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Wirus wciąż groźny
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Czy wiesz, że…
1 stycznia 1955 roku 

powstała Gromadzka 
Biblioteka Publiczna w 
Gliniku, jako biblioteka 
opłacana ryczałtowo. Or-
ganizacją placówki zajęła 
się Powiatowa Biblioteka 
Publiczna wspólnie z Pre-
zydium Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Gliniku. Lo-
kal liczył 35,5 m. kw.  Kie-
rownikiem, zatrudnionym 
na pół etatu, w 1958 roku 
był Jan Kiełbik, pracujący 
jednocześnie w Wałbrzy-
skiej Drukarni. Biblioteka 
była zlokalizowana w Gli-
niku Nowym, oddalonym 
o 3 km od Glinika Starego. 
Okazało się, że było to 
ważne – dla wielu osób 
była to odległość trudna 
do pokonania. Ponieważ 
były duże problemy ze 
znalezieniem osoby, która 
poprowadziłaby punkt 
biblioteczny w Gliniku 
Starym, podjęła się tego... 
przewodnicząca Prezy-
dium Gromadzkiej Rady 
Narodowej Władysława 
Wagner. 
Red (Oświata. Jednodniówka Koła 

Przyjaciół Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wałbrzychu. s. 47-48)
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 25.08
Temp. 20/11 
zachmurzenie małe

Środa 26.08 
Temp. 24/12 
zachmurzenie duże

Czwartek 27.08
Temp. 21/11 
zachmurzenie duże

Piątek 28.08 
Temp. 22/13
zachmurzenie duże
 
Sobota 29.08 
Temp. 18/10 
zachmurzenie duże

Niedziela 30.08
Temp. 17/10
przelotne opady

Poniedziałek 31.08 
Temp. 18/10 
zachmurzenie duże
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Nie, nie, nie będziemy pisać, 
że pozżeraliśmy wszystkie ro-
zumy i jesteśmy najmądrzejsi. 
A skąd! Dalecy jesteśmy od 
tego, by wmawiać komukol-
wiek nasz punkt widzenia, 
sposób narracji czy postrzega-
nia naszej małej ojczyzny, jako 
jedyny słuszny. Choć znamy ta-
kich, którzy uwielbiają to robić. 
Zachęcamy jednak wszystkich 

do tego, by czytali. Brali do ręki 
rozmaite publikacje – książki, 
gazety – i czytali. Najlepiej wy-
robić sobie bowiem zdanie na 
konkretny temat przeglądając 
różne źródła. 

Tu puszczamy do was oczko, 
widziane prawie z Marsa. No 
pewnie, że chodzi nam, żeby-
ście wzięli do ręki WieszCo i 
zatracili się w lekturze. Prze-

konali się, że można tworzyć 
gazetę w nowatorski sposób, 
że można iść pod prąd, a nie-
koniecznie płynąć z nurtem, 
bo tak akurat w tej chwili jest 
wygodniej, robić coś z pasją, 
czerpiąc niespożytą energię z 
dotychczasowych doświad-
czeń. A następnego dnia rano 
ze spokojem spojrzeć w lustro 
przy goleniu się i rzec głośno 

„porządną wykonaliśmy robo-
tę”. Możemy tak powiedzieć 
dzięki Wam, drodzy Czytelnicy. 
Bo wiemy, że już zaskarbili-
śmy sobie waszą sympatię, 
zasłużyliśmy na szacunek i 
zdobyliśmy wcale niemałą 
grupę fanów. Dziękujemy 
wam za już i prosimy o więcej, 
byście cały czas byli z nami. Bo 
chcemy być najlepsi. Dla Was! 

Nie chcemy zanudzać, ale 
gdybyście jeszcze nie wiedzieli, 
to co tydzień możecie nas także 
przeczytać on-line. Zapraszamy 
pod adres www.wieszco.pl, 
a tam cały asortyment na-
szych wypocin. Znajdziecie 
tam każdy numer od początku 
wydawania gazety. Zapra-
szamy do klikania i czytania.   

Redakcja 

Tylko u nas 28 stron!
Czytam, więc jestem. Nam to się nawet podoba

Cytat z tytułu to parafraza słynnego zdania Kartezjusza. Gość mówił o myśleniu, poszukując pod-
staw wiedzy. Zamieniliśmy pierwsze słowo z „myślę” na „czytam”. Nie zamierzamy jednak pouczać 
i mędrkować, jak ważne jest czytanie, ale cholera, ważne jest. 

WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKWIESZCO WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKCO WTOREK
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Na terenie województwa 
dolnośląskiego (stan na 21 
sierpnia, godz. 10:30) zano-
towano dotąd łącznie 3803 
potwierdzone przypadki zacho-
rowania na COVID-19. Liczba 
wyleczonych wynosi natomiast 
2799. Kwarantanną objęto z 
kolei 2704 osób, a liczba obję-
tych nadzorem epidemiologicz-
nym wynosi 145. W szpitalach 
ze względu na podejrzenie lub 
potwierdzenie zachorowania 
na COVID-19 przebywa 58 pa-
cjentów. Od początku pandemii 
na Dolnym Śląsku zmarło 160 
zarażonych koronawirusem. 

Jak te dane wyglądają w 
naszym regionie (stan na 20 
sierpnia, godz. 11:45)? Liczba 
zdiagnozowanych dotych-
czas pacjentów dodatnich w 
Wałbrzychu wynosi 78. W 
powiecie wałbrzyskim z CO-
VID-19 zmaga się 36 chorych. 
W powiecie świdnickim odno-
towano dotąd 132 przypadki 
zakażenia koronawirusem.   

Tymczasem już za kilka dni 
uczniowie wrócą do szkół, co 
może skończyć się dużym wzro-
stem zakażeń koronawirusem. 
Ministerstwo Zdrowia, Minister-
stwo Edukacji Narodowej oraz 

Główny Inspektorat Sanitarny 
wydali w tej sprawie specjalne 
wytyczne. O czym mówią? 
Do szkoły może uczęszczać 
uczeń bez objawów chorobo-
wych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy 
domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych. Ucznio-
wie mogą być przyprowadzani 
do szkoły i z niej odbierani 
przez opiekunów bez objawów 
chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych. 
Jeżeli pracownik szkoły zaobser-
wuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję, w tym 
w szczególności gorączkę, ka-
szel, należy odizolować ucznia 
w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu, zapew-
niając minimum 2 m odległości 
od innych osób i niezwłocznie 
powiadomić rodziców o ko-
nieczności odebrania ucznia 
ze szkoły. 

Tych zaleceń zresztą jest zde-
cydowanie więcej. Gmina Wał-
brzych chce wykonywać maso-
we szczepienia przeciw grypie 
pracownikom urzędu, swoich 
jednostek oraz szkół i przed-
szkoli. Ma to kosztować gminę 
około 150 tys. zł. – Będziemy 
podejmować również kroki nie-
zależne od decyzji rządowych, 
bo chcemy uniknąć dużej skali 
zachorowań – mówi prezydent 
miasta Roman Szełemej.

SCB
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Wirus wciąż 
bardzo groźny 

Ilość osób zakażonych w Polsce ko-
ronawirusem niepokojąco rośnie. Jak 
jest na Dolnym Śląsku, a także w na-
szym regionie? Przed nami jesień i 
szczyt zachorowań na grypę, a wcze-
śniej dzieci wrócą do szkół… 
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 » Nie wiadomo, co nas 
czeka jesienią w związku z 
epidemią koronawirusa  

- Sprawa ekologii jest ważna dla mnie i dla 
Wałbrzycha. Uchwała ta to przykład dla innych 
samorządów. Konsekwentnie realizujecie cele 
bez doraźnego interesu. Powinniśmy mieć świa-
domość, że jesteśmy sztafetą pokoleń – mówił 
podczas sesji Szymon Hołownia, apelując, by 

unikać nadmiernego korzystania z plastikowych 
materiałów. 

Według niego Wałbrzych podjął ważny temat 
i zachęca do zmiany świadomości z kadencyjnej 
na pokoleniową. Jak przekonywał, należy podej-
mować każdy możliwy krok, by zmieniać ludzkie 

nawyki. – Być może tę uchwałę nadzór znów wam 
zakwestionuje, ale wtedy podejmijcie trzecią i ko-
lejne, by zmieniać świadomość. Zielony Wałbrzych 
może być wzorem w tym zakresie dla całej Polski. 
Wyrażam głęboki szacunek za odwagę i kibicuję 
temu projektowi. Jestem w trasie po Polsce, 
ale wszędzie będę mówił o Wałbrzychu, gdzie 
dzieją się dobre rzeczy – kontynuował Hołownia. 

Dodajmy, że Rada Miejska Wałbrzycha bez 
głosu sprzeciwu przyjęła nową uchwałę ogra-
niczającą używanie jednorazowego plastiku 
w mieście.              SCB

Hołownia popiera Wałbrzych
Przy okazji podjęcia decyzji o wprowadzeniu w życie uchwały Rady 
Miejskiej Wałbrzycha STOP Plastik, głos zabrał przebywający w 
naszym mieście były kandydat na Prezydenta RP Szymon Hołownia.
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ZOSTAŃ OPIEKUNEM
 

REKRUTACJA TRWA BEZ PRZERWY

BEZPIECZNA PRACA,
BEZPIECZNA PODRÓŻ,
PEWNE PIENIĄDZE

ZARÓB NAWET

9400 ZŁ
NA RĘKĘ W 45 DNI ZAPEWNIAMY

PRZESZKOLENIE 
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

WAŁBRZYCH  TEL. 509 892 436 

SENIORA W NIEMCZECH
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Chyba każdemu zdarzyło się „od-
lecieć” w swoich oczekiwaniach. W 
tym, co mówi, jak się zachowuje, na 
jaką premię liczy w robocie. Uwierzcie, 
trudno będzie wam przebić pomysł 
ludzi, których co kilka lat wybieracie, 
stawiając krzyżyk w kratce. Nie ma co, 
cała klasa polityczna „odleciała”. Nie 
wiemy, może przez ostry cień mgły…

W d…. mamy tłumaczenia, że 
osoby pełniące funkcje publiczne za-
rabiają za mało i należy im się więcej. 
Paradoksalnie, to może i prawda, ale 
pojawienie się propozycji o podwyż-
kach wynagrodzeń akurat teraz i w 
takiej skali, gdy wielu musi zaciskać 

pasa, to absolutny brak wyczucia. To 
jakby Lewandowski strzelił samobója 
w końcówce pierwszej połowy, do 
tego w finale Ligi Mistrzów. 

Ten, kto to wymyślił, powinien za 
karę polecieć w kosmos z nakazem 
przywiezienia twardych dowodów 
na istnienie zielonych ludków. Albo 
na ochotnika poddać się testom na 
skuteczność szczepionki przeciwko 
COVID-19. W najlepszym wariancie 
skoczyć na Białoruś i spróbować 
przekonać Łukaszenkę do rozpisania 
nowych wyborów.   

Na pewno większość z was do-
kładnie przeanalizowała liczby, ale 

gdy o tym pomyślimy, dalej mamy 
delirium jak Marek Kondrat we 
„Wszyscy jesteśmy Chrystusami”. I 
jeszcze te kretyńskie argumenty w 
uzasadnieniu ustawy o „urealnieniu 
poborów wypłacanych osobom peł-
niącym funkcje publiczne, które na 
skutek braku wzrostu wynagrodzeń, 
a nawet ich obniżenia o 20 proc. 
pozostały na niskim poziomie”. Tu 
zapewne pomysłodawcom chodziło 
o rok 2018, gdy Sejm obniżył posłom 
„głodowe pensje” właśnie o 20 
proc., ograniczając przy okazji gaże 
samorządowców. Mało kto jednak 
pamięta, że była to odpowiedź na 

aferę z nagrodami dla ministrów. 
Rząd Beaty Szydło (tej od broszek), 
która teraz w Brukseli pływa w ba-
senie wypełnionym euro, przyznał 
ministrom po kilkadziesiąt tysięcy 
złotych, a sama pani premier powie-
działa coś w stylu „te pieniądze im 
się należały”. Ech…  

Wróćmy do pomysłu, za którym 
głosowali prawie wszyscy w Sejmie. 
Jak żuk gnojarz formując kulkę z 
odchodów i tocząc ją, idzie do tyłu 
z głową w dół, tak posłowie me-
chanicznie podnieśli ręce głosując 
za podwyżkami. Ci, co rozdają 500 
+ pod rękę z krzyczącymi „konsty-

tucja” i tymi od „wolnych sądów” 
na spółkę ze zwolennikami adopcji 
dzieci przez małżeństwa homosek-
sualne. Jeśli chodzi o dostęp do 
koryta, zaskakująca jednomyślność. 
Prezydent Polski, premier, ministro-
wie, marszałkowie Sejmu i Senatu, 
posłowie i senatorowie mieliby zara-
biać, tak lekko licząc, kilka tysiaków 
więcej. Podwyżki miałyby objąć też 
samorządowców – prezydentów, 
burmistrzów, starostów. Akurat w ich 
przypadku wzrost wynagrodzeń był-
by nieco mniejszy. Wymyślono też, że 
prezydentowa Agata Duda miałaby 
dostawać ok. 18 tys. zł miesięcznie. 
Pomyśleliśmy, że chyba za milczenie. 

Pamiętajcie, że dziś parlamen-
tarzysta dostaje coś około 8 tys. 
uposażenia podstawowego. Gdyby 
przeszła podwyżka, poszłoby w 
górę do ok. 12,5 tysiaków. Jakieś 60 
proc. więcej! Do tego doliczcie diety, 
pieniądze za kierowanie komisjami, 
szmal na prowadzenie biura, albo 
darmowe przejazdy pociągami. 
Pomysł z tymi podwyżkami to taki 
„odlot”, jak byście przyszli do ko-
ścioła zalani w trupa na własny ślub. 
Albo gdybyście puścili głośnego 
bąka podczas rozmowy o pracę lub 
pokazali wszystkim środkowy palec 
w trakcie wycieczki po Sejmie. No 
po prostu nie wypada. Choć w tym 
ostatnim przypadku według nas by-
libyście całkowicie  usprawiedliwieni. 

Gdy niektórzy posłowie Koalicji 
Obywatelskiej zreflektowali się, że 
strzelili samobója, wyskoczyli na 
konferencji, wyglądając jak bohate-
rowie „Magicznej zimy Muminków”. 
Z pięknie złączonymi w piramidkę i 
wyciągniętymi do przodu rączkami 
jak im doradcy kazali i z zagubionymi 
minkami, jakby szukali nagrody w 
postaci przechodniego misia. Że oni 
jednak popełnili błąd, że jak projekt 
wróci do Sejmu (wiadomo, że wróci, 
bo Senat go odrzucił), to oni będą 
już przeciw. Podjęli próbę ratowa-
nia czegoś, co kiedyś nazywało się 
twarzą. No i znów szlag nas trafił. 
Z tych opowieści zrozumieliśmy, że 
posłowie raczej nie wiedzieli, nad  
czym głosowali. Ale to chyba żadna 
nowość.

Ktoś kiedyś naiwnie zauważył, że 
do polityki nie idzie się przecież dla 
pieniędzy. Poseł może zawsze zrzec 
się pensji. No dalej, panie i panowie, 
czekamy. Powiecie, zawiść nam 
dupska ściska. Nie, ale w gardło, 
owszem, coś gniecie, że aż mowę 
odbiera. 

Tomasz Piasecki

FAKtY

Koryto jest najważniejsze 
Niewiele rzeczy jest w stanie nas wyprowadzić z równowagi. Nie wkurzy-
liśmy się, gdy „wypachnieni Francuzicy” ogłosili, że w tym roku nikt nie do-
stanie Złotej Piłki. A wiadomo, że Robert Lewandowski miałby duże szan-
se, bo rozgrywa sezon życia. Deal życia chcieli za to „wykręcić” politycy 
przepychając projekt ustawy o podwyżkach dla posłów, ministrów, prezy-
denta. No i tu szlag nas trafił! Nie pierwszy raz zresztą w tym przypadku. 
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Uroczystość odbyła się przy 
asyście wojska, akompaniamen-
cie orkiestry i z udziałem władz 
miasta oraz regionu. Również 
każdy z wałbrzyszan, jeśli tylko 

chciał, mógł wziąć udział w ce-
remonii.

Józef Wiłkomirski urodził się 15 
maja 1926 roku w Kaliszu. Przed 
wojną uczęszczał do Konserwato-

rium Muzycznego Heleny Kijeńskiej-
-Dobkiewiczowej w Łodzi, a pod-
czas okupacji kontynuował naukę 
gry na wiolonczeli. Wiłkomirski brał 
udział w Powstaniu Warszawskim. 
Był więźniem stalagu Sandbostel. 
Po wojnie studiował w Łodzi hi-
storię i archeologię oraz dyrygen-
turę w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w tym mieście, później 
również w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Warszawie. 

W 1978 roku stworzył Filharmonię 
Sudecką w Wałbrzychu i był dyrek-
torem tej instytucji do 2005 roku. 
Wśród wielu odznaczeń, dyrygent 
i kompozytor został uhonorowany 
m.in. Krzyżem Komandorskim z 
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe zmar-
łego Józefa Wiłkomirskiego odbyły 
się 18 sierpnia na Cmentarzu Po-
wązkowskim w Warszawie.

SCB

Pożegnanie Maestro 
Wałbrzyska uroczystość pożegnania prochów 
Józefa Wiłkomirskiego miała bardzo uroczysty 
charakter. Odbyła się przed tygodniem na Pl. Ma-
gistrackim. 
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Policjanci kontrolowali ostatnio m.in. oświe-
tlenie zewnętrzne autobusów, układ hamul-
cowy, ogumienie, właściwe oznaczenie i 
zastosowanie wyjść awaryjnych, a także czy 
w pojazdach nie ma wycieków płynów eksplo-

atacyjnych. Skontrolowanych zostało łącznie 48 
pojazdów. Funkcjonariusze zatrzymali 5 dowo-
dów rejestracyjnych, ale tylko jedno naruszenie 
dotyczyło niewłaściwego stanu technicznego. 
Łącznie policjanci ujawnili 26 wykroczeń.

Mundurowi badali ponadto kierujących na 
zawartość alkoholu w organizmie. Wszyscy 
byli trzeźwi. Policjanci sprawdzali również, czy 
w pojazdach wykonujących przewóz drogowy 
osób liczba pasażerów nie przekracza normy. 
Z uwagą przyglądali się również pasażerom i 
zwracali uwagę, czy zakrywają oni usta i nos. 
W tym zakresie łącznie pouczonych zostało 
21 kierujących, na 2 funkcjonariusze nałożyli 
mandat karny i sporządzili 1 wniosek do sądu. 
Pouczyli również 7 pasażerów.

SCB
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Nieprawidłowości u przewoźników
Wakacje powoli zbliżają się do końca, ale funkcjonariusze wał-
brzyskiej drogówki nie ustają w kontrolowaniu na terenie nasze-
go miasta oraz powiatu autobusów i busów.
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Nowy zakład produkcji 
wody zaopatrywał nie tyl-
ko Wałbrzych, ale również 
wiele innych miejscowości 
położonych na dość dużym 
obszarze. Korzystały nie tylko 
gospodarstwa domowe, ale 
także liczne fabryki i kopal-
nie. Zapotrzebowanie wciąż 
jednak rosło. W latach 1908-
1909 w rejonie Marciszowa 
przeprowadzono szczegółowe 
badania hydrogeologiczne.

W dolinie rzeki Bóbr między 
Ptaszkowem a Marciszowem 

Dolnym oraz w dolinie potoku 
Lesk na terenie Sędzisławia 
odwiercono 39 otworów o 
głębokości od 2,6 do 41,5 
m. Jak się domyślacie, w 
wielu z nich natrafiono na 
tzw. silny samowypływ wody 
artezyjskiej, wznoszącej się 
na wysokość do 8 m ponad 
powierzchnię terenu. Krótko 
mówiąc było skąd czerpać 
wodę. Dzięki tym pracom w 
1909 roku uruchomiono uję-
cie wraz z pompownią wody 
w Marciszowie Dolnym. 

W latach wojny (1914–
1918) rozbudowę układu 
wodociągowego Wałbrzycha 
wstrzymano, co szybko odbiło 
się na możliwości zaspokoje-
nia wzrastającego zapotrze-
bowania na wodę.

W 1920 roku rozbudowano 
zakład produkcji wody w Mar-
ciszowie Dolnym, a w 1922 
roku obok stacji pomp posta-
wiono duży odżelaziacz. Dwa 
lata później zmodernizowano 
stację starego zakładu pro-
dukcji wody w Marciszowie 

Górnym. W wyniku zastoso-
wania nowatorskiego jak na 
tamte czasy sposobu techniki 
eksploatacji, uzyskano znacz-
ny przyrost produkcji wody 
na ujęciu. Dlatego też wybu-
dowano nową stację pomp o 
zwiększonej wydajności.  

Żeby przetoczyć dodatko-
we ilości wody do Wałbrzy-
cha, w 1922 roku oddano 
do eksploatacji nowy, drugi 
już rurociąg tranzytowy. Do-
dajmy jeszcze, że po prze-
budowie obu zakładów w 

Marciszowie całkowita wy-
dajność ujęć wody z tamte-
go rejonu osiągnęła 25000 
m. sześciennych na dobę i 
chwilowo była wystarczająca. 
Wodę ujmowano za pomocą 
86 płytkich i głębokich stu-
dzien wierconych o łącznej 
głębokości 1384 m. Pompy 
poruszane parą miały zdol-
ność podnoszenia wody na 
wysokość ok. 150 m. Sieć 
wodociągowa liczyła wtedy 
łącznie już 120 km, a liczba 
podłączeń wynosiła 2370. 

Całkowicie w wodę z re-
jonu Marciszowa, oprócz 
Wałbrzycha, zaopatrywane 
były w tamtym okresie także 
samodzielne administracyj-
nie wówczas miejscowości i 
osiedla: Szczawno-Zdrój (Bad 
Salzbrunn), Nowe Szczaw-
no z dzisiejszym tzw. Osie-
dlem Bema (Neu-Salzbrunn 
mit Hartau), Dolny Sobięcin 
(Nieder-Hermsdorf), Stary 
Zdrój (wtedy już włączony 
do gminy Wałbrzych), Gorce 
(Rothenbach), a także Książ. 
Częściowo zaopatrywane 
były: Marciszów Dolny (Wer-
nersdorf), Marciszów (Merz-
dorf), Sędzisław (Ruhbank), 
Dębrznik (Krausendorf), Jacz-
ków (Hartmannsdorf), Czarny 
Bór (Schwarzwaldau), Stary 
Lesieniec (Alt-Lässig), Bogu-
szów (Gottesberg), Kuźni-
ce Świdnickie (Fellhammer), 
Podgórze (Dittersbach), Gór-
ny Wałbrzych (Ober-Walden-
burg), Biały Kamień (Weißste-
in), Konradów (Konradsthal), 
Szczawienko (Nieder-Sal-
zbrunn), Piaskowa Góra (Kol. 
Sandberg) oraz Lubiechów 
(Liebichau).

Układ sieci przesyłowej 
(magistralnej) doprowadzają-
cej wodę z kierunku Marciszo-
wa do Wałbrzycha i rozprowa-
dzającej ją w jego ówczesnych 
granicach, w 1924 roku był 
już bardzo rozbudowany. 
Woda do sztolni dopływała 
dwiema magistralami, czyn-
nymi do dzisiaj.
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 » Nowe pompy tłokowe, napędzane parą, o większej wydajności 
niż poprzednie. Zainstalowano je w 1922 roku podczas 
modernizacji zakładu wodociągowego w Marciszowie Górnym

Jak tu zaopatrzyć wszystkich? 
Uruchomienie w 1900 roku nowego zakładu wodociągowego w Mar-
ciszowie Górnym na pewien czas rozwiązało problem zaopatrzenia 
Wałbrzycha w dobrej jakości wodę pitną. Nie można było jednak na 
tym poprzestać. Zakasano rękawy i dalej poszukiwano wody. 

Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza 
dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra 
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Trzynastokilometrowy odci-
nek drogi powiatowej, dzięki 
której mieszkańcy Świdnicy 
mogą szybko dostać się do 

autostrady A4, oddano do 
użytku w 2011 roku. Tzw. 
łącznik autostradowy zdążył 
już jednak zyskać mało po-

chlebne miano. Często bo-
wiem o trasie mówi się „droga 
śmierci”. Doszło tam do nie-
zliczonych kolizji, dziesiąt-

ków wypadków, kilka osób 
zginęło...

Tu ważna uwaga. Głów-
ny Inspektorat Transportu 

Drogowego ogłosił przetarg 
na zakup oraz instalację 26 
fotoradarów, które staną w 
najbardziej niebezpiecznych 
miejscach w kraju. Dwa z nich 
pojawią się na Dolnym Śląsku. 
W wytypowaniu lokalizacji 
przeznaczonych do objęcia 
nadzorem pomógł Instytut 
Transportu Samochodowego.

W ostatnim czasie dwa razy 
zwracano się z sugestią, że 
fotoradary potrzebne są na 
terenie powiatu świdnickiego. 
Konkretnie chodzi właśnie o 
skrzyżowanie Piotrowice Świd-
nickie – Żarów, czyli newral-
giczny punkt na tzw. łączniku 
autostradowym, gdzie przez 
ostatnie lata życie straciło 12 
osób. Druga propozycja doty-
czyła zaś Słotwiny. Oba pomy-
sły nie zyskały jednak uznania 
w oczach inspektoratu...

Obecnie w rejonie wspo-
mnianego skrzyżowania za-
stosowane zostały rozwią-
zania doraźne poprawiające 
bezpieczeństwo. Ustawiono 
znaki ostrzegawcze z napisem 
„wypadki”, zamontowano 
pasy spowalniające oraz lampy 
doświetlające znaki. Ponadto 
Wydział Ruchu Drogowego 
KWP we Wrocławiu zwrócił 
się do GITD z wnioskiem o 
zamontowanie fotoradaru na 
wysokości skrzyżowania.

Również radni powiatu 
świdnickiego wiele razy in-
terpelowali w tej sprawie. – 
Zgłosiłem zapytanie odnośnie 
mojej interpelacji sprzed kilku 
miesięcy w sprawie zainsta-
lowania liczników pomiaru 
prędkości na łączniku drogi 
powiatowej na wysokości 
skrzyżowania w Bagieńcu i 
Piotrowicach. Choć wcześniej 
były zapewnienia o możliwo-
ści instalacji urządzeń, dziś 
nie ma środków przeznaczo-
nych w budżecie na poprawę 
bezpieczeństwa na tej drodze 
powiatowej – mówi radny po-
wiatowy Andrzej Zadziorski.

Inwestycję drogową wartą 
110 mln zł przez 5 lat bu-
dowało i współfinansowa-
ło pięć samorządów: Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, miasto Świd-
nica, Żarów, Jaworzyna Śląska, 
gmina Świdnica oraz powiat 
świdnicki jako inwestor głów-
ny. Niestety droga jest chyba 
aż za dobra, kierowcy pędzą 
po niej bez opamiętania... Nie 
ma co liczyć na rondo, nie ma 
co liczyć na fotoradar, w grę nie 
wchodzą nawet edukacyjne 
pomiary prędkości. Pozostało 
tylko zaapelować o zdrowy 
rozsądek. Kierowco – noga z 
gazu!
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Inspektorat jakby głuchy 
Możliwość poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 
„krajówki” nr 5 z drogą powiatową nr 3396 D (k/m Mielę-
cin) to temat, który ciągnie się co najmniej od kilku lat. 
Na tzw. „drodze śmierci” giną kolejne osoby...

 » Łącznik autostradowy między Świdnicą a 
autostradą A4 zyskał miano „drogi śmierci” 
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- Był maj 2016 roku, miałam 
dopiero 17 lat, kiedy zaczęłam 
zmagać się z uporczywymi bó-
lami głowy, do których szybko 
doszły wymioty. Z dnia na 
dzień mój stan zdrowia się po-
garszał, a ja czułam się coraz 

gorzej! W końcu przyszedł ten 
dzień – 25 sierpnia, kiedy za-
częła drętwieć noga, pojawiły 
się zaburzenia świadomości i 
mowy. Pojechaliśmy najpierw 
na tomograf, który pokazał, że 
w mojej głowie jest guz. Po-

tem wszystko przyspieszyło. 
Po kilku dniach byliśmy już na 
Śląsku i 1 września zamiast 
do szkoły na rozpoczęcie roku, 
trafiłam na stół operacyjny. 
Już wtedy lekarze nie mieli 
złudzeń, że guz, który wycięli, 
jest złośliwy – mówi Justyna 
Ciok.

Justyna ma dziś 21 lat i, 
zdawałoby się, całe życie przed 
sobą. Życie, które od 4 lat pró-
buje odebrać jej rak – złośliwy 
guz mózgu. Po tylu latach 
walki polscy lekarze bezrad-
nie rozłożyli ręce i kazali jej 
szukać ratunku za granicą.

Sytuacja Justyny poruszy-
ła cały powiat. Dziewczyna 
otrzymuje mnóstwo wsparcia 
i empatii. Wielu trzyma kciu-
ki za szczęśliwy powrót do 
zdrowia. Niestety okazało się, 
że podczas operacji wykryto 
kolejne ognisko choroby, tym 
razem w rdzeniu kręgowym. 
Konieczne jest dalsze leczenie 
bardzo kosztowną metodą. 
Koszt takiej operacji wynosi 
około miliona euro...

– Dzięki ludziom o wielkim 
sercu, zbiórka pieniędzy dała 
nam możliwość leczenia 
Justynki w Hanowerze, w 

jedynej klinice w Europie, 
która podjęła się tak skom-
plikowanej operacji – usu-
nięcia wszystkich guzów w 
mózgu. W klinice, w której 
prof. Madjid Samii potrafi 
dokonywać cudów, a lekarze 
przepełnieni są empatią, od-
daniem oraz chęcią pomocy 
Justynce, a przede wszyst-
kim ofiarowali mojej córecz-
ce czas. Czas, który musimy 
wykorzystać na już ostatnie 
leczenie, tym razem onko-
logiczne. Leczenie w klinice 
INI w Hanowerze polegało 
na usunięciu kilku, zagraża-

jących życiu mojego dziecka, 
guzów w mózgu. Były to 
dwie, kilkunastogodzinne, 
bardzo skomplikowane ope-
racje, które wykonano ty-
dzień po tygodniu. Justynka 
do dziś przechodzi bardzo 
intensywną rehabilitację 
oraz terapię logopedyczną, 
jednym słowem zbiera siły 
na dalsze leczenie, w bólu 
i cierpieniu, ale i z wielką 
nadzieją na życie – mówi 
Mariusz Ciok, tata Justyny.

Przyjaciele ponownie orga-
nizują dla niej pomoc. Już 19 
września w Szczepanowie od-
będzie się festyn charytatyw-
ny, podczas którego zbierane 
będą fundusze na pokrycie 
kosztów terapii.

Nie znamy jeszcze osta-
tecznej ceny leczenia gene-
tycznego. Wiemy, że trzeba 
przygotować się na ogromną 
kwotę sięgającą miliona euro. 
– Nasz strach  jest ogromny, 
bo bez tych pieniędzy nie zdo-
łamy uratować życia Justynki 
– mówi tata dziewczyny. 
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Na tę chwilę strzegomscy poli-
cjanci mają swoją siedzibę na pe-
ryferiach miasta. – Metamorfoza 
naszego komisariatu pozwoli na 
bardziej efektywną i wydajną 
pracę policjantów. Wykonywanie 

naszych obowiązków w tak no-
woczesnych warunkach – z no-
wym wyposażeniem – to będzie 
czysta przyjemność. Pod koniec 
roku wrócimy z budynku ZUK-u 
do naszej nowo wyremontowa-

nej siedziby i będziemy się przy-
gotowywać, by ruszyć z dniem 1 
stycznia 2021 roku – informuje 
komendant Piotr Galicki.

W ramach trwającego od 
końca października zeszłego 

roku remontu wykonano już 
termomodernizację i docie-
plenie piwnic oraz strychu. 
Duże zmiany zaszły również w 
pomieszczeniach, w których na 
co dzień pracują strzegomscy 
funkcjonariusze. Aktualnie 
trwa zmiana elewacji budyn-
ku. Środki na remont pochodzą 
z budżetu KWP i Unii Europej-
skiej.

KaR

Z peryferii do nowoczesności
Jeszcze kilka miesięcy trwać będzie generalny remont komisariatu strze-
gomskiej policji. Budynek zyska nie tylko nową elewację, ale również 
zostanie przebudowany i docieplony.
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Czekając na happy end!
Justyna Ciok z powiatu świdnickiego jest już po dwóch operacjach 
usunięcia guzów mózgu w klinice w Hanowerze. Zabiegi były możli-
we dzięki niezwykłemu wsparciu tysięcy ludzi z całej Polski, w tym 
również mieszkańców powiatu, a szczególnie gminy Marcinowice.

Możecie pomóc uratować 
życie Justynie. 

Wpłat możecie dokonywać 
na kilka sposobów:

• https://www.siepomaga.pl/justyna-ciok
• Konto imienne Fundacja Zobacz Mnie: 28 1090 23 98 0000 

0001 4358 4104, tytuł: Justyna Ciok
• Przelewy24 – https://zobaczmnie.org/wplacam/

• Paypal: fundacja@zobaczmnie.org

Czekając na happy end!Czekając na happy end!

 » Dziewczyna jest dzielna, ale czeka ją 
kolejne leczenie, tym razem genetyczne. 
Bardzo kosztowne
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Jakie są najgorsze nawyki 
żywieniowe? 

- Podjadanie – to najczęściej 
popełniany grzech żywienio-
wy. Podjadamy pomiędzy 
posiłkami, nie jemy kolacji, bo 
niezdrowo, za to podjadamy 
zamiast kolacji. Ze względu 
na dostępność produktów 
spożywczych, mamy non stop 
ku temu okazje. Nie musimy 
wychodzić z domu, żeby za-
mówić pizzę, kupujemy po 
kilka sztuk jednego produktu, 
bo była promocja. Często 
chodzimy „na głodnego” do 
sklepu i wrzucamy do koszyka 
wszystko, co nam wpadnie 
w ręce. 

Wstyd się przyznać, ale 
zdarzyło mi się tak robić…

- Proszę iść do sklepu po 
obiedzie, tylko z listą zaku-
pów. Nie kupi Pan nic do-
datkowego. Ogromna do-
stępność produktów spo-
żywczych sprawia, że mamy 
ciągle okazje na podjadanie. 
Od dwóch lat mam zajęcia 
w Domu Seniora, z ludźmi w 
wieku 70 lat i więcej. Starsi 
państwo  są nauczeni jeść trzy 
razy dziennie. Ile mnie czasu 
kosztowało wprowadzenie 
osobom z cukrzycą drugiego 
śniadania (uśmiech). Oni nie 
są nauczeni podjadania.

Żywność z fast foodów 
też stanowi podjadanie?

- Fast food, czyli szybka 
żywność jest łatwo dostępna. 
To nie tylko nawyk młodych 
osób. Ale i kierowców za-
wodowych, przedstawicieli 
handlowych. Zamiast kon-
kretnego posiłku, hot dog. To 
jest też zły nawyk żywieniowy. 
Kolejnym jest pomijanie posił-
ków – zamiast zjeść zdrową 
i smaczną kolację, siadamy 
przed telewizorem i zaczy-
namy czuć głód. Otwieramy 
lodówkę, albo szafkę, a tam 
ciasteczka lub paluszki się do 
nas uśmiechają. W pracy trak-
towanie jabłka jako drugiego 
śniadania. A obiad dopiero za 
parę godzin. Zamiast drugiego 

śniadania w formie 
zwykłych kanapek 
z chleba pełno-
z ia rn i s tego, 
ciasteczko lub 
coś na szyb-
ko, bo już 
głód czuje-
my. Gorzej, 
jak nic nie 
zjemy i po 
8 godzinach 
pracy przy-
chodz imy 
do domu i 
z jadamy, 
c o  n a m 
wpadnie 
w ręce, za-
nim przy-
gotujemy 
obiad.

K t ó r y c h 
produktów powinniśmy 
unikać? 

- Żadnych? 
???
- Znów wracam do różno-

rodności. Jeżeli mamy ochotę 
na ptysia, to zjedzmy go. Je-
żeli chcę zjeść awokado, to 
również wprowadzę go do 
swojego jadłospisu. W jedze-
niu ważny jest bilans. Nie ma 
podejścia zero-jedynkowego i 
popadania w skrajności. Czę-
sto taka skrajność źle się koń-
czy. Uznajemy za zło wcielone 
słodycze i przez miesiąc nie 
jemy, dodatkowo ćwiczymy 
do upadłego. A po miesiącu 
mamy tego dosyć i rzucamy 
się na czekoladę i pochłania-
my od razu całą tabliczkę. 

Czyli raczej powinniśmy 
mówić o ograniczaniu kon-
kretnych produktów?

- Dokładnie tak. Każda 
dieta, nawet dotycząca cho-
rób, polega na ograniczeniu 
produktów, których jeść nie 
powinniśmy. Mając cukrzy-
cę, jeżeli cały tydzień pilnuję 
tego, co powinnam zjeść, to 
jeden cukierek nie zaszkodzi. 
A jeżeli nie mam żadnych 
przeciwwskazań zdrowot-
nych, to fajnie sprawdza się 

zasada 80 do 20 procent. 
Czyli w 80 procentach jem to, 
co zdrowe i nieprzetworzone, 
a 20 procent zostawiam na 
przyjemności. Nasz organizm 
jest jak rzeka. Jeżeli jesz 80 
procent tego, co zdrowotnie 
dobre, to te pozostałe 20 
procent popłynie z nurtem.

Jak niebezpieczne dla na-
szego zdrowia jest podjada-
nie między posiłkami? 

-  Jest  n iebezpieczne, 
zwłaszcza na dłuższą metę. 
Takie „dziubanie”, może to 
nieprofesjonalne określenie, 
ale dotyczy podjadania, nie 
zjadania konkretnego posił-
ku, sprawia, że nie uczymy 
się jedzenia o stałej porze. 
Zaczynamy podjadać, a potem 
kończy się na jedzeniu przez 
cały dzień. Pacjenci często 
zadają mi pytania o zdrowe 
„podjadacze”. 

Co im Pani odpowiada?
- Dla mnie nie istnieje coś 

takiego jak podjadanie. Co z 
tego, że warzywa są nisko-
kaloryczne i można byłoby je 
zjadać pomiędzy posiłkami. 
Ale po co? Lepiej tak ułożyć 
jadłospis, żeby posiłek sycił 
nas na tyle, żeby sytość wy-

starczała do kolejnego po-
siłku. Podjadanie pomiędzy 
posiłkami przeciąża trzustkę. 
Dlatego coraz częściej, zwłasz-
cza u młodych osób, moż-
na zaobserwować zjawisko, 
zwane insulinoopornością 
pokarmową. Ciągle coś „dziu-
biemy”, zamiast normalnie 
i dobrze zjeść, trzustka co 
chwilę produkuje insulinę, 
bo co chwilę wzrasta nam 
poziom cukru we krwi. Aż w 
pewnym momencie poziom 
insuliny trwale się podniesie, 
nawet jak jesteśmy na czczo. 
Insulinooporność to stan 
przedcukrzycowy. Czyli jeżeli 
trzustka wiele lat tak pracuje, 
na zwiększonych obrotach, to 
kiedyś się „zepsuje” i wtedy 
mamy cukrzycę. 

Wielu mówi: „zdrowa 
żywność jest za droga, wo-
limy zjeść tłusto, ale do syta 
i taniej”.

- Osoby wkraczające w 
świat zdrowego żywienia 
są często przerażone ceną 
produktów z grupy tzw. zdro-
wej żywności, jak nasiona 
chia czy jagody goji. Fakt, 
są to produkty zaliczane do 
żywności superfoods, czyli 

superżywności – naturalnych, 
nieprzetworzonych produk-
tów, zawierających składniki, 
działające wyjątkowo korzyst-
nie na organizm. Ale obok 
nich stoją nieegzotyczne, dużo 
tańsze polskie zamienniki, jak 
dynia, jarmuż, siemię lniane, 
natka pietruszki, żurawina czy 
miód, które mają identyczne 
działanie.

Słucham, ale ślinka mi 
jakoś nie leci? 

- Tylko pozornie żywność 
dietetyczna jest droga. Idąc do 
sklepu, na liście większości z 
nas znajdują się napoje, ciast-
ka do kawy czy też w okresie 
letnim lody. Podchodząc do 
kasy nie dziwi nas ostateczna 
kwota zakupów. Jednak po-
równując cenę sezonowych 
owoców  i warzyw z wyżej 
wymienionymi produktami 
można zaobserwować dużą 
różnicę na korzyść zdrowszych 
zamienników. Litr wody w 
najbliższym sklepie jest o wiele 
tańszy niż litr sztucznie barwio-
nego i dosładzanego koloro-
wego napoju. Kilogram jabłek 
czy warzyw sezonowych, jak 
ogórki, dużo tańszy od kilogra-
ma czekoladowych cukierków.

Jedzenie powinno być 
przyjemnością. Czy zdrowo 
zawsze znaczy smacznie?   

- To zależy od naszych pre-
ferencji żywieniowych. Jed-
nemu „coś” może smakować, 
a drugi nie ruszy „tego” i 
powie, że mu nie smakuje. 
I nie pomogą tu przyprawy, 
zachęcanie czy mówienie, że 
zdrowe. W układaniu jadło-
spisu zawsze kieruję się tym, 
co lubi i czego nie lubi mój 
pacjent. Nikomu nie wcisnę 
owsianki, jeżeli jej nie lubi, 
albo kaszy. Jest mnóstwo 
zamienników. Jednak jeżeli 
wybiórczość żywieniowa jest 
na tyle duża, że nie dam rady 
ułożyć sensownego i dobrze 
zbilansowanego menu, warto 
najpierw zacząć od wizyty u 
psychologa. Jednak najczę-
ściej znajdujemy takie posiłki, 
żeby były i smaczne i zdrowe.

Bez jakiego smakołyku, 
niekoniecznie zdrowego, 
nie jest Pani w stanie się 
obejść?

- Bez czekolady (długi 
śmiech). Podobno 9 na 10 
osób lubi czekoladę, a dzie-
siąta zawsze kłamie (śmiech). 

Rozmawiał Tomasz Piasecki 

RoZMoWA tYgoDNIA
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Tak jak obiecywaliśmy. Dziś druga część wywiadu z 
Agnieszką Podgórską, dietetykiem klinicznym. Z roz-
mowy dowiecie się, dlaczego podjadanie jest niebez-
pieczne dla organizmu, których produktów 
spożywczych powinniśmy unikać 
i czy wszyscy lubią 
czekoladę?     

śniadania w formie 
zwykłych kanapek 
z chleba pełno-
z ia rn i s tego, 
ciasteczko lub 
coś na szyb-
ko, bo już 
głód czuje-
my. Gorzej, 
jak nic nie 
zjemy i po 
8 godzinach 
pracy przy-
chodz imy 
do domu i 
z jadamy, 
c o  n a m 
wpadnie 
w ręce, za-
nim przy-
gotujemy 

K t ó r y c h 
produktów powinniśmy 

Tak jak obiecywaliśmy. Dziś druga część wywiadu z 
Agnieszką Podgórską, dietetykiem klinicznym. Z roz-
mowy dowiecie się, dlaczego podjadanie jest niebez-
pieczne dla organizmu, których produktów 
spożywczych powinniśmy unikać 
i czy wszyscy lubią 

 » – Nikomu nie wcisnę owsianki, jeżeli jej nie lubi, albo kaszy. Jest mnóstwo 
zamienników – mówi Agnieszka Podgórska, dietetyk kliniczny

Nasz organizm jest jak rzeka
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Inicjatywa, o której pisze-
my od ponad miesiąca, to 

pomysł Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Aglomeracji Wał-

brzyskiej, który od początku 
wspieramy. Cykl #odkrywaj-
lokalnie polega na zwiedzaniu 
najpiękniejszych zakątków 
naszego regionu. Wyprawy 
są bezpłatne i odbywają się 
co sobotę. Już 29 sierpnia 
kolejna odsłona – wycieczka 

po Głuszycy. Nie możecie o 
niej zapomnieć.  

Plan jest taki: punkt wido-
kowy „Cesarska skałka”, wie-
ża widokowa Kościoła NMP,  
kamieniołom „Kamyki”. Brzmi 
atrakcyjnie. Czy są jacyś laure-
aci Nagrody Nobla związani z 

Głuszycą, czy w mieście no-
cował Fryderyk Wielki,  czym 

jest i gdzie znajduje się tzw. 
„Głuszycki Mały Fiord?”. Na 
te i inne pytania usłyszycie od-
powiedzi podczas bezpłatnej 
wycieczki z przewodnikiem 
po tej pięknej miejscowości. 
Choć na trasie nie znajduje się 
Podziemne Miasto Osówka, 
zachęcamy, byście je odwie-
dzili w każdej dowolnej chwili. 
Gwarantujemy, że warto. W 
Głuszycy aktywnie spędzi-
cie czas przez cały rok. Zimą 
można się tu wybrać na narty 
skitourowe, na stok przy re-
stauracji „Koliba Łomnicka” 
w Łomnicy, czy na biegówki 
na polsko-czeskie pogranicze 
w Głuszycy Górnej. Wiosna, 
lato i jesień to doskonały czas 
na rowerowe przejażdżki. Na 
cyklistów czeka 150 km ozna-
kowanych tras Strefy MTB 
Głuszyca, uznawanych za jed-
ne z najciekawszych w Polsce. 
Pasjonatów paralotniarstwa 
zapraszamy do Grzmiącej na 
znane startowisko Jeleniec 
Mały. Tu po prostu zawsze jest 
co robić. A czym się zachwy-
cić podpowie przewodnik 
w trakcie wyprawy z cyklu 
#odkrywajlokalnie.    

Planowany czas wycieczki to 
ok. 3 godzin. Start punktualnie 
o godz. 11:00, 29 sierpnia, z 
Centrum Przesiadkowego w 
Głuszycy przy ul. Łukasiewicza

Red

FAKtY

#odkrywajlokalnie 

Cały rok jest co tu robić 
Zastanawialiście się, w jaki sposób miło zakończyć wakacyjną labę? 
Mamy dla was idealną propozycję. Taką z serii nie do odrzucenia. Za-
praszamy na kolejną, bezpłatną wycieczkę z naszego cyklu  #odkry-
wajlokalnie. W najbliższą sobotę (29 sierpnia) proponujemy wyprawę 
do Głuszycy.    
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Soboty z LOT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej – bezpłatne wycieczki 

z przewodnikiem
29.08.2020 r. godz. 11.00 – Głuszyca
Punkt widokowy „Cesarska skałka”, wieża widokowa Ko-
ścioła NMP, kamieniołom „Kamyki”
Miejsce zbiórki: Centrum Przesiadkowe przy ul. Łukasiewicza 
w Głuszycy 
Planowany czas wycieczki – około 3 godzin

Mszę świętą w intencji polskich sił 
zbrojnych, weteranów walk o niepodle-
głość Polski, polskich żołnierzy poległych 
na frontach wojen oraz na służbie na 
całym świecie odprawił w odświętnie 

udekorowanym kościele ksiądz biskup 
senior Ignacy Dec. Kompanię honorową 
wystawiło Centrum Szkolenia Wojsk Inży-
nieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, 
a oprawę muzyczną zapewniła Wojskowa 

Orkiestra Reprezentacyjna Garnizonu 
Wrocław.

Po mszy zaproszeni goście i mieszkańcy 
wraz z wojskową asystą honorową udali 
się na cmentarz parafialny, gdzie poświę-
cony został krzyż upamiętniający jubileusz 
Bitwy Warszawskiej. Po odczytaniu apelu 
poległych została oddana trzykrotnie sal-
wa honorowa. Na zakończenie ceremonii 
sopranistka Agnieszka Sokolnicka wykonała 
pieśni religijne i patriotyczne

SCB

Pamiętali o Bitwie Warszawskiej   
W kościele św. Jana Apostoła Ewangelisty w Dziećmorowicach 
(gm. Walim) odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 100. rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej, znanej także jako Cud nad Wisłą.
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 » Z wieży widokowej kościoła NMP 
rozpościerają się przepiękne widoki

 » Głuszyca to nie tylko zabytki, to 
też zachwycająca przyroda

 » Osówkę możecie zwiedzić w dowolnym 
momencie. Naprawdę warto
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Historia wydaje się nie-
prawdopodobna. – Nie pa-
miętam, kiedy ostatni raz 
byłam w sklepie po jakieś 
gotowe produkty spożywcze 
– podkreśla Anna Sałapatek, 
prowadząca gospodarstwo 
A.S. Sery z Michałkowej w 
gminie Walim. Uwierzyliby-
ście?! Wiadomo, być może 
jest w tym odrobina przesady, 
ale bardzo nie skłamiemy, 
jeśli napiszemy, że gospodyni 
ma pod ręką wszystko, czego 
potrzeba do życia.  

Świeże warzywa i owoce, 
kury, gęsi, świnie, krowy. No 
może potrzebuje tylko mąki 
do wypieku chleba, bo po 
młynie gospodyni nas nie 

oprowadzała. Pełnoziarnisty 
wychodzi spod jej ręki taki, 
że na raz cały bochenek moż-
na „zgładzić”, koniecznie z 
masłem własnego wyrobu, 
dodatkiem pysznych pomi-
dorów z krzaka i kawałkiem 
camemberta swojej roboty. 
Nie wierzymy, że po takim 
wstępnie nie zrobiliście się 
głodni. Nie będziemy was 
zanudzać długimi opisami 
procesu technologicznego. 
Wspomnieć wypada tylko 
o tym, że produkty wyra-
biane przez Annę Sałapatek 
są naturalne. Pozbawione 
spulchniaczy, konserwantów, 
różnych „E” i tej całej chemii, 
którą pochłaniamy, kupując 

produkty w sklepach. Weźmy 
taki chleb na żytnim zakwasie. 
Jego wyrób to proces trwa-
jący co najmniej cały dzień. 
Co ważne, jest robiony na 
zakwasie, który ma – uwaga! 
– 10 lat. Nieprawdopodobne, 
prawda! Chleb wyrasta jakieś 
5-6 godzin, później godzi-
nę siedzi w piecu. Gdy jest 
wyjmowany, pachnie jak… 
wakacje u babci.       

Co tam chleb? Gdybyście 
spróbowali serów z Michałko-
wej, to byście musieli szczęki 
szukać gdzieś w Zagórzu Ślą-
skim. Rewelacja! Camembert, 
oscypki, bundz, mozzarella, 
ricotta, niby zwykły twarożek, 
albo gorgonzola z włoskimi 

kulturami bakterii. Wszyst-
kie pyszne, dojrzewające na 
miejscu z mleka od krów kar-
mionych sianem zebranym z 
łąki. Nie żadną paszą z GMO, 
tylko naturalnym poży-
wieniem. To samo 
kury. Zjedzą 
to, co wy-
dz io -
bią, 
a 

później jak się nio-
są. Jajka palce 

lizać. Po-
d o b n i e 
m a s ł o , 

wszelkie marmolady i kiszon-
ki. Własnej roboty miód, no 
ze sporym udziałem „miej-
scowych” pszczół, ale niesa-
mowity. Wędliny to samo. 
Pasztety, szynki, polędwiczki, 
boczki. Wszystko z własnej, 
kamiennej wędzarni, opalanej 
drewnem, według własnego 
przepisu. 

Właśnie przepisy. – Gdy 
zaczynałam produkować wła-
sne wyroby, był chyba rok 
2005 i miałam jedną krowę. 
Zapytałam wtedy pewnego 
górala z okolicy o przepisy. Za 
nic w świecie nie chciał mi ich 
zdradzić. Postanowiłam więc, 
że zacznę eksperymentować. 
Metodą prób i błędów do-
szłam do miejsca, w którym 
jestem dziś – opowiada Anna 
Sałapatek. A miejsce to jest 
niezwykłe, do którego trafiają 
nie tylko klienci z okolicy, ale 
też z Wałbrzycha, Opola, Wro-
cławia, Krakowa, Poznania, 
Warszawy. Niedawno przyje-
chało małżeństwo z małego 
miasteczka gdzieś pod biało-
ruską granicą. Bo słyszeli, że 
w Michałkowej produkowane 
są wyborne sery. 

– Z jednej strony jest to 
moje hobby i pasja, bo moim 
zamiarem od zawsze było 
wytwarzać produkty, które 
później konsumowane będą 
smakować innym. Lubię ko-
muś sprawiać w ten sposób 
przyjemność. Z drugiej zaś 
strony zarabiam tak na życie, 
sprzedając moje wiktuały 
– mówi z uśmiechem Anna 
Sałapatek. W „asortymencie” 
gospodyni są też alkohole 
własnej roboty. Prym wiedzie 
nalewka sosnowa, ale o tym 
cicho sza… Skupmy się na 
serach. Do dziś wspominamy 

ich smak i za-
pach.      

Tomasz 
Piasecki

Co W gMINACH pISZCZY

WALIM

Po co chodzić do sklepu? 
Gdy przekraczamy bramę gospodarstwa Anny Sałapatek z Michał-
kowej, nozdrza natychmiast drażnią rozmaite zapachy. Świeżo wy-
pieczonego chleba, dopiero co zerwanych z krzaków ogórków oraz 
serów. Mnóstwa serów. Ślinka nam cieknie na sam widok tych fryka-
sów. A jak smakują?! Trudno opisać. 
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 » Anna Sałapatek z wnuczkiem Piotrusiem

Wartość inwestycji to 2,3 mln zł. Za-
danie realizowane jest dzięki wsparciu 
(50%) Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego.

- Tym razem rozpoczynamy remont 
ulicy Niepodległości i będziemy kierować 
się w kierunku placu Grunwaldzkiego. 
Jest to jeden z tych remontów, który ma 

WAŁBRZYCH

Kolejna droga w remoncie
Na ul. Niepodległości w Wałbrzychu rozpoczęto prace przy 
modernizacji nawierzchni jezdnej. Przedsięwzięcie realizo-
wane jest w ramach rewitalizacji. 
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istotne znaczenie dla systemu komunikacji Wałbrzycha 
– mówi prezydent miasta Roman Szełemej. Remont 
odcinka drogi o długości kilkuset metrów zakończy się 
w październiku tego roku. 

- Obecnie ruch drogowy jest w tym miejscu ograni-
czony. Ulicą Niepodległości na remontowanym odcinku 
pojedziemy wyłącznie w stronę miasta. W przeciw-
ległym kierunku, kierowcy będą musieli skorzystać z 
objazdu ulicą Kaszubską i Sikorskiego – mówi Krzysztof 
Szewczyk, dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzy-
mania Miasta w Wałbrzychu.

SCB

kulturami bakterii. Wszyst-
kie pyszne, dojrzewające na 
miejscu z mleka od krów kar-
mionych sianem zebranym z 
łąki. Nie żadną paszą z GMO, 
tylko naturalnym poży-
wieniem. To samo 
kury. Zjedzą 
to, co wy-
dz io -
bią, 
a 

później jak się nio-
są. Jajka palce 

lizać. Po-
d o b n i e 
m a s ł o , 

przyjemność. Z drugiej zaś 
strony zarabiam tak na życie, 
sprzedając moje wiktuały 
– mówi z uśmiechem Anna 
Sałapatek. W „asortymencie” 
gospodyni są też alkohole 
własnej roboty. Prym wiedzie 
nalewka sosnowa, ale o tym 
cicho sza… Skupmy się na 
serach. Do dziś wspominamy 

ich smak i za-
pach.      

Tomasz 
Piasecki

serów. Mnóstwa serów. Ślinka nam cieknie na sam widok tych fryka-

 » Leci wam ślinka na ten widok? 
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Architektura renesansowa reprezen-
towana jest prawie w pełnym prze-
kroju. Od form przejściowych z gotyku 

(portal kamienicy Rynek 6), po formy 
najbardziej dojrzałe. Dla tych ostatnich 
typowy jest portal wyburzonej kamie-

nicy przy ulicy Grodzkiej 7. Należała 
ona do burmistrza Erazma Freunda. 
Kamieniarka wykonana jest z najwyż-

szym kunsztem, zdobiona portretami 
burmistrza i jego żony oraz lwami, 
formami muszlowymi i roślinnymi.

W połowie XVII w. w Świdnicy 
pojawiła się architektura barokowa. 
Perełką jest kamieniczka znajdująca 
przy ulicy Pułaskiego 24. Nietypowe 
rozmieszczenie okien w parach po 
dwa i perfekcyjne wykorzystanie 
elementów zdobniczych sprawia, że 
budynek nie ma sobie równych nie 
tylko w Świdnicy. Przedstawicielem 
patetycznego, potężnego baroku jest 
dom opatów krzeszowskich przy uli-
cy Franciszkańskiej 18 (przygotowy-
wany obecnie na siedzibę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej).

Musicie wiedzieć, że XIX wiek 
nie zaznaczył się w architekturze 
miasta niczym szczególnym. Po-
czątkowo pojawiały się realizacje 
klasycystyczne, później eklektyczne. 
Po likwidacji twierdzy na wolnych 
placach budowano kamienice se-
cesyjne, gdzieniegdzie w całych 
kwartałach (ul. Jagiellońska, Księ-
cia Bolka). Dużo budynków uległo 
przebudowom, które pozbawiły je 
wyrazu artystycznego.

Zespół staromiejski Świdnicy prze-
trwał w zasadniczym kształcie od 
średniowiecza. Fakt, że działania II 
wojny światowej ominęły miasto 
sprawił, że większość zabytkowych 
obiektów przetrwała. Z tego powodu 
świdnicka starówka uznawana jest 
przez specjalistów za najcenniejszy 
zespół urbanistyczny na Dolnym Ślą-
sku, porównywalny pod względem 
wartości ze starówką krakowską i 
toruńską.

Red

Na przykład zabytkowy 
most kolejowy. Powstały w 
1904 roku na linii łączącej 

Świdnicę z Jedliną jako jeden z 
licznych obiektów kolejowych 
wybudowanych w dolinie 

rzeki Bystrzycy. Ze względu 
na zastosowaną konstrukcję, 
stanowi wyjątkowy przykład 

architektury inżynieryjnej, 
której myśl sięga połowy XIX 
wieku. Obecnie most stanowi 

wyjątkowe dzieło nie tylko 
w skali Śląska, ale należy do 
nielicznych tak dobrze zacho-
wanych zabytków w Europie.

Albo kamieniołom niedaleko 
źródełka przepływającego przy 
ul. Wałbrzyskiej. To idealne 
miejsce do grillowania. Znaj-
dują się tu palenisko, ogólno-
dostępny grill, stoły i ławki, 
boisko do gry w bule, woda 
źródlana, a nieopodal jest 
parking i przenośna toaleta. 
Wszystko w malowniczym oto-
czeniu skał i pięknej przyrody.

Nie wszyscy wiedzą też o 
kapliczce Najświętszej Marii 
Panny. To jedno z piękniej-
szych miejsc Jedliny, nadające 
się idealnie do spacerów i 
wypoczynku. Uwagę zwra-
cają wspaniałe okazy prawie 
stuletnich drzew, wśród któ-
rych dominują lipy. Kapliczkę 
wybudowano w 1874 roku z 
lawy wulkanicznej pochodzą-
cej z Wezuwiusza. 

Akurat o tunelu kolejowym 
pod Wołowcem wie wielu, 
ale czy wszyscy znają jego 
historię?. 

Ciekawym obiektem do od-
wiedzenia jest cały kompleks 
kolejowy. To oprócz ciekawych 
architektonicznie budynków 
stacyjnych, dwa najdłuższe tu-
nele kolejowe w Polsce. Znaj-
dują się one pod górą Mały 
Wołowiec, pomiędzy Jedliną 
a Wałbrzychem. Pierwszy o 
długości 1560 m wydrążono 
w latach 1876-1879. Drugi, 
najdłuższy tunel kolejowy w 
Polsce o rekordowej długości 
1601 m, wydrążono w latach 
1907-1912. W połowie ich 
długości znajdują się kominy 
wentylacyjne, które prowadzą 
na szczyt góry. Wiecie, że pod-
czas II wojny światowej tunele 
wykorzystywano jako schron 
dla specjalnych pociągów?

Red

Co W gMINACH pISZCZY / pRoMoCJA

JEDLINA-ZDRÓJ  

Uzdrowisko takie mniej znane 
Gdybyśmy zapytali, z czym kojarzy wam się Jedlina, jesteśmy pewni, że 
jednym tchem byście wymienili kilka obiektów. Pałacyk Jedlinka, Czaro-
dziejska Góra, wieża na Borowej, Pijalnia Wód Mineralnych „Charlotta”. 
Miasto ma jednak do zaoferowania i mniej oczywiste atrakcje.   

Świdnica 

Starówka jak w Krakowie 
Z poprzedniego odcinka wiecie, że w świdnickich kamienicach mnożna się rozkochać. 
No może trochę przesadziliśmy, ale zafascynować się nimi na pewno można. Zachę-
camy do tego, by je podziwiać, gdy tylko będziecie w pobliżu. 

 » Most wybudowany w 1904 roku na linii łączącej Świdnicę 
z Jedliną jest  jednym z wielu tego typu obiektów 
powstałych w dolinie rzeki Bystrzycy
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 » Świdnicka starówka uznawana jest przez specjalistów za najcenniejszy zespół urbanistyczny na Dolnym Śląsku, 
porównywalny pod względem wartości ze starówką krakowską i toruńską
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Czekacie na odkrycie kart? 
Proszę bardzo. Od Przełęczy 
Sokołowskiej do Szpiczaka 
– zielonym szlakiem granicz-
nym. Może być? 

Nie od dziś wiadomo, że 
Góry Suche oferują gęstą sieć 
szlaków turystycznych, pozwa-
lającą na zorganizowanie krót-
szych lub dłuższych wycieczek. 
Na pewno nieraz zapuszcza-

liście się w te rejony. Chcemy 
wam jednak powiedzieć, dla-
czego warto wybrać zielony 
szlak graniczny, który naszym 
zdaniem jest wart grzechu. 

Najlepiej dostać się od So-
kołowska czarnym szlakiem, 
który doprowadzi nas do Prze-
łęczy Sokołowskiej. Stamtąd 
rozpoczynamy wędrówkę 
przez kilka szczytów, takich jak 

Kozina, Kopica, a kończymy 
na Ruprechtickim Szpiczaku, 
najwyższym szczycie w tam-
tych okolicach z 22-metrową 
stalową wieżą widokową. 
Można z niej podziwiać pa-
noramy okolic we wszystkich 
kierunkach.

Wędrówka szlakiem, mimo 
że jest to tylko 5 km, nie nale-
ży do łatwych. Strome podej-

ścia i zejścia potrafią szybko 
zmęczyć. Cała trasa obfituje w 
widoki na Góry Suche, czeskie 
i polskie Góry Stołowe. Wę-

drówkę można modyfikować 
według własnych potrzeb i 
możliwości. Choćby innymi 
szlakami turystycznymi od-

chodzącymi na stronę czeską 
do miejscowości Viznov, Ru-
prechtice, czy Mezimesti.

Red

Przed dwoma laty gdy 
otwierano wypożyczalnię 

rowerów elektrycznych, bur-
mistrz Roman Głód gorąco 

zachęcał mieszkańców do 
korzystania z nowej formy 

rekreacji. Podkreślmy, że wy-
pożyczenie roweru jest cały 

czas bezpłatne. Początkowo 
wypożyczalnia mieściła się 

w siedzibie Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Grunwaldzkiej, a od 
czerwca 2020 roku rowery 
można wypożyczyć w Cen-
trum Przesiadkowym przy ul. 
Łukasiewicza. 

Wypożyczalnia czynna jest 
od wtorku do czwartku w 
godz. 10:00-14:00, w piątki w 
godz.  9:00-14:00, a w soboty 
w godz. 9:00-12:00. Pamiętaj-
cie, że wypożyczalnia może 
działać w innych godzinach 
albo zostać zamknięta, choćby 
z powodu złych warunków 
atmosferycznych lub innych 
okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników. 

Rowery  elektryczne moż-
na wypożyczać maksymalnie 
na 24 godziny lub na czas od 
soboty do wtorku do godz. 
10:30. Wypożyczającymi 
mogą być wyłącznie peł-
noletni mieszkańcy Głuszy-
cy po okazaniu aktualnego 
dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem – dowodu osobi-
stego, paszportu lub prawa 
jazdy. Przed wypożyczeniem 
należy także zapoznać się z 
regulaminem wypożyczalni 
i podpisać umowę wypoży-
czenia sprzętu, czyli roweru 
wraz z zabezpieczeniem i 
kaskiem.

Red

GŁUSZYCA  

Na „elektryku” też jest fajnie 
O tym, że Głuszyca jest przyjazna rowerzystom, nie musimy nikogo 
przekonywać. Oprócz tradycyjnego kolarstwa to doskonałe miejsce do 
jazdy na rowerach elektrycznych.

Co W gMINACH pISZCZY / pRoMoCJA
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Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele powia-
tu wałbrzyskiego oraz wykonawcy. - Remont mostu ze względu 
na jego stan był koniecznością, ale też dużym wyzwaniem ze 
względu na trwającą pandemię. Od tej chwili przejeżdżające 
samochody będą mogły przekraczać most nad potokiem Sierp-

nica bez ograniczeń tonażowych – mówi Iwona Frankowska, 
wicestarosta powiatu wałbrzyskiego. 

Wartość inwestycji, która kryje się pod nazwą „Przebudowa 
obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w miej-
scowości Sierpnica, gm. Głuszyca”, to blisko 600 tys. zł.        SCB

GŁUSZYCA 

Most w Sierpnicy wyremontowany
Wreszcie oficjalnie otwarto most w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w Sierpnicy w gminie 
Głuszyca. Inwestycja pochłonęła prawie 600 tys. zł. 
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 » W Głuszycy mieszkańcy mogą bezpłatnie 
wypożyczyć rower elektryczny 

MIEROSZÓW 

Zielonym szlakiem na granicy 
Ile razy wędrowaliście wzdłuż państwowych granic? 
Przechodząc z Polski do Czech i z powrotem. Dziś 
mamy dla was pewną propozycję wyprawy, może 
nieco mniej znanym zakątkiem Mieroszowa, ale 
jakże urokliwym.   

 » Widok z Koziny na Góry Suche 
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Tak się jednak nie stało. 
Po zajezdni pozostał pusty 
plac. I chociaż większości 
mieszkańców miejsce to 
jednoznacznie kojarzy się z 
zajezdnią autobusową (wcze-
śniej trolejbusową), to jego 
historia zaczyna się znacznie 
wcześniej. Dwieście lat temu, 
w dniu 26 lipca 1820 roku, 
radca królewski Karl Georg 
Treutler kupił młyn wodny, 
znajdujący się w uzdrowisku 
Stary Zdrój (Altwasser), przy 
obecnej ul. Giserskiej. Szybko 
zabrał się za jego przebudo-
wę. Rok później, w dniu 21 
września 1821 roku dokonał 
próbnego rozruchu powstałej 
na bazie młyna odlewni i roz-

począł produkcję. Początkowo 
Huta Karol (Karlshütte), bo tak 
Treutler nazwał odlewnię, pro-
dukowała artykuły gospodar-
stwa domowego, w tym swój 
sztandarowy produkt – tytu-
łowe żelazne garnki. W 1837 
roku przy odlewni powstał 
oddział budowy maszyn, w 
którym rozpoczęto produk-
cję urządzeń przemysłowych 
(dla młynów, tkalni i fabryk 
porcelany), a także maszyn i 
kotłów parowych dla lokal-
nych kopalń. Z biegiem lat od-
dział ten stał się wiodącym w 
przedsiębiorstwie, odsuwając 
na drugi plan działalność od-
lewniczą, od której rozpoczęła 
się historia Huty Karol.

W 1876 roku przy głównej 
drodze między Starym Zdro-
jem a Piaskową Górą (dawniej 
Breslauer Straße, ul. Armii 
Czerwonej, obecnie ul. Armii 
Krajowej) wzniesiono biuro-
wiec z pracowniami projek-
towymi. W tym czasie załogę 
stanowiło 42 pracowników, 
ale w krótkim czasie liczba ta 
powiększyła się do 200. Rok 
1890 przyniósł duże zmiany. 
Prywatne przedsiębiorstwo 
rodziny Treutler zostało prze-
kształcone w towarzystwo ak-
cyjne z kapitałem w wysokości 
450 tys. marek. Stopniowo 
firma zaczęła się specjalizo-
wać w produkcji maszyn i 
urządzeń górniczych. Warto 

wspomnieć, że to właśnie 
Huta Karol, jako pierwsza 
w Niemczech, wdrożyła do 
produkcji i sprzedaży czerpaki 
z napędem elektrycznym, 
które zaczęto stosować w ko-
palniach odkrywkowych, przy 
robotach ziemnych i skalnych. 
Huta posiadała biura handlo-
we w Gliwicach i w Halle. 
Jakość produkcji była tak wy-
soka, że hutą zainteresował 
się jeden z najstarszych w 
Niemczech zakładów, fabryka 
maszyn Demag w Duisburgu 
nad Renem, przejmując więk-
szość akcji Carlshütte (nawia-
sem mówiąc nie wiem, kiedy 
w miejsce pierwotnej nazwy 
Karlshütte zaczęto używać 

nowej, przez C). Jak widać na 
planie zakładu sporządzonym 
prawdopodobnie w latach 
20. XX wieku, na terenie fa-
bryki nazywanej wówczas 
Carlshütte Eisengießerei und 
Machinenbau A.G. znajdo-
wały się m.in. następujące 
budynki: Verwaltungs-Gebäu-
de (biurowiec z administracją), 
Modellhaus (modelarnia), 
Modell-Tischlerei (stolarnia 
wykonująca modele odlewni-
cze), Eisenkonstruktions We-
rkstatt (warsztat konstrukcji 
żelaznych), Kessel-Schmiede 
(kotłownia z kuźnią), Formerei 
und Gießerei (formiernia z 
odlewnią), Putzerei (oczysz-
czalnia odlewów, prawdopo-

dobnie przez piaskowanie lub 
bębnowanie), Magazin (ma-
gazyn). W głównym budynku 
huty, od którego rozpocząłem 
dzisiejszą opowieść, mieści-
ły się: Werkstatt-Gebäude 
(warsztat), Kessel-Haus (ko-
tłownia), Schmiede (kuźnia), 
Maschinen-Gebäude (maszy-
nownia, dział maszynowy) i 
Montage-Raum (montownia, 
sala montażowa). Gdy wybu-
chła I wojna światowa, huta 
– oprócz urządzeń i maszyn 
górniczych – produkowała 
również sprzęt wojenny.

W tym miejscu chciałbym 
wyjaśnić jedną rzecz. Każdy 
mieszkaniec Wałbrzycha mó-
wiąc czy myśląc „Huta Karol” 

 » Zajezdnia autobusowa przy ul. Armii Krajowej, wcześniej warsztaty Huty Karol (Fot. Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu, 1986 rok)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
HIStoRIA NIEZNANA

Co za garnki od… Karola!
Kto z wałbrzyszan nie pamięta charakterystycznego budynku zajezdni autobusowej 
przy ul. Armii Krajowej? Codziennie mijały go tysiące osób jadących do pracy, szko-
ły, na zakupy czy wracających do domu. W 2014 roku wyburzono ten i inne obiekty 
po nieczynnej zajezdni. Ale jeszcze rok wcześniej wydawało się, że ocaleje chociaż-
by ściana fasadowa budynku, bo – jak tłumaczył urbanista miejski Wałbrzycha – po-
tencjalny kupiec starej zajezdni będzie musiał zachować w całości ścianę od strony 
ulicy i połączyć ją z nową konstrukcją.
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od razu kojarzy to z Wama-
giem (ostatnio Kopex Machi-
nery) przy ul. Wyszyńskiego 
na Piaskowej Górze. Dlaczego 
zatem opisując odlewnię przy 
ul. Giserskiej i Armii Krajowej 
używam tej nazwy? Wyja-
śnienie jest proste. Huta Ka-
rol ze Starego Zdroju przez 
wiele lat współpracowała z 
Hutą Wilhelm (Wilhelmshüt-
te), powstałą w 1866 roku 
jako towarzystwo akcyjne, 
której oddział znajdował się 
właśnie na Piaskowej Górze. 
W 1923 roku Carlshütte za-
kupiła Wilhelmshütte łącząc 
je w jeden zakład, który dalej 
działał pod nazwą Huta Karol. 
Dzięki tej fuzji asortyment 
fabryki powiększył się o ma-
szyny wyciągowe, urządzenia 
dźwigowe i transportowe. 
Wkrótce przeniesiono dyrek-
cję i administrację na teren 
przejętej Huty Wilhelm. Jed-
nocześnie oddziały produkcyj-
ne na Starym Zdroju utraciły 
swoje pierwotne znaczenie i 
przekształcono je w jednostkę 
pomocniczą, nazwaną zakła-
dem nr 1. 

W czasie II wojny światowej 
produkcję huty przestawiono 
na „wojenne tory” – produ-
kowano tu m.in. czerepy do 
pocisków artyleryjskich, łuski 
do pocisków karabinowych 
i gąsienice do czołgów. Po 
zakończeniu wojny, w dniu 
1 lipca 1945 roku radziecka 
administracja przekazała Hutę 
Karol stronie polskiej. Zakład 
nr 1 przy ul. Armii Krajowej 
(wtedy Armii Czerwonej) zo-
stał wyłączony z huty jako 
garaże i warsztaty Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunika-
cji. Z czasem urządzono tu 
zajezdnię trolejbusową. Praw-

dopodobnie miało to miejsce 
pod koniec lat 50., podczas 
budowy linii trolejbusowej 
do Szczawienka (1959-1960). 
Później urządzono tu zajezd-
nię autobusową określaną 
jako zajezdnia nr 1. Na jej 
terenie, w 1972 roku, zakoń-
czono budowę pomieszczeń 
socjalnych i sanitarno-higie-
nicznych oraz rozpoczęto bu-
dowę dyspozytorni. W latach 
1978-1979 wybudowano 
nową halę ocen. W 1980 roku 
przykryto koryto Pełcznicy 
przepływającej przez teren 
zajezdni (na odcinku około 
200 metrów). Wybudowano 
również halę obsługi codzien-
nej i mycia autobusów oraz 
stację paliw ze zbiornikami o 
pojemności 100 m. sześcien-
nych. Ponadto powiększono 
i utwardzono place postojo-
we, dzięki czemu stworzono 
warunki do parkowania 100 
autobusów, w tym 50 przegu-

bowych. Odnowiono również 
główną halę napraw i obsługi 
oraz zmodernizowano stano-
wiska przeglądowe. W 1990 
roku przeprowadzono remont 
i modernizację pomieszczeń 
socjalnych. W 1992 roku w 
zajezdni zamontowano me-
chaniczne zapory wjazdowe, 
a w 1994 wymieniono insta-
lację centralnego ogrzewa-
nia zmieniając ogrzewanie 
węglowe na gazowe. Nie 
wiem dokładnie, kiedy zapa-
dła decyzja o przeniesieniu 
zajezdni autobusowej z ul. 
Armii Krajowej na ul. Ludową. 
Na pewno na początku lat 80. 
XX wieku decyzją wojewody 
wałbrzyskiego firma WPK 
otrzymała teren i obiekty przy 
ul. Ludowej, gdzie rozpoczęto 
budowę hali obsługi i po-
mieszczeń magazynowych. W 
1985 roku do nowej siedziby 
przeniesiono dział regeneracji 
części i podzespołów.

Południowa część dawnej 
Huty Karol przy ul. Armii Kra-
jowej miała trochę inną hi-
storię. Były biurowiec z 1876 
roku po II wojnie światowej 
przeznaczono na wojskową 
szwalnię dla żołnierzy radziec-
kich. W 1947 roku, po tym jak 
jednostka radziecka opuści-
ła szwalnię, władze miejskie 
przekazały budynek na rzecz 
Szkoły Przemysłowej (wcze-
śniej Szkoły Zawodowo-Do-
szkalającej) z przeznaczeniem 
na 80-osobowy internat (na 
parterze) i sale wykładowe 
(na piętrze). W szkole tej uczyli 
się przyszli pracownicy huty 
(początkowo byli to wyłącznie 
repatrianci z Francji, Belgii i Ho-
landii). Zaplecze gospodarcze 
przy budynku przekształcono 
w stołówkę, a w suterenach 
zainstalowano maszyny do 
praktycznej nauki zawodu. W 
tym czasie w budynku funk-
cjonowało Technikum Warsz-

tatowe (później Technikum 
Budowy Maszyn Górniczych) 
a przy nim – dwuletnia Szkoła 
Metalowa kształcąca dla huty 
przyszłych tokarzy i ślusarzy. 
Już w 1954 roku zlikwidowano 
Szkołę Metalową. Lukę po niej 
wypełniła dopiero Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa dla Pracu-
jących Dolnośląskich Zakła-
dów Naprawczych Przemysłu 
Węglowego założona w 1961 
roku, z siedzibą w przy ul. Przy-
wodnej 1 (w budynku Zasad-
niczej Szkoły Górniczej kopalni 
Thorez). Na początku lat 50. 
przystąpiono do rozbudowy 
gmachu byłego biurowca huty. 
Kosztem 8 mln zł podniesio-
no go o jedną kondygnację 
zwiększając liczbę gabine-
tów naukowych, a parterową 
halę przebudowano na klasy. 
Ponadto od strony ul. Braci 
Śniadeckich dobudowano czte-
ropiętrowy internat dla 400 
uczniów (budynek B obecnej 

Politechniki). Na dziedzińcu, w 
miejscu wyburzonych zabudo-
wań dawnej huty, wzniesiono 
salę gimnastyczną oraz dużą 
stołówkę z zapleczem i interna-
tem dla dziewcząt. Rozbudowę 
zakończono w 1953 roku. W 
dniu 21 października 1968 
roku w dawnym biurowcu 
Huty Karol, rozbudowanym 
o skrzydło od strony ul. Bra-
ci Śniadeckich, ruszyła filia 
Politechniki Wrocławskiej w 
Wałbrzychu (od  2004 roku 
jest to Zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny tej uczelni).

Krótki opis należy się jeszcze 
budynkowi położonemu przy 
obecnej ul. Armii Krajowej nr 
86. Jak można przeczytać w 
kronice zakładowej MPK na 
początku lat 80. XX wieku, 
przejęto budynek znajdują-
cy się obok zajezdni nr 1, a 
następnie zaadaptowano go 
na zakładową przychodnię 
lekarską. Zatrudnionych w niej 
było dwóch lekarzy w niepeł-
nym wymiarze godzin oraz 
stomatolog. Ponadto w przy-
chodni uruchomiono ośrodek 
badań psychotechnicznych w 
celu przeprowadzania badań 
kierowców MPK. Przychodnię 
zlikwidowano w 1990 roku, 
utrzymując działalność ośrod-
ka badań psychotechnicznych. 
Obecnie w budynku prowa-
dzona jest prywatna praktyka 
stomatologiczna.

Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
-Szyperski A., „Dolnośląskie 
Przedsiębiorstwo Urządzeń 
Górniczych Przemysłu Wę-
glowego”, Kronika Wał-
brzyska, Wałbrzyskie To-
warzystwo Kultury, PWN, 
Warszawa 1983
- Kronika zakładowa MPK w 
Wałbrzychu
- www.polska-org.pl (do-
stęp: 19.08.2020)
- www.wikipedia.org (do-
stęp: 19.08.2020)

HIStoRIA NIEZNANA

 » Biurowiec Huty Karol w latach 20. ubiegłego wieku. Po wojnie budynek był wykorzystywany na różne cele 
oświatowe, obecnie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej (Fot. www.polska-org.pl)

 » Fabryka Karla Treutlera na Starym Zdroju. Na pierwszym planie – obecna ul. Armii 
Krajowej. Litografia H. Putza z 1853 roku (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)
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W pierwszym z nich Angelika 
Cegielska i Paweł Świątek wraz z sy-
nami Frankiem i Antkiem przybliżyli 
słuchaczom doświadczenia artystycz-
nej rodziny w czasie pandemii. Au-
dycja cały czas dostępna jest online, 
a niedługo pojawią się kolejne. Już 
28 sierpnia posłuchacie radiowego 
musicalu prosto od pary młodych 

aktorów – Wojciecha Świeściaka i 
Kingi Zygmunt.

Teraz kilka słów wytłumaczenia. 
Projekt Szaniawski.FM przenosi teatr 
w zupełnie nową przestrzeń – w 
eter internetu, gdzie słuchacze mogą 
poznać bliżej artystów, uczestników 
warsztatów oraz widzów. Ich opo-
wieści oparte są na scenariuszach 

autorstwa dyr. artystycznego Seba 
Majewskiego, kier. literackiego To-
masza Jękota oraz pedagożki Nikoli 
Olszak. 

 -Pomysł zrodził się w czasie lock-
downu, kiedy pojawiła się potrzeba 
stworzenia przedsięwzięcia nowa-
torskiego, które odpowie zarówno 
na potrzeby pracujących w domu 

artystów, jak i zamkniętych w czte-
rech ścianach odbiorców – mówią 
autorzy projektu Nikola Olszak i 
Tomasz Jękot.

– W momencie, kiedy wszyscy 
robią chleb, pieką ciasta i zajmują 
się wieloma mechanicznymi czyn-
nościami, słuchanie radia to jest coś 
odprężającego. Coś, co może nam 

dać jakąś nową wartość dla teatru 
– dodaje Nikola Olszak. Właśnie 
dlatego teatr wyprodukował 12 
zróżnicowanych podcastów. 

„Życie domowe” – to seria audy-
cji, w których aktorzy opowiadają 
z humorem i na serio o swoich 
pasjach, byciu poza sceną i planach 
artystycznych. Posłuchacie: Angeliki 
Cegielskiej z Pawłem Świątkiem  
(audycja dostępna online), Wojciecha 
Świeściaka i Kingi Zygmunt (premie-
ra 28 sierpnia), Ireny Wójcik, Doroty 
Furmaniuk i Mateusza Flisa oraz 
Karoliny Bruchnickiej.

„Wieczór dźwięków” – skupia się 
na autorskiej muzyce. Swoje audycje 
przygotowali: Karol Nepelski – lau-
reat Grand Prix Rezonansu, Joanna 
Łaganowska, Weronika Krówka i Ra-
fał Kosowski, a także Nikola Olszak i 
Filip Perkowski.

„Młody teatr” – to z kolei seria 
poświęcona grupom teatralnym. 
Podcasty nagrali widzowie i uczest-
nicy Cieni Teatru, Niedorosłych 30+ 
i Trzeciego Teatru. W tej serii uczest-
nicy mieli okazję spotkać się na an-
tenie z doświadczonym radiowcem 
– Grzegorzem Chojnowskim – red. 
naczelnym Radia Wrocław Kultura. 

Wszystkie audycje pełne są intry-
gujących dźwięków autorstwa ze-
społu Polpo Motel (Olga Mysłowska 
i Daniel Pigoński). Wrażenia wizualne 
zapewnił Jakub Woynarowski – au-
tor plakatu.  

Audycje emitowane są od 21 
sierpnia i potrwają do 17 paździer-
nika tego roku. Co najważniejsze, 
pozostaną dostępne nieodpłatnie dla 
słuchaczy na platformach SoundClo-
ud i Spotify. Projekt Szaniawski.FM 
dofinansowano ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach 
Programu Kultura w sieci.

Red
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Opis „Arab Blues”, filmu 
debiutującej na dużym ekra-
nie, pochodzącej z Tunezji, 
scenarzystki i reżyserki Manele 
Labidi, głosił, że będziemy 
się świetnie bawić. Miała to 
być świetna komedia. Pomysł 
artystki na eksplozję tunezyj-
skiego humoru polegał na 
zderzeniu kultury europejskiej 
i muzułmańskiej. 

Akcja obrazu zaczyna się, 
kiedy do Tunisu wraca, po 
30 latach pobytu w Paryżu, 

Selma (Golshifteh Farahani). 
Kobieta, choć urodziła się 
w Tunezji, większość życia 
spędziła na zachodzie Euro-
py. Mimo to z papierosem 
w ręku, z tatuażami, z burzą 
odsłoniętych włosów i trochę 
męskim stylem bycia wkracza 
w nową rzeczywistość – arab-
ską rzeczywistość. Oczywiście 
to wzbudza kontrowersje 
zarówno wśród mieszkańców 
miasta. jak i jej bliskich. To 
jednak nie wszystko. Selma 

postanawia uprawiać swój 
zdobyty na zachodzie zawód 
– psychoterapię. Otwiera za-
tem gabinet na dachu. Tam 
zaprasza mieszkańców Tuni-
su z problemami. O dziwo, 
społeczeństwo ograniczone 
religijnymi kanonami, miej-
sce, gdzie można podzie-
lić się swoimi problemami, 
przyjmuje entuzjastycznie. 
Do kozetki psychoterapeutki 
ustawiają się kolejki. Nie-
stety, w osiągnięciu peł-

nego sukcesu przeszkadza 
jej policjant służbista, który 
doszukuje się niespełnionych 
formalności. Nie przeszkadza 
mu to jednak zabiegać o jej 
względy. 

No dobrze, fabuła jak fabu-
ła – w komedii najważniejsza 
jest przecież zabawa. Oprócz 
nieudolnych prób stworzenia 
zabawnych sytuacji, trud-
no w „Arab Blues” dostrzec 
prawdziwy humor. Przede 
wszystkim większość postaci 
jest przerysowanych – jak 
rozgadana fryzjerka, dziecin-
ny piekarz-homoseksualista, 
handlująca bielizną sekre-
tarka Ministerstwa Zdrowia 
czy wreszcie dwóch przygłu-
pich gliniarzy. Nie udało się 
także efektownie zestawić 
zwyczajów kulturowych Mu-
zułmanów i Europejczyków. 
Filmowcy skupili się na obna-
żeniu tunezyjskiej biurokracji i 
hipokryzji. Interesujący wyda-
je się wątek imama sąsiada, 
który traci pozycję autorytetu 

wśród wiernych. ponieważ 
nie nosi brody i rozstał się z 
żoną. A w akcie desperacji 
próbuje zrobić sobie na czole 
odcisk świadczący o głębo-
kiej pobożności. Dziwić może 
także dość powierzchowne 
potraktowanie głównej bo-
haterki. Dlaczego Selma miała 
dość Paryża? Dlaczego nie 
przepada za mężczyznami? 
Nie znamy także jej metod 
pracy. 

Podsumowując, „Arab 
Blues” trąci infantylnością, 
płycizną psychologiczną i 
co najważniejsze – brakiem 
humoru. Wielka szkoda, że 
Labidi ani nas nie rozbawiła, 
ani nie wniosła też wiele 
nowego do naszej wiedzy o 
Tunezji po Arabskiej Wiośnie. 
O współczesnych problemach 
Tunezyjczyków wyłącznie 
sygnalizuje.

Ocena 5/10
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Gwoździem po ekranie

Araba nie poznasz, 
bluesa nie poczujesz

Najważniejszą propozycją kinową w minionym 
tygodniu był „Arab Blues” w reżyserii Manele 
Labidi.

Teatr namawia na radio, czyli…
…Szaniawski.FM. Nie wiecie jeszcze, o co chodzi? To pro-
ste. Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zachęca swoich wi-
dzów (w tym przypadku słuchaczy) do odtwarzania podca-
stów.  
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 » Spektakl „Przyjaciel” w całości dostępny jest nadal w 
sieci i można go oglądać na platformach YouTube i FB TLiA

 » W jednym z podcastów usłyszymy m.in. 
Dorotę Furmaniuk i Mateusza Flisa 
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Pomalują farbą swój świat

W ostatnią sobotę sierpnia w Starej Kopalni odbędą się 
warsztaty „Bajtel w farbie”, czyli zajęcia sensoryczne skiero-
wane do maluchów oraz ich rodziców. Rozpoczną się od opro-
wadzania po wystawie „Mój świat” Takisa Makandasisa. Po 
zaczerpnięciu inspiracji dzieci bawić się będą farbą, kolorami 
poprzez mieszanie barw. Celem warsztatów będzie stworzenie 
pracy plastycznej przy użyciu różnych narzędzi malarskich. 29 
sierpnia instytucja zaprasza maluchy od 0 do 2 lat wraz z ro-
dzicami o godz. 9:00, a starszaki od 3 do 6 lat wraz z rodzicami 
o godz. 11:00. Czas trwania: 1 godzina, grupa może liczyć 
maksymalnie 10 osób. Wydarzenie jest biletowane – bilety 
dostępne online na stronie obiektu.

Także 29 sierpnia w Klubie Muzycznym Montownia od-
będzie się koncert jazzowy zespołu Marcina Maseckiego w 
ramach kolejnej edycji Ensemble Festival. Szczegółowy program festiwalu oraz bilety na koncert dostępne są online na stronie 
internetowej Starej Kopalni.

Koncert 
jakiego dawno 
nie było

Do wałbrzyskiej Filharmonii Sudeckiej zapraszamy w 
piątek (28 sierpnia) o godz. 19:00 na koncert OSFS: Gądek-
-Rosiak, Tworek. W koncercie symfonicznym usłyszycie: 
Mieczysława Karłowicza – Uwerturę do dramatu „Biała 
gołąbka”, Ferenca Liszta – Poemat symfoniczny „Mazepa”, 
Larsa-Erika Larssona – Concertino na kontrabas i orkiestrę 
Johannesa Brahmsa – II Symfonia D-dur. OSFS popro-
wadzi Ewa Gądek-Rosiak, a solistą będzie kontrabasista 
Bogusz Tworek. Koncert jest współorganizowany i współ-
finansowany w ramach programu Instytut Muzyki i Tańca 
„dyrygent-rezydent”. W sezonie artystycznym 2019/2020 
dyrygentem-rezydentem Filharmonii Sudeckiej jest Ewa 
Gądek-Rosiak.

Klasyka zmiesza 
się z jazzem

Zapraszamy 
na koncerty mu-
zyki klasycznej 
na XVII Ensem-
ble Festival w 
Zamku Książ. Fe-
stiwal rozpoczął 
się 23 sierpnia. 
Co nas jeszcze 
czeka? Tego-
roczny kształt 
Festiwalu został 
dostosowany 
do obowiązują-
cego w Polsce 
stanu epidemii. 
Zmusiło to or-
ganizatorów do 
zredukowania 
ilości profeso-
rów i uczestni-
ków oraz festiwalowych wydarzeń, zrezygnowano także 
z warsztatów i pokazów teatralnych. Wszystkie koncerty 
odbywać się będą bez przerwy dla zmniejszonej liczebnie 
publiczności, a słuchacze proszeni są o posiadanie w czasie 
koncertu maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos. Dla 
tych, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w wy-
darzeniach festiwalowych zaplanowano transmisje trzech 
festiwalowych koncertów za pośrednictwem profili na 
Facebooku i YouTube – szczegóły znaleźć można na stronie 
internetowej www.ensemblefestival.org.

W tegorocznym programie znajdzie się wiele utworów 
klasycznych i romantycznych, nie zabraknie też kompozycji 
XX i XXI-wiecznych. Program klasyczny mieszać się będzie z 
muzyką jazzową, pozwalając na zachowanie interdyscypli-
narnego charakteru Festiwalu.

Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kul-
tura – Interwencje 2020”, środków gminy Wałbrzych oraz 
Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS Andrzeja Szczypiorskiego. Wszystkie wydarzenia (poza 
koncertem jazzowym) odbywają się w Sali Maksymiliana w 
Zamku Książ w Wałbrzychu. Koncert jazzowy odbędzie się w 
Klubie Montownia w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

SCB, KaR

Muzyka 
w „perle”

W dniach 28, 29 i 30 sierpnia 2020 r. zapraszamy na 
festiwal Strzegom A Cappella. Będzie to trzydniowe forum 
najbardziej uznanych zespołów wokalnych w Bazylice Mniej-
szej w Strzegomiu, perle śląskiego gotyku wpisanej na listę 
Pomników Historii, jednym z najpiękniejszych zabytków go-
tyckich w Polsce. W bieżącym roku dla publiczności wystąpią 
najlepsze polskie zespoły wokalne, jak Capella Cracoviensis, 
Chór Polskiego Radia i Chór Narodowego Forum Muzyki. W 
kolejnych dwóch latach do Strzegomia zawitają nie mniej 
znakomite zespoły z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii i Belgii.

Gdy zepsuje 
się bajkomat 

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na kolejny familijny 
spektakl „Bajkomat” w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z 
Katowic. Bajkomat to bardzo nietypowa maszyna, która 
daje dzieciom… bajki. Dzięki niej w pewnym szarym i 
zwyczajnym miasteczku wcale nie jest smutno. Ale nie-
stety któregoś dnia bajkomat się psuje… Czy bohatero-
wie z pomocą dzieci odnajdą sposób, aby go naprawić? 
Zapraszamy 6 września o godz. 16.00, Świdnica Rynek 
42, bilety 15 zł.
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Świetna grafika wraz z pięk-
nie wykreowanym światem, 
wyjętym wprost z chińskiej 
mitologii jest tym, co mnie 
naprawdę ujęło. Osobiście 
jestem fanem wszelakich opo-
wieści z Dalekiego Wschodu, 
dlatego ten tytuł jeszcze bar-
dziej do mnie przemawia.

Właśnie tu pojawiasz się 
ty, wcielając się w Wu Konga, 
mitycznego Małpiego Króla. 
Według legend był on nieśmier-
telny, a także potrafił przybrać 
dowolny kształt, choć więk-
szość ludzi kojarzy go raczej ze 
zdolnością tworzenia własnych 

klonów oraz jako tego, który 
dzierżąc magiczny kij bojowy, 
lata na chmurze. Mam nadzieję, 
że w grze zobaczymy wszystkie 
jego umiejętności w pełnej 
krasie, szczególnie patrząc na 
niektórych przeciwników. 

Jako „soulslike” system wal-
ki nie będzie się znacznie róż-
nił od tego typu gier, ale mając 
na uwadze, kto jest prota-
gonistą tego tytułu, jestem 
naprawdę ciekaw, jak zostaną 
przedstawione niektóre po-
tyczki. Na trailerze mogliśmy 
ujrzeć kilku gigantycznych 
bossów, którzy niemal przypo-

minają gigantów z „Shadow 
of the Colossus”, tak więc 
zastanawia mnie, jak zostaną 
przeprowadzone te walki. 

Cóż, na razie mogę jedynie 
domyślać się, ponieważ na 
tę chwilę gra znajduje się w 
stanie pre-alpha, dlatego nie 
ma zbyt wiele informacji na jej 
temat. Wiele aspektów tej gry 
może ulec zmianie do czasu 
premiery, ale powinniśmy być 
dobrej myśli, bo jeżeli ten tytuł 
wygląda tak dobrze na takim 
etapie produkcji, to sądzę, że 
na finiszu będzie o niebo lepiej. 
Prawda? „Venegeur” SKN Challenger

        UWAGA KONKURS  
W tym tygodniu zapraszamy was do wyjątkowego lokalu w 

Boguszowie-Gorcach. To Szyb Witold Pub & Restauracja. Skoro 
zapraszamy, to rzecz jasna stawiamy, a dokładniej namawiamy, 
byście wzięli udział w konkursie. Do wygrania jest 5 burgerów 
do 25 zł każdy. Wy wybieracie, na którego macie ochotę. Byle 
cena się zgadzała. Co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt zjeść 
smaczny posiłek? Musicie przede wszystkim poprawnie odpo-
wiedzieć na pytanie konkursowe. Widzicie zdjęcie obok? Jaki 
znany, dolnośląski obiekt turystyczny, przedstawia widoczny 
na fotografii model? Poprawne odpowiedzi należy wpisać do 
kuponu, wyciąć go i pokazać w restauracji. Przypominamy, że 
do wygrania jest 5 burgerów. Ale uwaga, każdy ze zwycięzców 
otrzyma tylko jedno danie. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miło-
śników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z gazety w 
Szybie Witold Pub & Restauracja przy ul. Traugutta w Bogu-
szowie-Gorcach czekają od najbliższej środy (26  sierpnia) 
do piątku (28 sierpnia) w godz. 12:00 – 18:00. Szczegółowy 
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

Kwoty odszkodowań w 
przypadku odwołanych lo-
tów zostały określone w unij-
nym rozporządzeniu (WE) nr 
261/2004 z dnia 11 lutego 
2004 roku. Pasażerom może 
przysługiwać nawet 2640 
zł rekompensaty. Wysokość 
odszkodowania zależy przede 
wszystkim od długości trasy i 
wynosi od 250 do 600 euro.

W rozporządzeniu ustalono 
kryteria przyznawania odszko-
dowań dla poszkodowanych 
pasażerów, których lot został 
odwołany. Zakwalifikowane 
zostały:

• loty obsługiwane przez 
linie lotnicze zarejestrowane 
w UE i których trasa obejmuje 
przynajmniej jedno lotnisko 
(startu lub  lądowania) w UE;

• loty obsługiwane przez linie 
lotnicze spoza UE i których wylot 
ma miejsce z lotniska w UE.

Pasażerowie mogą ubie-
gać się o odszkodowanie, 
jeśli przyczyna odwołania 
lotu leży w zakresie odpowie-
dzialności linii lotniczej. Na 
złożenie wniosku pasażerowie 
w Polsce mają rok od daty za-
kłóconego lotu. Jeśli lot został 

odwołany, a lot alternatyw-
ny odbędzie się następnego 
dnia, linia lotnicza powinna 
zapewnić pasażerowi odpo-
wiednią opiekę. W zależno-
ści od tego, ile czasu trzeba 
czekać, przewoźnik powinien 
zaoferować bezpłatne posiłki, 
napoje, hotel czy możliwość 
wykonania dwóch połączeń 
lub wysłania maili. Jeśli linia 
lotnicza nie zapewnia takiej 
opieki, a pasażer za wszystko 
musi płacić sam, przewoźnik 
ma obowiązek zwrócić do-
datkowe koszty poniesione 
w wyniku odwołania lotu. 
Należy zachować paragony i 
faktury, które będą dowodem 
poniesionych kosztów.

Jeśli z winy przewoźnika 
dojdzie do odwołania lotu, 

przysługuje pasażerowi od-
szkodowanie. Jest to forma 
rekompensaty za stracony 
czas. Natomiast zdarzenie, 
które miało miejsce na skutek 
zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności, zwalnia linie 
lotnicze z odpowiedzialności 
i obowiązku wypłaty odszko-
dowania. Do nadzwyczajnych 
okoliczności zaliczamy takie 
zdarzenia jak np. złe warunki 
meteorologiczne, zagrożenie 
atakiem terrorystycznym czy 
bird strike – zderzenie samo-
lotu z ptakiem. Pamiętajcie, 
że linie często nadużywają 
tego argumentu i uchylają 
się od wypłaty należności. 
Dlatego należy dokładnie 
zbadać faktyczną przyczynę 
opóźnienia.  

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

Red

MISZMASZ

Okiem gracza

Black Myth: Wu Kong
O grze indie, za którą stoi chińskie Game Sience Studio, do niedaw-
na nikt nawet nie słyszał. Wszystko zmieniło się za sprawą najnow-
szego 13-minutowego trailera, który wygląda obłędnie, zaś po jego obejrzeniu 
mogę śmiało stwierdzić, że ten tytuł ma potencjał na miarę gier AAA. 

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Zdarzyło wam się, że lot został odwołany? Zasta-
nawialiście się, czy z tego tytułu przysługuje zwrot 
kosztów zakwaterowania lub zapewnienie lotu al-
ternatywnego? Niewielu wie, że możecie starać się 
też o rekompensatę.
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KUPON
Jaki znany, dolnośląski obiekt 

turystyczny, przedstawia widoczny na 
fotografii model?
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Nagroda do odebrania w Szybie Witold Pub & Restauracja przy 
ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach
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Tym razem na początek trasy 
proponuję najwyżej położony 
rynek w Polsce w Boguszowie-
-Gorcach. Idealny na górską 
trasę szosową. Zjeżdżamy ul. 

Kolejową w kierunku Starego 
Lesieńca , dalej do Czarnego 
Boru, by skręcić w kierunku 
miejscowości Grzędy, skąd w 
prawo udajemy się do Krzeszo-

wa. Szybki rzut oka na mijane 
opactwo Cystersów i pniemy 
się w górę przez Lipienicę do 
Lubawki. To najkrótsza trasa 
z Boguszowa-Gorc, a i tak na 

liczniku już ponad 23 km, a 
podjazd od Krzeszowa, choć nie 
należy do stromych, to ma po-
nad 3 km. Idealny na rozgrzew-
kę. W nagrodę przez Lubawkę 

do centrum zjeżdżamy w dół i 
w lewo jedziemy do przejścia 
granicznego trasą nr 5. Obec-
nie po pandemii ruch jest tutaj 
znikomy. Jedzie się przyjemnie.

Po przekroczeniu granicy 
krajową czeską 16-tką jadąc 
raz w górę, raz w dół, jedzie-
my aż do granic Trutnova, 
gdzie skręcając w lewo w 
ulicę Voletinską skracamy 
nieco drogę w kierunku drogi 
301 na Adrspach. Tak, naszym 
celem Skalne Miasto. I nie 
będzie łatwo. Dojeżdżając do 
miejscowości Chvalec po kilku 
kolejnych podjazdach mamy 
już w nogach ponad 50 km i 
najlepszą zabawę przed sobą. 
To tutaj przy kościele skręcamy 
w lewo i kończą się żarty. Za-
czynamy mocną wspinaczkę 
malowniczymi serpentynami 
pod Zawory. Wielu schodzi 
tutaj z roweru. Podjazd do-
chodzi do 13% nachylenia i 
jest po prostu długi. Na nie-
wielkim odcinku wjeżdżamy 
ponad 200 metrów w górę 
na szczyt Krupnej Hory (706 
m n.p.m.). Wynagradza go 
jednak zjazd do Adrspachu z 
widokiem na skalne formy 
kamiennego miasta. 

Po kulminacjach podjazdo-
wych teraz aż do Mezimesti 
przez Teplice  jedziemy bardzo 
przyjemnie. Niewielkie wznie-
sienia po drodze nie powinny 
stanowić trudności. Można 
zrobić drobne zakupy w przy-
granicznych sklepach i wraca-
my do Polski. W Mieroszowie 
skręcamy w lewo w kierunku 
Krzeszowa. Podjeżdżamy pod 
Różaną i skręcamy w kierunku 
Kochanowa, aby przez Grzędy 
Górne i Czarny Bór powrócić 
do Boguszowa-Gorc. Na sam 
koniec po przejechaniu po-
nownie Starego Lesieńca na 
104 km drogi, niczym wisien-
ka na torcie brukowy finisz 
pod górę ul. Szkolną. Możecie 
czuć moc. Finisz niemal z naj-
lepszych kolarskich klasyków. 
W nogach 105 km i ponad 
2500 m przewyższenia. Gra-
tulacje. To był wasz naprawdę 
dobry trening.

Tomasz Czeleń

        UWAGA KONKURS  
Ponownie zapraszamy was do Świebodzic na pyszny lunch. 

Oczywiście na nasz koszt. Możecie wygrać posiłek w nowej 
Restauracji Grill Hub. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć nagrodę? 
Dobrze odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Przyjrzyjcie 
się fotografii obok. Jaki znany, dolnośląski obiekt turystyczny 
przedstawia model, którego fragment widoczny jest na zdję-
ciu? Nagrodami dla osób znających poprawną odpowiedź 
jest 5 zestawów tortilli za 15 zł każdy. Poprawne odpowiedzi 
należy wpisać do kuponu, wyciąć go z gazety i przyjść z nim 
do restauracji. Ale uwaga, każdy z 5 zwycięzców otrzyma tylko 
jedną tortillę. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy 
kuponów z gazety w Restauracji Grill Hub w Świebodzicach 
(Rynek 29) czekają od środy (26 sierpnia) do piątku (28 
sierpnia) w godz. 12:00-20:00.  Oczywiście kto pierwszy, 
ten lepszy. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na 
stronie www.wieszco.pl.

MISZMASZ

Rower jest OK

Ponad setka przez Czechy 
Dziś będzie specjalnie dla szosowych zapaleńców. Ambitnie. 
Niech nie czują się pokrzywdzeni. Będzie dawka zjazdów i pod-
jazdów. Dobra suma przewyższeń, fajne widoki i drogi niemal z 
Tour de France. Jeśli nigdy nie robiliście długich dystansów, to 
nie jest zabawa dla was. Dla jednych będzie to wyprawa na cały 
dzień, dla innych na 5 godzin. Czas, start!
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KUPON
Jaki znany, dolnośląski obiekt turystyczny 

przedstawia model, którego fragment 
widoczny jest na zdjęciu?
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Nagroda do odebrania w Restauracji 
Grill Hub w Świebodzicach (Rynek 29)

 » Lubicie wyzwania? Zapraszamy 
was na dłuższy dystans do naszych 
południowych sąsiadów 
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

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

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

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
6 – bywa gorąca po pozostawieniu 
parasoli bez soli
7 – kulejący bez nogi na wodzie
8 – nieład w Ameryce Północnej
9 – idiotyzm z owadożernymi 
ssakami 
10 – obuwie na oczy
11 – temu, któremu oczko się odlepiło

Pionowo:
1 – zaraźliwa rzeka
2 – dwupartyjne zwracanie uwagi
3 – walimskie naczynie zdradliwe 
i śliskie
4 – garderoba z kremem 
5 – ciągnące się zwierzę na słodko
10 – sprawiające ból urządzenie filmowe

Poziomo:
4 - ryba z poleceniem dla detektywa – śledź
5 - miasto spod ziemi – Zakopane
6 - nietrudna bez zakrętów - prosta
8 - kompozycja plastyczna na rowerze dla dysortografa 
– kolarz
9 - świecący kieliszek – lampka
11 - podskakuje, a fajnie ją posiadać, aby się przemiesz-
czać – bryka
Pionowo:
1 - obwód niedopałka podzielony przez 2r w każdym 
laboratorium - pipeta
2 - dla kota w czeskiej bajce – żwirek
3 - odskocznia życiowa zarówno dla wielu emerytów, 
jak i miłośników odlotów – działka
5 - często piękne na morzu lub jeziorze, a potrafią przy-
prawić o ból głowy – zatoki
7 - owoc z kurzym wezwaniem - kokos
10 - ciemność z jednostką czasu – mrok

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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NASI ULUBIEŃCYNASI ULUBIEŃCYNASI ULUBIEŃCY
Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Nie wahajcie się, adoptujcie psy i koty! 
Nasi czytelnicy dziękują nam za fajną akcję i mówią, że często o adopcji 
psów lub kotów dowiedzieli się właśnie dzięki WieszCo. Nam jest podwój-
nie miło, bo wiemy, że pomysł wspólnego przedsięwzięcia ze Schroniskiem 
dla Zwierząt w Wałbrzychu okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiąt-
kę. Czujemy, że pomagamy tym pieszczochom. 

Wiek: 10 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
06.09.2019

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
18.02.2020

Wiek: 4 miesiące
Data przyjęcia 
do schroniska: 
23.07.2020

Wiek: 3 miesiące
Data przyjęcia 
do schroniska: 
13.06.2020

Wiek: 9 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
16.06.2020

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
03.03.2020

Wiek: 3 lata
Data pr zy jęc ia 
do schroniska: 
07.02.2020

Wiek: 13 lat
Data  pr zy jęc ia 
do schroniska: 
24.12.2019

Wiek: 5 miesięcy
Data przyjęcia 
do schroniska: 
18.07.2020
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BONI, nr ewidencyjny 263/19

HERA, nr ewidencyjny 37/20

SIMBA, nr ewidencyjny 107/20

FRANEK, nr ewidencyjny 55/20

LI, nr ewidencyjny 67/20

SNIKERS, nr ewidencyjny 47/20

HANIA, nr ewidencyjny 26/20

ROMEK, nr ewidencyjny 366/19

ZONK, nr ewidencyjny 104/20
Zonk to nadzwyczajnie spokojny kociak, 
choć, jak to młodzieniec, musi się odpo-
wiednio wyszaleć, lubi miziaki i zabawy z 
innymi kotami.

Snikers to nieduży psiak, który ma uparty 
i zadziorny charakter, dlatego szukamy 
domu doświadczonego, najlepiej bez 
innych zwierząt.

Simba to młodziutki i żywiołowy kocurek, 
potrzebuje zabawy i uwagi człowieka. 
Szukamy odpowiedzialnego nowego 
domku.

Boni to ułożona i grzeczna suczka, która, 
uwielbia ludzi, spacery oraz zabawy, 
a także miękkie posłanko. Nie toleruje 
kotów.

Młodziutki Franek trafił do schroniska jako 
kociak, jego rodzeństwo znalazło już domy 
i został tylko on. Szukamy odpowiedzial-
nego domku dla słodkiego kocurka.

Hania to młoda, bardzo duża suczka. 
Poszukujemy domu z ogrodem, ponieważ 
Hania potrzebuje dużo przestrzeni. Sunia 
musi się jeszcze wiele nauczyć.

Hera to spokojna, młoda sunia, która nie 
miała dobrego życia. Jest łagodna i przy-
jazna do ludzi, z innymi psiakami bywa 
różnie.

Li trafił do schroniska poturbowany, okazało 
się, że ma kocią białaczkę – co oznacza, że 
musi być kocim jedynakiem w domu. Li 
uwielbia zabawy z ludźmi.

Roman to psi senior, jest bardzo przyja-
zny i pozytywny. Świetnie dogaduje się 
ze zwierzakami i uwielbia ludzi. Szukamy 
dla niego dobrego domu.
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28 sierpnia - 3 września 2020

Chyłka - Kasacja
wtorek

21:30TVN

Frank Carden (Morgan Freeman) jest płatnym 
zabójcą. Podczas wykonywania kolejnego 
zlecenia zostaje przypadkowo ranny w wypadku 
samochodowym i trafi a do szpitala. Tam zostaje 
schwytany przez agentów federalnych, którzy 
zostali powiadomieni przez lekarzy. Najemnik 
ma zostać przewieziony w bezpieczne miejsce. 
Podczas transportu jego ludzie podejmują próbę 
uwolnienia swojego szefa. W wyniku walki giną 
niemal wszyscy członkowie eskorty Cardena. 
Ostatni umierający agent prosi o pomoc.

TVP1 thriller, Niemcy, USA, 2006

Kontrakt na zabijanie 21:30

Piątek

TVP2

20:00

Sobota

Detroit. Z policyjnego magazynu znika 
kilkadziesiąt kilogramów narkotyków, które 
warte są pięć milionów dolarów. Nie jest tajem-
nicą, że miejscową policję trawi korupcja, dlate-
go żaden funkcjonariusz nie zamierza podjąć się 
śledztwa, aby nie narazić się kolegom po fachu. 
Nic do stracenia nie ma jedynie Orin Boyd (Ste-
ven Seagal), bezkompromisowy i bezwzględny 
detektyw, który zasłynął z niekonwencjonalnych 
metod śledczych i niejednokrotnie przekroczył 
granice prawa. 

Mike Regan (Pierce Brosnan) jest szefem 
potężnej fi rmy lotniczej. Właśnie wprowadza na 
rynek przełomową aplikację. Zamożny i wpły-
wowy biznesmen jako człowiek starej daty nie 
orientuje się w nowoczesnych technologiach. 
Gdy podczas ważnej prezentacji system zawod-
zi, z pomocą szefowi przychodzi zatrudniony 
niedawno w jego korporacji informatyk Ed 
Porter. Wdzięczny Mike zaprasza go do swojego 
naszpikowanego elektroniką i zarządzanego za 
pomocą sztucznej inteligencji domu.

TVN fi lm sensacyjny, Australia, USA, 2001thriller, Irlandia, 2016

Mroczna dzielnicaKontrola absolutna 20:00

Niedziela

Akcja czteroaktowej komedii dzieje się na wsi, 
w dworku państwa Jowialskich. Stary Pan 
Jowialski, mieszka tu z żoną, synem Szambe-
lanem i jego drugą żoną oraz Heleną, córką 
Szambelana z pierwszego małżeństwa. Gości 
u nich, starający się o rękę Heleny, prowincjon-
alny szlachcic Janusz. Przypadkiem do majątku 
Jowialskich trafi ają młody literat Ludmir i jego 
przyjaciel malarz Wiktor, co owocuje serią 
przezabawnych sytuacji, groteskowych sporów, 
mistyfi kacji i intryg.

POLSAT fi lm sensacyjny, Francja, 2008

Uprowadzona20:05

Poniedziałek

11 września 2012 roku. Uzbrojona grupa 
islamskich bojowników atakuje konsulat USA 
znajdujący się w libijskim mieście Benghazi. 
Na ratunek dyplomatom rusza zespół złożony 
z sześciu świetnie wyszkolonych ochroniarzy, 
byłych żołnierzy. Przez kilkanaście godzin toczą 
oni walkę z przeważającymi siłami terrorystów. 
Film oparty na bestsellerowej książce “13 Hours: 
The Inside Account of What Really Happened 
in Benghazi” Mitchella Zuckoff a - jej napisanie 
zainspirowały prawdziwe wydarzenia. 

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2016

13 godzin: Tajna misja w Benghazi00:10

Wtorek

Anderson (Jason Biggs) cierpi po utracie swojej 
ukochanej, Vanessy (Audra Blaser). Jest przekona-
ny, że była ona kobietą jego życia i nigdy więcej 
się nie zakocha. Pewnego dnia poznaje niezadow-
oloną ze swojego życia kelnerkę Katie (Isla Fisher). 
Podpuszczony przez najlepszego przyjaciela, Teda 
(Michael Weston), spontanicznie oświadcza się 
dziewczynie. Ta deklaracja całkowicie zmienia 
życie Andersona. Katie bowiem, zupełnie nieocze-
kiwanie, zgadza się go poślubić. Razem zaczynają 
odkrywać, czym właściwie jest miłość.

TVP2 komedia romantyczna, USA, 2006 

Weselna gorączka20:45

Środa

Niewielkie miasteczko Southport w Karolinie 
Północnej. Przyjeżdża tu młoda Katie. Zam-
knięta w sobie kobieta unika kontaktów z oko-
licznymi mieszkańcami. Za sprawą przypadku 
Katie nawiązuje znajomość ze swoją sąsiadką 
Jo, poznaje także właściciela małego sklepu. 
Owdowiały Alex jest samotnym ojcem dwójki 
dzieci, Lexie (Mimi Kirkland) i Josha. Stopniowo 
Katie zaczyna ufać nowemu znajomemu, jednak 
echa mrocznych wydarzeń z jej przeszłości 
ponownie komplikują życie kobiety.

TVP2 melodramat, USA, 2013

Bezpieczna przystań20:45

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY DRAMAT FILM AKCJI FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 28 sierpnia

05:10 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

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 

07:35 Misja w Afryce 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy - 

Wielkopolskie kluchy 
na łachu

09:20 Ranczo - serial 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Życie lasu. Ptaki - fi lm 
13:45 My - Solidarność! 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

14:45 My - Solidarność! 
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 Anna Karenina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 La Bandida - serial 
21:30 Kontrakt na zabijanie 

- thriller, prod. USA
23:15 Transcendencja 

- fi lm science fi ction 
01:25 Geniusz - serial
02:25 SEAL Team - komando 

Foki - serial, prod. USA

04:50 Cafe piosenka 
05:20 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:15 Anna Dymna - spotka-

jmy się - Grzegorz Wicher 
06:40 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
06:50 Familiada - teleturniej 
07:20 Bądźmy razem
08:00 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 
14:05 Noce i dnie - serial TVP, 

reż. Jerzy Antczak, wyk. 
Jadwiga Barańska, Jerzy 
Bińczycki, Elżbieta Staros-
tecka, Barbara Ludwiżan-
ka, Janina Traczykówna, 
Beata Tyszkiewicz 

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 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:45 Jak dogryźć mafi i 

- fi lm fabularny
22:25 Europejski Stadion 

Kultury - Rzeszów 2020 
00:05 Diana - dramat
02:05 Kontrola absolutna 

- thriller, prod. Irlandia, 
USA, 2016

03:50 Seria Niezgodna: 
Zbuntowana - fi lm akcji, 
prod. USA, 2016

04:30 Uwaga! - magazyn
04:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn

20:05 Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2016, reż. 
David Yates, wyk. Eddie 
Redmayne, Katherine Wa-
terston, Dan Fogler, Colin 
Farrell, Samantha Morton, 
Jon Voight, Johnny Depp 

22:55 Dzień próby
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2001, 
reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Denzel Washington, 
Ethan Hawke, Scott Glenn, 
Tom Berenger, Harris 
Yulin, Raymond 
J. Barry, Cliff  Curtis, 
Dr. Dre, Snoop Dogg

01:25 Kuba Wojewódzki 
02:30 Uwaga! 

- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska

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?
15:50 Wydarzenia 
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 
20:00 Ant-Man i Osa
 Lang boryka się z 

konsekwencjami swoich 
wyborów tak w roli 
superbohatera, jak i ojca. 

22:45 Indiana Jones 
i królestwo kryszta-
lowej czaszki

 Indiana i jego towarzysz 
Mac właśnie wymknęli 
się z rąk sowieckich 
agentów i wracają do 
domu. Wkrótce potem 
Indiana Jones dowiaduje 
się od dziekana swojej 
macierzystej uczelni 
- Marshall College 
- i bliskiego przyjaciela, 
że jego ostatnie wyczyny 
nie spodobały się przedst-
awicielom rządu.

01:15 Osada
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe 

08:25 Teatr na ten czas
- Dorota Segda - felieton 

08:40 Koło pióra - magazyn 
09:00 Ciocia Danielle - fi lm 

fabularny, prod. Francja, 
1990, reż. Étienne Chatil-
iez, wyk. Tsilla Chelton

11:00 Zaklęty Dwór - serial 
13:10 Więzi - fi lm animowany, 

prod. Kanada, Norwegia, 
2017, reż. Torill Kove 

13:30 Reżyserzy 
- Alfred Hitchcock 

14:15 Stany Zjednoczone z 
lotu ptaka. 
Zachodnie wybrzeże 
- serial dokumentalny

14:50 Dzika Muzyka - Muzyka 
na Rzeszowszczyźnie 
- wyprawa w czasie i 
przestrzeni - magazyn 

15:25 Kocie ślady - fi lm TVP, 
reż. Paweł Komorowski, 
wyk. Janusz Gajos

16:55 Fusi
- dramat, prod. Dania, 
Islandia, 2015

18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia 

- Pierścień i róża - serial 
19:45 Muzeum Polskiej 

Piosenki - „Piosenka
jest dobra na wszystko” 
- Kabaret Starszych Panów 

20:00 Kulturalne 007 
- W obliczu śmierci 
- fi lm sensacyjny

22:15 Dziedziniec 
Kultury NCK 

23:30 Gomorra - serial
00:20 Informacje kulturalne 
00:35 Kino nocne 

- Wielkie oczy 
- fi lm obyczajowy

02:30 Uprowadzenie Agaty
- fi lm obyczajowy

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 przestęp-
czością w mieście.

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

21:00 Dziedzictwo krwi
 Były więzień spotyka 

nieznaną mu dotąd córkę, 
której grozi niebez-
pieczeństwo ze strony 
handlarzy narkotyków.

22:45 Champion
- fi lm akcji

00:45 Alibi.com
02:20 Na wariackich 

papierach
- serial komediowy

03:20 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

04:00 Z archiwum
policji 
- serial dokumentalny

04:35 Dyżur - serial
dokumentalny

05:05 Szkoła
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
16:55 Wiza na miłość 
18:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
20:00 Noce w Rodanthe 

- fi lm obyczajowy, USA, 
Australia, 2008

22:05 Królestwo
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2007, reż. Peter 
Berg, wyk. Jamie Foxx, 
Chris Cooper, Jennifer 
Garner, Jason Bateman, 
Ashraf Barhom, Jeremy 
Piven, Richard Jenkins 
Zespół agentów FBI, 
pracując na terytorium 
Arabii Saudyjskiej, próbuje 
wyjaśnić okoliczności za-
machu terrorystycznego.

00:25 Kości 
- serial, USA 

01:25 Druga strona 
medalu 
- talk show 
prod. Polska

02:30 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) walczy 
ze wszystkimi formami prze-
stępczości w stanie Teksas. 
Pomagają mu w tym inni 
agenci na czele z Jimmym 
Trivettem (Clarence Gilyard 
Jr.) oraz pani prokurator Alex 
Cahill Walker (Sheree J. Wil-
son). 08:00 Nasz Nowy Dom 
09:00 Policjantki i Policjanci 
12:00 STOP Drogówka

13:00 Gordon Ramsay: 24 godzi-
ny w piekle 14:00 Pamiętniki 
z wakacji 15:00 Detektywi 
w akcji 17:00 Pamiętniki 
z wakacji 18:00 Policjantki 
i Policjanci 20:00 Gwiazdy 
Kabaretu 21:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska 

23:05 Zmartwychwstały 
Na prośbę Poncjusza 
Piłata rzymski trybun Clavius 
otwiera śledztwo dotyczące 
Jezusa z Nazaretu. 

12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Polacy 
w bitwie o Anglię 13:00 
Danuta Siedzikówna „Inka” 
13:25 Kabwe 

13:30 Msza Święta z kaplicy Cu-
downego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej 
Górze 14:30 Ja głuchy 14:55 
Słowo Życia 15:00 Modlitwa 
w Godzinie Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 15:50 
Ma się rozumieć 16:00 In-
formacje dnia 16:10 Siódmy 
sakrament 16:35 Świat na 
wyciągnięcie ręki 17:00 
Wyszyński - historia 17:30 
Okiem kamery 17:55 Kartka 
z kalendarza 

18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 18:15 
Westerplatte Młodych 19:00 
Warto zauważyć 19:30 
Opowieści Theo 19:45 Mo-
dlitwa 20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 20:50 Kartka 
z kalendarza - Powstanie 
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05:25 Sprawa dla reportera 
06:20 Rok w ogrodzie 
06:45 Rok w ogrodzie Extra 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:35 Fascynujący Mada-
gaskar - Lasy Północy 
- cykl dokumentalny 

08:00 Pełnosprawni 
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban 
09:20 Rodzinny ekspres
09:50 My - Solidarność! 
10:00 Teksańczyk - western
11:30 My - Solidarność! 
11:40 Fascynujący świat 
12:35 My - Solidarność! 
12:45 Przyrodnik na tropie 

- cykl dokumentalny 
13:20 My - Solidarność! 
13:30 Okrasa łamie przepisy 

- Pyry z gzikiem i plińce 
z pomoćką - magazyn 

13:55 Z pamięci - Irena Krońska 

14:05 Pensjonat nad 
rozlewiskiem 
- serial TVP 

15:05 Ojciec Mateusz - serial 
kryminalny TVP 

15:55 My - Solidarność! 
16:05 Postaw na milion
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Anna Karenina - serial 

kostiumowy, prod. Rosja
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 La Bandida - serial 

obyczajowy
21:30 Hit na sobotę - Źródło 

nadziei - dramat 
23:30 Boks - Gala KnockOut 

Boxing Night - skrót 
00:35 Ucieczka gangstera 

- fi lm sensacyjny

06:00 Cafe piosenka 
06:25 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
07:00 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
07:45 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:35 Ostoja - magazyn 
12:10 To był Festiwal! 
13:30 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 Kabaretowe Lato 

Dwójki 
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:35 Na dobre i na złe 
19:35 Lajk! 

20:00 Kontrola absolutna 
- thriller
prod. Irlandia, 
USA, 2016, reż. John 
Moore, wyk. Pierce 
Brosnan, Anna Friel, James 
Frecheville 

21:40 To był Festiwal! 
23:05 Seria Niezgodna: 

Zbuntowana
- fi lm akcji, prod. USA, 
2016, reż. Robert 
Schwentke

01:10 Porwanie 
Heinekena - fi lm akcji

02:55 Jak dogryźć mafi i 
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 2017,
 reż. Mark Cullen, 
wyk. Bruce Willis,
John Goodman 

04:30 Zakończenie dnia

04:35 Uwaga! - magazyn
04:50 Mango 

- telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Dzień Dobry 

Wakacje 
11:30 MasterChef Junior 
12:55 Ameryka Express 
14:25 My Way 
15:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
16:00 Podróż 

na tajemniczą wyspę 
- fi lm przygodowy, USA, 
2012, reż. Brad Peyton, 
wyk. Dwayne Johnson, 
Michael Caine, Josh 
Hutcherson, Luis Guzman, 
Vanessa Hudgens, Kristin 
Davis 

18:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:45 Uwaga! 

20:00 Czego pragną 
dziewczyny 
- fi lm komedia, USA, 2003, 
reż. Dennie Gordon, wyk. 
Amanda Bynes, Colin 
Firth, Kelly Preston, Eileen 
Atkins, Anna Chancellor

22:10 Wykolejona
- fi lm komedia, USA, 2015, 
reż. Judd Apatow, wyk. 
Amy Schumer, Bill Hader, 
Brie Larson, Colin Quinn, 
Tilda Swinton, LeBron 
James 

00:50 Rytuał 
- fi lm horror, USA, Włochy, 
Węgry, 2011, reż. Mikael 
Hafström, wyk. Anthony 
Hopkins, Colin O’Dono-
ghue, Alice Braga, Ciaran 
Hinds, Rutger Hauer

03:15 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Scooby Doo 
i cyberpościg

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

Młodzi mieszkańcy 
małych miasteczek i wsi 
poszukują partnerek na 
całe życie. Są w trudnej 
sytuacji, bo większość 
dziewczyn, które znali ze 
szkół, wyjechały do pracy 
do większych miast. One 
już nie wrócą, zostały „mi-
astowe”. Chłopcy zostali 
sami, pracują dorywczo.

18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń

20:00 Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie

 Tym razem zwierzęta
będą musieli się zmierzyć
z kosmiczną katastrofą
i poprzedzającymi ją zjaw-
iskami atmosferycznymi, 
a wszystko za sprawą 
malutkiego orzeszka... 
W polskiej wersji 
językowej głosu 
postaciom użyczyli 
m.in. Wojciech Malajkat, 
Piotr Fronczewski oraz 
Cezary Pazura. 

22:20 Han Solo: Gwiezdne 
wojny - historie

01:05 Grand Budapest Hotel
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Angielskie śniadanie 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

10:25 Informacje kulturalne 
10:35 Zakochaj się w Polsce 
11:05 Opole - koncertowe 

wspomnienia - felieton 
11:20 19 Krajowy Festiwal 

Piosenki Polskiej Opole 
‘81. Mikrofon i ekran. 
Koncert fi nałowy

13:10 Dokument tygodnia
- Sztuka i dziecko - fi lm 

14:15 Ogień pod pokładem
- fi lm fabularny

16:10 Koło pióra - magazyn 
16:25 Retro kino - Wakacje 

pana Hulot - komedia, 
prod. Francja, 1953

18:00 Co dalej? - Czy Niemcy 
zdominują Europę 

18:30 Tauron nowa muzyka 
19:35 Z przytupem - Oberek - 

widowisko kameralne, reż. 
Grzegorz Jankowski 

20:00 Bilet na weekend 

20:05 Bilet na weekend
- Taksówkarz - dramat, 
prod. USA, 1976

22:05 The Doors. Festiwal 
na wyspie Wight 
- koncert

23:25 Mocne Kino - Opętanie 
- fi lm fabularny, prod. 
Francja, Niemcy, 1981

01:35 Kino nocne - Porwanie 
Michela Houellebecqa, 
prod. Francja, 2014, reż. 
Guillaume Nicloux, wyk. 
Michel Houellebecq, 
Mathieu Nicourt, Maxime 
Lefranois, Franoise 
Lebrun, Luc Schwarz 

03:15 Lato miłości 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

04:05 Komornik - dramat,
reż. Feliks Falk

06:00 Na wariackich 
papierach
David Addison wraz
z piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, prowadzą 
agencję detektywistyczną.

07:00 Taki jest świat 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
laptop czy telefon.

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Kobiety mafi i
Bela, była funkcjonariusz-
ka policji, dostaje od ABW 
zadanie rozpracowania 
szajki przestępczej 
handlującej narko-
tykami. Aby jej misja się 
powiodła, musi rozpocząć 
współpracę z mafi ą.

22:50 Parker
01:05 Mechanik: 

Czas zemsty
- fi lm akcji

03:00 Na wariackich 
papierach
- serial komediowy

04:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 

05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

04:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

05:55 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:05 Po pierwsze kino 
11:10 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:20 Szpiedzy tacy jak my 

- fi lm komedia, USA, 1985, 
reż. John Landis, wyk. 
Chevy Chase, Dan Aykroyd, 
Steve Forrest, Donna 
Dixon, Bruce Davison, 
William Prince 

14:30 Psy i koty - fi lm 
rodzinny, USA, 2001, 
reż. Lawrence Guterman, 
wyk. Jeff  Goldblum, Eliz-
abeth Perkins, Alexander 
Pollock, Tobey Maguire, 
Alec Baldwin, Susan 
Sarandon, Michael Clarke 
Duncan

16:25 Billy Madison - fi lm 
komedia, USA, 1995

18:15 Kłamca kłamca 
- fi lm komedia, USA,
 1997, reż. Tom Shadyac, 
wyk. Jim Carrey, Maura 
Tierney, Justin Cooper, 
Cary Elwes, Anne Haney

20:00 Głupi i głupszy
- fi lm komedia, USA, 1994, 
reż. Peter Farrelly, wyk. 
Jim Carrey, Jeff  Daniels, 
Lauren Holly

22:20 Ze śmiercią jej do 
twarzy - fi lm komedia, 
USA, 1992, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Meryl 
Streep, Bruce Willis

00:35 Bez smyczy 
- fi lm komedia, USA, 
2011, reż. Bobby Farrelly, 
Peter Farrelly, wyk. Owen 
Wilson

02:45 Noc Magii
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TV Trwam

06:00 Pękniesz ze śmiechu 
07:05 Szczeniak zwany Sco-
oby Doo 09:05 Galileo 11:05 
Policjantki i Policjanci 

13:05 Mrówka Z Życie to nie 
bajka. Ta odwieczna prawda 
jest doskonale znana - 
jednemu z milionowej rzeszy 
mrówczych robotników. ma 
wielkie marzenia, ale jego 
szansa na poślubienie pięk-
nej księżniczki Bali jest bliska 
zeru. Kiedy jednak zamienia 
się miejscami ze swym 
przyjacielem - żołnierzem, 
jego nudne życie nabiera 
niezwykłego tempa. 

14:55 STOP Drogówka - 
magazyn prod. Polska 16:00 
Policjantki i Policjanci 19:00 
Galileo 20:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 23:10 
Klaun 01:25 Ekstremalny 
ranking zwierząt 02:25 
Disco Polo Life - program 
rozrywkowy prod. Polska 

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 14:30 Przegląd 
Katolickiego Tygodnika „Nie-
dziela” 14:35 Poprzednik 

15:30 Wierzę w Boga 16:00 In-
formacje dnia 16:10 Historia 
PL 17:00 Inżynier 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 Katecheza 19:45 
Modlitwa z telefonicznym 
udziałem dzieci 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 Kartka z kalendarza 
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia 21:40 
Polski Punkt Widzenia 

SERIAL KRYMINALNY DRAMAT FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

niedziela 30 sierpnia

06:30 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:00 Ziarno - Wierzę w Boga! 
09:30 Sekundy, które

zmieniły życie
09:55 Rodzina Połanieckich 
11:15 My - Solidarność! 
11:25 Klasztorne smaki 
11:55 Między ziemią 

a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem 
12:40 Wadowickie spotkania 

ze Świętym Janem 
Pawłem II 

13:00 My - Solidarność! 
13:10 BBC w Jedynce 

- Błękitna Planeta 
14:15 Z pamięci
14:25 Weterynarze z sercem
14:50 My - Solidarność! 

15:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny 
prod. TVP 

16:05 Postaw na milion 
- teleturniej 

17:00 Teleexpress 
18:30 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:15 La Bandida - serial 

obyczajowy, prod. Meksyk
21:15 Ośmiu wspaniałych 

- reality show 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Miłość w Andaluzji 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2019 

24:00 Źródło nadziei - dramat
02:00 Ucieczka gangstera 

- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1994

04:55 Cafe piosenka 
05:20 Barwy szczęścia
07:00 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:45 Gwiazdy w południe 

- Kasia Ballou - western
13:30 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces. Opole 

2020 - widowisko 
16:20 Rodzinka.pl - serial 
16:55 Jutro należy do nas 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Na dobre i na złe 
19:25 Na sygnale - serial 
19:55 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trasa 
Dwójki 2020 

20:00 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa 
Dwójki - 2020 - koncert 

22:40 Kino bez granic
- Ukryta strategia 
- dramat, 
prod. USA, 2007, 
reż. Robert Redford, 
wyk. Meryl Streep,
Tom Cruise, Andrew 
Garfi eld

00:20 Don Juan DeMarco 
- komediodramat, 
prod. USA, 1995, reż. 
Jeremy Leven

02:10 Jasminum 
- fi lm obyczajowy,
 reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Grażyna Błęcka-Kols-
ka, Wiktoria Gąsiorowska, 
Janusz Gajos, Krzysztof 
Pieczyński, Monika Dryl, 
Patrycja Soliman, Grzegorz 
Damięcki

04:00 Zakończenie dnia

04:35 Uwaga! - magazyn
04:50 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Dzień Dobry Wakacje 
11:30 Co za tydzień 
12:10 Dziedzic Maski

- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, 2005, reż. 
Lawrence Guterman, 
wyk. Jamie Kennedy, Alan 
Cumming, Liam Falconer, 
Ryan Falconer

14:20 Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2016, reż. 
David Yates, wyk. Eddie 
Redmayne, Katherine Wa-
terston, Dan Fogler, Colin 
Farrell, Samantha Morton, 
Jon Voight, Johnny Depp 

17:00 Pacyfi kator
- fi lm komedia

19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Mroczna dzielnica 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2001, reż. Andrzej 
Bartkowiak, wyk. Steven 
Seagal, DMX, Isaiah 
Washington, Anthony 
Anderson, Michael Jai 
White, Bill Duke 

22:10 Cobra - fi lm sensacyjny, 
USA, 1986, reż. George
P. Cosmatos, wyk. 
Sylvester Stallone, Brigitte 
Nielsen, Reni Santoni, 
Andrew Robinson, Brian 
Thompson 

00:05 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

01:05 Ameryka Express
02:40 Uwaga! 

- magazyn
02:55 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:30 Pada Shrek
  - fi lm animowany, USA, 

2007, reż. Gary Trousdale
 Świateczna wersja jednej 

z najpopularniejszych 
animacji na świecie. 
Zbliża się Wigilia Bożego 
Narodzenia. Shrek marzy 
o tym, by nacieszyć się 
spokojem domowego 
ogniska. 

08:15 Dzwonnik 
z Notre Dame
- fi lm przygodowy

10:05 Han Solo: Gwiezdne 
wojny - historie

13:00 Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie

15:05 Formuła 1 Grand Prix 
Belgii oraz Ceremonia

17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Świętokrzyska Gala 

Kabaretowa 

23:45 Mocne uderzenie
 40-letni Scott Voss

jest znudzonym życiem 
nauczycielem biologii. 
Mężczyzna uczy w 
podrzędnej szkole, 
która ma problemy 
fi nansowe. W ramach 
cięcia kosztów władze 
placówki postanawiają 
zrezygnować z programu 
nauki muzyki i zwolnić 
jego kolegę Marty’ego. 

01:55 Uprowadzona
 Bryan Mills to emerytowa-

ny agent amerykańskich 
służb specjalnych, który 
pracuje jako ochroniarz.

03:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

06:50 Myśli na ten czas 
07:00 Liturgia

prawosławna z kaplicy 
św. Grzegorza Peradze 
w Warszawie

08:25 Alternatywy 4 - serial 
09:55 Zakochaj się w Polsce 
10:20 Opole - koncertowe 

wspomnienia - felieton 
10:40 19 Krajowy Festiwal 

Piosenki Polskiej Opole 
‘81. Mikrofon i ekran. 
Koncert fi nałowy 

12:40 Animama - Anielskie 
trąby - fi lm animowany

12:45 Trzeci punkt widzenia
13:20 August Zamoyski. 

Powrót - reportaż
13:45 Wszystkie stworzenia 

duże i małe 
15:25 Joyce DiDonato sings 

in War and Peace: 
Harmony through 
music - koncert

17:15 Niedziela z... rolami 
Ireny Kwiatkowskiej 

17:55 Niedziela z...rolami 
Ireny Kwiatkowskiej 
- Wojna domowa

18:50 Niedziela z...rolami 
Ireny Kwiatkowskiej 

20:10 Bilet na weekend
- Król komedii - dramat, 
prod. USA, 1983

22:05 Trzeci punkt widzenia 
22:35 Dokument.pl 

- Solidarność według 
kobiet 

00:35 Joni Mitchell. Festiwal 
na wyspie Wight 

01:35 Bilet na weekend 
- Taksówkarz - dramat, 
prod. USA, 1976

03:35 Era muzyki dance
- fi lm dokumentalny

04:45 Kino nocne - Ślimaki 
- fi lm dokumentalny

05:20 Teledyski

06:00 Niesamowite!
06:40 Rodzinny interes 

- serial obyczajowy
08:35 Żandarm

w Nowym Jorku
10:45 Sześć dni, 

siedem nocy
12:45 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: Księżnicz-
ka Maleen

14:00 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Woda życia

15:25 Moje skarby
17:00 Kapitan Ameryka: 

Wojna bohaterów
ONZ wprowadza przymu-
sowy rejestr bohaterów, 
który doprowadza do 
konfl iktu pomiędzy 
Kapitanem Ameryką a 
Iron Manem. Sytuację 
komplikuje zamach na 
króla Wakandy.

20:00 Niedziela z gwiazdami: 
Szybcy i wściekli

22:05 Dziedzictwo krwi
Były więzień spotyka 
nieznaną mu dotąd córkę, 
której grozi niebez-
pieczeństwo ze strony 
handlarzy narkotyków.

23:50 Krwawa rozgrywka
02:00 Na wariackich

papierach
- serial komediowy

03:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku

04:35 Z archiwum 
policji - serial 
dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

05:55 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:00 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
15:00 Bitwa o Midway

- fi lm wojenny, USA, 1976, 
reż. Jack Smight, wyk. 
Charlton Heston, Henry 
Fonda, James Coburn, 
Glenn Ford, Hal Holbrook, 
Toshiro Mifune, Robert 
Mitchum, Cliff  Robertson, 
Robert Wagner, Edward 
Albert

17:40 10000 lat przed naszą 
erą - fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Steven 
Strait, Camilla Belle

20:00 Colombiana 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Francja, 2011, reż. Olivier 
Megaton, wyk. Zoe Sal-
dana, Jordi Molla, Lennie 
James, Michael Vartan, 
Cliff  Curtis 

22:25 Dracula: Historia 
nieznana 
- fi lm przygodowy, USA, 
Japonia, 2014, reż. Gary 
Shore, wyk. Luke Evans, 
Sarah Gadon, Dominic 
Cooper, Charles Dance 

00:10 Kurt Cobain: 
Życie bez cenzury 
- fi lm dokument, 
USA, 2015, reż. Brett 
Morgen, wyk. Kurt
Cobain, Courtney Love, 
Dave Grohl 

02:55 Noc Magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Pękniesz ze śmiechu 
07:05 Kudłaty i Scooby Doo 
na tropie 09:30 Alvin i wie-
wiórki 3 Słynne mówiące 
ludzkim głosem wiewiórki 
płyną statkiem na ceremonię 
rozdania międzynarodowych 
nagród muzycznych. Ich 
dzikie harce doprowadzają 
do tego, że cała paczka ląduje 
na bezludnej wyspie. 

11:10 Galileo 13:20 Gwiazdy 
Kabaretu 15:30 Mrówka Z - 
fi lm prod. USA, 1998, reż. Tim 
Johnson 17:05 Powrót do 
August Creek Erica opuściła 
rodzinne strony po śmierci 
męża, który zginął podczas 
misji wojskowej. 

19:00 Galileo 20:00 Straszny 
fi lm 5 Młode małżeństwo ad-
optuje trójkę dzieci. Wkrótce 
w ich życiu następuje szereg 
coraz dziwniejszych zdarzeń. 
21:50 Kronika opętania 
23:45 Tuż przed tragedią 

10:35 Przegląd Katolickiego 
Tygodnika „Niedziela” 10:40 
Cuda Jezusa 11:25 Kolory 
Świętości 11:30 Przyjaciele 
i bohaterowie 12:00 Anioł 
Pański z Ojcem Świętym 
Franciszkiem 12:20 Wieś - to 
też Polska 13:30 Papież 
Polak do Rodaków 13:50 100 
cudownych miejsc na świecie 

14:00 Pieśń Faith 15:40 Petra 
- tajemnicze miasto 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 Roz-
mowy niedokończone 19:25 
Święty na każdy dzień 19:30 
Opowieści biblijne historie 
animowane z Nowego Testa-
mentu 20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 20:50 Kartka 
z kalendarza 21:00 Apel
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poniedziałek 31 sierpnia

05:15 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:05 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 
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 My - Solidarność! 
12:45 BBC w Jedynce 

- Błękitna Planeta

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

14:50 My - Solidarność! 
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn 
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Kasta - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Dorosłe dzieci 
21:35 Konspirator 

- dokument 
23:15 Koniec romansu 

- fi lm obyczajowy
01:10 Miłość w Andaluzji 

- komedia romantyczna
02:55 Westerplatte - dramat 

wojenny, prod. Polska

04:55 Cafe piosenka 
05:55 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:45 Coś dla Ciebie
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało
11:30 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 
14:05 Coś dla Ciebie
14:30 Operacja Zdrowie 
15:00 Koło Fortuny 
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 Uzdrowisko - telenowela

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Agentka specjalnej 
troski - komedia

22:45 Tajemnice Majorki 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2019 

23:40 Julieta
- fi lm prod. Hiszpa-
nia, 2016, reż. Pedro 
Almodóvar, wyk. Emma 
Surez, Adriana Ugarte, 
Daniel Grao 

01:30 Warto kochać
- serial TVP 

02:30 Ukryta strategia
- dramat, prod. USA, 
2007, reż. Robert Redford, 
wyk. Meryl Streep, 
Tom Cruise, Andrew 
Garfi eld

04:05 Zakończenie

04:50 Uwaga! - magazyn
05:10 Nowa Maja w ogrodzie 
05:40 Akademia ogrodnika 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:30 Cała prawda 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi - program 

kryminalny 
15:25 Efekt Domina
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:50 Uwaga! - magazyn
20:00 Hotel Paradise

21:00 Błękitna fala
- fi lm obyczajowy, 
USA, Niemcy, 2002, 
reż. John Stockwell, 
wyk. Kate Bosworth, 
Matthew Davis, Michelle 
Rodriguez, Sanoe Lake, 
Mika Boorem 

23:10 Poranek kojota
- fi lm komedia, Polska, 
2001, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Karolina Rosińska, Tadeusz 
Huk, Janusz Józefowicz, 
Michał Milowicz 

01:15 Co za tydzień 
- magazyn 

01:50 Zabójcza broń 
- serial, USA 

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:10 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Dzień. który zmienił 

moje życie
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport 
19:55 Pogoda 
20:05 MEGA HIT 

- Uprowadzona

22:05 Love Island. 
Wyspa miłości

23:10 Zdrady
00:25 Opancerzony
 Głównym bohaterem 

jest młody strażnik, 
transportujący pieniądze 
w opancerzonej furgon-
etce bankowej, który 
zostaje zmuszony przez 
swoich współpracown-
ików-weteranów do 
udziału w zuchwałej 
kradzieży milionów 
dolarów. Dotąd ci 
funkcjonariusze fi rmy 
ochroniarskiej ryzykowali 
życie dla banku...

02:05 Magik z Nowego Jorku
04:15 Kabarety
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - W samą 
porę - serial

08:25 Co dalej? - program 
publicystyczny 

08:55 Wrony - dramat 
10:05 Reżyserzy 
11:00 Zaklęty Dwór - serial 
13:30 Dzika muzyka 
14:00 Niedziela z...
14:50 Cwał - komediodramat 
17:00 Umberto D. - dramat, 

prod. Włochy, 1952
18:30 Informacje kulturalne 
18:45 W piątą stronę świata

- serial TVP, prod. Polska
20:00 Rok 2020 
20:30 Panorama kina polsk-

iego - Jutro idziemy do 
kina - fi lm fabularny

22:20 Kronos - magazyn 
23:00 „Honor jest Wasz Soli-

darni” - koncert z okazji 
25-rocznicy powstania 
NSZZ “Solidarność” 

23:55 Antyfonie 

00:20 Żelazna klasyka 
- Jeżeli... - dramat,
prod. Wielka Brytania, 
1968, reż. Lindsay 
Anderson

02:15 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

02:25 Król komedii 
- dramat, prod. USA, 
1983, reż. Martin Scorsese, 
wyk. Robert De Niro, Jerry 
Lewis, Diahnne Abbott, 
Sandra Bernhard, Shelley 
Hack, Ed Herlihy, Lou 
Brown 

04:20 Niknące światło 
- fi lm dokumentalny, 
prod. USA, 2015, 
reż. Peter Flynn 

05:20 Teledysk
05:30 Afi sz kulturalny ekstra
05:45 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
Serial opowiadający 
o dwójce przyjaciół 
z dzieciństwa Wojtku 
i Ryszardzie (Marek Krup-
ski i Ireneusz Dydliński), 
którzy wychowali się w 
domu dziecka, a po latach 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

20:00 Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów

23:00 Igrzyska śmierci: 
Kosogłos. Część 2
- fi lm akcji
Katniss Everdeen
i przywódcy Dystryktu 
13. rozpoczynają wielką 
ofensywę przeciwko 
dyktatorskiej władzy 
Kapitolu.

01:40 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:20 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym

szlaku
04:35 Z archiwum 

policji - serial 
dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

05:05 Szkoła
06:05 Mango telezakupy
07:30 Przepis na życie 

- serial obyczajowy, Polska 
08:25 Po pierwsze kino 
08:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:25 Mango telezakupy
11:45 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
prod. Polska

13:50 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska
- program sądowy 

14:50 Po pierwsze kino 
14:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Bokser
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2011, reż. Tomasz 
Blachnicki, wyk. Anna 
Przybylska, Szymon 
Bobrowski, Krzysztof 
Kiersznowski

23:05 Dracula: Historia 
nieznana 
- fi lm przygodowy,
USA, Japonia, 2014, reż. 
Gary Shore, wyk. Luke 
Evans

01:00 Ze śmiercią 
jej do twarzy 
- fi lm komedia, USA, 1992, 
reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Meryl Streep, Bruce 
Willis, Goldie Hawn, 
Isabella Rossellini, Ian 
Ogilvy, Adam Storke 

03:20 Noc Magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom - magazyn 
09:00 Policjantki i Policjanci 

12:00 STOP Drogówka 13:00 
Święty 14:00 Wzór 16:00 
Ryzykanci 17:30 Sędzia Judy 
18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Święty 20:30 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 

21:40 Wałęsa. Człowiek 
z nadziei - fi lm biografi czny 
W fi lmie o Lechu Wałęsie 
pytanie to stawia Andrzej 
Wajda. Wdzierając się w pry-
watność, nawet intymność 
związkowego przywódcy 
reżyser próbuje uchwycić fe-
nomen przemiany prostego, 
skupionego na codzienności 
robotnika w charyzmatycz-
nego przywódcę. 00:05 
Śmierć na 1000 sposobów. 
Specyfi czny fi lm doku-
mentalny, przedstawiający 
autentyczne, nieszczęśliwe 
wypadki

11:30 Przyroda w Obiektywie 
11:50 Kolory Świętości 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Jezus 
12:50 Galilejczyk 

13:20 100 cudownych miejsc na 
świecie 13:30 Msza Święta 
z kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze 14:30 Filmo-
we życiorysy 15:00 Święta 
Klara 15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 

16:10 Sanktuaria polskie 16:30 
Zew natury 16:55 Świadko-
wie 17:25 Święty na każdy 
dzień 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 Jesteśmy katolikami 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Kartka 
z kalendarza 21:00 Apel 

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM AKCJI FILM FABULARNY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 1 września

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
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
08:45 Kasta - serial 
09:20 Ta jedyna - 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 
12:55 Natura w Jedynce 

- Amazonka 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

16:05 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 La Bandida 

- serial obyczajowy, 
prod. Meksyk

21:30 Obrońcy - fi lm 
dokumentalny

22:35 Ocaleni - reality show 
23:40 Westerplatte - dramat 

wojenny, prod. Polska 
01:30 Życzę ci śmierci - fi lm 

fabularny, prod. USA

05:00 Cafe piosenka 
05:55 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:50 Ksiądz z pasją - reportaż 
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
- magazyn rolniczy

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Uzdrowisko 
14:10 Dla niesłyszących

- M jak miłość - 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 Uzdrowisko 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Hubal - dramat wojenny, 
prod. Polska, 1973, 
reż. Bohdan Poręba, 
wyk. Ryszard Filipski, 
Małgorzata Potocka, 
Tadeusz Janczar, Stanisław 
Niwiński

23:00 Ludzkie historie 
- Luftwaff e 39: Zbrodnia 
nieukarana 

23:55 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP 

00:50 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

01:25 Paradoks - serial
kryminalny TVP 

02:20 Agentka specjalnej 
troski

04:10 Henryk Wars 
- pieśniarz Warszawy

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Misja ratunkowa 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi - program 

kryminalny 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:55 Uwaga!

- magazyn
20:10 Doradca smaku

20:16 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Chyłka-Kasacja 

- serial inne, Polska 
22:35 Kuba Wojewódzki 

- talk show 
23:35 Superwizjer 

- magazyn reporterów 
00:10 Mroczna dzielnica 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2001, reż. Andrzej 
Bartkowiak, wyk. Steven 
Seagal, DMX, Isaiah 
Washington, Anthony 
Anderson, Michael Jai 
White, Bill Duke 

02:25 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska

02:45 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy
- serial kryminalny

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Dzień. który zmienił 

moje życie
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ninja Warrior Polska
22:10 Love Island. Wyspa 

miłości
23:10 Zdrady

00:10 13 godzin: Tajna misja 
w Benghazi

 Zrealizowana z epickim 
rozmachem opowieść 
o ataku na amerykańską 
placówkę dyplomatyczną 
w libijskim mieście 
Benghazi w reżyserii 
Michaela Baya, twórcy 
m.in. Armageddonu, 
Pearl Harbor czy cyklu 
Transformers. 
11 września 2012 roku 
grupa uzbrojonych 
islamskich bojowników 
zorganizowała atak 
terrorystyczny na konsulat 
USA w libijskim mieście 
Benghazi. 

03:10 Stare wygi
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe

08:25 Informacje kulturalne 
08:40 Kronos - magazyn
09:20 Umberto D. - dramat
11:00 Dom - serial TVP, 

prod. Polska, 1980, 
reż. Jan Łomnicki, 
wyk. Tomasz Borkowy

12:35 Dyrekcja - fi lm 
dokumentalny 

13:30 Polskie Requiem
15:40 Wahadełko - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1981, 
reż. Filip Bajon

16:50 Wolne Miasto - dramat 
18:30 Klucz do Wojtyły 

według Łuczewskiego 
18:45 W piątą stronę świata 

- serial TVP 
20:00 Stulecie Winnych 

- serial TVP 
20:55 Sprawiedliwy - dramat, 

prod. Polska, 2015
22:40 Hitler kontra Picasso
00:20 Co dalej?

00:50 Panorama kina 
polskiego - Jutro 
idziemy do kina 
- fi lm fabularny,
prod. Polska, 2007, 
reż. Michał Kwieciński, 
wyk. Mateusz Damięcki, 
Antoni Pawlicki, Jakub 
Wesołowski, Anna Gzyra, 
Grażyna Szapołowska, 
Daniel Olbrychski, 
Krzysztof Stelmaszyk, 
Bożena Adamek, Krzysztof 
Banaszyk, Barbara 
Bierkowska 

02:40 Royal Opera House: 
Norma - opera, 
prod. Wielka Brytania, 
2016, reż. Alex Olle 

05:15 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny ekstra
05:40 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka 
duchów
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi 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

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Kod nieśmiertelności

21:55 Szybcy i wściekli
Policjant przenika do 
grupy organizującej 
nielegalne wyścigi 
samochodowe. Sytuacja 
komplikuje się, gdy 
poznaje bliżej siostrę 
lidera przestępców.

00:00 Anakonda
01:50 Na wariackich 

papierach
- serial komediowy

02:50 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Na 
jedwabnym szlaku

03:30 Na jedwabnym
szlaku

04:35 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła
05:55 Mango telezakupy
07:15 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
08:10 Ukryta prawda 
11:05 Detektywi 

- program kryminalny 
11:40 Mango telezakupy
11:55 Szpital - program 

obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
15:50 Szkoła
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
17:50 Detektywi - program 

kryminalny 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Nieuchwytny cel
- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 1993, reż. John 
Woo, wyk. Jean-Claude 
Van Damme, Lance 
Henriksen, Arnold Vosloo, 
Yancy Butler, Kasi Lem-
mons, Wilford Brimley 

23:05 Zły porucznik: 
Miejsce akcji 
- Nowy Orlean 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2009, 
reż. Werner Herzog, 
wyk. Nicolas Cage, Eva 
Mendes, Val Kilmer, Xzibit, 
Fairuza Balk 

01:30 Druga strona
medalu 
- talk show 

02:40 Noc Magii
- program ezoteryczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu - serial 
kryminalny 08:00 Nasz 
Nowy Dom 09:00 Sędzia 
Judy 09:30 Sekrety Sąsiadów 
11:00 Pamiętniki z wakacji 
12:00 STOP Drogówka 
- magazyn prod. Polska 
13:00 Pamiętniki z wakacji 
14:00 Wzór 16:00 Ryzykanci 
17:00 Sędzia Judy 

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny 
20:00 Święty 20:30 
Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska 

21:40 Czas pierwszych - fi lm 
prod. Rosja, 2017, reż. Kiselev 
Dmitriy, wyk. Ilin Vladimir, 
Khabenskiy Konstantin 
Historia lotu statku 
kosmicznego „Woschod 2” 
i pierwszego spaceru czło-
wieka w otwartej przestrzeni 
kosmicznej. 00:40 Śmierć na 
1000 sposobów

11:35 Kolory Świętości 11:40 
Historia i architektura 11:50 
100 cudownych miejsc 

12:00 Anioł Pański 12:03 Infor-
macje dnia 12:20 Sanktuaria 
polskie 12:40 Filmowe 
życiorysy 13:30 Msza Święta 
14:30 Abyście nigdy nie 
zwątpili 15:25 Żołnierze 
Niezłomni 15:45 Kolory 
Świętości 15:50 Ma się rozu-
mieć 16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 

16:30 Kalejdoskop 16:50 Na 
grzyby 17:05 Święty na 
każdy dzień 17:10 Prosto 
o gospodarce 17:30 Okiem 
kamery 17:55 Kartka z ka-
lendarza 18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje 18:15 Roz-
mowy niedokończone19:25 
Święty na każdy dzień 19:30 
Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 20:00 
Informacje 20:20 Różaniec 
20:50 Śladami historii 21:00 
Apel Jasnogórski
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środa 2 września

05:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

06:50 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Rodzinny ekspres 
- magazyn

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:45 Kasta
09:20 Ta jedyna - 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 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

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? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! 

- magazyn 
20:35 La Bandida - serial 
21:30 To był rok!
22:40 Historia bez tajemnic
23:45 Życzę ci śmierci - fi lm 
01:25 Determinator - serial 

kryminalny TVP 
02:20 Wojsko - polskie.pl

05:20 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:50 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:45 Pożyteczni.pl 
- magazyn 

07:10 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny - teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Uzdrowisko

- telenowela 
dokumentalna TVP 

14:15 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2016 

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque 

- teleturniej 
19:00 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Kino relaks - Weselna 

gorączka - fi lm fabularny, 
prod. USA, 2006

22:25 Olivia - serial 
00:15 Doktor Foster - serial
01:10 Dziewczyny z tamtych 

lat - fi lm dokumentalny

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:30 Misja ratunkowa 
12:15 Ukryta prawda  
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:16 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Top Model 

- program rozrywkowy
23:00 Żona astronauty 

- fi lm S-F, USA, 1999,
reż. Rand Ravich, 
wyk. Johnny Depp, Joe 
Morton, Clea DuVall, 
Donna Murphy, Nick 
Cassavetes, Samantha 
EggarCharlize Theron 

01:15 Superwizjer
- magazyn reporterów 

01:50 My Way
02:25 Nie z tego świata 

- serial, USA 
03:20 Uwaga! 

- magazyn
03:35 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:45 Malanowski

i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Dzień. który zmienił 

moje życie
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
19:30 Gość Wydarzeń, 
19:45 Sport 
19:55 Pogoda 
20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Kabaret na dobry

wieczór. Paranienor-
malni Show

22:10 Love Island. Wyspa 
miłości

23:10 Zdrady

00:10 Wyobraź sobie
 Gdy pewien magnat 

fi nansowy dostrzega, że 
jego imperium zaczyna się 
powoli rozpadać, zwraca 
się o pomoc do swojej 
siedmioletniej córki oraz 
jej fantazyjnego świata 
bajkowej księżniczki. 
Podczas tej pełnej emocji 
i komizmu podróży, ojciec 
i córka odkrywają, że 
czasem jedyne czego 
potrzebujemy to odrobina 
wyobraźni i mnóstwo 
miłości... 

02:20 Wszystko się wali 
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy
TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Jak to 
zrobić? - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1990 

08:25 Trzeci punkt widzenia - 
program publicystyczny

09:10 Wolne Miasto - dramat 
11:00 Dom - serial TVP 
12:35 Arcydzieła nie-

dokończone - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2012 

13:35 Pomnik. Europa 
Środkowo - Wschodnia 
1918 - 2018 - reportaż 

13:55 Którędy po sztukę 
- Władysław Podkowiński 
- magazyn 

14:15 Hubal - dramat wojenny, 
prod. Polska, 1973, 
reż. Bohdan Poręba, 
wyk. Ryszard Filipski, 
Małgorzata Potocka, 
Tadeusz Janczar, Stanisław 
Niwiński, Kazimierz 
Wichniarz, Emil Karewicz

16:35 Liga dżentelmenów 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1960

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 W piątą stronę świata

- serial TVP 
20:00 Na wschód od Holly-

wood - Kawki na drodze 
- dramat

21:30 Więcej niż fi kcja 
- Architektura
nieskończoności 

23:10 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

23:45 Sprawiedliwy
- dramat, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Michał Szczerbic

01:25 Scena klasyczna 
02:05 Informacje kulturalne 
02:15 Kino nocne - Generał 

della Rovere - dramat

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań

10:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Połączenie
Operatorka linii alarmowej 
odbiera telefon od 
dziewczyny uwięzionej 
w bagażniku samochodu 
porywacza.

21:55 Uwięziona 
w mroku

23:45 Krucyfi ks
01:25 Na wariackich 

papierach
02:25 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

03:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Na jedwabnym 
szlaku

04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła
05:55 Mango telezakupy
07:15 Wiza na miłość
08:10 Ukryta prawda 
11:05 Detektywi 

- program kryminalny 
11:40 Mango telezakupy
11:55 Szpital - program 

obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:50 Szkoła
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
17:50 Detektywi 

- program kryminalny 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Bękarty wojny
- fi lm wojenny, USA, 
Niemcy, 2009, reż. Quentin 
Tarantino, wyk. Brad 
PittMélanie Laurent, 
Christoph Waltz, Eli Roth, 
Michael Fassbender

 W okupowanej przez 
nazistów Francji oddział 
złożony z Amerykanów 
żydowskiego pochodzenia 
planuje zamach 
na Hitlera.

00:10 Kull Zdobywca 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1997, reż. John 
Nicolella, wyk. Kevin 
Sorbo, Tia Carrere, 
Thomas Ian Griffi  th, Karina 
Lombard, Litefoot, Roy 
Brocksmith 

02:20 Noc Magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 Sędzia 
Judy 10:00 Sekrety Sąsiadów 
11:00 Pamiętniki z wakacji 
12:00 STOP Drogówka - 
magazyn prod. Polska 13:00 
Pamiętniki z wakacji 14:00 
Wzór 16:00 Ryzykanci 17:00 
Sędzia Judy 

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial kryminalny prod. 
Polska 20:00 Święty 20:30 
Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 

21:40 Akt zemsty - thriller, USA, 
Bułgaria, 2017, reż. Floren-
tine Isaac, wyk. Banderas 
Antonio, Urban Karl Frank Va-
lera, elokwentny, odnoszący 
sukcesy prawnik, po śmierci 
żony i córki, które zostały 
zamordowane w niewyja-
śnionych okolicznościach, 
nie może ukoić bólu. 23:30 
Śmierć na 1000 sposobów 
23:55 Spadkobiercy

10:00 Audiencja Generalna 
11:00 Podróż na Polinezję 
11:15 Owoce posługi misyj-
nej 11:25 Śladami historii 
11:30 100 cudownych
miejsc na świecie 

11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 12:03 In-
formacje dnia 12:20 Wieluń. 
13 cegieł 13:15 Nuty nadziei 
13:25 Święty na każdy dzień 
13:30 Msza Święta 14:30 
Misja Bilaj 

14:55 Apokryfy 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 Róża-
niec 20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY WESTERN

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 3 września

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
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 Kasta
09:15 Ta jedyna - serial
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
11:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 Kazimierskie granie 
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 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 La Bandida 

- serial obyczajowy
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Omen
01:50 Sprawa dla reportera 
02:50 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

05:50 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:45 Operacja Zdrowie!
- magazyn medyczny

07:10 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:25 Koło fortuny
- teleturniej 

13:05 Va Banque 
- teleturniej 

13:35 Uzdrowisko - telenowela 
dokumentalna TVP 

14:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

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 
19:00 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Filmowe czwartki

- Wiesław Kot - felieton
20:45 Filmowe czwartki 

- Bezpieczna przystań 
- fi lm obyczajowy

22:55 Goldeneye 
- fi lm sensacyjny 

01:15 Weselna gorączka 
- fi lm fabularny

02:55 Midnight Sun - serial

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Misja ratunkowa 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:16 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Poranek kojota
- fi lm komedia, 
Polska, 2001, reż. Olaf 
Lubaszenko, wyk. Maciej 
Stuhr, Karolina Rosińska, 
Tadeusz Huk

00:35 Wyspa piratów
- fi lm przygodowy, 
USA, Francja, Włochy, 
Niemcy, 1995, reż. Renny 
Harlin, wyk. Geena Davis, 
Matthew Modine, Frank 
Langella, Maury Chaykin, 
Patrick Malahide

03:10 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Dzień. który zmienił 

moje życie
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island. 

Wyspa miłości
23:10 Zdrady

00:10 Ojciec panny 
młodej - komedia

 Małżonkowie George 
Banks i Nina mieszkają na 
przedmieściach Los Ange-
les, w dużym rodzinnym 
domu, w którym zawsze 
panuje harmonia i spokój. 
Mają dwoje dzieci - syna 
Matty’ego i starszą, 
22-letnią, córkę Annie, 
która właśnie wraca z 
Europy, gdzie wyjechała 
na studia. 

02:20 W chmurach
 Ryan w czasach 

kryzysu fi nansowego 
zajmuje się zwalnianiem 
pracowników w imieniu 
prezesów i dyrektorów 
różnych fi rm. 

04:40 Disco Gramy

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1990 

08:30 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny 

08:40 Studio Kultura 
- Rozmowy - Agnieszka 
Sowińska 

08:55 Liga dżentelmenów 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1960 

11:00 Dom - serial TVP 
12:30 Typografi a miasta 

- fi lm dokumentalny, prod. 
Francja, 2016 

13:30 Starszy pan. I’m sorry 
- widowisko muzyczne 

14:20 Zmruż oczy - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska, 2003, 
reż. Andrzej Jakimowski, 
wyk. Zbigniew Zama-
chowski, Ola Prószyńska, 
Małgorzata Foremniak, 
Andrzej Chyra, Andrzej 
Mastalerz, Rafał Guźniczak

15:55 Szkoła podstawowa 
- fi lm obyczajowy

17:45 Księga Przestrzeni 
18:20 Którędy po sztukę 
18:30 Teatr na ten czas 
18:45 W piątą stronę świata 

- serial TVP 
20:00 Kobra - Samolot 

do Londynu - spektakl 
teatralny

21:05 Koło pióra - magazyn 
21:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy
21:30 Czwartkowy klub 

fi lmowy - O jeden most za 
daleko - dramat wojenny

00:30 Rawa Blues Festival
01:30 Nocny dokument - Por-

trecistka Marii Antoniny 
03:05 Na wschód od Holly-

wood - Kawki na drodze 
- dramat

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
Serial opowiadający 
o dwójce przyjaciół z 
dzieciństwa Wojtku i 
Ryszardzie (Marek Krupski 
i Ireneusz Dydliński), 
którzy wychowali się w 
domu dziecka, a po latach 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy.

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka 
duchów

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Asterix i Obelix: 
Misja Kleopatra
Asterix, Obelix i Panoramix 
wyruszają do Egiptu, 
by pomóc architektowi 
Numernabisowi. Ma on 
zaledwie trzy miesiące na 
wybudowanie pałacu dla 
Kleopatry.

22:25 Wolna chata
00:05 Kod nieśmiertelności
02:00 Na wariackich

papierach
02:55 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Menu na miarę

03:30 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:15 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 

04:55 Szkoła
05:55 Mango telezakupy
07:15 Wiza na miłość 
08:10 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:05 Detektywi 

- program kryminalny 
11:40 Mango telezakupy
11:55 Szpital - program 

obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
14:50 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
15:50 Szkoła
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
17:50 Detektywi - program 

kryminalny 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
20:00 Hotel Paradise

21:00 Milion sposobów, jak 
zginąć na Zachodzie 
- fi lm western, USA, 2014, 
reż. Seth MacFarlane, wyk. 
Seth MacFarlane, Charlize 
Theron, Amanda Seyfried, 
Liam Neeson, Giovanni 
Ribisi, Neil Patrick Harris, 
Sarah Silverman, Chris-
topher Hagen, Wes Studi, 
Christopher Lloyd, Ewan 
McGregor 

23:25 Colombiana
- fi lm sensacyjny, 
USA, Francja, 2011, 
reż. Olivier Megaton, 
wyk. Zoe Saldana, 
Jordi Molla, Lennie James, 
Michael Vartan

01:50 Druga strona 
medalu 

02:25 Noc Magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Sędzia Judy 10:00 Sekrety 
Sąsiadów 11:00 Pamiętniki 
z wakacji 12:00 STOP Dro-
gówka 

13:00 Pamiętniki z wakacji 
14:00 Wzór Agent FBI Don 
Eppes pracuje nad szcze-
gólnie trudnymi sprawami. 
Właśnie próbuje rozwikłać 
kolejną, ale mu się to nie uda-
je. Z pomocą przychodzi mu 
jego brat Charlie - genialny 
matematyk. Wspólnie udaje 
im się rozwikłać pierwszą 
sprawę. 16:00 Ryzykanci 

17:00 Sędzia Judy 18:00 
Policjantki i Policjanci 20:00 
Święty 20:30 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 21:40 
Byliśmy żołnierzami 00:30 
Śmierć na 1000 sposobów 
01:25 STOP Drogówka 02:25 
Disco Polo Life 03:25 TOP 10 
Lista Przebojów

09:30 Regał 10:00 Informacje 
dnia 10:15 Rozmowy 
niedokończone 11:25 Myśląc 
Ojczyzna 11:35 Przyroda 
i ludzie 12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 12:20 
Po stronie prawdy

12:50 Filmowe Życiorysy. 
Dominik SOVA Gudowski 
13:20 Kartka z kalendarza 
13:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze 14:30 Geniusz 
Stworzenia 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 19:25 
Akademia pro-life 19:30 
Moja katolicka rodzina 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Śladami 
historii 21:00 Apel
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Ktoś powie, że wcześniej, w latach 50., piłkarski 
Górnik przez 8 sezonów występował na drugo-
ligowych boiskach. Zgoda, ale awans w 1950 
roku nie został wywalczony na boisku. Raczej przy 
„zielonym stoliku”. Gdyby nie zmiany w systemie 
rozgrywek, prawdopodobnie jeszcze jakiś czas 
biało-niebiescy walczyliby w ówczesnej klasie A, a 
liga państwowa, jak nazywano wtedy drugi szcze-
bel rozgrywek, pozostawałaby w sferze marzeń. 
Właśnie we wspomnianym 1950 roku PZPN zdecy-
dował się powiększyć II ligę do czterech grup, po 8 
drużyn w każdej. Nie było jednak czasu na przepro-

wadzenie skomplikowanych eliminacji i po prostu 
postanowiono dołączyć do grona drugoligowców 
te zespoły, które w poprzednim sezonie przegrały 
batalię o bezpośredni awans. Wśród szczęśliwców 
znalazł się także Górnik Wałbrzych, który trafił 
do gr. 3 II ligi. Wypada w tym miejscu dodać, że 
obowiązywał wówczas podział terytorialny i nasz 
zespół miał rywalizować z drużynami głównie z 
Górnego Śląska 

Ale dość o tym. Skupmy się na sezonie 1962/63, 
w którym biało-niebiescy pierwszy raz w historii 
w sportowej rywalizacji wywalczyli awans do II 
ligi. Trenerem był krakowianin Henryk Serafin, 
który wcześniej szkolił m.in. piłkarzy Lechii Gdańsk. 
Długo jednak nie wytrzymał jako szkoleniowiec 
Górnika. W trakcie rozgrywek zastąpił go Zdzisław 
Wolsza, były trener Stilonu Gorzów, któremu w pra-
cy pomagał Mieczysław Cybulski. Początek sezonu 
był taki sobie. Biało-niebiescy często remisowali 
bezbramkowo. Jakimś przełomem była dopiero 
wygrana 1:0 z Pafawagiem Wrocław. Na niewiele 
się to jednak zdało, bo po pierwszej rundzie Gór-
nicy zajmowali dopiero trzecie miejsce w tabeli. 
Zespół z Nowego Miasta wyprzedzała nie tylko 
druga w stawce Bielawianka, ale aż o 5 pkt sąsiad 
zza miedzy, Thorez Wałbrzych. 

Wiosną im było bliżej końca sezonu, tym pod-
opieczni Zdzisława Wolszy grali lepiej. Po triumfie w 
przedostatniej kolejce 2:1 z Pogonią Pieszyce biało-

-niebiescy zrównali 
się punktami z pro-
wadzącym Thore-
zem. Obie ekipy 
miały po 40 oczek. 
Pr zed  os ta tn ią 
turą gier sytuacja 
była przejrzysta. 
Wygrana Thoreza 
w Bolesławcu z 
dość przeciętnymi 
gospodarzami, da-
wała tej drużynie 
pewne wejście do II 
ligi. Górnicy grali natomiast 
na własnym boisku z Bie-
lawianką i musieli wygrać, 
aby przedłużyć swoje szanse 
w walce o wyższy szczebel 
rozgrywek. Jedenastka z 
Nowego Miasta zrobi-
ła, co do niej należało, 
zwyciężyła 3:1. Pozo-
stało czekać na wieści z 
Bolesławca. Okazało się, 
że BKS rozegrał jedno z 
najlepszych spotkań w 
rundzie i zremisował z do-
tychczasowym liderem. To 

SpoRt

 » W sezonie 1962/1963 piłkarze Górnika wywalczyli awans do II ligi. Od lewej stoją: Borek 
(prezes klubu), Ćwiąkała, Kosowski, Żurawski, Krauczyk, Żakowski, Magiera, Krawczyk, 
Madeja, Wolsza (pierwszy trener), Piotrowski (kierownik drużyny). W dolnym rzędzie od 
lewej: Swoboda, Bilski, Kleszczyński, Szydło, Paczkowski, Matyszczak

Bez goli, ale z awansem
O II lidze mówimy dziś z lekkim przekąsem. To w końcu tyl-
ko trzeci szczebel rozgrywek. Jasne, bardzo byśmy chcieli, 
żeby nasi tam grali, ale… kiedyś to było jednak prawdziwe 
zaplecze ekstraklasy. Do którego pierwszy raz w historii 
w sportowej rywalizacji wałbrzyszanie „dopchali się” 
dopiero w sezonie 1962/63.   
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Faza finałowa eliminacji 
o awans do II ligi 

(w nawiasach strzelcy 
i minuty zdobytych goli)

MGKS Mikulczyce – Górnik Wałbrzych 1:0
Górnik Wałbrzych – Pogoń Prudnik 1:1 (Kleszczyński 48)
Olimpia Poznań – Górnik Wałbrzych 2:2 (Swoboda 9 i 11)
Górnik Wałbrzych – Olimpia Poznań 3:1 (Żakowski 52, 
Szydło 65, Swoboda 87)
Pogoń Prudnik – Górnik Wałbrzych 0:4 (Swoboda 68 i 87, 
Żakowski 75, Szydło 85)
Górnik Wałbrzych – MGKS Mikulczyce 5:1 (Kleszczyński, 
Bilski, Paczkowski, Swoboda, samobójcza) 
Decydujący mecz w Opolu
Górnik Wałbrzych – MGKS Mikulczyce 0:0 (awans Górnika 
dzięki lepszej różnicy bramek z fazy zasadniczej walki o 
II ligę)

-niebiescy zrównali 
się punktami z pro-
wadzącym Thore-
zem. Obie ekipy 
miały po 40 oczek. 
Pr zed  os ta tn ią 
turą gier sytuacja 
była przejrzysta. 
Wygrana Thoreza 
w Bolesławcu z 
dość przeciętnymi 
gospodarzami, da-
wała tej drużynie 
pewne wejście do II 
ligi. Górnicy grali natomiast 
na własnym boisku z Bie-
lawianką i musieli wygrać, 
aby przedłużyć swoje szanse 
w walce o wyższy szczebel 
rozgrywek. Jedenastka z 
Nowego Miasta zrobi-
ła, co do niej należało, 
zwyciężyła 3:1. Pozo-
stało czekać na wieści z 
Bolesławca. Okazało się, 
że BKS rozegrał jedno z 
najlepszych spotkań w 
rundzie i zremisował z do-
tychczasowym liderem. To 

Bez goli, ale z awansem
O II lidze mówimy dziś z lekkim przekąsem. To w końcu tyl-
ko trzeci szczebel rozgrywek. Jasne, bardzo byśmy chcieli, 
żeby nasi tam grali, ale… kiedyś to było jednak prawdziwe 
zaplecze ekstraklasy. Do którego pierwszy raz w historii 
w sportowej rywalizacji wałbrzyszanie „dopchali się” 

 » Andrzej Szydło (z lewej) i Andrzej 
Bilski, dwaj przyjaciele z boiska

oznaczało, że tytuł mistrzow-
ski na Dolnym Śląsku zdobył 
Górnik! 

Podopiecznych trenera 
Wolszy czekał jeszcze turniej 
finałowy. O awans oprócz 
graczy z Wałbrzycha rywali-
zowali jeszcze Pogoń Prud-
nik, Olimpia Poznań i MGKS 
Mikulczyce. Zobaczcie w 
ramce szczegółowe wyniki. 
Po rozegraniu 6 kolejek na 
szczycie znaleźli się piłkarze 
Górnika i MGKS-u, groma-
dząc po 8 pkt. Zgodnie z 
regulaminem w takiej sytu-
acji należało rozegrać decy-
dujące, trzecie spotkanie na 
neutralnym gruncie. Wybór 
padł na Opole i 8 sierpnia 
1963 roku obie drużyny 
zmierzyły się po raz trzeci 
w krótkim odstępie czasu. 
Po 120 min. było 0:0, a że 
regulamin nie przewidywał 
wówczas serii rzutów kar-
nych, o tym kto awansuje 
do II ligi decydował bilans 
bramek z fazy eliminacyjnej 
między zainteresowanymi 
stronami. Ten był zdecydo-
wanie korzystniejszy dla 
Górnika i wynosił 5:2 na ko-
rzyść biało-niebieskich. I to 
oni cieszyli się z awansu do 
II ligi. Po raz pierwszy w hi-

storii w sportowej 
rywalizacji. 

Tomasz 
Piasecki
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Witajcie w rozdziale czer-
wonym. To barwa ostrze-
gawcza, zwiastująca za-
grożenie, stopująca dalsze 
działania. W 2010 roku 
pierwszoligowy Górnik stał 
na czerwonym świetle, miał 
kłopoty, by wiązać koniec 
z końcem. W najbliższej 
perspektywie grozi ł  mu 
kompletny upadek. Apo-
geum tarapatów nastąpiło 
w pierwszej połowie 2011 
roku, gdy rozpadający się 
klub spadł w kiepskim stylu 
z zaplecza ekstraklasy. W 
bardzo kiepskim, bo gadże-
tem pożegnalnym była tacz-
ka, którą kibice wprowadzili 
na parkiet, zapraszając na 

„pokład” ówczesnych dzia-
łaczy. 

W tamtym czasie, w sezo-
nie 2010/11, bardzo dobrze 
w lidze radzili sobie młodzi-
cy Górnika, złożeni z graczy 
z roczników 1997 i 1998. W 
zdolne pokolenie zaanga-
żowali się rodzice młodych 
adeptów basketu, którzy z 
niepokojem spoglądali na 
to, co dzieje się z pierwszą 
drużyną. W tym gronie był 
wspomniany Ryszard Bur-
dek: – Byliśmy związani z 
klubem już wcześniej. Po-
czątkowo tworzyliśmy Radę 
Rodziców, ciało doradcze 
przy szkoleniu młodzieży. 
W tym czasie spółka akcyjna 

prowadząca Górnika miała 
ogromne kłopoty organi-
zacyjne. Tworząc struktury 
stowarzyszenia, chcieliśmy 
budować wałbrzyską ko-
szykówkę od podstaw, na 
zdrowych fundamentach 
– mówi. 

Górnik wystartował więc 
w najniższej 3 lidze, już 
w pełni dowodzony przez 
Stowarzyszenie Górnik Wał-
brzych 2010. W składzie 
sami nieopierzeni wycho-
wankowie. Burdek: – W 
początkowym okresie fun-
duszy nie było prawie na 
nic. W ramach sponsoringu 
otrzymaliśmy butelki wody 
gazowanej. Pamiętam do 

dziś, że jako zarząd zajmo-
waliśmy się odkręcaniem 
korków, by tę wodę rozga-
zować (śmiech). Działali-
śmy jednak dalej, zyskując 
coraz większe zaufanie, 
rozpoczęliśmy też starania o 
środki miejskie. Wałbrzyski 
magistrat spoglądał na nas 
coraz bardziej przychylnym 
okiem. 

Już w czasach Rady Rodzi-
ców współpracę z klubem 
rozpoczęła firma z branży 
giełd transportowych, czyli 
Trans.eu. Na początku było 
to drobne wsparcie dla grup 
młodzieżowych, na które 
składał się sprzęt sportowy i 
koszulki meczowe. Z czasem 
firma spod Wrocławia stała 
się partnerem strategicznym 
klubu, będąc dziś najwięk-
szym sponsorem Górnika, 
obok miasta Wałbrzych. 

W sezonie 2011/12 klub 
był jednak wciąż w orga-
nizacyjnych powijakach, 
oczekiwania od młodzieży 
nie były duże. Najbardziej 
pamiętnym spotkaniem 
były derby Wałbrzycha po-
między Górnikiem a KK Pro-
metem (76:81), w wypeł-
nionej po brzegi hali przy 
pl. Teatralnym. – Pamiętam 
pomeczowe rozmowy. Po 
obu stronach barykady były 
osoby, które się dobrze 
znały. Żyjemy przecież w 
tym samym mieście. Spo-
tykaliśmy się, wszyscy by-
liśmy entuzjastami koszy-
kówki, ale nagle okazało 
się, że kibicujemy dwóm 
różnym drużynom. Pojawiła 
się myśl, że to tak dłużej 
trwać nie może, że coś z 
tym trzeba zrobić – dodaje 
nasz rozmówca.

Fuzja Górnika z KK miała 
być nowym początkiem. Nie 
wszystko jednak poszło po 
myśli zawodników i działa-
czy, ale o tym w kolejnym 
numerze!

Dominik Hołda

SpoRt

Górnik buduje formę
W pierwszej grze kontrolnej przed startem sezonu Suzuki 1 ligi wałbrzyszanie pokonali 

u siebie 85:73 ekipę Kralovsti Sokoli Hradec Kralove, reprezentanta czeskiej ekstraklasy. O 
zwycięstwie przesądziła agresywna obrona w wykonaniu podopiecznych Łukasza Grudniew-
skiego. Górnik: Koperski 15, Ratajczak 11, Durski 10, Malesa 9, Zywert 8, Cechniak 8, Wróbel 
8, Jakóbczyk 8, Kamiński 8, Jeziorowski 0, Stankiewicz 0. 

Następnie nasi rozegrali dwa wyjazdowe mecze z pierwszoligowymi rezerwami Śląska 
Wrocław. W pierwszym starciu pewnie wygrali 84:64, a punkty zdobyli: Durski 19, Malesa 
11, Jakóbczyk 11, Ratajczak 10, Kamiński 9, Koperski 8, Podejko 7, Wróbel 4, Jeziorowski 3, 
Zywert 2. 

W drugiej potyczce emocji było więcej. Wałbrzyszanie mieli problemy ze skutecznością za 
3, trafiając w całym meczu tylko 4 z 30 rzutów. Ostatecznie padł remis 82:82. W nagrzanej, 
nieklimatyzowanej hali „Kosynierka” strony nie zdecydowały się na rozegranie dogrywki. Dla 
Górnika punktowali: Jakóbczyk 21, Malesa 18, Durski 17, Zywert 8, Wróbel 8, Podejko 8, 
Jeziorowski 2, Ratajczak 0, Kamiński 0.

W sparingach na razie nie oglądaliśmy w akcji Macieja Bojanowskiego, który trenuje z 
drużyną, ale otrzymał więcej czasu na przygotowania po odniesionej w listopadzie kontuzji 
kolana. W obu meczach we Wrocławiu nie grał Damian Cechniak, a w drugim starciu z WKS-em 
zabrakło Macieja Koperskiego.                                             Dominik Hołda
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Dekada pod koszem: 
rozdział czerwony (1)

W tym roku mija dziesięć lat od powstania Stowarzyszenia Górnik 
Wałbrzych 2010, które kieruje biało-niebieskimi koszykarzami. O 
długiej podróży klubu z samego dna aż do wygrania 1 ligi rozmawia-
liśmy z Ryszardem Burdkiem, członkiem zarządu stowarzyszenia.

 » Rok 2015, trzecioligowy mecz Górnika 
Wałbrzych z Górnikiem Nowe Miasto 
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» Rok 2015, trzecioligowy mecz Górnika 
Wałbrzych z Górnikiem Nowe Miasto 



28 WIESZ CO | NR 34/25.08.2020 r.REKLAMA


