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Czy wiesz, że…

rok spędził w szpitalu we
Wrocławiu. Następnie udał
się na dalszą kurację do
Szczawna-Zdroju.
Jego grób znajduje się na
cmentarzu przy kościele p.w.
św. Anny. Był kiedyś miejscem, gdzie składano kwiaty
np. w rocznice powstań narodowych.
Red

Czytaj str. 11

Tylko u nas 28 stron!
Nie gonimy bezmyślnie za sensacją
Z rozmysłem i rozwagą dobieramy tematy. Ma być u nas ciekawie, różnorodnie
i oryginalnie. Dlatego stawiamy na publicystykę, czyli coś, czego nie znajdziecie nigdzie indziej w takiej ilości jak u nas. Przez to bardzo wyróżniamy
się na medialnej mapie regionu. I o to nam chodzi!
Naszym celem jest to, byście co tydzień mogli wziąć
do ręki WieszCo i zatracić się
w lekturze. Przy aromatycznej
kawie lub pysznej herbacie,
przy samodzielnie zrobionej lemoniadzie, nawet przy
piwku. A co?! Żebyście mogli

odetchnąć od trudów dnia
codziennego, czytając z jednej strony ciekawe, z drugiej
zaś odważne i kontrowersyjne artykuły. Bo cały czas
krążymy wokół jądra, którym
jest nasze hasło: „WieszCo.
Daje do myślenia”.

Chcielibyśmy, żebyście
po niedokończonej lekturze
odkładali gazetę na półkę
lub stolik i wracali do niej
następnego dnia. Abyście
dyskutowali o tym, co przeczytaliście, dzielili się swoimi
poglądami z domownikami,

przyjaciółmi, współpracownikami. Nawet spierali na
rzeczowe argumenty, bo
chcemy wywoływać naszymi
artykułami emocje. Pobudzać
do rozmów. Tak nawiasem
mówiąc, przecież nie wymagamy, żebyście bezkrytycznie

z nami się zgadzali. Możecie
do nas napisać i wyrazić
swoje zdanie. Każdego maila przeczytamy. Piszcie na
adres: redakcja@wieszco.
pl. Być może wiecie o czymś
ciekawym – ludziach, wydarzeniach – co waszym
zdaniem mogłoby zainteresować innych czytelników.
Dajcie nam wtedy znać. Koniecznie! Powtarzamy to na
każdym kroku – twórzmy
tygodnik WieszCo wspólnie.
Czekamy na maile.
Oczywiście oprócz wersji
papierowej, co tydzień możecie nas czytać również w
sieci pod adresem www.
wieszco.pl. To tu znajdziecie
archiwalne wydania naszego
tygodnika.
Redakcja
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„Za naszą i waszą wolność”
w wielu formacjach i różnych krajach. Jednocześnie
zarządzał rodzinnym majątkiem w Kiernozi. W 1816
roku, odprowadzając do
kraju grupę polskich wojskowych, rozchorował się
ciężko i 27 lutego tego roku
uzyskał dymisję z wojsk
Królestwa Polskiego. Ponad

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami/KAW – Władysław Orłowski)

Dokładnie 7 sierpnia
1820 roku zmarł podczas
kuracji w Szczawnie-Zdroju
generał Wielkiego Księstwa Warszawskiego Józef
Benedykt Łączyński. Mając
15 lat wstąpił do służby
wojskowej w czasie insurekcji (1784). Był wśród
tych Polaków, którzy po
rozbiorach Polski walczyli

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

POGODA
Wtorek 11.08
Temp. 26/16
zachmurzenie duże
Środa 12.08
Temp. 25/14
zachmurzenie małe
Czwartek 13.08
Temp. 26/16
słonecznie
Piątek 14.08
Temp. 27/17
słonecznie
Sobota 15.08
Temp. 23/14
zachmurzenie duże
Niedziela 16.08
Temp. 25/14
zachmurzenie duże
Poniedziałek 17.08
Temp. 23/14
przelotne opady

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

Stara Kopalnia znalazła się na liście podmiotów akceptujących bon
turystyczny. Cała akcja ma na celu wsparcie rodzin oraz branży turystycznej dotkniętej skutkami pandemii COVID–19.

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

wynosi 1000 zł. Bon można zrealizować na terenie całej Polski
– można nim opłacić zarówno
noclegi, jak również imprezy
turystyczne organizowane przez
touroperatorów.

W ramach bonu w Starej Kopalni można skorzystać z usług
noclegowych – jest to świetna
opcja dla całej rodziny, ponieważ
obiekt położony jest w centrum
Wałbrzycha. Znajdujące się na te-

renie kompleksu pokoje gościnne
stanowią doskonałą bazę wypadową, a sama instytucja posiada
szeroką ofertę skierowaną zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Bonem można płacić za wybrane
usługi turystyczne do 31 marca
2022 roku. Więcej na temat akcji
i warunków korzystania z bonu
znajduje się na stronie: bonturystyczny.polska.travel.

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Bon ważny w kopalni
Z bonu w wysokości 500 zł
mogą skorzystać rodzice posiadający co najmniej jedno dziecko
do 18. roku życia, w przypadku
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wysokość bonu
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» W ciągu 9 lat w Wałbrzychu wyremontowano
lub przebudowano prawie 42 km dróg

Jak drogi stawały się równe
Od jakiegoś czasu słyszycie tylko, że obwodnica to albo siamto. Jasne, że to potężna inwestycja i bardzo potrzebna, ale przez to zapomnieliście chyba, ile w ostatnich latach udało się wyremontować
innych dróg w Wałbrzychu. Napiszemy tak – naprawdę dużo! Jak to
łatwo przyzwyczaić się do dobrego, prawda?
Narzekaliście jeszcze 10
lat temu, że „ta” droga jest
dziurawa jak dach w szklarni po gradobiciu, a „tamta”
nierówna jak wojskowy
poligon w Świętoszowie?
No pewnie, że narzekaliście,
my zresztą też. Od tamtego
czasu wiele się zmieniło.
Teraz mądrale już nie pamiętacie jak jeździło się po
Wałbrzychu jeszcze kilkanaście, lat temu? Doceńcie,
co zostało zrobione, bo nie
wypada biadolić na drogi
w mieście.

Nie będziemy was zanudzać jakimiś opasłymi zestawieniami, że w tym miejscu
oprócz nowej jezdni wymieniono kanalizację deszczową
i chodniki, a w innym oprócz
wylanego asfaltu powstały latarnie i ścieżka rowerowa. Nie zamierzamy też
wyliczać, gdzie i co zrobiono
dokładnie co do kilometra.
Przypomnimy wam tylko te
najbardziej spektakularne
inwestycje, które wpłynęły
na jakość poruszania się po
Wałbrzychu i ograniczyły

wasze wizyty w warsztatach
samochodowych. Wystarczy,
że rozejrzycie się po okolicy,
a na pewno uda wam się
dostrzec wyremontowaną
drogę, po której jeździ się jak
po stole. Zaraz ktoś powie,
propaganda. Bzdura, dalecy
jesteśmy od tego. Gdy trzeba
pochwalić, po prostu to robimy, bo naprawdę odwalono
kawał dobrej roboty, co wcale nie było takie oczywiste
kilkanaście lat temu.
W latach 2011-2019 (tylko
ten okres bierzemy pod uwa-

gę) zrealizowano w Wałbrzychu 79 inwestycji drogowych.
Pochłonęły one – uwaga!
– łącznie nieco ponad 300,5
mln zł. Robi wrażenie. Z czego
prawie 180 mln zł to środki
własne gminy, a ponad 120,5
mln to dofinansowanie z rozmaitych źródeł. W ciągu 9
ostatnich lat kompleksowo
wyremontowano, przebudowano lub jak kto woli zmodernizowano prawie 42 km
dróg! Nie będziemy krzyczeć
z zachwytu, ale przyznacie
sami, że dużo.

Pamiętacie 2011 rok, gdy
za blisko 7 mln zł zmodernizowano ulice w ścisłym centrum
Wałbrzycha – Sienkiewicza,
Moniuszki, Lewartowskiego,
Kościuszki i Zajączka? Albo
2013 rok, gdy wzięto się za
remont DK 35 (Armii Krajowej,
Wrocławska i Sikorskiego).
To akurat kosztowało 12 mln
zł. W 2014 roku kupę forsy
wydano na przebudowę ul.
11 Listopada (ponad 11 mln
zł) i Uczniowskiej (prawie 14
mln zł). W tym samym roku
wydano aż 68 mln na prze-

budowę wiaduktów przy ul.
Sikorskiego wraz z kilkoma
odcinkami DK 35 w tym rejonie. Rok 2015 to przebudowa
ul. Lelewela i Gagarina za 10
„baniek”. Jeszcze wam mało?
W 2017 roku ponad 12 mln zł
pochłonęła przebudowa drogi
od ronda łącznika przy ul.
Uczniowskiej do skrzyżowania
Strzegomska – Noworudzka
– Świdnicka – 11 Listopada,
a w 2018 roku rozbudowano
za 10 mln zł ulicę Bystrzycką.
A niedawno przecież zakończono remont wiaduktów na
de Gaulle’a, przebudowę Pl.
Na Rozdrożu, remont ul. Kamienieckiej… Nie będziemy
wspominać krótkich odcinków
wewnętrznych ulic choćby na
Piaskowej Górze, Podzamczu
czy w innych dzielnicach. Te
inwestycje nie są tak spektakularne, ale równie potrzebne.
Dobra, teraz możemy spokojnie wyczekiwać zakończenia prac na obwodnicy.
Już nie możemy się doczekać
chwili, kiedy przejedziemy się
tą drogą.
Tomasz Piasecki
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Zajęli się centralnym placem
Każda z dzielnic ma swoje miejsce, które uważane jest za najważniejszą, centralną jej część. Na Nowym Mieście jest to plac Konstytucji
3 Maja, który zostanie wyremontowany.

nowe bloki, wpisujące się w
charakterystyczną zabudowę
dzielnicy. To sprawiło, że rewitalizacja musiała w końcu
trafić na wspomniany już plac

Konstytucji 3 Maja. Prace są
częścią programu wspieranego
przez Europejski Bank Inwestycyjny. Remont obejmie teren o
powierzchni ponad 2 tys. m.

kw. Naprawione zostaną drogi
wokół.
- Rozpoczęliśmy gruntowną
modernizację placu Konstytucji
3 Maja na Nowym Mieście. Za
ponad 1,2 mln zł przestrzeń ta
zmieni swoje oblicze. Remont
współfinansowany jest ze środków
EBI, a prace zakończą się jesienią
tego roku – informuje prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Nowe Miasto jest częścią
Wałbrzycha, która od dawna nabiera nowego wyglądu.
Naprawiane są kamienice, remontowane ulice. Powstają
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Prostackie jakieś to lato
Spróbujemy dziś uniknąć poważnych tematów, które momentami są
bardziej wkur....... niż grzybica stóp. Pojawiają się i nie chcą odpuścić.
Dziś trochę tak lajcikowo. Tylko że jak latem wchodzicie do basenu,
to i choróbsko możecie przytargać do domu. Więc potraktujcie nasze
deklaracje z przymrużeniem oka. Jak niektóre obietnice polityków.
Widzicie, no i się nie udało! Przynajmniej mieliśmy dobre chęci, taki
superplan jak budowa Centralnego
Portu Komunikacyjnego. No dobra,
to na czym stanęło?
Miało być o lecie. Jeśli wzięliście
już bon turystyczny i zamierzacie go
wydać na przykład nad Bałtykiem,
przestrzegamy. Zróbcie to z głową i
zadajcie sobie przed wyjazdem kilka
ważnych pytań albo obejrzyjcie chociażby powtórki „Rozmów w toku”.
Zobaczycie, jak to robi Ewa Drzyzga.
Dlaczego? Jeśli zamierzacie wybrać
się jak tysiące rodaków nad polskie
morze, musicie wiedzieć, na co się
piszecie. Gdy znajdziecie się już nad

Bałtykiem, nie popełnijcie błędów innych rodziców. Naprawdę nie wymagamy, żebyście rozmawiali ze swoimi
pociechami wyłącznie o europejskich
impresjonistach, dziełach Larsa von
Triera lub operach Mozarta, ale
przed wyprawą wspomnijcie im o
zagrożeniach. Choćby nad wodą,
wstrzeliwując się między jednym a
drugim poziomem w Brawl Stars.
Nie chcemy znów czytać, że jakaś
dziewczynka osunęła się niespodziewanie do wody, a dwaj chłopcy
zaczęli topić się (to przypadki tylko z
ostatnich kilkunastu dni) dlatego, że
nie było przy nich opiekunów. Gdy
krzyki dzieci słyszalne były prawdo-

podobnie na Maderze, a na wyspie
Wolin to na pewno, odgrodzeni od
świata parawanami i śpiący w najlepsze w promieniach przyjemnego słońca rodzice byli niczego nieświadomi.
Później, wieczorem, jak już wyciągnięcie z bagażnika zamarynowaną
karkówkę na grilla i skrzynkę Harnasiów, by wejść na wyższy level nadmorskiego wypoczynku, nie możecie
stracić czujności. Nawet jeśli wasza
kobieta chwali się przed koleżanką
zajeb…. chatą, której nie powstydziłby się nawet Blake Carrington w
Dynastii, a wy z zazdrością łypiecie
przez ramię, kogo też na Tinderze
przewija wasz szwagier-kawaler,

musicie być przytomni jak Daniel
Craig w ostatnich częściach przygód
Jamesa Bonda. Nie trzeba mieć
zdolności przewidywania detektywa Rutkowskiego lub umiejętności
dedukcyjnych porucznika Borewicza,
żeby wiedzieć, że pozostawionym
bez opieki dzieciom na bank coś
głupiego strzeli do głowy. Takie po
prostu czasy. Im więcej rozrywek i
łatwiejszy do nich dostęp, tym jakby
pokusy silniejsze, a kłopoty większe.
To nie PRL, gdy podczas wakacji
włączaliście z samego rana Teleranek
i zachwycaliście się przygodami Sigmy
i Pi w „Przybyszach z Matplanety”.
Nie mówiąc już o popołudniowym

Fot. użyczone
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Tik Taku (nie mylić z Tik Tokiem).
Później z pajdą chleba z masłem i
musztardą biegliście na podwórko i
ojciec z matką mieli święty spokój.
O ile dla was szczytem marzeń była
kąpiel w stawie, którego woda była
bardziej zielona niż ogórek wyrwany
z babcinego ogródka, dla waszych
dzieci to największy paździerz, bo
one potrzebują kilkunastu zjeżdżalni,
dzikiej rzeki i basenu z możliwością
nauki nurkowania.
Żeby nie było, nie namawiamy was
do zachwytu nad sytuacją, że wasze
pociechy potrafią się same ubrać,
wstawić wodę na herbatę i odgrzać
parówki. Przecież nie o to chodzi,
żebyście musieli im przypominać
niczym Anna Lewandowska, że muszą zjeść zdrowe śniadanie, albo jak
Jerzy Dziewulski, że trzeba zamknąć
mieszkanie, bo was okradną, ale…
zresztą wiecie sami, o czym mówimy.
Mamy też sposób, jak zachować
dystans społeczny, bo oglądając niedawno zdjęcie z Władysławowa, nie
dowierzaliśmy, że to prawda, co na
nim zobaczyliśmy. Ludzi stłoczonych
na plaży jak na peronie trzy dekady
temu przed odjazdem pociągu do
Kołobrzegu. Może wystarczy w
jakimś kinie plenerowym puścić
serial „Czterech pancernych i pies”?
Wiemy, nie wszystkim przypadnie do
gustu, zwłaszcza, że możemy narazić
małolatów na „insynuacje prostaka”,
jak Janusza Gajosa nazwała europosłanka PiS Beata Mazurek. Dodajmy,
powiedziała tak w obronie Jarosława Kaczyńskiego, którego aktor
nazwał „małym człowiekiem, który
jednym ruchem podzielił polskie społeczeństwo na pół” i porównując ten
proces do mechanizmów rodzących
hitleryzm. Ludzie… przecież to ręce
opadają. Przegięli oboje. Niemal tak
samo jak ludzie z Hollywood chcący
wysadzić zabytkowy most Pilchowicki. Przyznajcie się, kto o nim słyszał,
nim zainteresował się obiektem
najsłynniejszy scjentolog na świecie,
Tom Cruise? Pies z kulawą nogą tam
się nie zapuszczał, a konserwator
zabytków pewnie usłyszał o kładce
dopiero z telewizji. I nagle podniosło
się larum, że Jankesi dobro narodowe chcą nam zniszczyć. Pozostaje się
cieszyć, że filmowcy nie zapisali w
scenariuszu wysadzenia na przykład
Wawelu. Wtedy byłby zgryz.
Niestety, lato ma to do siebie, że
wielu puszczają hamulce. Niektórym
nawet bardzo. Sprawdźcie swoje i
swoich pociech, czy nie przepuszczają.
Tomasz Piasecki
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Zabytkowe pojazdy na placu Magistrackim
Rajd rozpoczął się pod
Zamkiem Książ. Pierwszego dnia uczestników można
było spotkać głównie przy
zamku, gdzie załogi zostały
zakwaterowane. Drugiego

dnia można było rajdowców
zobaczyć w okolicznych miejscowościach. Uczestnicy wydarzenia przejechali również
ulicami Wałbrzycha. Mieszkańcy naszego miasta nieco

dłużej i bliżej mogli przyjrzeć
się pojazdom na placu Magistrackim. Duża liczba różnego
rodzaju samochodów, motorów z różnych epok, wzbudziła niemałe zainteresowanie.

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

Stowarzyszenie Moto Weteran Wałbrzych zorganizowało VIII Wałbrzyski Międzynarodowy
Rajd Pojazdów Zabytkowych „Śladami Księżnej Daisy”.

Szczególnie, że były to pojazdy, które widzimy już jedynie
w filmach opowiadających o
dawnych czasach, kiedy były
codziennością.
SCB

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

» Niedawny wypadek na wysokości wjazdu
do Zamku Książ wyglądał bardzo groźnie

Ten wjazd zupełnie się zmieni

REKLAMA

O tym, że skrzyżowanie na drodze krajowej DK35 z ulicą Piastów Śląskich oznaczające w praktyce wjazd do Zamku
Książ, jest szczególnie niebezpieczne,
wie chyba każdy kierowca, który tamtędy przejeżdżał. Wkrótce ta sytuacja ma
się zmienić. Będzie bezpieczniej.
Wystarczy tylko wspomnieć
o ubiegłotygodniowym wypadku, do jakiego doszło
właśnie na tym skrzyżowaniu
i w którym uczestniczyło 5 samochodów i ucierpiało kilka
osób. Takie zdarzenia mają
tu miejsce zdecydowane za
często. Do Wałbrzycha od
tej strony wjeżdża dziennie
kilkadziesiąt tysięcy samochodów, co obrazuje skalę
problemu.
- W najbliższych dniach rozpoczniemy realizację zadania
„Rozbudowa skrzyżowania
ul. Wrocławskiej i ul. Piastów
Śląskich”, co oznacza w praktyce rozbudowę skrzyżowania
ul. Piastów Śląskich z drogą
krajową nr 35 i wybudowanie
pasów włączenia i wyłączenia

pojazdów do ruchu na łącznej
długości 370 metrów – informuje Edward Szewczak z
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
Ta przebudowa jest bardzo istotna z punktu widzenia kierowców oraz
turystów odwiedzających
Zamek Książ, bowiem jest to
miejsce szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza w czasie
nasilenia ruchu, jak choćby
w sytuacjach organizacji
dużych imprez plenerowych
jak Festiwal Kwiatów. Często
zdarzało się tak, że czekające na wjazd samochody
zajmowały cały prawy pas
jezdni. Po przebudowie będą
miały swój pas tzw. „włączeniowy” i wyjazdowy, a

to oznacza, że nie trzeba
będzie czekać, aż któryś z
kierowców umożliwi włączenie się do ruchu i przepuści
na głównej drodze. Pasy
będą szerokie i mają mieć
około 3,5 m, co gwarantuje
większe bezpieczeństwo i
komfort kierowców.
Roboty rozpoczęły się od
wycinki drzew, ale lada moment na tym terenie pojawią
się maszyny budowlane i
roboty ruszą z impetem. –
Wartość inwestycji to 1,3 mln
zł, a całość realizowana jest
ze środków własnych gminy
Wałbrzych. Planowany termin zakończenia prac to październik tego roku – dodaje
Edward Szewczak.
SCB

Park w nowej odsłonie
Park przy ulicy Jeleniogórskiej w Świebodzicach zyskuje nowe oblicze.
Z tygodnia na tydzień gołym okiem widać, że zapowiada się tam miejsce
wyjątkowo urokliwe.

Prace rozpoczęto pod koniec
czerwca. Aktualnie są wykonywane korytowania pod ścieżki
spacerowe oraz układanie krawężników z kostki. – Ścieżki te

oczywiście będą nawiązywać do
historycznego systemu alejek.
Jedna z nich poprowadzi do
terenu Sali Królestwa Świadków
Jehowy. Od skrzyżowania ulic Je-

leniogórskiej i Kamiennogórskiej
powstanie chodnik, który ułatwi
dojście do parku. Planowane jest
również uporządkowanie zieleni
m.in. wycięcie dwóch drzew na-

chylonych nad ul. Jeleniogórską,
które zagrażają bezpieczeństwu
– informuje Ilona Szczygielska ze
świebodzickiego magistratu.
Nie zabraknie oczywiście nowego nasadzenia drzew i krzewów
w szczególności gatunków zieleni
leśnej, które uzupełnią obecną
kompozycję. Będzie to kolejny
park w Świebodzicach, gdzie będzie można spędzić wolny czas na
KaR
łonie natury.

Fot. użyczone (UM Świdnica)

» Do 14 sierpnia w Świdnicy potrwa akcja
„wymień foliówkę na eko-reklamówkę”

Świdnica coraz bardziej eko
Kolejna edycja „wymień foliówkę na eko-reklamówkę” w Świdnicy
stała się faktem. Po sukcesie z zeszłego roku miasto postanowiło kontynuować projekt, podczas którego świdniczanie będą mogli wymienić
reklamówki wykonane z plastiku na bardziej przyjazne środowisku.
Wyprodukowanie jednej
torebki foliowej zajmuje sekundę. Używamy jej pokonując drogę ze sklepu do domu,
czyli średnio 20-30 minut.
Pierwsza wyprodukowana na
świecie torba foliowa jeszcze
się nie rozłożyła! Upłynęło od
tego czasu bowiem 50 lat,
a potrzebnych jest dziesięć
razy tyle! Tylko 10% z nich
jest przetwarzanych, pozostała część trafia na wysypiska
śmieci, do rzek i oceanów.
Kilka liczb? 55 tys. ton rocznie
wyrzucanych jest na polskie
wysypiska śmieci, 50 tys. ton
do oceanów, gdzie stanowią
śmiertelne zagrożenie dla
ptaków i ssaków morskich.
Warto zatem ograniczyć
ilość tego typu odpadów. Proponujemy, aby każdy zaczął
od siebie, a potem namówił

znajomych, przyjaciół. Alternatywą dla tzw. „foliówek” są
torby wykonane z materiału
takiego jak bawełna albo juta.
Są zdecydowanie bardziej wytrzymałe od swoich sztucznych
odpowiedników, ale przede
wszystkim nie są obciążeniem
dla środowiska. Co roku przez
foliówki umiera na świecie
2 mln zwierząt – pokazują
dane statystyczne. Połknięta
torebka foliowa może utknąć
w ich przewodzie pokarmowym. Zwierzęta morskie mylą
jednorazówki z pokarmem.
Pływającą w wodzie torebkę
żółwie utożsamiają z meduzą.
Dla ryb to śmiertelna pułapka,
wpadają w nie i duszą się lub
umierają z głodu. Ptaki wodne
zaplątują się w foliówki podczas nurkowania. Nie mają
możliwości ucieczki. Dużym

» Dla pierwszych 30
osób przygotowano
ekologiczne pakiety
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zagrożeniem są także mikroplastiki, które bardzo często
trafiają do wód. Pochodzą
m.in. z wyrzuconych przez
ludzi i podartych przez wiatr
toreb foliowych. Mikroplastiki
są przenoszone dalej w łańcuchu pokarmowym i na końcu
mogą trafić także … na nasz
talerz. Warto zrezygnować z
toreb jednorazowych? Warto!
- Od samego początku akcje
ekologiczne organizowane
przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Istotną kwestią w zakresie prowadzonej selektywnej zbiórki
odpadów jest edukacja, która traktowana jest przez nas
priorytetowo. W przyszłości
planujemy wiele inicjatyw w
tym zakresie i mam nadzieję,
że świdniczanie chętnie skorzystają z naszej oferty – mówi
Krystian Werecki, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami
w UM w Świdnicy
Każdy świdniczanin może
taką torbę dostać praktycznie za darmo. Wystarczy, że
do 14 sierpnia zgłosi się do
magistratu, do Wydziału Gospodarki Odpadami (pok. nr
2) i zostawi jedną plastikową reklamówkę, a w zamian
otrzyma ekologiczną torbę
wykonaną z materiału.
KaR
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Nowy mural w powiecie świdnickim
Przy ul. Krasińskiego w Żarowie powstała niedawno „Szamotownia”, mural
miejski poświęcony byłym i obecnym pracownikom żarowskiej fabryki.

Na 55 m. kw. powstał mural
składający się z materiałów archiwalnych zbieranych w ramach
projektu „Biblioteka Dziedzictwa
Ziemi Żarowskiej” przez dwie
żarowskie organizacje pozarzą-

dowe: Fundację Inicjatywa B oraz
Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.
- Na ścianie znalazły się plany
sytuacyjne żarowskiej fabryki,
panorama z przedwojennym
widokiem, postać założyciela

przemysłu w Żarowie oraz inne
akcenty graficzne. Dokumenty
można w oryginale zobaczyć na
Regale pamięci, który znajduje
się w siedzibie Biblioteki Publicznej w Żarowie oraz w „nowej”

interpretacji na elewacji budynku
gospodarczego przy ul. Krasińskiego – mówi Tomasz Nycz z
Fundacji Inicjatywa B.
Mural został wykonany techniką mapowania i odwzorowania
zaprojektowanych wcześniej
kształtów przez grupę BenkArt
Crew, która na zlecenie Fundacji
Inicjatywa B zrealizowała drugi
w Żarowie malunek miejski.

Fot. użyczone (Fundacja Inicjatywa B)
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Fot. użyczone (JK)

» Pierwsze pociągi na odnowionej linii nr 285 mają pojawić się nie
w 2021 roku, jak pierwotnie zakładano, ale dopiero w 2022 roku

Linia wchodzi na nowe tory
Odbudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Jedlina-Zdrój – Świdnica to potężna inwestycja. Prace postępują. Co już zostało zrobione, co w najbliższych planach i kiedy pojadą tamtędy pierwsze pociągi?

Przypomnijmy, że w październiku 2018 roku została
podpisana umowa na przebudowę nieczynnej od wielu
lat trakcji. Pod koniec tegoż
roku rozpoczęły się roboty
budowlane. Przeprowadzono
rozbiórkę starego torowiska,
wzmocniono podtorze pod
budowę nowego toru i wykonano odwodnienie. Teraz
wykonawca, Dolnośląskie
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
„DOLKOM” Sp. z o.o., przymierza się do renowacji cennych wiaduktów. – Od strony

Świdnicy Kraszowic i Jedliny-Zdroju zbudowano nowy tor
i rozjazdy na stacji w Jedlinie.
Wykonywane są roboty przy
poprowadzeniu okablowania
urządzeń telekomunikacji i
zabezpieczenia ruchu kolejowego wraz z przywróceniem
zasilania na przystankach i
przejazdach. Analizowany jest
stan obiektów inżynieryjnych,
by ustalić zakres i wykonanie
prac m.in. wiaduktów. Na
czterech dużych obiektach,
m.in. przy moście w Lubachowie i wiadukcie tuż przed
Jedliną-Zdrojem zamontowano

rusztowania. Obiekty zostaną
odnowione. Metalowe elementy tych konstrukcji zostały
wypiaskowane, zabezpieczone
antykorozyjnie i pomalowane.
Wyeksploatowane części będą
wymienione lub wzmocnione – mówi Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy spółki
PKP Polskie Linie Kolejowe.
W ramach prac odtworzone
zostaną między innymi cztery
przystanki kolejowe: Bystrzyca
Górna, Lubachów, Zagórze
Śląskie i Jugowice. Będą dwa
nowe: Burkatów i Jedlina-Zdrój Centrum.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to
grudzień 2020 roku, jednak
termin wyjazdu pierwszych
pociągów na trasę zaczyna się
przesuwać. W grudniu była
mowa o połowie 2021 roku,
teraz, jak informuje Mirosław
Siemieniec, pierwsze pociągi
odnowioną trasą pojadą w
2022 roku.
Odcinek Świdnica – Jedlina-Zdrój liczy 22 km. Czas
przejazdu na przebudowanej
trasie ze Świdnicy Kraszowic
do Jedliny ma wynieść ok.
35 minut, a pociągi poru-

szać się będą z maksymalną
prędkością do 80 km/h. Po
przebudowie trasa kolejowa
będzie przystosowana dla
ruchu pociągów o nośności
177 kN/oś. Linia ma charakter kolei górskiej. Różnica
poziomów (przewyższenie)
pomiędzy krańcowymi stacjami linii – Świdnicą Kraszowice
a Jedliną-Zdrój sięga 200 m.
Słynna linia nr 285 łączy
stację Wrocław Główny ze
stacją Jedlina-Zdrój. Ruch pasażerski zawieszono na niej
w 2000 roku ze względu na
zły stan techniczny infrastruk-

tury. Na linii długości 21,41
km znajdują się 23 mosty i
wiadukty, w tym 5 bardzo
okazałych. Jest to jedna z
najbardziej atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo tras
Dolnego Śląska.
Na realizację projektu zaplanowano blisko 136,5 mln
zł, natomiast w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT
AW) projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad
94 mln zł.
MS
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Wracamy do normalności
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Wielu chciałoby usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Dlaczego przychodnie w Polsce pozostają zamknięte?
- Przychodnie nie są zamknięte, przynajmniej tak jest w
naszym przypadku. Chciałbym, żeby to głośno wybrzmiało. W
wejściu nie stoi ochroniarz i nie wyrzuca nikogo za drzwi, a te
nie są zamknięte na cztery spusty. Pracujemy, ale w podstawowej opiece zdrowotnej w ograniczonym trybie, jeśli chodzi o
wizyty osobiste w przychodni. Przyjmujemy pacjentów, którzy
muszą pilnie pojawić się w naszych placówkach i realizujemy
wizyty domowe.
Do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie ma jednak jak się dostać. Tymczasem na mecze można chodzić,
odbyły się wybory, organizowane są wesela. Niekonsekwencja?
- To, co powiem, może dziwić, ale dostępność do świadczeń
lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej wcale się nie zmniejszyła. W trakcie początkowej fazy epidemii realizowaliśmy
o około 10 procent więcej porad niż w tym samym okresie
ubiegłego roku. Zmienił się wyłącznie tryb przyjmowania i w
większości przypadków pacjenci zamiast stawiać się w gabinecie, odbierają telefon od lekarza. Jest to jak najbardziej rozsądne
podejście w obecnej sytuacji.
Dlaczego twoim zdaniem nie udało się dotąd wypracować procedur, pozwalających na wizyty u lekarzy w
gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej?
- Moim zdaniem udało się stworzyć procedurę. Pierwszy
kontakt to teleporada i w razie potrzeby wizyta osobista.
Pacjenci niejako zostali skazani na teleporady. To trochę
jak ze zdalną nauką w szkołach, leczenie na pół gwizdka?
- Trudno porównywać te dwie sprawy. Lekarz może telefonicznie z pacjentem przeprowadzić pogłębiony wywiad, w trakcie
którego ustali, czy jest potrzebna dodatkowa diagnostyka, jeśli
tak, to na przykład skierowanie na badania laboratoryjne trafi
bezpośrednio do diagnostyki i pacjent będzie mógł wykonać
badania bez osobistej wizyty lekarskiej. Z kolei funkcjonalność
e-recepty sprawiła, że pacjent nie musi już fatygować się do
przychodni, tylko może pójść z kodem bezpośrednio do apteki.
Leczenie w POZ jest kompleksowe, ponieważ lekarze zlecają i
wykonują zarówno wszystkie niezbędne badania laboratoryjne,
jak i diagnostykę obrazową (USG, RTG).
Mówisz, że w pilnych sprawach chorzy umawiani są na
wizyty. Jak to się odbywa i kto może na przebadanie przez
lekarza liczyć?
- Decyzja o wizycie osobistej zawsze należy do lekarza, który
czasami do poprawnej diagnozy problemu zdrowotnego potrzebuje zobaczyć pacjenta. Każda wizyta w naszej przychodni wiąże
się z przestrzeganiem zasad, do jakich Polacy przyzwyczaili się już
w innych miejscach, czyli dezynfekcja rąk, zasłanianie nosa i ust
choćby przy pomocy maseczki. W naszej przychodni wszystkie
gabinety wyposażone są w lampy bakteriobójcze, które są dodatkowym zabezpieczeniem zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.
Poradnie specjalistyczne funkcjonują?
- Funkcjonują jeszcze tylko w niewielkim stopniu na zasadzie
teleporad. Wszystkie poradnie działają już jednak w normalnym
trybie. Teleporad jest w nich coraz mniej, a coraz więcej osobistych wizyt pacjentów w przychodni. Którzy tak jak dotychczas
najpierw muszą zarejestrować się do swojego lekarza, otrzymać

skierowanie i następnie zarezerwować sobie miejsce w kolejce do
specjalisty.
Przez telefon nie da się zdiagnozować problemu choćby stomatologicznego czy ginekologicznego.
Co wtedy?
- W poradni stomatologicznej
wszystko funkcjonuje normalnie, a
osoby z problemami dentystycznymi
umawiani są na wizyty. Pacjentki poradni ginekologicznej przyjmowane są w
standardowym trybie. Co więcej, ciężarne
kobiety nigdy nie zostały „odcięte” od porad
specjalistów. Przez cały czas trwania epidemii
miały zapewnioną opiekę.
Gdybym chciał się dostać do laryngologa,
nie miałbym z tym problemów?
- Musiałbyś mieć skierowanie i poczekać na swoją
kolej, ale nie ma żadnego problemu, żeby skorzystać
z porady laryngologicznej. Oczywiście są wciąż kolejki
do lekarzy specjalistów, ale wracają one powoli do standardowych rozmiarów sprzed pandemii.
Strach pomyśleć, co będzie, gdy „specjalistka”
ruszy w normalnym trybie. Na wizytę trzeba
będzie czekać nie miesiące, a lata?
- Zaległości we wszystkich naszych poradniach są
sukcesywnie nadrabiane i jesteśmy już bardzo bliscy
powrotu do stanu sprzed kilku miesięcy.
Rehabilitacja też pracuje? Jest tłok?
- Harmonogram naszej poradni jest ustalony w taki
sposób, żeby uniknąć tłoku. W trakcie lockdownu
zakupiliśmy dodatkową aparaturę, żeby większa
ilość pacjentów mogła korzystać z zabiegów
w jednym czasie, przy zachowaniu wszelkich
zasad bezpieczeństwa.
Co ze szczepieniami? Realizowane są
według planu?
- Szczepienia zostały wznowione i
wszelkie opóźnienia spowodowane
stanem epidemiologicznym zostały już
nadrobione.
Ostatni wzrost liczby chorych
na COVID-19 nie napawa optymizmem. O szybkim i całkowitym
otwarciu przychodni możemy
zapomnieć?
- Niestety tak. Jeśli chodzi o teleporady, to zostaną z nami już na
stałe. Jesienny sezon infekcyjny
może być w tym roku wyjątkowo
trudny. Z tego względu apelujemy
do pacjentów o stosowanie się do
zasad bezpieczeństwa, żebyśmy
» - To, co powiem, może dziwić, ale dostępność do świadczeń lekarskich podstawowej
mogli jak najszybciej wrócić do
opieki zdrowotnej wcale się nie zmniejszyła – mówi Kamil Śliwa, zastępca dyrektora
normalności.
Przychodni Specjalistycznej Regina i Walenty Śliwa spółka jawna
Rozmawiał Tomasz Piasecki

Fot. użyczone (Archiwum prywatne Kamila Śliwy)

O ograniczonym dostępie do lekarzy podstawowej
wej opieki zdrowotnej, o skuteczności
teleporad i specjalistach, do których
swoje trzeba odczekać w kolejce, rozmawiamy z Kamilem Śliwą, zastępcą
dyrektora Przychodni Specjalistycznej
Regina i Walenty Śliwa spółka jawna.

FAKtY

Każdy może pożegnać Maestro
Wiemy już, że uroczystości pogrzebowe zmarłego ponad tydzień temu Józefa
Wiłkomirskiego, założyciela i wieloletniego dyrektora Filharmonii Sudeckiej,
odbędą się 18 sierpnia na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Dodajmy, że będzie to uroczystość
o rodzinnym charakterze. Każdy
wałbrzyszanin chcący pożegnać
artystę będzie jednak mógł to zrobić dwa dni wcześniej. Tradycyj-

ne pożegnanie zmarłego nastąpi
bowiem w niedzielę16 sierpnia o
godz. 18:00 na pl. Magistrackim
w Wałbrzychu. Mieszkańcy miasta,
mający ochotę oddać hołd mi-

strzowi, będą mogli tego dokonać
właśnie w najbliższą niedzielę. Na
placu przed ratuszem stanie urna z
prochami zmarłego oraz wystawiona zostanie księga kondolencyjna.
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Jednocześnie wedle woli rodziny prosimy nie przynosić kwiatów
(wiązanek i wieńców). Zgodnie z
sugestią najbliższych Józefa Wiłkomirskiego prosimy, aby ewentualnie pieniądze przekazać na
rzecz Polskiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej Hospicjum w
Wałbrzychu, którego wolontariusze będą obecni na placu podczas
pożegnania zmarłego.

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)
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Fot. użyczone (LOT AW/Marcin Jagiellicz)

» Pałac Jedlinka – warto odkryć jego tajemnice

#odkrywajlokalnie

Żal nie zwiedzić tego miejsca
Kontynuujemy nasz wakacyjny cykl w ramach akcji #odkrywajlokalnie? Na pewno już wiecie, co się za tym kryje? Bezpłatne wycieczki po najciekawszych miejscach regionu. Do tego z przewodnikiem,
który ciekawie opowiada o zwiedzanych obiektach. W tę sobotę (15
sierpnia) zachęcamy was do wędrówki po Jedlinie-Zdroju.
Na wstępie tylko krótkie przypomnienie, że cykl
#odkr ywajlokalnie publikujemy przy współpracy z Lokalną Organizacją
Tur ystyczną Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Co tydzień
proponujemy wam inny

spacer. Każdy atrakcyjny i
oryginalny, bo też takie są
nasze tereny. Warte odkrywania o każdej porze roku.
W lecie szczególnie.
W najbliższą sobotę
(15 sierpnia) zapraszamy
wszystkich na spacer do

Soboty z LOT Aglomeracji
Wałbrzyskiej – bezpłatne wycieczki
z przewodnikiem
15.08.2020 r. godz. 11.00 – Jedlina-Zdrój
Miejsce zbiórki: parking przy Kompleksie Active Jedlina przy
ul. Kłodzkiej
Planowany czas wycieczki – około 3 godzin

Jedliny-Zdroju. Kim była
Charlotte von Seher-Thoss,
której rzeźba znajduje się
przed Domem Zdrojowym,
czy słynny architekt Carl
Langhans – autor projektu
Bramy Brandenburskiej
w Berlinie – mógł mieć
coś wspólnego z Jedliną i
gdzie znajduje się tu najładniejsza aleja lipowa.
Na te pytania znajdziecie odpowiedzi podczas
spaceru po tej urokliwej
miejscowości.
Jedlina- Zdrój to uzdrow is k o p o ło ż o n e w m a-

lowniczej dolinie, otoczonej lasami i wzgórzami.
Wo k ó ł m i a s t a r o z c i ą g a
się wiele szlaków tur ystycznych, które zachęcają do spacerów, jazdy
rowerami. Znajduje się
tu „Park Aktywności” z
parkiem linowym i torem
saneczkowym. Nieopodal
uzdrowiska położony jest
Pałac Jedlinka, obiekt o
bardzo ciekawej historii.
Do ważniejszych obiektów uzdrowiskowych należą: Pijalnia Wód Leczniczych – pawilon pijalni
przez wiele lat nazywany
był pr zez mieszkańców
„grzybkiem”, a to z uwagi
na swoją architekturę, czy
Dom Zdrojowy – murowany budynek, zbudowany
w drugiej połowie XVIII
w. z inicjatywy właścicieli
uzdrowiska, rodziny von
Seher-Thoss.
Planowany czas wycieczki to ok. 3 godzin. Start
punktualnie o godz. 11:00,
15 sierpnia z parkingu przy
Kompleksie Active Jedlina
przy ul. Kłodzkiej.
Red

» Jedlina to uzdrowisko
położone w malowniczej
dolinie, otoczonej lasami i
wzgórzami

Międzynarodowe kontakty
Przedstawiciele gminy Mieroszów wzięli udział w festynie
w Mezimesti organizowanym pod hasłem „Rozmar né léto
2020”.

3 polskie. Nasze uplasowały się na miejscach:
trzecim – Dziki Moc, szóstym – Mieroszów
Bronx oraz ósmym – drużyna Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Podczas festynu otwarto nowy budynek
obiektu sportowego przy szkole w Mezimesti, a burmistrzowie obu partnerskich miast,
Andrzej Lipiński i Pavel Hečko, uroczyście
przecięli wstęgę.
Tymczasem w UM w Mieroszowie gościła delegacja z Friedlandu w Niemczech.
Burmistrz Andreas Friedrichs wraz z żoną
oraz przedstawicielami miasta przekazali
naszej gminie za symboliczne 1 euro wóz
strażacki.
SCB

Fot. użyczone (CORT)

» CORT w Zagórzu Śląskim to
niespotykany obiekt

WALIM

Spokojnie, to tylko akwarium
Słyszeliśmy już kilka razy, jak turyści wybierając się do Centrum
Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim mówili, że jadą do
oceanarium lub zoo… Nie, nie zobaczycie tam rekinów ani lwów, dlatego nie róbcie skrzywionej miny, gdy już pojawicie się na miejscu.
Akwarium proponuje wam za to inne możliwości.
Niektórzy nie doczytają, inni
coś tam sobie dopowiedzą i
mit o niepowtarzalnym obiekcie usytuowanym tuż nad
brzegiem Jeziora Bystrzyckiego w gminie Walim gotowy.
Dlatego wybierając się w to
miejsce warto dokładnie dowiedzieć się, co oferuje.
Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego, potocznie
nazywane „Akwarium”, to
niespotykany obiekt. Tego
akurat jesteśmy pewni. Czym
jest? Co się w nim znajduje?
Dlaczego warto go odwiedzić? – To miejsce spełniające
kilka ważnych funkcji. Przede
wszystkim turysta otrzyma w

nim kompleksową informację
na temat atrakcji znajdujących
się nie tylko w gminie, ale w
całym regionie – opowiada
Robert Bajek z Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
W zależności od swoich zainteresowań wyruszycie stąd
do Zamku Grodno, punktu
widokowego, na zaporę, z
łatwością dotrzecie też do
słynnych obiektów należących do Kompleksu Riese,
opłyniecie Jezioro Bystrzyckie
na różne sposoby, ale również wybierzecie się dalej.
Na przykład do Zamku Książ
lub Palmiarni w Wałbrzychu,
albo na wieżę widokową, z

której słynie Góra Borowa.
Ze względu na liczne trasy

pieszo-rowerowe, bogatą
ofertę noclegową i gastro-

nomiczną, a także mnóstwo
innych atrakcji, gwarantujemy,

» Akwarium to ważne miejsce w CORT, ale nie
zobaczycie w nim żadnych egzotycznych ryb

Fot. (MCK)

MIEROSZÓW

W organizacji imprezy pomogło MCK.
Powołano 3 drużyny pięcioosobowe, które
wzięły udział w dziesięcioboju. Łącznie na
starcie pojawiło się 10 zespołów – 7 czeskich i
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że każdy znajdzie tu coś dla
siebie. O tym wszystkim dowiecie się trafiając do Centrum
Obsługi Ruchu Turystycznego.
Jest też druga funkcja, którą
spełnia obiekt. To działalność
edukacyjna. Podczas warsztatów, prelekcji, wystaw i
prezentacji dowiecie się wielu
ważnych rzeczy dotyczących
ochrony środowiska, przyrody
i zwierząt. – Turyści poznają
historię Jeziora Bystrzyckiego,
faunę i florę regionu, uzyskają
informacje, jak ważna jest
woda i jak ją oszczędzać,
a także jak w odpowiedni
sposób segregować odpady
– mówi Robert Bajek. Czy to
nie ciekawsze niż bezmyślne
patrzenie na wylegujące się
foki?
Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego to również
idealne miejsce do relaksu.
Można tu odpocząć, wypić
wyśmienitą kawę i zrelaksować się patrząc na ryby z Jeziora Bystrzyckiego, pływające
w znajdującym się w CORT
akwarium. Tu was zaskoczymy. Choć akwarium, mieszczące 30 tysięcy litrów wody i
przedstawiające osiem gatunków ryb, jest sporą atrakcją,
nie jest głównym przeznaczeniem obiektu. Nie ma tu
też żadnych egzotycznych
gatunków ryb, bo nie taka jest
rola tego akwarium. Zostały tu
przedstawione podstawowe
(oczywiście nie wszystkie)
gatunki zamieszkujące Jezioro Bystrzyckie. Informacja
i edukacja to najważniejsze
zadania stojące przed CORT.
Na koniec jeszcze jedno.
Od piątku do niedzieli w
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego odbywają się
ciekawe warsztaty dla dzieci,
a na gości czekają dodatkowe atrakcje, takie jak wystawy czasowe czy stoiska
z naturalnymi, regionalnymi
produktami. I najważniejsze
– obiekt czynny jest od wtorku do niedzieli w godzinach
9.00 – 17.00, a wstęp jest
bezpłatny, choć pamiętajcie, że za niektóre warsztaty
trzeba zapłacić. Płatny jest
również parking znajdujący
się przy Centrum.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (Głuszycki Klub Karate)

» Trening karate to
doskonały sposób, aby
zyskać pewność siebie

GŁUSZYCA

Uwierzyć we własne siły. To proste!
Dzisiaj trochę z „innej beczki”. Rozglądając się po gminach zawsze szukamy rzeczy nieoczywistych. Wiedzieliście, że w Głuszycy działa klub karate? No właśnie! I to od 2004
roku!
Klub prowadzi zajęcia karate i
mieszanych sztuk walk. Zawodnicy

trenują pod okiem instruktora Mariusza Lesia, posiadacza III stopnia

mistrzowskiego w karate Kyokushin,
V stopnia w kickboxingu, instruktora

samoobrony, 11-krotnego mistrza
Polski, uczestnika mistrzostw Europy

i świata. Pod okiem takiego szkoleniowca to aż chce się trenować i
wylewać siódme poty.
W ciągu roku zawodnicy trenujący karate startują w licznych
zawodach, ligach, mistrzostwach
oraz biorą udział w różnorodnych
pokazach, organizowany jest
również letni obóz. Z roku na rok
liczba medali zdobytych przez
zawodników Głuszyckiego Klubu
Karate rośnie, o czym można się
dowiedzieć z klubowego fanpage’a, gdzie możecie przeczytać
relacje z wyjazdów.
Zajęcia dla młodzieży oraz dla
najmłodszych to przede wszystkim
treningi ogólnorozwojowe z elementami technik karate. Podczas
zajęć trenerzy szczególny nacisk
kładą na podnoszenie sprawności fizycznej oraz na prawidłową
postawę dziecka. U trenujących
wzrasta pewność siebie i wiara
we własne siły. Chcą prowadzić
zdrowy i sportowy tryb życia, który daje zadowolenie. Efektem jest
większa motywacja do dalszego
rozwijania pasji i doskonalenia
umiejętności, duma z własnych
osiągnięć, podniesienie samooceny, wzrost pewności siebie.
Podczas treningów wiele uwagi
poświęca się na dyscyplinę i systematyczność. Na koniec dodajmy,
że zajęcia odbywają się w Szkole
Podstawowej nr 3 w Głuszycy.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» W Jedlinie macie pięć tras do wyboru w parku linowym

JEDLINA-ZDRÓJ

Czy góra może być czarodziejska?
Odpowiedź na tak postawione pytanie jest oczywista. No pewnie, że może być! Choćby
Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju. Zapytacie, co w niej jest takiego magicznego?
O tym akurat możemy trochę poopowiadać.
Jeśli jeździcie po regionie,
albo zapuszczacie się w dalsze
zakątki naszego kraju, w co
drugim, no może w co trzecim
miejscu napotykacie na parki
linowe. Tak zwane „małpie
gaje” stały się na tyle popular-

ne, że wielu właścicieli atrakcji
nie wyobraża sobie ich funkcjonowania bez kilku lin rozciągniętych między drzewami,
tyrolki i drewnianych kładek,
po których dzieciaki hasają,
przypięte linką asekuracyjną.

W tym miejscu możemy polecieć doskonale znanym przysłowiem: „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Znajdujący się
przy ul. Poznańskiej w Jedlinie
Park Aktywności „Czarodziejska
Góra” zapewnia mnóstwo ad-

renaliny. Nie tylko najmłodszym.
Tym starszym też, jeśli tylko
zapragną poczuć się jak Tarzan.
Na aktywnych czeka tor saneczkowy, a także pięć tras parku
linowego. Na to czekaliście?
Czas, żeby przybliżyć te trasy.

Trasa maluch – przeznaczona dla dzieci od 3 do
8 lat. Na długości 110 m
rozmieszczonych jest16
kolorowych przeszkód. To
niezwykle emocjonująca i
całkowicie bezpieczna zaba-

Red

wa – asekurację zapewniają
atestowane siatki.
Trasa junior – ekscytujący
tor przeszkód dla odważnych
maluchów. Z każdym następnym krokiem poczują się jak
prawdziwi zdobywcy. Gdy
przejdą trasę, długo o tym
nie będą mogły zapomnieć.
Przeżycia gwarantowane!
Trasa standard – spróbuj
sił na standardowej trasie i
przekonaj się o swoich możliwościach fizycznych. Trasa
jest zróżnicowana, dlatego
pasjonaci wspinaczki znajdą
tu zarówno elementy do balansowania, przejeżdżania,
wspinania się, jak i do przeskoków.
Trasa extremum – dla lubiących wyzwania i dreszczyk emocji. W miarę wzrostu wysokości, na której się
poruszasz nad ziemią, rośnie
adrenalina i poczucie własnej
wartości. Kończąc trasę możesz śmiało wpisać się na listę
twardzieli!
Trasa tyrolska – przeznaczona dla nieustraszonych
wielbicieli naprawdę mocnych
wrażeń, bez lęku wysokości,
pragnących poczuć się jak
Tarzan. Prawdziwa „jazda bez
trzymanki”, choć pod czujnym
okiem instruktora.
Red
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

Tor wkrótce będzie gotowy
Od ubiegłego tygodnia toczą się intensywne prace
związane z remontem największego wirażu toru
4X na Słonecznej Polanie w Szczawnie-Zdroju.

Gmina pozyskała już sponsora
tytularnego i przygotowuje się
do organizacji zawodów Four
Cross „Orlen Otwarte Mistrzostwa

Polski 4X”, które odbędą się 26
września tego roku. Organizacja
zawodów rangi krajowej to tylko przedsmak emocjonujących

wydarzeń sportowych, jakie w
przyszłości mogą odbywać się w
Szczawnie-Zdroju. Jesienią władze miasta wystąpią z wnioskiem
do Międzynarodowej Federacji
Kolarskiej UCI o organizację Pucharu Świata Pro Tour 4X w 2021
i Mistrzostw Świata 4X w 2022
roku. Dyscyplina 4X to jedna z
najbardziej widowiskowych oraz
bardzo dynamicznych odmian
kolarstwa górskiego.

- Szczawno-Zdrój, niczym włoskie
Val di Sole, może stać się po raz
pierwszy gospodarzem prestiżowych zawodów. Jest to ogromna
szansa na promocję miasta na
arenie międzynarodowej, dlatego
zdecydowaliśmy się na podjęcie konkretnych kroków w tym
kierunku i liczymy na pozytywną
opinię UCI – mówi burmistrz Marek
Fedoruk.
SCB

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Podczas Festiwalu Smaków Świata skosztować
można było naprawdę wielu pysznych potraw

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Mniam, ale było pysznie
Pojechaliśmy, zobaczyliśmy i nawet coś „przetrąciliśmy” na miejscu.
Festiwal Smaków Świata w Szczawnie-Zdroju przyciągnął do uzdrowiska w zeszły weekend nie tylko żarłoków, ale smakoszy najrozmaitszych potraw z wielu zakątków globu.
W porządku, niektórzy
mogli ponarzekać, jak jed-

na pani przy aucie z rybami prosto z Dziwnowa, że

„za bardzo wysmażona i
jakaś taka sucha”, albo

pewien starszy pan, że
„zrobiło się zbyt jarmarcz-

zadowolone. Po trzecie to
dobry pomysł na wspólne
(oczywiście z dzieciakami)
spędzenie czasu i oderwanie
najmłodszych od przeklętych
tabletów i smartfonów. I tak
moglibyśmy jeszcze wyliczać,
po czwarte, po piąte, po szó-

ste…. Tylko po co? Sami przekonajcie się, jak wyglądają
wycieczki.
Przed nami jeszcze 3 sobotnie wycieczki z serii „Dzień
dobr y gmino Walim”. Tu
ważna uwaga, musicie wiedzieć, że wędrówki zawsze

Red

Fot. użyczone (UG Walim)

Oderwijcie się wreszcie
choć na chwilę od telefonów

Niby nic oryginalnego,
prawda, a jednak warto
tym się zainteresować. Po
pierwsze dlatego, że program
każdej z wypraw wygląda
bardzo ciekawie, po drugie z
wycieczek, które już się odbyły, rodziny wracały wyłącznie

większości podobała się
taka formuła jedzenia na
ulicy. Co było widać po
całych rodzinach opychających się smakołykami z
całego świata.
Od specjałów kuchni tajskiej (nawet dobre), poprzez
uwielbiane przez Polaków
różne pizze i hamburgery,
po szaszłyki, zakręcone frytki, meksykańskie churrosy,
włoskie kluseczki, a na amerykańskich donatach kończąc. Jeśli przyjechaliście do
Szczawna komunikacją miejską, mogliście zapić pysznymi regionalnymi piwami.
Food trucków pojawiło się
naprawdę sporo. Ustawione
na deptaku przyciągały nie
tylko kolorowym wyglądem, ale przede wszystkim
zapachami. Gdy już w to
wsiąkliście, na pewno trudno wam było stamtąd wrócić
nie próbując różnych specjałów. Podobnie jak nam.
Zamiast niedzielnego rosołu
mogliście przecież postawić
na japoński ramen. Smakowało? Jeśli nie byliście,
a leci wam teraz ślinka na
samą myśl, czego mogliście
skosztować, już wiecie, że
kolejnej takiej imprezy nie
możecie odpuścić.

» Wycieczki w Walimiu startują co sobotę o godz. 11:00
z placu przed CORT „Akwarium” w Zagórzu Śląskim

WALIM

Sposobów na miłe i rodzinne spędzenie wakacji są
dziesiątki, jeśli nie setki. Niektórym z was trudno
się połapać we wszystkich propozycjach. Nas zainteresowała ta z niewielkiej gminy w Górach Sowich.
To wycieczki z przewodnikiem „Dzień dobry gmino
Walim”.

nie”. Dobra, rozumiemy te
pretensje, ale ogromnej
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odbywają się w weekend,
więc wymówki, że nie macie
czasu zabrać na nie swoich
pociech, możecie sobie „w
buty wsadzić”. Zachęcamy was, żebyście aktywnie,
ciekawie i wesoło spędzili
czas. Uczestnicy mają zapewnionych wiele atrakcji,

w tym mnóstwo wiedzy, a
także zabawy. Macie ochotę
na mnóstwo niecodziennych przeżyć, a także kawał
wiedzy, przekazanej w lekki
i sympatyczny sposób? Co
sobotę możecie wyruszyć
na inną wycieczkę. Ich plan
możecie sprawdzić na stronie

internetowej gminy Walim.
Grupy startują co tydzień o
godz. 11:00 z placu przed
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego „Akwarium” w
Zagórzu Śląskim. Co sobotę,
do końca wakacji, czekają na
was niezapomniane atrakcje!
Red
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HISTORIA NIEZNANA

» Widok Piaskowej Góry i Szczawienka. W centralnej części zdjęcia widoczna
fabryka lin, siatek i drutu (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzych)

Prosta historia drutem pisana
W 1822 roku przy Hohstraße 3 (obecnie ul. Pankiewicza) w Wałbrzychu bracia
Körner uruchomili fabrykę lin, siatek i galanterii ogrodowej (Schlesische Drahtgewebe- und Drahtgeflechte-Fabrik G.m.b.H). W dniu 15 kwietnia 1894 roku przedsiębiorstwo, jako spółka, zostało zarejestrowane w rejestrze handlowym pod
nazwą Schlesisches Metalldrahtgewebe- und Geflechtewerk Gebrüder Körner.
Miejsce przy Hohstraße
szybko okazało się za ciasne
dla dynamicznie rozwijającej
się fabryki. Dlatego w 1899
roku zakupiono grunty orne
na Piaskowej Górze (Sandberg), w pobliżu budowanej
linii tramwajowej. Już 3 lata
później powstały tu nowe
budynki fabryczne. W latach
1906-1912 wzniesiono następne obiekty nowego zakładu. W latach 1915-1923 miała miejsce kolejna rozbudowa
fabryki, w tym przebudowa
powstałych wcześniej obiektów. W 1920 roku właściciele
zdecydowali o zamknięciu
starej fabryki przy Hohstraße
i przeniesieniu całej produkcji
do nowego zakładu na Pia-

skowej Górze, przy obecnej
ul. Długiej.
Stara fabryka w Śródmieściu i nowa na Piaskowej
Górze, to nie jedyne obiekty
należące do spółki. Przy Albertistraße 15 (później ul. Buczka,
obecnie ul. Brzechwy) mieścił
się salon wystawienniczy zakładu i wzorcownia. Tak na
marginesie warto wspomnieć,
że dzisiaj w tej kamienicy
działa pracownia pobliskiego
Teatru Lalki i Aktora, w której
wykonywane są modele lalek,
a także szyje się dla nich stroje
sceniczne. Z listu sporządzonego w 1908 roku na papierze firmowym fabryki wynika,
że do zakładu należało jeszcze jakieś gospodarstwo w

Szczawnie-Zdroju (Ober-Salzbrunn, Auenstr. 175), ale jak
na razie nie udało się ustalić
jego aktualnego adresu. Na
terenie fabryki były jeszcze
trzy budynki: mieszkalno-biurowy, mieszkalny i altanka,
ale o nich będzie później.
Wróćmy do fabryki przy
obecnej ul. Długiej. Sporo informacji na jej temat dostarcza
nam dr Hans Peter Pohlmann
(dalej Peter), urodzony 30
stycznia 1933 roku w klinice
Eppena w Wałbrzychu (obecnie ul. Matejki 5a). Jego ojciec
Hans E. Pohlmann zarządzał
fabryką lin i siatek przez kilka
lat, dlatego jego wspomnienia
są bezcenne. Hans Pohlmann
studiował w Gdańsku i w

Marburgu. Po zakończeniu
studiów przyjechał do Wałbrzycha, gdzie podjął pracę
w Deutsche Bank. W dniu 28
kwietnia 1932 roku ożenił się
z Romaną Fiebig. Uroczystość
odbyła się w kolegiacie Matki Bożej Bolesnej i Świętych
Aniołów Stróżów. Romana
była córką Kurta Fiebiga, właściciela fabryki konstrukcji
i wyrobów stalowych przy
ówczesnej Scheuerstrasse
(obecnie ul. Konopnickiej,
przy skrzyżowaniu z ul. Nowy
Świat). Dodam jeszcze, że w
1922 roku Kurt Fiebig wybudował na Szczawienku filię
zakładu, która po II wojnie
światowej funkcjonowała
jako oddział Huty Karol, póź-

niejszego Wamagu (Oddział
Konstrukcji Stalowych Szczawienko, potocznie Fibig). Ale
to temat na inną opowieść.
Peter Pohlmann wspomina,
że jego rodzice poznali się w
klubie tenisowym w Szczawnie-Zdroju, gdzie oboje przez
dłuższy czas grywali w tenisa.
Jego mama, Romana, prawdopodobnie wygrała ostanie przed II wojną światową
mistrzostwa Śląska w tenisie
kobiet, ale to wymagałoby
dodatkowego potwierdzenia.
Krótko przed ślubem rodziców
Petera jego ojciec został mianowany zarządcą bankrutującej fabryki lin, siatek i drutu
na Piaskowej Górze. Z tego
powodu musiał nawet skrócić

podróż poślubną do Wenecji,
co w obliczu wielkiego kryzysu gospodarczego Niemiec,
który odciskał swoje piętno
również na tej fabryce, nie
było niczym nadzwyczajnym.
Kilka lat później Hans Pohlmann przejął spółkę, która
zaczęła działać pod nazwą
„Schlesische Drahtgewebeund Drahtgeflechtefabrik,
Hans Pohlmann KG”.
Jak wspomina Peter, teren
fabryki z przyległościami sięgał od wschodu do Waldenburger Straße (obecnie ul.
Wrocławska), gdzie mieścił się
przystanek linii tramwajowej z
Wałbrzycha do Szczawienka
(Haltestelle Seitendorfer Weg).
Południową granicę stanowiła
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droga z Poniatowa (Seitendorf) do Górnego Szczawna
(Ober Salzbrunn). Od zachodu
znajdowały się rozległe pola
uprawne, a granicą północną
był nasyp linii kolejowej ze
Szczawienka do Szczawna-Zdroju. Cały teren zakładu,
jak przystało na fabrykę lin,
siatek i drutu, był otoczony
ogrodzeniem z siatki.
Początkowo rodzina Pohlmannów mieszkała w domu
Kurta Fiebiga przy Scheuerstraße. W 1934 roku przeniosła się na Piaskową Górę, do
mieszkania na II piętrze dużego domu przy fabryce. Był to
budynek mieszkalno-biurowy,
który istnieje do dzisiaj (Długa
2). Obok znajdował się dużo
mniejszy budynek mieszkalny
(obecnie Długa 2a) połączony z garażami i stajniami, w
którym na I piętrze mieszkał
majster Klose z rodziną, a na
drugim kierowca właścicieli
fabryki – Seidel z żoną i córką
Ewą. W parku przy domu była
też altanka (Gartenhaus). Stała
między basenem, brodzikiem
dla dzieci i tarasem z ogródkiem skalnym. Między domem
a altanką znajdował się ogród
owocowo-warzywny, ogród
różany, sad owocowy oraz
szklarnia.
W czasie wojny na południe od fabryki znajdował
się obóz dla zagranicznych
pracowników przymusowych
(późniejszy areszt). Ze względu na znaczne zmechanizowanie fabryki i konieczność
obsługi maszyn przez wykwalifikowanych robotników,
nie zatrudniano w niej prawie
żadnych jeńców wojennych.
Pod koniec wojny fabryce
przydzielono dwóch Włochów

i jednego Francuza (M. Pascal). Ten ostatni uczył Petera
języka francuskiego. Tuż przed
zakończeniem wojny drogą
wzdłuż zakładu przepędzano
więźniów ze wspomnianego
obozu w kierunku Szczawna-Zdroju. Peter na długo
zapamiętał scenę, gdy jeden
ze strażników dotkliwie pobił
jednego z więźniów, który
nie mógł iść dalej o własnych
siłach.
A co działo się w fabryce po
zakończeniu II wojny światowej? Na początku lata 1945
roku Rosjanie zdemontowali
park maszynowy. Zmuszeni do demontażu niemieccy
pracownicy fabryki pracowali dzień i noc. W ciągu
tygodnia prawie wszystkie
maszyny i urządzenia zostały wywiezione na wschód.
Pierwszym polskim administratorem firmy był Nabielic,
który ze swoją żoną i córką
Martą zajął mieszkanie na I
piętrze budynku mieszkalno-biurowego, pod rodziną
Pohlmannów. Pewnych informacji dostarczają nieliczne
artykuły opublikowane w
lokalnej prasie. Redaktor J.
Szefer w artykule „Świat potrzebuje lin” opublikowanym
w Trybunie Wałbrzyskiej 28
marca 1963 roku napisał, że
polska historia „Lin i Siatek”
rozpoczęła się w 1947 roku.
W pierwszym roku działalności wyprodukowano 456 ton
towaru (w tym aż 339 ton
lin). W 1963 roku było to już
ośmiokrotnie więcej towaru
o wartości 50 mln zł. Aby
zobrazować skalę produkcji,
redaktor Szefer użył takiego
przykładu: „codziennie fabryka otrzymuje wagon mate-
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» Fragment papieru firmowego fabryki, przedstawiający m.in. pierwszy zakład
w Śródmieściu i nowy na Piaskowej Górze (Fot. Zbiory Piotra Frąszczaka)

riału (mowa tylko o metalu,
nie licząc drzewa na szpule,
smarów, opakowań itp.) i w
zamian za to wysyła w kraj
dwa wagony atrakcyjnych
produktów – lin i siatek”.
W opisywanym 1963 roku
trwała przebudowa zakładu.
W 1969 roku wysłano do
Czechosłowacji 50 ton pierwszej partii wałków giętkich
(używanych w przemyśle motoryzacyjnym), a 10 lat później
miesięcznie eksportowano
ponad 140 ton tego produktu.
Przenieśmy się na chwilę na
Górny Śląsk, do Zabrza, gdzie
w połowie XIX wieku Adolf
Deichsel uruchomił warsztat
powroźniczy, zatrudniając
w nim na początek 4 pracowników. Wkrótce obok lin
konopnych zaczął produkować liny stalowe z drutów o
wytrzymałości ok. 60 kg/mm
kw. Pierwszą drucianą linę
wykonał na potrzeby kopalni
Królowa Luiza. Zakład szybko
się rozrastał poszerzając asortyment, wprowadzając nowe
metody hartowania drutów,
zwiększając wytrzymałość lin.

Dodam jeszcze, że w 1940
roku zatrudnienie wynosiło
około 1700 osób! Po wojnie
zakład kontynuował działalność. Dlaczego o tym wspominam? Bo nadszedł 1972
rok, gdy na bazie zakładu w
Zabrzu utworzono Śląskie
Zakłady Lin i Drutu „Linodrut”, w skład których weszły
zakłady w Zabrzu, Sosnowcu,
Bytomiu i... a jakże, w naszym
Wałbrzychu, właśnie ten z
ulicy Długiej.
Jak można przeczytać w
artykule „Linodrut eksportuje”
opublikowanym w Trybunie
Wałbrzyskiej w dniu 20 lutego
1979 roku: „Wałbrzyski oddział zabrzańskiego Linodrutu
staje się powoli poważnym
eksporterem swoich wyrobów do krajów strefy dolarowej. Zawdzięcza to przede
wszystkim jakości i terminom
dostaw. Dyrektor Teodor Sroka
poinformował, że 99 proc
produkcji lin dla przemysłów
okrętowego, budowlanego
oraz wałków giętkich dla
przemysłu motoryzacyjnego
wychodzi z zakładu z atestem.

Nie ma mowy o jakiejkolwiek
fuszerce. Każda partia dostarczanego drutu jest wszechstronnie badana i jeżeli nie
odpowiada normom, zostaje
zwrócona producentom. Np.
w styczniu zwrócono 68 ton
drutu z wadami”. Większość
lin dostarczano wówczas do
RFN, Francji i Włoch.
Przyszły lata 90. Zmiany
gospodarcze i polityczne sprawiły, że zakłady w Zabrzu,
Sosnowcu, Bytomiu oraz Wałbrzychu usamodzielniły się. Po
roku 1999, do marca 2011,
wałbrzyski zakład funkcjonował pod szyldem firmy
Frezpol. Na początku kwietnia
2011 r. Tygodnik Wałbrzyski
informował, że po przeniesieniu produkcji do zakładu
w Świdnicy w budynkach
fabrycznych powstanie galeria
handlowa. Tak zakończyła
się historia fabryki lin, siatek
i drutu. Po 189 latach działalności (w tym ponad 100
na Piaskowej Górze) zakład
zakończył działalność.
Jak wygląda dzisiaj teren
dawnej fabryki na Piasko-

wej Górze? Na byłym terenie
zakładu, patrząc od strony
zachodniej znajdują się: hurtownia budowlana, dyskont,
sklep z wyposażeniem wnętrz.
W najbardziej charakterystycznym budynku stojącym
wzdłuż ulicy Długiej działa
sklep sportowy, laboratorium
analityczne i warsztat samochodowy („od podwórka”). W
ostatnim czasie dwa budynki
mieszkalne zostały zakupione
przez lokalnego przedsiębiorcę, który aktualnie prowadzi
w nich remont.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Stein E., „Das Buch der Stadt
Waldenburg in Schlesien”, Deutscher
Kommunal Verlag G.m.b.H. , Berlin-Friedenau 1925;
2.Trybuna Wałbrzyska nr 13 (453) z
28.03.1963 r.;
3.Trybuna Wałbrzyska nr 8 (1237) z
20.02.1979 r.;
4.Tygodnik Wałbrzyski nr 14 z
04.04.2011 r.;
5.www.boehm-chronik.com, Pohlmann
P. H, Meine Kindheit in Sandberg
(dostęp 04.08.2020);
6.www.gliwiczanie.pl/reportaz/deichsel/
deichsel.htm (dostęp 05.08.2020);
7.www.polska-org.pl (dostęp
04.08.2020).

» Fabryka lin i siatek na Piaskowej Górze, na początku lat 20. XX wieku (Fot. Stein E., “Das Buch der
Stadt Waldenburg in Schlesien”, Deutscher Kommunal Verlag G.m.b.H., Berlin-Friedenau 1925)

Fot. Filharmonia Sudecka
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» Józef Wiłkomirski zmarł, a my pytamy:
jak to, przecież zawsze był?!

Nie umiera ten, kto…
… trwa w sercach i pamięci naszej. Te słowa
często rozpoczynające nekrologi są wyrazem
nadziei na trwanie po śmierci zarówno we wspomnieniach najbliższych, jak i w rzeczach, dokonaniach, które po sobie zostawimy. Józef Wiłkomirski zmarł, a my pytamy: jak to, przecież
zawsze był?!
Przed nami uroczystości
zaplanowane w Wałbrzychu przed odprowadzeniem
prochów Maestro na miejsce
spoczynku na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Zwróciliśmy się do muzyków
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, do tych,
którzy noszą w sobie pamięć
o trwającej ponad ćwierć wieku artystycznej współpracy z
artystą, z prośbą o osobiste
wspomnienia.
Moje wspomnienie o dyrektorze Józefie Wiłkomirskim
rozpoczyna się w 1978 r., kiedy
zaczynałam moją przygodę z
muzyką i udałam się na egzaminy wstępne do Szkoły
Muzycznej I st. w Wałbrzychu.
Wszystko przebiegło pozytywnie i miałam nadzieję, że
niedługo zacznę naukę gry na
fortepianie. Jakież było moje
zdziwienie, kiedy mój tato po
rozmowie z dyrektorem Józefem Wiłkomirskim oznajmił
mi, że bardzo dobrze zdałam
egzaminy wstępne i jestem
przyjęta do klasy… skrzypiec.
Ponoć dyrektor oznajmił mojemu tacie, że z tak dobrym
słuchem powinnam grać na
skrzypcach, żeby iść w ślady

jego siostry Wandy. W ten sposób pan Wiłkomirski wpłynął
na moje życie i rozpoczął moją
przygodę ze skrzypcami. Po
ukończeniu studiów los kolejny
raz postawił na mojej drodze
dyrektora Wiłkomirskiego,
gdyż zapragnęłam pracować
w Filharmonii Sudeckiej. Tak
też się stało. Zostałam przyjęta,
a dyrektor Wiłkomirski stał się
moim pierwszym pracodawcą.
W późniejszym okresie decyzje pana Wiłkomirskiego nadal
wpływały na życie artystyczne
oraz osobiste „jego muzyków”.
Kiedy przyjął do orkiestry puzonistę, który został moim mężem, mogę z całą pewnością
stwierdzić, że zawdzięczam
Józefowi Wiłkomirskiemu bardzo wiele.
Moje osobiste wspomnienia
o dyrektorze Wiłkomirskim to
tylko niewielka cząstka jakże
bogatego artystycznie i wartościowego, długiego życia
Wielkiego Człowieka.
(Elżbieta Stecka – II
skrzypce)
W grudniu 1978 r. na ostatnim roku studiów przyjechałam do dyrektora Wiłkomirskiego spytać o pracę na pół etatu
od września 1979 r. Tak mnie

„zabajerował”, że wyszłam z
podpisaną umową od stycznia
1979 r. na cały etat. Jak wychodziłam z gabinetu, to dyrektor
Wiłkomirski powiedział – „dasz
radę, aniołeczku” i miał rację,
bo pracuję do dzisiaj. (Magdalena Wawrzkowicz – I
skrzypce)
Moje pierwsze spotkanie
z dyrektorem miało miejsce
około 15 czerwca 1979 r. Zapamiętałem go wtedy jako
energicznego, bystrego człowieka w jasnym garniturze
… była to wtedy rozmowa
kwalifikacyjna.
Zespół wtedy tworzyli głównie młodzi ludzie z całej Polski
– średnia wieku była poniżej
trzydziestki, przeważnie nie
mający większego doświadczenia w muzyce symfonicznej.
Muzyków, którzy wcześniej
grali w orkiestrze, było mało
– były to osoby ze Społecznej
Orkiestry Symfonicznej w Wałbrzychu oraz kilkoro z filharmonii i opery we Wrocławiu.
Maestro miał swój styl
prowadzenia prób. Na próbach zwracał się do nas per
„aniołeczku”. Wszyscy muzycy,
którzy go znali, zapamiętają
„Aniołeczku – co grasz!” lub

„Ja ci tam pstryknę”, które
to [zawołanie] zawsze miało
miejsce w nierównym pizzicato. Piękne było też „Aniołeczki
– to skandal, jak można tak
grać, przecież wszyscy jesteście
magistrami”.
Na pewno był świetnym
dyrygentem i myślę, że gdyby
chciał, to byłby dyrygentem
światowej sławy. Znakomicie
prowadził wszelkie akompaniamenty. Był silną osobowością – na próbach starał
się narzucić solistom własną
interpretację. Jedni się na to
godzili, drudzy nie. W trakcie
koncertów szedł za solistą
jak cień. Miał taki dar, właściwie intuicję, że często potrafił
przewidzieć, co solista może
w trakcie koncertu zmienić.
Kiedyś nasz dyrektor wraz z
naszą orkiestrą akompaniował
pewnemu pianiście jeden z
koncertów klasyków wiedeńskich (nazwisko kompozytora
uleciało mi z pamięci). Był to
austriacki pianista i do tego też
jeden z habsburskich pretendentów do tronu cesarskiego
w Wiedniu. Nic nie zapowiadało na próbach tego, co będzie
się działo na koncercie. W
trakcie gry na solistę przyszła

silna trema. Książę zaczął się
mylić, i to tak, że w panice
cofał się lub przeskakiwał do
przodu do różnych miejsc w
utworze. Jak to nasz dyrektor
ogarnął, tego nie wiem, ale
bezbłędnie i za każdym razem
potrafił wskazać muzykom z
pierwszych pulpitów, gdzie
solista aktualnie wznawiał
grę. W ten sposób kilkukrotnie
zażegnał katastrofę i w ciągu
paru chwil cała orkiestra już
podążała nowym tropem. I tak
koncert szczęśliwie ukończyliśmy razem i do tego w tym
samym miejscu.
Często się zdarzało, że
oprócz dyrygowania dyrektor
chciał jeszcze w trakcie koncertu powiedzieć do publiczności
kilka słów związanych z programem. Warto pamiętać, że
Maestro był świetnym mówcą
i erudytą. Posiadał ogromną
wiedzę nie tylko z zakresu
literatury, kultury i sztuki.
Potrafił to wykorzystać w komentarzu słownym w trakcie
prowadzonych przez niego
koncertów. Widać było, że jest
to starannie przygotowane.
Zapamiętałem z przełomu lat
80. i 90. koncert symfoniczny,
który towarzyszył międzynarodowej konferencji lekarzy. Całą
prelekcję dyrektor wygłosił
wtedy płynnie po angielsku i to
z pamięci (pamięć miał zawsze
świetną). Nie była to żadna
wersja skrócona – mówił do
zgromadzonych tam lekarzy
ok. 20 minut, a oni słuchali
tego z zainteresowaniem.
Na koniec jedno zdarzenie
i to pozamuzyczne – w latach
90. Maestro miał poprowadzić
koncert w Goerlitz z tamtejszą orkiestrą symfoniczną.
Ponieważ obsada orkiestry
wymagała zwiększenia, więc
do współpracy w koncercie
zaproszono między innymi
moją koleżankę skrzypaczkę
i mnie. Wtedy była śnieżna,
mroźna zima i ktoś musiał
nas tam zawieźć. Dyrektor nie
korzystał z auta i do filharmonii
jeździł miejskim autobusem,
więc już jako kierowca odpadł. Koleżanka auto miała,
ale w zimie wolała powierzyć
swój los w moje ręce. Z kolei
ja auto miałem, ale z takim
defektem, że nie za każdym
razem się uruchamiało. Jak to
bywa, w momencie najmniej
odpowiednim, po drodze,
na parkingu auto odmówiło
posłuszeństwa. Nie pomogło
walenie szczotką do zamiatania w rozrusznik ani wszelkie
inne zaklęcia. Po prostu koniec. Dobrze, że akurat trafiło
na Maestro, który bez chwili
wahania zaproponował, że
spróbuje popchnąć razem z
koleżanką auto. Dyrektor i ko-

leżanka mieli krzepę, po paru
chwilach pchania po lodzie i
śniegu auto odpaliło i mogliśmy kontynuować podróż. Na
próbę zdążyliśmy.
(Jerzy Birula – altówka)
Drzwi do gabinetu dyrektora
Wiłkomirskiego dla muzyków
zawsze stały otworem. I to
często także po to, by móc się
zwierzyć z całkiem osobistych
problemów. Od czasu, kiedy
na świecie pojawiła się ukochana córka Maestro Wiosna,
w gabinecie pojawiły się także
dzieci muzyków, którzy w tym
czasie byli na próbie. Dyrektor
rozstawiał przed nimi prawdziwą kocią orkiestrę – figurki
kotów z instrumentami, wśród
których był także kot dyrygent – i z zapałem opowiadał
zafascynowanym dzieciakom
muzyczne baśnie. Moje obie
córki też tam siadywały…
(Krystyna Swoboda – organizator pracy artystycznej
Józef Wiłkomirski to ikona
życia kulturalnego w Wałbrzychu. Wielka osobowość i człowiek o niebywałej charyzmie.
„Nie ma rzeczy ważniejszych
od pracy dla ludzi i od tego,
ile możemy dać innym ludziom” tak często powtarzał
i dla kultury muzycznej Wałbrzycha zrobił bardzo wiele.
Prowadząc przez 27 lat Filharmonię Sudecką działał na
rzecz rozwoju kultury, a ten
rozwój realizował także przez
działalność edukacyjną na
rzecz dzieci i młodzieży. Mini
koncerty w formie audycji muzycznych, regularnie organizowane koncerty symfoniczne
dla uczniów szkół podstawowych oraz „Baśnie muzyczne”
skierowane do przedszkolaków, oparte na oryginalnych,
specjalnie napisanych przez
Józefa Wiłkomirskiego tekstach. Miał ogromną łatwość
pisania dla dzieci, już same tytuły baśni wywoływały śmiech
np. „Franula-Dziumdziula”,
„Trzask-Prask i Tramtadracki”. Baśnie miały za zadanie
uwrażliwić małych słuchaczy
na dźwięk muzyki, pokazać,
jak ważną rolę w życiu pełni.
Nawet bohaterowie mieli
muzyczne imiona: Wiolinka,
Basik i Notinki. To była jedna
z wielu zasług na płaszczyźnie
edukacyjnej tego wybitnego
wałbrzyszanina.
Niezwykła postać, wspaniały
erudyta z ogromnym poczuciem humoru, pamiętamy jego
cudowne opowieści nie tylko
o kompozytorach, ale także
o ludziach, których spotkał, o
zdarzeniach czy jego podróżach po świecie. Artysta, za
którym będziemy tęsknić.
(Organizatorka audycji muzycznych)
Opr. (red)
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Okiem gracza

Świat Teyvat nadchodzi

SKN

CHALLENGER

Jesteście już nieco znudzeni przemierzaniem dobrze poznanych
krain oraz robiąc te same czynności, grając w tak popularne
MMORPG jak „World of Warcraft”, „Elder Scrolls Online”, „Black Desert Online”
czy „Guild Wars 2”? Macie nadzieję na powiew świeżości? A może jesteście fanami anime?

fabułą, przy czym każda z tych
postaci posiada unikalne zdolności. W Becie dostępnych
było jedynie 18 sprzymierzeńców, ale w pełnej wersji ma
być ich aż 30. Będzie z czego
wybierać. Gra ma się ukazać
na PC, PS4, Nintendo Switch
i urządzeniach mobilnych, tak
więc wymagania sprzętowe
nie powinny sprawiać nam
żadnych problemów. Pozostaje tylko zapiąć pasy i cierpliwie
czekać, aż świat Teyvat otworzy przed nami swoje drzwi.
„Venegeur” SKN Challenger

Prawnik radzi
Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, to
zgodnie z art. 673 k.c. zarówno wynajmujący, jak i
najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem
terminów umownych (wskazanych w umowie), a
dopiero w razie ich braku muszą przestrzegać terminów ustawowych.
Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny
w odstępach czasu dłuższych
niż miesiąc, najem można
wypowiedzieć najpóźniej na
3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; kiedy czynsz jest płatny

miesięcznie – najem można
wypowiedzieć na miesiąc
naprzód na koniec miesiąca
kalendarzowego; jeśli czynsz
jest płatny w jeszcze krótszych
odstępach czasu – najem
można wypowiedzieć na 3 dni
naprzód; natomiast gdy najem jest dzienny – najem moż-

UWAGA KONKURS
Restauracja A’propos w Wałbrzychu zaprasza do siebie, a
my wraz z nią zachęcamy was do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest przepyszna pizza Putanesca
(ciasto rzymskie Deli, sos pomidorowy, mozzarella, prosciutto
cotto, pieczarki, oliwki). Rzecz jasna nie jedna, a 5 „placków”.
Co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt zjeść smaczny posiłek?
Głównie chodzi o udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie
konkursowe. Zerknijcie na fotografię obok. W jakiej dzielnicy
Wałbrzycha znajduje się Pizza Deli? Poprawne odpowiedzi
należy wpisać do kuponu, wyciąć go i pokazać w restauracji.
Do wygrania jest 5 sztuk pizzy Putanesca. Ale uwaga, każdy ze
zwycięzców otrzyma tylko jedną pizzę. Kto pierwszy, ten lepszy.
Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z
gazety w Restauracji A’propos przy ul. Wieniawskiego w
Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (12 sierpnia) do
piątku (14 sierpnia) w godz. 13:00 – 18:00. Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

na wypowiedzieć na 1 dzień
naprzód. Jeżeli natomiast czas
trwania najmu jest oznaczony,
zarówno wynajmujący, jak i
najemca mogą wypowiedzieć
najem (czyli zakończyć go
przed ustalonym terminem)
w wypadkach określonych w
umowie. Jeśli zatem w umo-

wie nie wskazano żadnych
zdarzeń, które uprawniałyby
strony do złożenia wypowiedzenia, obowiązuje ona do
upływu umówionego terminu.
Inaczej jest w wypadku
najmu lokalu na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie takiej
umowy uregulowano w art.
688 k.c., zgodnie z którym
gdy czynsz jest płatny miesięcznie, najem lokalu można
wypowiedzieć najpóźniej na
3 miesiące naprzód na koniec
miesiąca kalendarzowego.
Trzeba jednak wiedzieć, że
przepis ten stosuje się do
najmu lokali użytkowych, a w
wypadku najmu lokali mieszkalnych – tylko wówczas, gdy
wypowiedzenia dokonuje
najemca.

Jeśli to wynajmujący chciałby wypowiedzieć umowę
najmu lokalu mieszkalnego
– zarówno zawartą na czas
oznaczony, jak i nieoznaczony
– obowiązują go restrykcyjne
przepisy chroniące najemców.
Wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela mieszkania jest dopuszczalne jedynie
w sytuacjach wskazanych
w art. 11 Ustawy o ochronie praw lokatorów. Ustanawianie w umowie innych
terminów wypowiedzenia w
powyższych sytuacjach (wymieniono je w art. 11 ust. 2)
będzie bezskuteczne, chyba że
byłyby one korzystniejsze dla
najemcy (czyli dłuższe).
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawne-

Fot. użyczone (Adam Daraż)

lub na początku września, ale
konkretnej daty jeszcze nie
widać.
A teraz o samym tytule.
Genshin Impact bardzo przypomina znaną nam już grę
„The Legend of Zelda: Breath
of the Wild” nie tylko pod
względem samej grafiki, ale
także całego otwartego świata. Dużą zmianą względem
tytułów z tego gatunku jest
wprowadzony system drużynowy. Polega na aktywnej
rekrutacji grywalnych członków zespołu podążając wraz z

Fot. materiały prasowe (www.gamereactor.pl)

Jeżeli tak, to już niedługo
dostaniecie szansę, żeby wypróbować najnowszy tytuł
gatunku open world RPG –
Genshin Impact.
Zapowiadana już w 2019
roku gra stopniowo zyskiwała
coraz to szersze grono fanów,
aż do konferencji Sony, na
której została lepiej przedstawiona. To właśnie wtedy
wybiła się i została uznana
za graficzną „perełkę” oraz
jedną z ważniejszych premier
trzeciego kwartału. Gra ma
się ukazać pod koniec sierpnia

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

KUPON
W jakiej dzielnicy Wałbrzycha znajduje się
Pizza Deli?

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

Nagroda do odebrania w restauracji A’propos w Wałbrzychu
przy ul. Wieniawskiego 82
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Fot. Tomasz Czeleń

» Wyprawa rowerowa na Chełmiec
może wielu zaskoczyć

Rower jest OK

Kręcenie wokół Chełmca
Dziś będzie wycieczka dla miłośników rowerów górskich. Dla
szukających spokojnej wycieczki i dla ambitnych, żądnych adrenaliny i wykonania zadania z gwiazdką. Bardzo wielu z was
pewnie już tę trasę zna, tak samo jak wielu mnie zaskakuje, że
jeszcze nigdy tak nie jechało. Pora, aby poznali ją ci, którzy jej
jeszcze nie znają.
Na start wybieramy podwałbrzyski Lubomin. Ten sam,
z którego prowadzi najpopularniejszy szlak na Trójgarb. Przy głównej drodze

odnajdujemy niebieski szlak
rowerowy, którym udajemy
się w kierunku przeciwnym
do wspomnianej góry. Skręcając z ul. Głównej jedziemy

UWAGA KONKURS

Nie pozostaje nam nic innego, jak w kolejnym tygodniu
zaprosić was na lunch. Oczywiście na nasz koszt. Możecie wygrać smaczny posiłek w Kryształowej – Gospodzie Kuflowej w
Świdnicy. Jeśli jeszcze nie skosztowaliście w tej restauracji dań
czeskiej kuchni i nie poczuliście atmosfery znanych i lubianych
praskich gospód, w których czas płynie inaczej, a życie powoli i
bezstresowo, nic straconego. Co trzeba zrobić, żeby zjeść pyszny
lunch? Po pierwsze dobrze odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zerknij na fotografię obok. Jaki obiekt odwzorowuje zaprezentowany na zdjęciu model budowli? Nagrodami dla osób
znających poprawną odpowiedź jest 15 zestawów smażonego
sera. Poprawne odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć
i przyjść z nim do restauracji. Ale uwaga, każdy z 15 zwycięzców otrzyma tylko jeden zestaw. Na miłośników dobrego
jedzenia i posiadaczy kuponów z gazety w Kryształowej –
Gospodzie Kuflowej w Świdnicy przy ul. Równej 3 czekają
od środy (12 sierpnia) do niedzieli (16 sierpnia) od godz.
12:00. Oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

w kierunku zabudowań nad
drogą i wyjeżdżamy łagodnie pod górę w polną drogę
na zbocza góry Kamienistej.
Warto po drodze, choćby na

chwilę przystanąć, by zrobić
sobie zdjęcie na tle naszych
jakże charakterystycznych
szczytów – Chełmca z jednej
strony i Trójgarbu z drugiej.

Przyjemną polną drogą po
kilku minutach dotrzemy do
skrzyżowania z czerwonym
szlakiem, który znajduje się w
lesie, blisko kompleksu Dwo-

rzysko. Kto ma ochotę, jedzie
niebieskim odwiedzić stadninę koni, reszta czerwonym
jedzie w prawo Aleją Spacerową. Po chwili niewielkiej
wspinaczki dojeżdżamy do
fantastycznej polany z wiatą
turystyczną u stóp Chełmca. Idealne miejsce na krótki
odpoczynek, bo po przerwie
lekko, ale przez dłuższą chwilę
jedziemy w górę trzymając się
cały czas czerwonych znaków
szlaku. Po drodze mijamy
wiatę turystyczną w okolicach
byłej Kopalni Dawid. To ta,
po której do dziś dumnie stoi
Szyb Tytus na Konradowie.
Warto poczytać jej historię.
Jadąc dalej po ok. 4 km docieramy do zabudowań Boguszowa-Gorc. Przy asfaltowej
drodze jest zapowiedziane
zadanie z gwiazdką. Ambitni i
szukający górskich konkretów
skręcają w lewo, by wjechać
po chwili na inny czerwony
szlak rowerowy i skręcając
ponownie w lewo stromo pod
górę w las, wjechać na Chełmiec Mały, zboczem Chełmca
przez Rosochatkę zjechać drogą w dół, objechać stadion na
Górze Parkowej i dalej za czerwonymi znakami objechać
dookoła Mniszek (możecie też
zielonym szlakiem wjechać na
szczyt) i wrócić w miejsce, w
którym zjechaliście ze szlaku
od Szczawna).
Nie szukający tak mocnych
wrażeń, na asfaltowej drodze
zamiast w lewo, jadą w prawo, by przez zabudowania
Lubominka dojechać do zielonego szlaku pieszego, którym
przez pola dojedziecie do
drogi 376, którą zjedziecie do
Lubomina i domkniecie pętlę.
Na wycieczkę spokojnie
możecie się wybrać z dziećmi,
które przejadą samodzielnie
ok 12 km. Trasa z gwiazdką –
raczej dla zaawansowanych.
Miłej jazdy!
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaki obiekt odwzorowuje zaprezentowany na
zdjęciu model budowli?

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

Nagroda do odebrania w Kryształowej – Gospodzie
Kuflowej w Świdnicy przy ul. Równej 3
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STREFA ROZRYWKI

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

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

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
1 – drapieżny koci kapitan
3 – pasiasta rzeka
5 – uznany pieniądz
7 – na oczach lub na stopach
9 – miś, co zawsze śpiewać chciał
Pionowo:
2 – latająca lub poranna
3 – młody niewierny na tropach yeti
4 – blaszany w uchu
5 – niedźwiedzia część zbroi
6 – nie pal bez i w górach
8 – Indianin na głowie
9 – potrójny węgiel z butami

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
5 - córka Mazura z Mazur - Ilona
6 - kiepskiej jakości strefa zbiornika wodnego - dno
7 - naczynie, bezcenna cenzurka z Ministerstwem Edukacji
na początku - menzurka
10 - węgierski z Jackiem - placek
13 - kwiat z paliwem - Lotos
14 - na nogę, ale angielskie - but
Pionowo:
1 - nie lewica ze Stali i Reprezentacji - Prawica
2 - domy z golasami - chałupy
3 - sekwencja na szynach - kolej
4 - warzywna gra - pomidor
8 - PRL-owska dostawcza rzeka - Nysa
9 - góry z rybą - Karpaty
11 - zdradliwa krawędź - kant
12 - potocznie zlekceważ, choć w głowie - olej
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NASI ULUBIEŃCY

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

Te pieszczochy mają piękne oczy!
Są pierwsze efekty naszej akcji. Wiemy, że niektóre psiaki znalazły już swój
nowy dom. Nawet nie wiecie, jak się cieszymy. Takie wiadomości jeszcze bardziej napędzają nas do tego, żeby namawiać Was, drodzy Czytelnicy, do adopcji
czworonogów. O to chodzi w kampanii, którą prowadzimy razem ze Schroniskiem dla Zwierząt w Wałbrzychu.

Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.09.2018

Azor przeszedł operację nogi, następnie jej
amputację. Pomimo braku jednej kończyny,
porusza się bardzo dobrze. Jest to psi senior,
a starość powoli zaczyna mu doskwierać.

BRUNO, nr ewidencyjny 140/20
Wiek: 14 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
26.06.2020

Staruszek Bruno to spokojny, pogodny,
duży pies. Przeszedł operację wycięcia
guza w okolicach klatki piersiowej, dziś
dochodzi do pełni zdrowia.

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

Mela to duża suczka, która po przyjęciu
chorowała trochę w schronisku. Nie lubi
towarzystwa głośnych psów, więc szukamy dla niej odpowiedniego domu.

BATMAN, nr ewidencyjny 80/20
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
26.06.2020

Młody kocurek Batman poleca się do adopcji – jest wesoły, chętnie bawi się z ludźmi,
zachowuje czystość wokół siebie. Szukamy
dobrego i kochającego domu.

HANIA, nr ewidencyjny 26/20
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
07.02.2020

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

SZIWA, nr ewidencyjny 103/20
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
13.07.2020

Kocica Sziwa trafiła do schroniska z połamaną tylną nogą, którą ostatecznie trzeba było
amputować. Porusza się bez problemów,
szuka dobrego i kochającego domu.

BOLEK, nr ewidencyjny 216/19
Wiek: 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
24.07.2019

Bolek jest cudownym psim przyjacielem,
uwielbia ludzi, a także dzieci. Niestety
jego życie nie było dobre, obecnie boryka
się z nowotworem.

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

Babcia Jadzia – stara kotka, która pomimo wieku nadal chętnie się bawi, jest
ciekawska otoczenia, potrzebuje kontaktu z człowiekiem. Poleca się do adopcji!

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

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

AZOR, nr ewidencyjny 258/18
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program tv

Piątek

20:05
TVN

sobota
22:30

14 - 20 sierpnia 2020
Poniedziałek

20:45
TVP2

20:05

Siódmy syn
ﬁlm fantasy, Kanada, Wielka Brytania, USA, Chiny, 2014

POLSAT

Przed laty Mistrz Gregory stoczył pojedynek
z okrutną Mateczką Malkin. Wojownikowi udało
się zażegnać zagrożenie ze strony zła. Z czasem
jednak wyszło na jaw, że popełnił on błąd,
okazawszy litość pokonanej królowej wiedźm.
Żądna zemsty kobieta powraca potężniejsza
i jeszcze bardziej niebezpieczna. Ponownie
może jej się przeciwstawić bohater z przepowiedni: siódmy syn siódmego syna. Tylko on
dysponuje nadludzką siłą mogącą uratować
świat przed zagrożeniem ze strony zła.

1920 Bitwa
Warszawska
TVP 1

Sobota

22:15

Z tatą czy z mamą 2

POLSAT

Mijają dwa lata od czasu, gdy decyzja o rozwodzie
odmieniła życie Vincenta (Laurent Laﬁtte) i Florence (Marina Fois). Małżonkowie rozstali się, ale
mieszkają naprzeciwko siebie. Vincent związał się
z Bénédicte (Sara Giraudeau), a Florence układa
sobie życie u boku Edouarda (Jonathan Cohen).
Ich dawne uczucie jednak nie całkiem wygasło.
Doktor Leroy, wzięty ginekolog, nie może
ścierpieć, że jego rywal więcej zarabia. Florence
natomiast nie potraﬁ opanować zazdrości na
wieść o ciąży Bénédicte.

23:55

Madagaskar 2

TVP2

ﬁlm animowany, USA, 2008

Motyl. Still Alice
dramat obyczajowy, Francja, Wielka Brytania, USA, 2014

50-letnia Alice Howland (Julianne Moore)
pracuje jako profesor lingwistyki na Uniwersytecie Columbia. Wykładowczyni jest szczęśliwa
u boku męża, lekarza Johna (Alec Baldwin).
Wspólnie wychowali troje dorosłych już dzieci,
Annę (Kate Bosworth), Toma (Hunter Parrish)
i początkującą aktorkę Lydię (Kristen Stewart).
Niespodziewanie Alice zaczynają doskwierać
kłopoty z pamięcią. Specjalista stwierdza
u niej początki alzheimera. Co gorsza, cierpi na
dziedziczną odmianę tej choroby.

Lew Alex, zebra Marty, żyrafa Melman
i hipopotamica Gloria - wciąż przebywa na
Madagaskarze. Przyjaciele traﬁli tam przez
przypadek i nie czują się najlepiej. Najchętniej
wróciliby do wielkomiejskiego ogrodu, gdzie
byli gwiazdami uwielbianymi przez tłumy,
dostarczano im pożywienie i zapewniano opiekę
medyczną. Wydaje się, że marzenie zwierząt
o powrocie spełni się, kiedy pingwiny Skipper,
Kowalski, Szeregowy i Rico naprawiają stary
samolot, który przed laty rozbił się na wyspie.

Wtorek

komedia, Belgia, Francja, 2016

Niedziela
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Środa

20:45

Włoska robota
ﬁlm sensacyjny, Francja, Wielka Brytania, USA, 2003

Szajka złodziei kradnie w Wenecji złoto
warte 35 milionów dolarów. Szefem świetnie
zorganizowanego gangu jest Charlie Croker,
a w jego skład wchodzą: geniusz komputerowy Lyle, kierowca rajdowy „Przystojny
Rob”, pirotechnik zwany „Lewe Ucho” i Steve,
a także doświadczony specjalista od otwierania sejfów, John Bridger. Steve postanawia
zgarnąć wszystko i w chwili, kiedy złodzieje
zamierzają podzielić się łupem, strzela
do pozostałych.

TVP2

Czwartek

22:00

Miłosne antidotum

POLSAT

komedia, Szwecja, 2014

Veronica pochodzi z zamożnej rodziny. Pewnego
dnia do jej luksusowego apartamentu przychodzi stolarz Micke (David Hellenius), który
ma przeprowadzić remont kuchni. Veronica
i Micke zakochują się w sobie. Ich rodziny nie
reagują entuzjastycznie na wieść o tym związku,
zadowolone nie są zwłaszcza nastoletnie dzieci
obojga partnerów. Kobieta postanawia więc
zorganizować wspólny wakacyjny wyjazd do
swoich rodziców, którzy mieszkają na malowniczej wyspie u zachodnich wybrzeży Szwecji.

Sex Story
komedia romantyczna, USA, 2011

Adam pracuje jako asystent na planie produkcji
seriali i teledysków, marząc cały czas o karierze
scenarzysty. Nie czuje się spełniony zawodowo,
cieszy się jednak beztroską i brakiem zobowiązań. Przełomowym momentem w jego życiu
okazuje się bolesny cios uczuciowy. Adam
odkrywa, że ojciec, gwiazdor komediowego
hitu telewizyjnego sprzed lat, związał się z jego
byłą partnerką. Smutki topi w alkoholu i pod
wpływem chwili wysyła SMS-y do wszystkich
dziewczyn, które ma na liście kontaktów.

piątek
TVP 1
05:10
06:00
06:50
07:00

07:35
07:50
08:00
08:10
08:15
08:40
09:20
10:15
11:05
12:00
12:10
12:35
12:40
13:00

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Spisz się rolniku
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Misja w Afryce - Rzeka
Ubangi - reportaż
Spiszmy się jak na
rolników przystało!
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Okrasa łamie przepisy
- Zapomniane potrawy
Lubelszczyzny - magazyn
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Natura w Jedynce
- Niezwykli przyjaciele

SERIAL OBYCZAJOWY

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 obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 La Bandida - serial
20:55 Abba Ojcze
22:15 Niewidzialny wróg
- ﬁlm akcji, prod. Wielka
Brytania, Kanada, 2015
00:05 Geniusz - serial
01:15 Seal Team - komando
Foki - serial, prod. USA

14 sierpnia
TVP 2

TVN

04:55 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Anna Dymna
- spotkajmy się
07:15 Spisz się rolniku
07:20 Familiada - teleturniej
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Spisz się rolniku
11:30 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
14:05 Czarne chmury - serial
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial
19:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!

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

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Festiwal Muzyki
Tanecznej - Kielce 2020
20:55 Liga Mistrzów - ¼ ﬁnału
- I połowa
23:05 Festiwal Muzyki
Tanecznej - Kielce 2020
- Szalone Party Marka
Sierockiego - koncert
24:00 Julie i Julia
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2009,
reż. Nora Ephron,
wyk. Meryl Streep, Amy
Adams, Stanley Tucci
02:10 Robocop
03:55 Wyścig z czasem
- ﬁlm kryminalny,
prod. USA, 2003,
reż. Carl Franklin
05:40 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

FILM PRZYGODOWY

20:05 Siódmy syn
- ﬁlm przygodowy,
Chiny, Kanada, USA,
Wielka Brytania, 2014,
reż. Sergej Bodrov,
wyk. Jeﬀ Bridges, Ben
Barnes, Julianne Moore,
Alicia Vikander, Olivia
Williams, John DeSantis,
Kit Harington, Djimon
Hounsou
22:10 Wysłannik przyszłości
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Kevin Costner,
wyk. Kevin Costner, Will
Patton, Larenz Tate, Olivia
Williams, James Russo,
Tom Petty
02:00 Kuba Wojewódzki
- talk show
03:00 Uwaga! - magazyn
03:20 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
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
20:05 Festiwal Weselnych
Przebojów
- Mrągowo 2020
23:00 Indiana Jones
i Świątynia Zagłady
- ﬁlm prod. USA, 1984
FILM PRZYGODOWY

01:40 Stare wygi
Życie dwóch biznesmenów, stojących
u progu największego
sukcesu w karierze, zostaje
wywrócone do góry nogami, gdy niespodziewanie pod ich kuratelę
traﬁają siedmioletnie
bliźniaki. Improwizowane
metody wychowawcze
doprowadzają do licznych
katastrof, m.in. traumatycznego spotkania z
gorylem, wpadki z lekami
czy bijatyki na obozie
skautów.
03:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:25 Teatr na ten czas
- Jarosław Gajewski
- felieton
08:35 Koło pióra - magazyn
08:50 Co mówią lekarze
- ﬁlm krótkometrażowy
09:30 Sznur - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1948,
reż. Alfred Hitchcock,
wyk. James Stewart, John
Dall, Farley Granger
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:10 Klatki - ﬁlm animowany
13:25 Elvis i dziewczyna
z Wiednia - ﬁlm dokumentalny, prod. Austria,
2017, reż. Kurt Langbein
14:30 Dzika Muzyka
- Dzika muzyka - W krainie
wiwatów - magazyn
15:05 Kramarz
- ﬁlm 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 przestępczością 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
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

FILM OBYCZAJOWY

THRILLER

16:45 Artysta
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Belgia, Francja
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Rodzina Leśniewskich
19:45 Historia jednego
przeboju
20:00 Kulturalne 007
- Ośmiorniczka
- ﬁlm sensacyjny
22:15 Dziedziniec Kultury NCK
- Mistrzowie yassu
23:25 Gomorra - serial
00:15 Informacje kulturalne
00:30 Kino nocne - Pan Klein
- dramat, prod. Francja
02:35 Dom Sary - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 1985
03:45 Argentyna, Argentyna,
prod. Argentyna
05:15 Teledyski

20:00 Sabotaż
Po okradzeniu kartelu
narkotykowego członkowie jednostki DEA zaczynają
ginąć w brutalny sposób.
„Breacher”, ich dowódca,
łączy siły z prowadzącą
śledztwo funkcjonariuszką
Brentwood.
22:05 Champion 4:
Walka o honor
00:00 Władcy ognia
02:00 Na wariackich
papierach
- serial kryminalny
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
03:30 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji

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

20:00 Ta podstępna miłość
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 1997,
reż. Carl Reiner,
wyk. Bette Midler, Dennis
Farina, Paula Marshall,
Gail O’Grady, David
Rasche, Jamie Denton,
Danny Nucci
22:15 Miłość jak narkotyk
- ﬁlm komedia,
USA, 1997, reż. Griﬃn
Dunne, wyk. Meg Ryan,
Matthew Broderick, Kelly
Preston, Tcheky Karyo,
Maureen Stapleton
00:20 Kości
- serial, USA
01:20 Druga strona
medalu
- talk show
02:30 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy
Dom - magazyn prod. Polska
09:00 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny prod.
Polska
12:00 STOP Drogówka 13:00
Gordon Ramsay: 24 godziny
w piekle 14:00 Pamiętniki
z wakacji 15:00 Detektywi
w akcji - serial kryminalny prod. Polska 17:00
Pamiętniki z wakacji - serial
kryminalny prod. Polska
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny prod.
Polska 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 21:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
23:05 Andron - ﬁlm prod.
Kanada, Malta, Wielka
Brytania, Włochy, 2015
01:05 STOP Drogówka 02:05
Interwencja 02:25 Disco
Polo Life

TV Trwam
11:20 Toliara 11:40 Kolory
Świętości 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
W poszukiwaniu dowodów
13:20 100 cudownych miejsc
na świecie 13:30 Msza
Święta
14:30 Mahajanga 14:55 Słowo
Życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy
sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie
ręki. Ziemia Święta 17:00
Wyszyński 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
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kartka z kalendarza 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

05:00 Sprawa dla reportera
05:55 Bitwa warszawska 1920
- dokumentalny
06:55 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Pełnosprawni
- magazyn
08:25 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres
- Pracuj rzetelnie
09:55 Ojciec Mateusz - serial
10:55 Postaw na milion
- teleturniej
11:55 Święto Wojska Polskiego 2020 - transmisja
13:05 Z pamięci - felieton
13:20 Fatima, Cud słońca
- ﬁlm biograﬁczny
15:00 Święto Wojska Polskiego 2020 - Deﬁlada
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda

06:15 K - 9: Łowcy skarbów
- ﬁlm fabularny
07:45 Spisz się rolniku
- felieton
08:00 Pytanie na śniadanie
11:30 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:40 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny
12:10 To był Festiwal!
- widowisko muzyczne
13:30 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Koło fortuny
- teleturniej
15:10 Szansa na sukces.
Opole 2020 - widowisko
muzyczne
16:10 Niebo istnieje...
naprawdę - dramat,
prod. USA, 2014
17:50 Słowo na niedzielę
- Naprawdę wielka wiara
18:00 Panorama

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

17:30 Blondynka
- serial TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:01 La Bandida - serial
obyczajowy, prod. Meksyk
20:10 Alarm! - magazyn
20:45 1920 - Wdzięczni
Bohaterom
22:30 1920. Bitwa
Warszawska
- ﬁlm historyczny,
prod. Polska, 2011,
reż. Jerzy Hoﬀ man,
wyk. Borys Szyc, Natasza
Urbańska
00:30 Porwanie - dramat
02:10 W. E. Królewski romans
- ﬁlm obyczajowy
04:15 Miasto z morza - serial
05:00 Z pamięci - felieton
05:05 Zakończenie dnia

18:25 Twoje, moje i nasze
- komedia, prod. USA,
2005, reż. Raja Gosnell,
wyk. Dennis Quaid
20:00 Festiwal Muzyki
Tanecznej - Kielce 2020
- Szalone Party Marka
Sierockiego
20:55 Liga Mistrzów
- ¼ ﬁnału - I połowa
23:05 Wyścig z czasem
- ﬁlm kryminalny,
prod. USA, 2003,
reż. Carl Franklin
01:00 Miliardowy okup
- thriller, prod. USA, 2016,
reż. Jim Gillespie, wyk.
Phoebe Tonkin
02:55 Motyl. Still Alice
- dramat, prod. USA
04:35 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem

23
15 sierpnia

program tv
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sobota

TVN
04:35
04:50
07:00
09:00
11:30
12:55
14:30

16:25

19:00
19:20
19:45
20:00

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Dzień Dobry Wakacje
MasterChef Junior
Ameryka Express
ParaNorman - ﬁlm
przygodowy, USA, 2012,
reż. Chris Butler, Sam Fell,
wyk. Kodi Smit-McPhee,
Tucker Albrizzi, Anna
Kendrick, Casey Aﬄeck
Gwiezdny pył
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2007, reż.
Matthew Vaughn, wyk.
Michelle Pfeiﬀer, Claire
Danes, Robert De Niro,
Charlie Cox, Sienna Miller,
Ricky Gervais, Rupert
Everett, Peter O’Toole, Ian
McKellen
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Salon dźwięku

FILM SENSACYJNY

21:00 Bodyguard
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1992, reż. Mick
Jackson, wyk. Kevin
Costner, Whitney Houston,
Gary Kemp, Bill Cobbs
Frank Farmer dostaje
zlecenie ochrony prześladowanej anonimowymi
pogróżkami piosenkarki
Rachell Marron. Mimo
początkowej niechęci
rodzi się między nimi
uczucie.
23:45 Tin Cup
- ﬁlm komedia,
USA, 1996, reż. Ron Shelton, wyk. Kevin Costner,
Rene Russo, Don Johnson,
Cheech Marin, Linda Hart
02:30 Uwaga!
- magazyn prod. Polska

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:35 Scooby Doo
i śnieżny stwór
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:45 Wakacje z Bałtykiem
12:35 Bogaty Dom
- Biedny Dom
13:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Górale
16:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Madagaskar 2
- ﬁlm animowany, USA,
2008, reż. Eric Darnell
Czwórka przyjaciół
próbuje wrócić do Nowego
Jorku. Gdy ich samolot
ulega awarii i rozbija się
na terenie Afryki, Alex
poznaje swoich rodziców.
FILM PRZYGODOWY

22:00 Łotr 1. Gwiezdne
wojny - historie
- ﬁlm przygodowy
prod. USA, 2016,
reż. Edwards Gareth,
wyk. Diego Luna,
Felicity Jones
01:00 Wycieczka na studia
- ﬁlm prod. USA, 2008,
reż. Kumble Roger
Po ukończeniu liceum
młodziutka Melanie
Porter (Raven-Symoné)
chce iść do Georgetown.
Namówiona jednak przez
rodziców, decyduje się
wybrać w podróż po USA,
aby znaleźć dla siebie
idealny college.
03:00 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:30
09:25
09:40
10:10
10:25
11:15
11:25
12:55
14:00
15:30
15:45
17:25
17:55
19:35
20:00
20:05
22:15
22:25

Angielskie śniadanie
Informacje kulturalne
Zakochaj się w Polsce
Opole
Opole na bis
Słownik ﬁlozoﬁczny
Bronisława Wildsteina
Dokument tygodnia
- Zdjęcie w minutę
Blanka - dramat
Funan - ﬁlm animowany
Koło pióra - magazyn
Retro kino - Kobieta
w oknie - dramat
Co dalej?
Bitwa Tenorów
na Róże 2019 - koncert
Z przytupem
Bilet na weekend
- Wstęp do ﬁlmu
Bilet na weekend
- Pan Tadeusz
Słownik ﬁlozoﬁczny
Bronisława Wildsteina
Dziedziniec Kultury NCK
- Mistrzynie klasyki

FILM KRYMINALNY

23:40 Mocne Kino - Szał
- ﬁlm kryminalny,
prod. Wielka Brytania,
1972, reż. Alfred
Hitchcock, wyk. Jon Finch,
Barry Foster
01:40 Kino nocne - Bezmiar
sprawiedliwości
- dramat,
prod. Polska, 2006,
reż. Wiesław Saniewski,
wyk. Jan Frycz, Bożena
Stachura, Robert Olech,
Jan Englert, Artur Barciś,
Artur Żmijewski
03:50 Fabryka hitów
- Dźwięk i obraz
04:45 Dziku - ﬁlm krótkometrażowy
05:05 Heimat
05:40 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Na wariackich
papierach
David wraz z piękną
wspólniczką, Maddie
Hayes, prowadzą agencję
detektywistyczną.
06:40 Taki jest świat
07:30 Wichry namiętności
10:05 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.

04:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
05:55 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Przyjaciele
- serial komediowy,
prod. USA
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Nancy Drew
i tajemnice Hollywood
- ﬁlm rodzinny, USA, 2007,
reż. Andrew Fleming,
wyk. Emma Roberts, Josh
Flitter, Max Thieriot, Tate
Donovan, Rachael Leigh
Cook
15:20 W krzywym
zwierciadle:
Europejskie wakacje
- ﬁlm komedia, USA, 1985,
reż. Amy Heckerling, wyk.
Chevy Chase, Beverly
D’Angelo, Dana Hill, Jason
Lively, John Astin

06:00 Pękniesz ze śmiechu
07:05 Szczeniak zwany
Scooby Doo 09:00 Galileo
11:00 Policjantki i Policjanci
13:00 Atlantyda: Zaginiony
ląd Rok 1914. Młody kartograf i lingwista pragnie
odnaleźć zatopione mityczne
królestwo - legendarną
Atlantydę.
15:00 STOP Drogówka
16:00 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny 19:00
Galileo 20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
23:10 Wampiry Rosja, XVIII
wiek. Caryca Elżbieta
wysyła swojego chrześniaka
Andrieja do klasztoru w nawiedzonej górskiej okolicy,
by sprowadził z powrotem
na jej dwór przebywającego
tam na wygnaniu jej byłego
spowiednika posiadającego
tajemną wiedzę. 00:55
Ekstremalny ranking

DRAMAT PRZYGODOWY

FILM SF

20:00 Mocne sobotnie
kino: Gladiator
Generał Maximus - prawa
ręka cesarza, szczęśliwy
mąż i ojciec - w jednej
chwili traci wszystko.
Jako niewolnik-gladiator
musi walczyć na arenie o
przeżycie.
23:10 Szybcy i martwi
01:15 Na wariackich
papierach
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:05 Na jedwabnym
szlaku
03:50 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

17:25 Jupiter: Intronizacja - ﬁlm S-F, USA,
Australia, 2015, reż.
Lana Wachowski,
Lilly WachowskiLana WachowskiLilly Wachowski,
wyk. Mila Kunis, Channing
Tatum, Sean Bean, Eddie
Redmayne
20:00 Akademia policyjna VII:
Misja w Moskwie
- ﬁlm komedia, USA, 1994,
reż. Alan Metter, wyk.
George Gaynes, Michael
Winslow
21:50 Marsjanie atakują
- ﬁlm S-F, USA, 1996,
reż. Tim Burton,
wyk. Jack Nicholson
00:00 Sully - ﬁlm obyczajowy,
USA, 2016
02:10 Druga strona medalu

TV Trwam
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Msza Święta 13:00
Procesja dziejów 13:20
Siódmy sakrament 13:45
Ocalić od zapomnienia 14:00
Jeszcze Najś więtsza Panienka pokaże, że od burzących
kolubryn mocniejsza
14:30 Akatyst ku czci Bogurodzicy 15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia 16:10
Bitwa Warszawska cz.1
17:20 Kamyki wspomnień
o ks. Jerzym Popiełuszce
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 ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kartka z kalendarza 21:00
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

16 sierpnia

TVP 1

TVP 2

06:35 Wojsko - polskie.pl
06:55 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Ziarno
09:30 Sekundy, które
zmieniły życie
09:55 Rodzina Połanieckich
11:25 Klasztorne smaki
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
13:10 BBC w Jedynce
- Błękitna Planeta
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem
15:05 Komisarz Alex - serial

05:30 Cafe piosenka
05:55 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
06:05 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:00 Pytanie na śniadanie
11:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:15 Gwiazdy w południe
- Złoto Mackenny
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2020 - widowisko
16:20 Rodzinka.pl - serial
16:50 Zmiennicy - serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Postaw na milion
- teleturniej
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 1920 - Wdzięczni
Bohaterom
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Uroczysta premiera
ﬁlmu dokumentalnego
pt. Wojna światów
20:30 Wojna światów
- ﬁlm dokumentalny
22:00 Zakochana Jedynka
- Wyprawa do Werony
- ﬁlm obyczajowy
23:40 Lekkoatletyka
00:25 Ambasador nadziei
- dramat
02:50 1920. Bitwa
Warszawska
- ﬁlm historyczny

18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2020
23:55 Kino bez granic
- Motyl. Still Alice
- dramat, prod. USA,
2014, reż. Richard
Glatzer, Wash Moreland,
wyk. Julianne Moore,
Alec Baldwin
01:45 Wiatr i lew
- ﬁlm przygodowy,
prod. USA, 1975, reż. John
Milius, wyk. Sean Connery,
Candice Bergen
03:55 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
04:20 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:35
04:50
07:00
09:00
11:30
12:00
12:35
14:40

16:55

19:00
19:20
19:45

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Dzień Dobry Wakacje
Co za tydzień
- magazyn
Ambasady Luksusu
Salon dźwięku
Junior - ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Ivan
Reitman, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Danny
DeVito, Emma Thompson,
Frank Langella, Pamela
Reed, Aida Turturro, James
Eckhouse
Siódmy syn - ﬁlm przygodowy, Chiny, Kanada,
USA, Wielka Brytania,
2014, reż. Sergej Bodrov,
wyk. Jeﬀ Bridges, Ben
Barnes, Julianne Moore,
Alicia Vikander
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn

FILM SENSACYJNY

20:00 Nieuchwytny
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. John
Gray, wyk. Steven Seagal,
Keenen Ivory Wayans,
Bob Gunton, Brian Cox,
John M. Jackson, Michelle
Johnson
22:00 Pasażer 57
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1992, reż. Kevin
Hooks, wyk. Wesley
Snipes, Bruce Payne, Tom
Sizemore, Alex Datcher,
Bruce Greenwood,
Elizabeth Hurley
23:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
00:50 Ameryka Express
02:20 Uwaga!
- magazyn

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:15 Mój brat niedźwiedź
Wspaniała przygoda
stworzona przez studio
Disneya. Zbliża się epoka
lodowcowa. W puszczy
mieszkają ludzie - wśród
nich - trzech braci.
09:00 Łotr 1. Gwiezdne wojny
- historie
11:55 Madagaskar 2
Grupa uciekinierów
z nowojorskiego ZOO - lew
Alex, zebra Marty, żyrafa
Melman i hipopotamica
Gloria - wciąż przebywa na
Madagaskarze.
13:55 Spider-Man:
Homecoming
16:50 Maryi Królowej
Śpiewajmy
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Sopocki Hit
Kabaretowy
FILM PRZYGODOWY

22:30 Krokodyl Dundee
Michael J. Dundee,
łowca krokodyl
z australijskiego buszu,
przybywa do Nowego
Jorku, gdzie opiekuje się
nim dziennikarka Sue
Charlton . Traktowany jak
dobry dzikus, Krokodyl
doskonale radzi sobie
w obcym świecie...
00:40 Pojutrze
Hall przekonany jest,
że globalne ocieplenie
prędzej czy później doprowadzi do katastrofalnych zmian klimatycznych
na naszej planecie.
03:25 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
06:50
06:50
07:00
08:25
10:45
11:10
11:45
12:00
12:35
12:45
13:20

15:35
17:15
18:45

Teledyski
Myśli na ten czas
Liturgia prawosławna
Alternatywy 4 - serial
komediowy TVP
Zakochaj się w Polsce
Opole na bis - 80 lat
Polskiego Radia cz.2
Opole - koncertowe
wspomnienia - felieton
Opole 2006 na bis
- „Świat w obłokach”
Animama - Katar
- ﬁlm animowany
Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
Bilet na weekend
- Pan Tadeusz, 1928
- ﬁlm fabularny,
prod. Polska
Last Night
of The Proms 2015 cz. 1
- koncert
Niedziela z... Józefem
Wilkoniem
Dziedziniec Kultury NCK
DRAMAT

20:00 Bilet na weekend
- Kamerdyner
- dramat, prod. Polska,
2018
22:30 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:00 Dokument.pl - Portret
osobisty - ﬁlm
23:50 Scena Alternatywna
w Opolu
00:25 Wszystkie nieprzespane noce - ﬁlm
02:15 Mocne Kino - Szał
- ﬁlm kryminalny
04:10 French Touch
- francuskie electro
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2000
05:05 Kino nocne - Wiki
- ﬁlm krótkometrażowy
05:40 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Niesamowite!
06:30 Tajemnice medyczne
07:35 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:25 Kto pod kim dołki kopie
Niesłusznie oskarżony
Stanley traﬁa do zakładu
poprawczego Camp
Green Lake.
11:45 Nowe przygody
Aladyna
Dwaj drobni złodzieje
uciekając przed
pogonią w wielkim domu
towarowym znajdują
schronienie w dziale
dziecięcym, gdzie zostają
zmuszeni przez dzieci do
opowiadania bajek.
13:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Złodziej nad złodziejami
15:05 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Rumpelstiltskin

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
12:00 Wakacje w Las Vegas
- ﬁlm komedia, USA, 1997,
reż. Stephen Kessler, wyk.
Chevy Chase, Beverly
D’Angelo, Randy Quaid,
Ethan Embry, Marisol
Nichols
14:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:55 Poszukiwacze - ﬁlm
western, USA, 1956, reż.
John Ford, wyk. John
Wayne, Jeﬀ rey Hunter,
Natalie Wood, Vera Miles,
Ward Bond, John Qualen,
Henry Brandon
18:20 Akademia policyjna VII:
Misja w Moskwie
- ﬁlm komedia, USA, 1994

07:05 Szczeniak zwany Scooby
Doo 08:35 Atlantyda: Zaginiony ląd Młody kartograf
i lingwista pragnie odnaleźć
zatopione mityczne królestwo - legendarną Atlantydę.
10:35 Galileo 12:40 Gwiazdy
Kabaretu 14:50 Dziewczyna
z Alabamy - ﬁlm przygodowy
17:05 Skradzione lata
19:00 Galileo
20:00 Przepowiednia John Klein
ma piękną żonę, wspaniałą
pracę i właśnie znalazł
wymarzony dom. Podczas
drogi powrotnej razem
z żoną ulega wypadkowi, w wyniku którego
zostaje wkrótce wdowcem.
Jego żona pozostawia
notatnik zawierający rysunki
przedstawiające dziwną,
przypominającą owada
postać. 22:35 Wszyscy
jesteśmy Chrystusami 00:50
Tuż przed tragedią

FILM FAMILIJNY

FILM PRZYGODOWY

16:15 Matylda
- ﬁlm familijny
Posiadająca nietypowe
umiejętności Matylda idzie
do szkoły, gdzie poznaje
demoniczną dyrektorkę
i dobrotliwą nauczycielkę.
18:25 Taxi 3
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Olimp w ogniu
22:10 Gladiator
- dramat
01:20 Na wariackich
papierach
02:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
03:00 Taki jest świat
03:55 Na jedwabnym
szlaku

20:00 Ostatni samuraj
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2003, reż. Edward
Zwick, wyk. Tom Cruise,
Ken Watanabe, Timothy
Spall, Billy Connolly, Tony
Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Koyuki, Shichinosuke
Nakamura
23:15 Showtime
- ﬁlm komedia, USA, 2002,
reż. Tom Dey, wyk. Robert
De Niro, Eddie Murphy,
Rene Russo, William
Shatner, Chris Uﬂand,
Nestor Serrano
01:15 Ronaldo - ﬁlm dokument,
Wielka Brytania, Hiszpania, 2015, reż. Anthony
Wonke, wyk. Cristiano
Ronaldo
03:05 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Cuda
Jezusa 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 14:00
Bitwa Warszawska 15:00
Prawdziwie spadła z nieba
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze
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 Opowieści
biblijne historie animowane
z Nowego Testamentu
20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Kartka z kalendarza 21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Retrospekcja 21:45 Sanktuarium Matki Bożej o Złotym
Sercu w Beauraing
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:05 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
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 obyczajowy
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce - Błękitna
Planeta - Zielone morza
- ﬁlm dokumentalny

05:00 Cafe piosenka
06:00 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Coś dla Ciebie
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
08:00 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
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
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
20:05 Pojutrze
- ﬁlm katastroﬁczny, USA,
2004, reż. Roland Emmerich, wyk. Dennis Quaid,
Gyllenhaal Jake, Rossum
Emmy, Dash Mihok

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:25 Co dalej?
08:50 Fochy - ﬁlm
dokumentalny
09:10 Artysta - ﬁlm obyczajowy
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:10 Muszla - ﬁlm animowany,
reż. Jerzy Kalina
13:30 15 stron świata - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Polska, Niemcy, 2014,
reż. Zuzanna Solakiewicz
14:55 Braciszek - dramat,
reż. Andrzej Barański,
wyk. Artur Barciś,
Grzegorz Gołaszewski
16:45 Handlarz cudów
- dramat, prod. Polska,
Szwecja, 2009,
reż. Jarosław Szoda
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Rodzina Leśniewskich
20:00 Rok 2020

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

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 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM KATASTROFICZNY

THRILLER

KOMEDIA

FILM AKCJI

KOMEDIA

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 La Bandida - serial
22:10 Portret przeszłości
1920
23:35 Zagubione serca
- ﬁlm fabularny
02:00 Wyprawa do Werony
- ﬁlm obyczajowy
03:40 Koronawirus. Jak z nim
walczy świat?

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:45 Z tatą czy z mamą 2
- ﬁlm prod. Francja, 2016,
reż. Martin Bourboulon, wyk. Marina Fois,
Laurent Laﬁtte, Alexandre
Desrousseaux
22:20 Tajemnice Majorki
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2019
23:20 Czerwony Pająk
- dramat, reż. Marcin
Koszałka, wyk. Filip Pławiak, Adam Woronowicz,
Julia Kijowska
01:00 Warto kochać - serial
01:55 W pogoni za wolnością
- komedia
03:30 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem

21:00 Posejdon
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 2006, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. Josh Lucas,
Kurt Russell, Jacinda
Barrett, Richard Dreyfuss,
Emmy Rossum, Kevin
Dillon, Andre Braugher
23:05 Prawdziwa jazda
- ﬁlm komedia, USA, 2014,
reż. Tim Story, wyk. Ice
Cube, Kevin Hart, John
Leguizamo, Bruce McGill,
Laurence Fishburne
01:15 Co za tydzień
- magazyn
01:50 Zabójcza broń
- serial, USA
02:50 Uwaga!
- magazyn
03:10 Noc magii
04:30 Nic straconego

22:45 8 części prawdy
- thriller, USA, 2008, reż.
Travis Pete, wyk. Dennis
Quaid, Matthew Fox, Bruce
McGill, Forest Whitaker,
Ramírez Édgar, Saldana
Zoe, Sigourney Weaver,
William Hurt
Osiem zupełnie obcych
sobie osób dysponujących
ośmioma, różnymi punktami widzenia, usiłuje
odkryć jedyną możliwą
prawdę o usiłowaniu
zabójstwa prezydenta
Stanów Zjednoczonych.
00:45 Dzień, w którym
zatrzymała się Ziemia
02:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Formuła 1 Grand Prix

20:35 Barwy dzieciństwa
- Wakacje Waltera
- komedia, prod. USA
22:25 Powidoki - Leszek
Kołakowski - program
publicystyczny
22:45 Więcej niż ﬁkcja
- Diana Vreeland:
cesarzowa mody
- ﬁlm dokumentalny,
prod. USA, 2011, reż. Lisa
Immordino Vreeland
00:20 Fanny i Aleksander
- dramat, prod. Szwecja,
Francja, Niemcy, 1982,
reż. Ingmar Bergman
03:25 Kino nocne
- Kamerdyner
- dramat, reż. Filip Bajon,
wyk. Janusz Gajos, Anna
Radwan
05:55 Zakończenie dnia

20:00 Potępieńcy
- ﬁlm akcji
Łowca nagród, a zarazem
były żołnierz udaje się do
Londynu, aby schwytać
byłego pracownika CIA.
22:00 Sabotaż
- ﬁlm sensacyjny
00:05 Outlander
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:10 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Los numeros
- ﬁlm komedia,
Polska, 2011, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Lesław
Żurek, Justyna Schneider,
Tamara Arciuch, Weronika
Książkiewicz
21:45 Projekt Monster
- ﬁlm katastroﬁczny, USA,
2008, reż. Matt Reeves,
wyk. Michael Stahl-David,
Lizzy Caplan, Jessica
Lucas, T.J. Miller
23:30 Pitch Black - ﬁlm S-F,
USA, Australia, 2000, reż.
David Twohy, wyk. Vin
Diesel, Radha Mitchell,
Cole Hauser, Keith David,
Lewis Fitz-Gerald
01:50 Druga strona
medalu
02:50 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00
Święty 14:00 Pamiętniki
z wakacji
15:00 Detektywi w akcji - serial
kryminalny. Detektywi
zmagają się z najdziwniejszymi sprawami, którą trapią ich
zleceniodawców. Po pomoc
do detektywów nie zgłaszają
się bowiem „normalni”
ludzie. To oﬁary najbardziej
niespotykanych, losowych
zbiegów okoliczności,
niezwykle wyraﬁnowanych
intryg cynicznych prześladowców . 17:00 Pamiętniki
z wakacji 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Święty
21:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny - serial kryminalny 22:05 Zaginiony w akcji
3 00:20 Śmierć na 1000
sposobów

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc
na świecie 11:35 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Jezus 12:50 Galilejczyk 13:20 100 cudownych
miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 4:30 Filmowe
Życiorysy 15:35 Biegnę
całym swoim sercem 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria
polskie 16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 17:25
Święty na każdy dzień 17:30
Spotkanie Rodziny Radia
Maryja w Sanktuarium MB
Fatimskiej 19:25 Kartka
z kalendarza 19:30 Jesteśmy
katolikami 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kartka z kalendarza 21:00
Apel Jasnogórski
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wtorek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
11:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce
- Skrzydlice - nowi piraci z
Karaibów - ﬁlm

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Wspomóż nas Panie
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:30 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
14:10 Czarne chmury - serial
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
- serial kryminalny
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 , Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:25 Informacje kulturalne
08:35 Powidoki - Leszek
Kołakowski - program
publicystyczny
08:50 Boleś - ﬁlm animowany
09:10 Handlarz cudów
- dramat,
prod. Polska, Szwecja,
2009, reż. Jarosław Szoda
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
12:10 Noce i dnie - serial TVP,
reż. Jerzy Antczak,
wyk. Jadwiga Barańska,
Jerzy Bińczycki
13:10 Gdzie jest dziadek?
- ﬁlm krótkometrażowy
13:30 Rok 2020 - cykl
dokumentalny
13:55 Lot, reż. Krzysztof
Miklaszewski
14:35 Informacje kulturalne
14:50 Miasto z morza
- ﬁlm obyczajowy

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajow
prod. Polska

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
prod. Polska
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami
przestępczości w stanie Teksas. 08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka 13:00
Święty 14:00 Pamiętniki
z wakacji
15:00 Detektywi w akcji 17:00
Pamiętniki z wakacji 18:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 21:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
22:00 Silent Hill Heather przez
całe życie ucieka przed
niebezpiecznymi i niewytłumaczalnymi siłami. W dniu
swoich osiemnastych urodzin, nawiedzona kolejnymi
koszmarami i przerażona
zniknięciem ojca, dowiaduje
się, że nie jest osobą, za którą
się dotychczas uważała.
00:00 Śmierć na 1000 sposobów 00:30 Spadkobiercy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

FILM AKCJI

FILM WOJENNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 19:30 Wiadomości
20:10 La Bandida - serial
20:55 Liga Mistrzów
23:05 Ocaleni - reality show
00:10 Odnaleźć nadzieję
- ﬁlm obyczajowy
02:00 Goście, goście 3:
Rewolucja - komedia
03:55 (Nie)uczciwość: prawda
o kłamstwach
- ﬁlm dokumentalny

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 C. K. Dezerterzy
- cz. II - komedia,
prod. Polska, Węgry, 1985,
reż. Janusz Majewski,
wyk. Marek Kondrat,
Zoltan Bezerdy, Wiktor
Zborowski, Jacek Sas
- Uhrynowski
22:05 Siostry - ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, 2016
23:15 Zorza nad Gdańskiem
- cykl dokumentalny
00:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
00:40 Paradoks - serial
kryminalny TVP
01:35 Z tatą czy z mamą 2
03:15 Długa droga - ﬁlm dokumentalny, reż. Weronika
Mliczewska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:00 Prestiż
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
2006, reż. Christopher
Nolan, wyk. Hugh
Jackman, Christian
Bale, Michael CaineRebecca Hall, Scarlett
Johansson, David Bowie,
Andy Serkis
23:40 Kuba Wojewódzki
- talk show
00:45 Lina
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1984, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Genevieve
Bujold, Dan Hedaya,
Alison Eastwood,
Jennifer Beck
03:10 Noc magii
04:30 Nic straconego

20:00 Dzień, w którym
zatrzymała się Ziemia
Jennifer Connelly
wciela się w doktor Helen
Benson, która poznaje
Klaatu - kosmitę usiłującego ostrzec Ziemian
przed katastrofą. Gdy
władze odmawiają Klaatu
spotkania z przedstawicielami ONZ i traktują go jak
wroga, Helen i jej pasierb
dowiadują się, że nie ma
on złych zamiarów.
22:15 Włoska robota
00:45 Dziewczyna
z ekstraklasy
03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

16:55 Ostatnia akcja
- komedia sensacyjna
18:30 Teatr na ten czas
18:45 Serialowa nostalgia
- Rodzina Leśniewskich
- serial przygodowy TVP
19:15 Serialowa nostalgia
- Sto minut wakacji
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:00 Lekkie obyczaje
- Ta nasza młodość
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA
22:45 Co dalej?
23:20 Portrety
01:05 Joanna d’Arc - opera
03:15 Teatr na ten czas
03:25 Kino nocne - Wakacje
Waltera - komedia

20:00 Wasabi: Hubert
zawodowiec
Paryski policjant, Hubert
Fiorentini, przylatuje do
Tokio, by wziąć udział
w pogrzebie dawnej
narzeczonej. Na miejscu
dowiaduje się, że ma
nastoletnią córkę, którą
ściga japońska maﬁa.
21:55 Imperium wilków
00:25 Dorwać Cartera
02:20 Na wariackich
papierach
- serial kryminalny
03:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
04:20 Na jedwabnym
szlaku
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 U-571 - ﬁlm wojenny,
Francja, USA, 2000,
reż. Jonathan Mostow,
wyk. Matthew McConaughey, Bill Paxton,
Harvey Keitel, Jon Bon
Jovi, David Keith, Thomas
Kretschmann
22:30 Steve Jobs
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Wielka Brytania,
2015, reż. Danny Boyle,
wyk. Michael Fassbender,
Kate Winslet, Seth Rogen,
Jeﬀ Daniels, Michael
Stuhlbarg
01:00 Kości
- serial, USA
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii

TV Trwam
11:05 Mocni w wierze 11:35 100
cudownych miejsc na świecie
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Sanktuaria polskie 12:40 Święty
Piotr Julian Eymard
13:30 Msza Święta 14:30
Filmowe Życiorysy 15:00
Żywe kamienie 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop Młodych
16:50 Na grzyby 17:05
Kolory Świętości 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Okiem kamery 17:55 Kartka
z kalendarza 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje
dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Każdy
maluch to potraﬁ 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kartka z kalendarza 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:00 Cafe piosenka
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Cadyk z Lelowa
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
08:00 Pytanie na śniadanie
10:00 Przemienienie
Pańskie - relacja
12:00 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:35 Koło fortuny
13:10 Va Banque - teleturniej
13:40 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:10 Czarne chmury - serial
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu
- serial obyczajowy
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 La Bandida - serial
obyczajowy, prod. Meksyk
20:55 Liga Mistrzów
23:05 Lekkoatletyka
23:40 Historia bez tajemnic
00:30 Rodzinne sekrety
- thriller, prod. USA, 2017
02:00 Determinator - serial
02:55 Wojsko - polskie.pl
03:15 Terytorialsi
03:35 Dokument
04:55 Zakończenie dnia

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:45 Kino relaks - Miłosne
antidotum
- komedia romantyczna,
prod. Szwecja, 2014, reż.
Staﬀan Lindberg, wyk.
Izabella Scorupco, David
Hellenius, Suzanne Reuter,
Claes Ljungmark
22:35 Olivia - serial kryminalny,
prod. Francja
00:30 C. K. Dezerterzy
- komedia, prod. Polska,
Węgry, 1985, reż. Janusz
Majewski, wyk. Marek
Kondrat, Zoltan Bezerdy
01:50 Braciszek Karel
- ﬁlm dokumentalny
03:00 Trzeci oﬁcer - serial
sensacyjny TVP
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04:30
04:50
05:45
07:00
09:00
09:05
10:05
11:05
12:15
13:15
14:15
15:25
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:15
20:20

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

21:00 Wyspa
- ﬁlm S-F, USA, 2005,
reż. Michael Bay, wyk.
Ewan McGregor, Scarlett
Johansson, Djimon
Hounsou, Sean Bean, Steve
Buscemi, Michael Clarke
Duncan
23:50 Czerwona
planeta
- ﬁlm S-F, USA, Australia,
2000, reż. Antony
Hoﬀ man, wyk. Val Kilmer,
Carrie-Anne Moss, Tom
Sizemore, Benjamin Bratt,
Terence Stamp, Simon
Baker
02:05 Nie z tego świata
- serial, USA
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny
04:25 Nic straconego

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
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
20:05 Skarb narodów
Ben traﬁa na pewien
trop - okazuje się, że mapa
prowadząca do skarbu
znajduje się na odwrocie
Deklaracji Niepodległości.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:30 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:00 Którędy po sztukę
09:20 Ostatnia akcja
- komedia sensacyjna
11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:10 Brzemię - ﬁlm
animowany
13:30 Sztuka Niderlandów
- ﬁlm dokumentalny
14:45 Parę osób, mały czas
- dramat, reż. Andrzej
Barański, wyk. Krystyna
Janda, Andrzej Hudziak
16:40 Sól ziemi czarnej - dramat, reż. Kazimierz Kutz,
wyk. Olgierd Łukaszewicz,
Jan Englert, Jerzy Bińczycki, Jerzy Cnota
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Sto minut wakacji
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki

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, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
10:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy

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 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) jest
jednym z najlepszych
Strażników Texasu. Ma dosyć
„ostre” metody zwalczania
przestępców. 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Policjantki
i Policjanci 12:00 STOP
Drogówka 13:00 Święty
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Detektywi w akcji
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
Policjanci z dwóch komend
codziennie interweniują, począwszy od pijackich melin,
a skończywszy na domowych
kłótniach.
20:00 Święty 21:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
22:05 Przepowiednia 00:30
Tuż przed tragedią 01:35
STOP Drogówka 02:35
Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 03:05
Interwencja

FILM SENSACYJNY

KOMEDIODRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

22:55 Zoolander
Derek Zoolander,
trzykrotny zdobywca
tytułu Modela Roku, zostaje zdetronizowany przez
Hansela znienawidzonego,
młodszego rywala. Derek
porzuca Nowy Jork i wraca
do rodzinnego miasteczka,
gdzie zostaje górnikiem.
Niestety, praca w kopalni
jest pomyłką. Delikatne
dłonie nie są przyzwyczajone do ciężkiego kilofa.
00:45 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
02:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

20:00 W trzy miesiące
dookoła świata
- Dzikie historie
- komediodramat,
prod. Hiszpania, Argentyna, 2014, reż. Damian Szifron, wyk. Ricardo Darin,
Oscar Martinez, Leonardo
Sbaraglia
22:10 Geniusz - serial
24:00 Dokument w podróży
- Barwy Japonii:
Wspaniały świat
Alberta Kahna
01:05 Powidoki
01:20 Lekkie obyczaje
- Ta nasza młodość
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA
03:00 Scena Klasyczna
- Scena klasyczna - Maciej
Skrzeczkowski - koncert

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Igrzyska śmierci
22:55 Żołnierze kosmosu
Grupa szkolnych przyjaciół
wstępuje do armii, co
gwarantuje im obywatelstwo i różne przywileje.
Wkrótce stawiają czoła
najeźdźcom z kosmosu,
olbrzymim pajęczakom.
01:25 Na wariackich
papierach
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:10 Na jedwabnym szlaku
04:20 Taki jest świat
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Sully
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2016, reż. Clint Eastwood, wyk. Tom Hanks,
Aaron Eckhart, Laura
Linney, Mike O’Malley,
Anna Gunn
22:05 Ostatni samuraj
- ﬁlm przygodowy,
prod. USA, 2003,
reż. Edward Zwick,
wyk. Tom Cruise, Ken
Watanabe, Timothy
Spall, Billy Connolly, Tony
Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Koyuki, Shichinosuke
Nakamura
01:20 Kości - serial, USA
02:20 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Noc magii

TV Trwam
09:50 100 cudownych miejsc
na świecie 10:00 Audiencja
Generalna Ojca Świętego
Franciszka z Watykanu 11:00
Świat na wyciągnięcie ręki
11:25 100 cudownych miejsc
na świecie 11:40 Prosto
o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Dzieci Andersa 13:25 Święty na każdy
dzień 13:30 Msza Święta
14:30 Frank Duﬀ i Legion
Maryi 15:20 Moja Fatima
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 16:30 Regał
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Okiem kamery 17:55
Kartka z kalendarza 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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czwartek

20 sierpnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:15 Przysięga - serial
06:05 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 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:45 Ta jedyna - serial
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce - Góry
i ich mieszkańcy - Góry
Półwyspu Koreańskiego ﬁlm dokumentalny

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:15 Operacja Zdrowie
- Kręgosłup. Leczenie bólu
kręgosłupa. Wrocław
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
06:50 Familiada - teleturniej
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Czarne chmury - serial

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
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
20:05 7 rzeczy, których
nie wiecie o facetach
- ﬁlm obyczajowy
Siedmiu mężczyzn
poszukuje wielkiej miłości
i odrobiny szczęścia.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:25 Informacje kulturalne
08:35 Studio Kultura - Rozmowy - Piotr Milewski
08:45 Boleś - ﬁlm animowany,
prod. Niemcy, Słowenia,
2013, reż. Spela Cadez
09:05 Sól ziemi czarnej - dramat, reż. Kazimierz Kutz,
wyk. Olgierd Łukaszewicz,
Jan Englert, Jerzy Bińczycki, Jerzy Cnota
11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:10 Wakacje
13:30 Ikony muzyki - Abba
- cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2015, reż. Lyndy Saville
14:20 Pola
14:45 Jestem - ﬁlm obyczajowy,
reż. Dorota Kędzierzawska,
wyk. Piotr Jagielski,
Agnieszka Nagorzycka,
Edyta Jungowska, Barbara
Szkałuba, Paweł Wilczak

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Do lombardu równie
chętnie zaglądają
zwariowani poszukiwacze
okazji, złodzieje
zy nawet policjanci.
Każdy odcinek to nowa,
ciekawa historia. Serial z
dużą dawką humoru, ale
także okazji do wzruszeń
i reﬂeksji.
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

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 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA ROMANTYCZNA

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które
zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:30 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:20 Tylko jedno spojrzenie

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
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
20:40 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton
20:45 Filmowe czwartki
- Magia w blasku
księżyca - komedia
22:35 Amerykańskie smoki
00:20 RoboCop 2
- ﬁlm fabularny
02:25 Midnight Sun - serial
03:30 Art Noc
04:25 To je Borowicz
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20:20 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:00 Sąsiedzi - ﬁlm komedia,
USA, 2014, reż. Nicholas
Stoller, wyk. Seth Rogen,
Zac Efron, Rose Byrne,
Christopher Mintz-Plasse,
Dave Franco
00:05 Narzeczony
mimo woli
- ﬁlm komedia, USA, 2009,
reż. Anne Fletcher, wyk.
Sandra Bullock, Ryan
Reynolds, Mary Steenburgen, Craig
T. Nelson, Betty White
02:20 Uwaga! - magazyn
02:45 Noc magii
04:05 Nic straconego

22:45 Sex Story
- komedia romantyczna,
prod. USA
Emma i Adam przypadkowo spotykają się po
latach. Ponieważ Emma
cierpi na swego rodzaju,
a Adam zupełnie je
odrzucił - zresztą
dlatego, że jego ojciec
zaczął spotykać się
z jego byłą dziewczyną
- oboje decydują wyrzec
się emocji, z jakimi ma się
do czynienia będąc
w romantycznym związku
i zostać przyjaciółmi. Zero
zaangażowania, kłamstw,
zazdrości, wspólnych
śniadań, tęsknoty...
jednym słowem żadnych
zobowiązań...

16:30 Perła w koronie
- dramat, reż. Kazimierz
Kutz
18:30 Teatr na ten czas
- Maria Maj - felieton
18:45 Serialowa nostalgia
- Sto minut wakacji
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kobra - Odwet
- spektakl teatralny
21:45 Koło pióra - magazyn
22:05 Kino Mistrzów - Underground - ﬁlm fabularny
01:00 Urszula Dudziak,
Grażyna Auguścik
i Trio Andrzeja
Jagodzińskiego
02:00 Nocny dokument
- W ostatniej chwili
03:00 Teatr na ten czas
- Maria Maj - felieton

20:00 Pożyczony
narzeczony
W dniu urodzin Rachel
budzi się obok Dexa,
narzeczonego jej najlepszej przyjaciółki.
22:15 Męska rzecz
00:15 Wichry namiętności
03:00 Na wariackich
papierach
- serial kryminalny
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
04:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Showtime
- ﬁlm komedia, USA, 2002,
reż. Tom Dey, wyk. Robert
De Niro, Eddie Murphy,
Rene Russo, William
Shatner, Chris Uﬂand,
Nestor Serrano
22:05 Jackie Chan:
Przyjemniaczek
- ﬁlm komedia,
prod. Hong Kong,
USA, Australia, 1997,
reż. Samo Hung,
wyk. Jackie Chan, Richard
Norton, Miki Lee, Karen
McLymont, Gabrielle
Fitzpatrick
00:10 Kości - serial, USA
01:05 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy
Dom 09:00 Policjantki i Policjanci - serial kryminalny
prod. Polska 12:00 STOP
Drogówka 13:00 Święty
14:00 Pamiętniki z wakacji.
15:00 Detektywi w akcji 17:00
Pamiętniki z wakacji 18:00
Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny 20:00
Święty 21:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
22:05 Najdłuższy marsz Billy’ego
Lynna - dramat 19-letni
żołnierz, Billy Lynn, po jednej
z niezwykle cięzkich bitew
w Iraku, podczas której
kamery zarejestrowały jego
wyjątkowy wyczyn na polu
walki, w jednej chwili staje
się narodowym bohaterem
Ameryki. Wracają wraz
towarzyszami broni. 00:25
Interwencja

TV Trwam
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 Łaska niepojęta 13:20
100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
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 Akademia
pro-life 17:05 Ukraińska
zbrodnia w Hucie Pieniackiej
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 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Kartka
z kalendarza 21:00 Apel
Jasnogórski

Fot. Ryszard Burdek, Dominik Hołda
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» Rafałowi Glapińskiemu nigdy nie można było odmówić serca do walki

Kapitan zawinął do portu
Rafał Glapiński obchodził wraz z końcem rozgrywek 2019/20
„osiemnastkę”. To właśnie przez tyle sezonów zakładał koszulkę Górnika. Kolejnego nie będzie, bo kapitan biało-niebieskich zawiesił buty na kołku. W wałbrzyskim zespole zagrał w 456 oficjalnych meczach. To najwięcej
w 74-letniej historii klubu.

Zaczęło się w sezonie
1998/99. Wtedy 16-letni „Glapa” dołączył do pierwszoligowej drużyny. Premierowe
punkty zdobył w wyjazdowym
meczu z Techmetem Częstochowa, a kibice na dobre usłyszeli o nim, gdy punktował w
dawnej hali OSiR-u w starciu
z Linodrutem Zabrze. W 2000
roku poprowadził Górnika do
wicemistrzostwa Polski juniorów starszych. W tym samym
czasie przełykał jednak też gorycz porażki. Górnik był trzeci
w 1.lidze, ale w pierwszej rundzie play-off niespodziewanie
uległ Albie Chorzów. Większą
rolę w pierwszej drużynie
zaczął odgrywać w 2. lidze.
W 2004 roku przyczynił się do
powrotu biało-niebieskich na

zaplecze ekstraklasy, notując
w 36 meczach śr. 10.1 pkt.
Podobne statystyki zaliczył
trzy lata później, gdy Górnik
pokonał w pięciomeczowej
batalii Sportino Inowrocław
i awansował do elity. Na najwyższym szczeblu rozegrał w
biało-niebieskim trykocie 39
gier w ciągu dwóch sezonów,
już w roli kapitana, choć na
parkiecie spełniał role zadaniowe, będąc zmiennikiem
amerykańskich rozgrywających.
Górnika opuścił w 2009
roku. Na cztery lata. W tym
okresie zdobył Puchar Polski
PZKosz z MOSiR-em Krosno
oraz Śląskiem Wrocław. Z tym
pierwszym doszedł do finału
1 ligi, z WKS-em na drugi po-

ziom rozgrywek awansował.
Gra w barwach odwiecznego rywala z pewnością nie
była jednak jego marzeniem
i szybko „Trójkolorowych”
opuścił. Tułał się trochę po
Podkarpaciu, bo oprócz Krosna występował w Sokole
Łańcut (czołówka 1 ligi) i AZS
Politechnice Rzeszowskiej (2
liga). Tylko osiem razy biegał
na zapleczu ekstraklasy w
koszulce Rosy Radom.
Ciągnęło go do domu i wrócił tak szybko, jak to było możliwe. W 2013 roku dołączył
do trzecioligowego Górnika,
pomagając w powrocie na
szczebel centralny. Niedługo
później świętował z biało-niebieskimi zdobycie Pucharu
Polski PZKosz, a w 2017 i

2018 został wybrany przez
trenerów rywali do najlepszej
piątki 2. ligi w „górniczej”
grupie D. W 2018 zgarnął
również statuetkę dla MVP,
najwartościowszego koszykarza rozgrywek. Było to w
roku, gdy nasi, dość niespodziewanie, wywalczyli awans.
W decydującym meczu pokonali u siebie Księżaka Łowicz,
a po spotkaniu „Glapa” wraz z
kolegami z drużyny, dziękował
przed halą kibicom za wsparcie. Fanom w odpaleniu rac
nie przeszkadzał wtedy nawet
padający deszcz.
W kolejnych rozgrywkach,
już w 1. lidze, kapitan Glapiński zapisał się na dobre
w historii klubu, którego jest
wychowankiem. 16 lutego

2019 roku zagrał w biało-niebieskich barwach po raz 424,
zrównując się pod względem
liczby występów z Zenonem
Kozłowskim, mistrzem Polski
z Górnikiem w latach 1982 i
1988. W następnej kolejce,
w domowym starciu z SKK
Siedlce, został samodzielnym
liderem tej klasyfikacji. Wynik poprawił w następnym
sezonie, w którym wygrał z
wałbrzyszanami 1. ligę. Jego
cyferki byłyby pewnie jeszcze
lepsze, ale zmagania przerwał
wybuch pandemii.
Długie 22-lata grania na zawodowym i półzawodowym
poziomie to szmat czasu, bardzo długi rejs. Niejednokrotnie
był to rejs wymagający, przez
wzburzone morze i w czasie
sztormu. Łatwo było wylądować za burtą. Na pokład „Glapa” wdarł się jako nieopierzony nastolatek, budując swoją
pozycję przebojowością. Z
biegiem lat stał się przebiegłym wilkiem morskim, garściami czerpiącym ze swojego
doświadczenia. W górniczym
trykocie opłynął wszystkie
koszykarskie wyspy:
od ekstraklasy po
trzecią ligę.
Nadszedł
jednak
czas na
nowe wyzwania.
Kapitan
zawinął
do portu.
Dominik Hołda

» Długie 22 lata grania na zawodowym i półzawodowym
poziomie to szmat czasu, bardzo długi rejs
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Fot. Ryszard Burdek

» Skład Górnika Trans.eu na sezon 2020/2021 prezentuje się naprawdę okazale

Gladiatorzy pójdą po swoje?
Mamy nadzieję! Takie artykuły pisze się bardzo przyjemnie, bo jest
o czym. W koszykarskim Górniku Trans.eu wreszcie odkryto karty
i ujawniono, w jakim składzie zespół przystąpi do nowego sezonu
w I lidze. Pomlaskaliśmy z zachwytu, a teraz podzielimy się z wami
tymi delicjami.
Przy tego typu dywagacjach
od razu pojawia się trywialne
z pozoru pytanie. Który Górnik
silniejszy? Ten z początków
minionych rozgrywek, czy
ten, który w ostatni poniedziałek rozpoczął 7-tygodniowe
przygotowania do sezonu
2020/2021? Nie lubimy lania
wosku i stawiania pasjansa,
ale w tym przypadku zrobimy
wyjątek. Naszym zdaniem
biało-niebiescy silniejsi będą
teraz. Dlaczego?
Trochę o bilansie zysków i
strat. W nadchodzących rozgrywkach w Górniku Trans.
eu nie zobaczymy Grzegorza
Kulki. Nie ma co gadać, strata
duża, bo ten silny skrzydłowy
postanowił kontynuować
karierę w ekstraklasie w Legii

Warszawa. Nie ma co się na
niego boczyć. Chciał się rozwijać i chwała mu za to. W
jego miejsce klub zakontraktował Macieja Bojanowskiego (24 lata, 200 cm wzrostu).
Faceta z potężnym ciągiem
na kosz, zbudowanym lepiej
niż Russel Crowe w Gladiatorze, lubiącym biegać do
kontrataku i popisującym
się efektownymi wsadami.
Przed dwoma laty koszykarz
grał w ekstraklasie w Mieście
Szkła Krosno, gdzie notował
średnio 10,8 pkt i 5,4 zb. na
mecz. Całkiem fajne statystyki przy średnio 29 min.
spędzonych na parkiecie. Jest
jednak małe ale. Zeszły sezon
Bojanowski musiał spisać na
straty, bo będąc graczem Po-

lpharmy Starogard Gdański,
zerwał więzadła w kolanie.
Nie wiemy, co dzieje się w
jego głowie. Podobno jest już
w pełni zdrowy, ale czy uraz
nie pozostawił jakiegoś śladu
w psychice? Czy nie będzie
bał się podjąć walki na 100
proc? Jeśli okaże się takim
walczakiem jak w Krośnie,
Górnik będzie miał z niego
jeszcze większy pożytek niż z
Kulki. Bo to bardziej wszechstronny koszykarz, mogący
zagrać zarówno jako niski,
jak i wysoki skrzydłowy.
Z Wałbrzycha postanowił
również wyjechać Damian
Pieloch, przenosząc się do
Czarnych Słupsk. Lukę po
nim powinien wypełnić Karol
Kamiński. Pamiętajcie, że do

połowy minionego sezonu
biało-niebiescy radzili sobie
bez Kamińskiego, który dołączył do drużyny dopiero w
zimowym okienku transferowym. Dlatego traktujemy
go trochę jak „nowego” w
Górniku. Jeśli przepracuje
odpowiednio mocno okres
przygotowawczy, to zobaczycie, że nie poznacie
chłopaka. Jesteśmy pewni,
będzie z niego pociecha, bo
to również atleta, lubiący do
tego raz za razem dziurawić
kosz rywali.
Wreszcie trzecia strata
biało-niebieskich to odejście na sportową emeryturę
kapitana, Rafała Glapińskiego. „Glapa” postanowił
zakończyć karierę, a nam

wypada tylko głośno krzyknąć „dziękujemy” (więcej w
artykule obok). W jego miejsce zarząd klubu sprowadził
pod Chełmiec Jana Malesę
(20 lat, 187 cm wzrostu).
Pamiętacie styczniowy mecz
z Nysą Kłodzko i wkurzającego gościa, którego wszędzie było pełno? Rzucił nam
wtedy 22 oczka. Tak, to był
Malesa. Gdy trzeba, potrafi
spenetrować strefę podkoszową, może też rozgrywać,
a gdy ma kawałek wolnego

miejsca, trafia jak najęty zza
łuku. Czego chcieć więcej?
To trzy argumenty za tym,
że będziemy w nadchodzącym sezonie mocniejsi niż
poprzednio.
Siedzicie wygodnie, to
uważajcie. W Górniku Trans.
eu pozostaje reszta ferajny
Łukasza Grudniewskiego,
którą polubiliście kilka miesięcy temu. W biało-niebieskich barwach zobaczymy:
Damiana Cechniaka, Kamila
Zywerta, Krzysztofa Jakóbczyka, Marcina Wróbla, Macieja
Koperskiego, Bartłomieja Ratajczaka, Damiana Durskiego.
W pierwszym zespole znaleźli
się także młodzi: Mateusz Podejko (czekamy na eksplozję
jego talentu), Maciej Krzymiński (wraca po pewnych
perturbacjach), Łukasz Makarczuk, Marcin Jeziorowski i
Mateusz Stankiewicz.
Na koniec słów kilka o Łukaszu Grudniewskim. Szkoleniowcu, który jako pierwszy,
już dawno zadeklarował, że
zostaje w Górniku. Facecie,
który po ostatnim, udanym
sezonie w Wałbrzychu, mógł
pójść gdzieś w Polskę, nawet
do ekstraklasy, ale on został
i powiedział: „Nie, nie panowie. My tu mamy jeszcze
nieskończoną robotę”. Teraz,
też dzięki swojemu zapałowi
i tytanicznej pracy zarządu,
cieszy się, że ma doskonale
zbilansowany zespół, atletyczny, charakterny, jeden z
najmłodszych w lidze, więc
jak to się ładnie mówi – perspektywiczny. Próbowaliśmy
od niego wyciągnąć, o co
biało-niebiescy zagrają tym
razem? Usłyszeliśmy, że plan
minimum to play-off. No bez
żartów! Wydusiliśmy, żeby
Łukasz Grudniewski zadeklarował przynajmniej walkę o
pierwszą czwórkę. Udało się
i to już zabrzmiało lepiej. My
dodajemy coś od siebie. Sorry
trenerze, ale patrząc na ludzi,
którymi będzie pan kierował
z ławki, tak właśnie uważamy. Jeżeli wszyscy grzecznie
będą nosić maseczki, nie
objedzą się zanadto karpiem
na Boże Narodzenie, wrócą
cali z sylwestrowej balangi
i wyśpią się w Wielkanoc,
to spotykamy się w finale
play-off I ligi. A później…
Później spróbujmy wziąć to,
co nam się należy i dokończmy robotę!
Tomasz Piasecki

Skład Górnika Trans.eu Wałbrzych
na sezon 2020/2021
Damian Cechniak, Kamil Zywert, Krzysztof Jakóbczyk, Marcin Wróbel,
Maciej Koperski, Bartłomiej Ratajczak, Damian Durski, Karol Kamiński,
Maciej Bojanowski, Jan Malesa, Mateusz Podejko, Maciej Krzymiński,
Łukasz Makarczuk, Marcin Jeziorowski i Mateusz Stankiewicz.
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