nazwę na GKS Thorez Wałbrzych. Zapytacie, skąd ten
Thorez? To proste. Po wojnie

do Wałbrzycha przyjechało
wielu górników z Francji i
Belgii, a że mieli oni lewicowe
poglądy, za patrona kopalni
obrali sobie Maurice’a Thoreza, francuskiego działacza
komunistycznego. Drużynę też
tak w końcu ochrzczono.
W 1964 roku zielono-czarni dopięli swego i znaleźli
się wśród II-ligowców. Na
ten sukces zapracowali tacy
piłkarze jak: Szeja, Smyk,
Cieszowic, Kurczyk, Pawlica,
Kampa, Kubik, Kuś, Zajdel,
Nowak i Radajak. W 1966
roku, po protestach miejscowych kibiców (nie podobała
im się nazwa Thorez) po raz
ostatni przemianowano klub.
Na GKS Zagłębie Wałbrzych.
Tego samego roku, dokładnie
15 maja, wałbrzyszanie po
raz ostatni rozegrali swój ligowy mecz na boisku przy ul.
Dąbrowskiego. Przeciwnikiem
była wówczas Stal Mielec, a
potyczka zakończyła się wygraną gospodarzy 5:2. Już 24
lipca 1966 roku piłkarze oficjalnie przenieśli się na nowy
obiekt przy ul. Ratuszowej. Na
inaugurację zremisowali tam
kilka dni później bezbramkowo ze Startem Łódź. Dodajmy,
że na stadionie zainstalowano pierwszy w Polsce zegar
świetlny!
Jesień sezonu 1966/67 nie
była najlepsza w wykonaniu wałbrzyszan. Grali oni
przeciętnie i do klubu powró-

cił znakomity szkoleniowiec
Alojzy Sitko, który wcześniej
wprowadził wałbrzyszan do
II ligi. To gość, który przed
wojną był piłkarzem krakowskiej Wisły. Już jako trener
był asystentem w pierwszej
reprezentacji Polski oraz trenerem kadry B. Jego przyjście
jesienią 1966 roku pozwoliło
nabrać miejscowym pewności
siebie. Ostatecznie zespół
zajął 8 miejsce, a Roman Kasprzyk z 27 golami na koncie
został królem strzelców II ligi.
W 1968 roku Alojzy Sitko wraz
ze swoją drużyną świętował
wreszcie upragniony awans
do ekstraklasy, gdzie drużyna
spędziła 6 sezonów. Największy udział w awansie mieli:
Szeja, Dworniczek, Cieszowic,
Pawlica, Pietraszewski, Wyrobek, Kampa, Zajdel, Kasprzyk
oraz Stachuła. Gola na wagę
awansu zdobył w pojedynku z Hutnikiem Nowa Huta
(dziś Kraków) niezastąpiony
Kasprzyk, który drugi raz z rzędu został najskuteczniejszym
graczem II ligi. Zdobył 25 goli
i następnego w klasyfikacji
piłkarza wyprzedził aż o 10
trafień!
Na inaugurację I-ligowych
występów Zagłębie w sezonie
1969/69 podejmowało wicemistrza Polski z poprzedniego sezonu Legię Warszawa.
W zespole gości aż roiło się
od znanych nazwisk – Kazimierz Deyna, Robert Gadocha,

» Przy piłce Edmund Dworniczek jeszcze na starym stadionie Thoreza przy ul. Dąbrowskiego

Władysław Stachurski,
Lucjan Brychczy, ale
bohaterem meczu był
Janusz Żmijewski, który
strzelił dla przyjezdnych
aż trzy bramki. Wałbrzyski beniaminek odpowiedział tylko jednym trafieniem, Romana Kasprzyka
(pierwszy gol dla Zagłębia w
ekstraklasie). Drużyna prowadzona w ekstraklasie przez
Alojzego Sitkę nie miała łatwo. Zielono-czarni pierwsze,
historyczne zwycięstwo w
elicie odnieśli podczas 4
kolejki, gdy pokonali na
Białym Kamieniu Szombierki Bytom. Na półmetku
wałbrzyszanie zajmowali
dopiero 13, przedostatnie
miejsce w tabeli. Mieli na
koncie 10 punktów, 13 bramek strzelonych i 20 straconych. Do rewanżów trzeba
było się dobrze przygotować,
by zachować dla miasta I ligę.
Wiosnę wałbrzyszanie
zaczęli od dwóch nieznacznych porażek, ale później
było już znacznie lepiej.
Szczególnie ważne było
zwycięstwo po golu
Romana Kasprzyka
u siebie z Polonią
Bytom. Wałbrzyski
bombardier w tym
meczu powrócił
do zespołu po
kontuzji i od
razu wpisał
się na listę

27
strzelców. Do samego końca
Zagłębie zaciekle walczyło o
pozostanie w elicie, co zresztą
się udało. Beniaminek spod
Chełmca zajął wprawdzie 10
miejsce w tabeli, ale ledwie o
2 pkt wyprzedził zdegradowany Śląsk Wrocław.
Do drugiego sezonu w I
lidze piłkarze z ul. Ratuszowej przystąpili
bez Jer zego

» Marian Szeja, najwybitniejszy zawodnik zielono-czarnych

Wyrobka, który odszedł do
Ruchu Chorzów i Zajdla. Początek zmagań był udany.
Prowadzeni przez nowego
szkoleniowca Antoniego Brzeżańczyka zielono-czarni w
pierwszych 4 meczach zdobyli 5 punktów. Zajmowali
wówczas 6 miejsce w tabeli,
ale później „coś” się zacięło.
Nie wystarczało, że Stachuła
dwoił się i troił, skoro nie miał
wsparcia w kolegach. Mający
ledwie 8 zdobytych punktów
wałbrzyszanie zajmowali po
jesieni 12 miejsce. Nastroje
nie były wesołe. Wiosna na
szczęście okazała się o wiele
lepsza. Zagłębie zanotowało 4
zwycięstwa przy 3 porażkach
i aż 6 remisach. W 24 kolejce
nasi pokonali Polonię Bytom,
a na listę strzelców wpisał się
Pietraszewski. Później zremisowali z Wisłą Kraków, dzięki
czemu zapewnili sobie pozostanie wśród najlepszych piłkarskich drużyn w kraju. Trzeci
sezon występów Zagłębia w I
lidze był za to bombowy, ale o
tym w kolejnym odcinku.
Tomasz Piasecki
Fot. użyczone (Archiwum prywatne
Mariana Szei i Edmunda Dworniczka)
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