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Czy wiesz, że…

bogato wyposażona w sprzęt. Przy szpitalu
utworzono poliklinikę oraz szkołę dla pielęgniarek i żłobek dla 80 dzieci. Ponad połowę
chorych stanowili pacjenci nie-żydowscy.
Szpital działał formalnie do 21 września 1949 roku. 1 października 1949 roku
przeszedł nieodpłatnie na własność Miasta
Wałbrzycha. Powstał szpital miejski nr 1 im.
Edmunda Biernackiego. W 1976 roku jako
jeden z pierwszych w kraju został wyposażony
w aparat do badań USG, kupiony w Stanach
Red
Zjednoczonych.

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami/KAW – Emil Wojtyczka)

5 lipca 1948 roku Towarzystwo Ochrony
Zdrowia Żydów otworzyło w Wałbrzychu
prywatny szpital. Powstał on w liczącym
cztery piętra gmachu, wybudowanym w
latach 1925-1927, który wcześniej służył
policji. Placówkę ufundował American Joint
Distribution Committee dla uczczenia pamięci Dawida Guzika, tragicznie zmarłego
dyrektora tej organizacji w Polsce. Lecznica
mogła przyjąć równocześnie 150 pacjentów i
posiadała oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny
i ginekologiczno-położniczy. Placówka była
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Raz przeczytacie i już jesteście „kupieni”
Nasi stali czytelnicy wiedzą, czego mogą się po nas spodziewać. Kreatywności w wymyślaniu tematów, odwagi w przedstawianiu sądów i obiektywizmu.
Wiecie, że nie przepisujemy bezmyślnie urzędowych lub policyjnych komunikatów, byle tylko zapełnić łamy. Mamy na to „wywalone”.
Nie jesteśmy żadną tubą
propagandową, politycznym
odwłokiem czy urzędowym periodykiem. W naszej gazecie publikujemy tylko to, co uznamy, że
będzie ciekawe dla odbiorców. A
nie to, co ktoś każe lub podeśle
mailem po uprzednim politycznym wskazaniu paluchem.
Stawiamy głównie na sprawy społeczne, co bardzo po-

doba się naszym czytelnikom.
Wiecie, że jeśli już zajmujemy
się polityką, to incydentalnie i
przeważnie w odniesieniu do
całego kraju i raczej w felietonach. Lokalnym grajdołkiem
politycznym staramy się raczej
nie zamęczać czytelników. Chyba, że zdarzy się coś naprawdę
wyjątkowego, co nas do żywego poruszy lub tak wkurzy, że

nie wytrzymujemy. I musimy
o tym wspomnieć. Polityka
wylewa się z każdego miejsca,
więc my mamy ją trochę w nosie. U nas znajdziecie historię
nieznaną, wywiady z ciekawymi ludźmi, tematy turystyczne,
społeczne, kulturalne, czy też
sportowe. Wszystkie w jakże
oryginalnym ujęciu. O sprawach ważnych piszemy do

was przyswajalnym językiem.
Z polotem, ironią, przekąsem.
Dalecy jesteśmy od tego, by
zanudzać was jakimiś patetycznymi i napompowanymi
frazesami sformułowaniami,
przez które czasami trudno
przebrnąć normalnemu człowiekowi.
Tego u nas nie znajdziecie.
U nas ma być wprost, czasem

z „grubej rury” i bez owijania w bawełnę. Nieprzerwanie jesteśmy wierni hasłu:
„WieszCo. Daje do myślenia”.
Namawiamy was, dzielcie się
z nami swoimi przemyśleniami, podpowiadajcie, o czym
chcielibyście przeczytać. Może
znacie kogoś ciekawego, o
którym warto byłoby zrobić
reportaż. Czekamy na maile.
Piszcie na adres: redakcja@
wieszco.pl.
Tak jak zwykle oprócz wersji papierowej proponujemy wam całą gazetę on-line.
Wystarczy, że wejdziecie na
stronę www.wieszco.pl i bez
wychodzenia z domu możecie
przeczytać, co też nowego wymyśliliśmy. Pod tym adresem
znajdziecie także archiwalne
wydania naszego tygodnika.
Zapraszamy do lektury.
Redakcja
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Temp. 23/14
zachmurzenie duże
Środa 19.08
Temp. 23/14
zachmurzenie duże
i burze z piorunami
Czwartek 20.08
Temp. 24/15
zachmurzenie małe
Piątek 21.08
Temp. 28/17
zachmurzenie duże
Sobota 22.08
Temp. 26/15
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opadami
Niedziela 23.08
Temp. 23/13
zachmurzenie duże
Poniedziałek 24.08
Temp. 21/13
przelotne opady
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Fot. (red)

» Henryk Wójcik przygotowuje
się do wyjazdu w teren

Gdy strzeli rura, czasem
nie ma czego zbierać
Ile razy widzieliście gości ubranych na niebiesko ze słuchawkami
ciasno przylegającymi do głów i z tajemniczą aparaturą w garści? Na pewno kiedyś wam „mignęli” pod blokiem lub gdzieś na
łące. To brygada aktywnie poszukująca wycieków na sieci wodociągowej. Brzmi mega abstrakcyjnie. Przyjrzeliśmy się ich pracy. Wiemy jedno, powinniście docenić tych facetów, bo odwalają
kawał dobrej roboty.
Dodajmy na wstępie, że robią to we
wspólnym interesie. Firmy, dla której
pracują – akurat w opisywanym przypadku Wodociągów Wałbrzych – ale
też odbiorców, żeby mieli po prostu w
domach wodę. Bo jeśli nawet drobny
wyciek na czas nie zostanie zlokalizowany, a następnie pogłębi się, to
później jak pęknie rura o średnicy 600
mm, nie będzie czego zbierać. Straty
olbrzymie, niekończące się pytania
mieszkańców „kiedy będzie woda”
i wieczne narzekania „znów kopią i
niczego nie potrafią naprawić”.
Pracują na 3 zmiany w specjalnej
sekcji korelacji, poszukiwań i lokalizacji wycieków wody Wodociągów
Wałbrzych. Paradoksalnie nocna
zmiana jest najlepsza. Oczywiście nie
dla nich, bo to wiadomo, spać się
chce, ale dla efektywności ich pracy.
„Normalni” ludzie wtedy śpią, zmniejsza się zużycie wody, łatwiej znaleźć

wyciek. A właściwie usłyszeć szum.
Dobry słuch to podstawa w ich fachu.
Punktualnie o 6:00, 14:00 i 22:00
dwuosobowe brygady ruszają w
teren. Przygotowują sprzęt – geofon
i korelator (więcej o tych urządzeniach
za chwilę), ładują auto rozmaitą aparaturą, nie zapominają o spakowaniu
kanapek i czegoś do picia, bo w terenie można spędzić pół dnia. A i jeszcze
harmonogram trzeba przejrzeć. To
niezwykle istotne. Teraz jest łatwiej,
są punkty pomiarowe, nowoczesna
aparatura, monitoring sieci wodociągowej pokazujący zwiększony
przepływ wody w danym rejonie.
Kiedyś było inaczej. Ktoś tworzył plan i
według niego ludzie sprawdzali teren
kilometr po kilometrze. – Rozstawiało
się specjalne urządzenia, które rejestrowały szumy, następnie te odczyty
poddawano analizie. Teraz pracujemy zupełnie inaczej. Gdy mistrz

lub dyspozytor zauważy zwiększony
przepływ wody w konkretnym miejscu, wysyła nas na miejsce, żebyśmy
sprawdzili, czy jest tam awaria –
mówi Roman Borysiak, pracownik
szukający wycieków z 28-letnim
doświadczeniem. Punkt, gdzie woda
na głębokości kilku metrów wsiąka
w ziemię, trzeba znaleźć co do centymetra. – To nie jest tak, że szukamy
wiatru w polu. Jesteśmy wyposażeni
w odpowiednią aparaturę, ale bywa,
że na miejscu nie możemy za nic w
świecie znaleźć wycieku w rurociągu
na długości ledwie kilkudziesięciu
centymetrów, co spowodowane jest
zakłóceniami na przykład od buczących w pobliżu transformatorów, czy
płynącej w zakrytym korycie Pełcznicy. Jednak nigdy nie odpuszczamy.
Szukamy, aż znajdziemy – opowiada
Henryk Wójcik, który w zawodzie jest
już od 30 lat.

Jak to wygląda w praktyce? Nie
będziemy was męczyć szczegółami
technicznymi, ale warto przyjrzeć się
pracy brygady bliżej. Najważniejsza
jest korelacja (współzależność) szumu
wycieku na przewodach wodociągowych. Tych żeliwnych i stalowych, bo
na plastikach jest dużo gorzej. Standardowy korelator wyposażony jest
w dwa czujniki dające jedną korelację
szumu. – Podłączamy urządzenie z
jednej i drugiej strony na przykład do
zasuwy żeliwnej. Badania prowadzimy
zarówno na kilkumetrowych, jak i 400lub 500-metrowych odcinkach – tłumaczy Aleksander Budny, najmłodszy
w całej brygadzie. Metoda korelacji
szumu wycieku polega na pomiarze
dźwięku w dwóch punktach przewodu. Muszą być jednak znane jego
parametry: długość odcinka między
czujnikami, średnica przewodu i z jakiego materiału został wykonany. – Na
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rurach plastikowych wycieki trudno
zlokalizować, bo plastik gorzej przewodzi dźwięk, ale i z tym dajemy sobie
radę. Co innego na sieciach żeliwnych,
czy stalowych. Tu jest łatwiej – śmieje
się Aleksander Budny. Czujniki korelatora odbierają informacje o szumach.
Oprogramowanie analizuje te dane i
przedstawia rozkład szumów. Najwyższy pik na wykresie wskazuje źródło
największego szumu, czyli prawdopodobne miejsce wycieku. – Jeżeli
korelator pokazał miejsce wycieku,
potwierdzamy to drugim urządzeniem,
geofonem, robiąc nasłuch w konkretnym miejscu. Jeśli potwierdzimy usterkę, znaczymy miejsce farbą lub taśmą
i przekazujemy informację do ekipy
usuwającej awarię – zauważa Henryk
Wójcik. Jakieś 15-20 lat temu nie było
takich urządzeń jak dziś. Dopóki woda
nie wypłynęła na zewnątrz, sączyła się
w ziemię. Dlatego kiedyś częściej niż
dziś występowały tzw. wycieki ukryte.
Rury sieci wodociągowej nie znajdują się w kanałach, tylko zakopane
są w ziemi, dlatego ta praca nie należy
do łatwych. – Na sieciach przesyłowych również szukamy wycieków.
Wtedy pomaga poltras, urządzenie
wykrywające rury pod ziemią. Bardzo
przydaje się w lesie czy na łące, ale
wtedy niezbędne jest doświadczenie
– zagadkowo uśmiecha się Roman
Borysiak. Dlaczego? Czasami brygada
nie ma pewności, po czym idzie. Bo w
mieście są różne inne sieci. Bywa, że
nie wiedzą, czy idą po wodzie, gazie,
czy po kablach telekomunikacyjnych.
Są wprawdzie plany, ale nie zawsze
pokrywają się z rzeczywistością. Często
nie pokazują wszystkiego. – My natomiast znamy doskonale układ sieci i to
nam pomaga. To nasza zawodowa tajemnica – dopowiada Roman Borysiak.
– Zdarzają się też przedziwne sytuacje. Kiedyś w Kamionce (przysiółek
Rybnicy Leśnej – przyp. red.) aparatura pokazała wycieki w dwóch różnych
miejscach. Po dwóch stronach ulicy,
po której jeździły wyładowane po
brzegi ciężarówki z kamieniołomu.
Nie mogliśmy w to uwierzyć, ale
oznaczyliśmy teren ekipom budowlanym dwukrotnie i dopiero później
dowiedzieliśmy się, że w jednym
miejscu wykop nie był potrzebny, bo
żadnego wycieku nie znaleziono – tłumaczy Aleksander Budny. Członkowie
brygady często słyszą, że podsłuchują
lub, że „złotego pociągu szukają”. A
już ucieczki przed zwierzyną leśną
należą do porządku dziennego.
Zastanawiacie się, ile wody ucieka
podczas awarii? Rocznie brygada namierza około 400 wycieków. Czasami
w jednym miejscu może „uciec” tyle
wody, ile wynosi dzienny pobór dla
całej dzielnicy! Czasami z większej
awarii ucieka 1000 litrów na minutę.
– Jak dwusetka żeliwna (rura o średnicy 200 mm – przyp. red) rozpruje się
po długości, to nas już nie wołają, bo
widać, że leje się woda albo strzela
fontanna – śmieje się Henryk Wójcik.
On i jego koledzy są od tego, żeby
ograniczać straty.
Tomasz Piasecki
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Inkubator powstanie do końca roku
Utworzenie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ma nastąpić poprzez
kompleksowy remont i adaptację budynku przy ulicy Młynarskiej 29 oraz zagospodarowanie najbliższego terenu, w tym m.in. utworzenie miejsc postojowych.

Rys. Katarzyna Zalepa

Zadanie inwestycyjne „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” dofinansowane jest ze
środków UE z RPO Województwa Dolnośląskiego 2014–
2020.

Utworzony w ramach projektu
Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości stanowić będzie miejsce
zapewniające optymalne warunki
rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia no-

woczesnych przestrzeni biurowych,
oferować będzie również szereg
usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju.
- Do końca roku wyremontujemy
budynek przy ul. Młynarskiej 29.
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Dzięki wsparciu Unii Europejskiej
oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego po zakończeniu prac powstanie tam Wałbrzyski Inkubator
Przedsiębiorczości. Całkowity koszt
tej inwestycji to ponad 6,2 mln zł.
Dofinansowanie UE wynosi blisko
3,5 mln zł. Na przyszły rok zaplanowaliśmy remont nawierzchni
ul. Młynarskiej – mówi prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
SCB

Cyrk w tęczowe paski
Kto nie lubi Monty Pythona? Dobra, może są tacy, nie będziemy narzucać swojej narracji. Przyznacie, że to, co dzieje się w Polsce wokół środowisk LGBT, wydaje się bardziej surrealistyczne niż płonąca żyrafa i
topniejące zegary Salvadora Dalego razem wzięte. Poczekajcie. Teraz
musimy zastanowić się, jak poprowadzić dalej opowieść, bo wiedząc,
że mamy do czynienia z delikatną materią, powinniśmy być rozważni.
Pal licho z dojrzałością, roztropnością, powściągliwością i poprawnością polityczną. Pojedziemy z „grubej
rury”.
Uważaliśmy do niedawna tęczę
za piękne i dość rzadkie zjawisko
optyczne, ale po ostatnich wydarzeniach jakoś nam spowszedniało,
jak Billowi Gatesowi znudziła się
robota w Microsofcie. Nie wiemy
do końca, o co chodzi „człowiekom”
pokroju Margot – tak celowo piszemy, żeby nikogo nie obrazić – ale
jeśli napada się na kogoś i okłada
pięściami niczym Mamed Chalidow
rywala w oktagonie, trzeba liczyć się
z konsekwencjami. Zapytacie, ale o

co chodzi? Pogrzebcie w internecie i
zobaczcie film jak uważająca siebie
za niewinną aktywistkę walczącą
o słuszną sprawę, niejaka Margot
(cholera, no musimy jednak tak to
sformułować), przeistacza się w
wojownika MMA. To za atak na gościa z Fundacji Pro Life, Margot – a
tak naprawdę Michał Sz. – została
zatrzymana przez policję.
Ale chwila. Jak wiadomo, kij ma
przeważnie dwa końce, a medal zazwyczaj dwie strony. Policjanci ostro
potraktowali ludzi protestujących
w obronie aktywistki. Dobra, nie
będziemy przejaskrawiać, nie byli tak
brutalni jak bandyci na Białorusi, ale

zaglądając pod spódnice i macając
protestujących po genitaliach (tak
wynika z ich relacji) zrobili na ulicach
Warszawy niezłą rozpierduchę. Nie
ma co, większą niż mający przecież
wielką wyobraźnię i smykałkę do
„pokazywania” przemocy, producenci Mortal Kombat.
Wyżymani co chwilę z odruchów
humanitarnych, niczym jakaś ściera
po umyciu podłogi, nie mogliśmy
uwierzyć w kolejne absurdalne
wydarzenia. Odważni jak Sylwester
Stallone w Rambo stróże porządku
zdecydowanie interweniowali, gdy
inny aktywista – zgadliście w geście
solidarności z Margot – powiesił

tęczową flagę na Smoku Wawelskim
w Krakowie. Inna sprawa, dlaczego
tego nie zrobił na synagodze lub
meczecie. Rozumiemy, tych ostatnich w Polsce tyle, co świeżych ryb
w smażalniach nad Bałtykiem, ale
wystarczyło pojechać kawałek za
naszą zachodnią granicę. Gdyby na
jakimś minarecie zawisło tęczowe
płótno, cała Europa dowiedziałaby
się o walce polskich aktywistów o
dobre imię Margot. A tak? Wieszanie
kolorowych flag na pomnikach Syrenki Warszawskiej, Mikołaja Kopernika,
Jana Kilińskiego, Wincentego Witosa,
czy też figurze Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu, było jakieś takie

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)
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przaśne i całkowicie pozbawione
oryginalności.
No dobra, na czym stanęło? Na
Smoku Wawelskim przyozdobionym
w tęczowe barwy. Skandal, że symbol
Krakowa został wplątany w światopoglądową aferę. Policjanci spisali
nie tylko winowajcę, który wlazł na
pomnik, ale też kilkoro jego towarzyszy, uczestniczących w happeningu,
ale stojących obok. Wszystkich za
zakłócanie porządku publicznego.
Oburzające. Przecież każde dziecko
wie, że smok był raczej hetero i tylko
zabierał się za dziewice.
Naszym zdaniem należało pójść
dalej i postawić zarzut znieważenia
pomnika postaci z legendy przy użyciu
kawałka tęczowej tkaniny. To byłoby
dopiero coś! Orwell na spółkę z Kafką,
Mrożkiem i Gombrowiczem, nawet po
zażyciu sporych ilości opium i LSD, nie
byliby w stanie wymyślić większego
absurdu. A tak swoją drogą, taki
szewc Skub chociażby, który podstępem pokonał potwora, był chyba
mężczyzną? Choć w późniejszych
legendach niekiedy występujący jako
Skuba, szybko mógłby zmienić płeć i
stać się „szewcową”. Wiemy, trochę
odpłynęliśmy. W ostatnim czasie nie
tylko nam to się przytrafia.
Ciekawi jesteśmy, co na to Waldemar Andrzej Fydrych, ps. Major? Lider
Pomarańczowej Alternatywy potrafił
razem ze swoimi przyjaciółmi robić
podobne szopki pod koniec PRL-u.
Gdy milicja ganiała ich chociażby
przebranych w fikuśne czapki. Pamiętacie jedną z ich pierwszych akcji? To
było chyba malowanie krasnoludków
na murach większych polskich miast,
głównie Wrocławia. Dziś wydaje
się to jak wyrycie na szkolnej ławce
napisu „głupia Ola”, ale wtedy…
Ot weźmy choćby inną słynną akcję
„Majora” i jego koleżków. Dokładnie
6 grudnia kilkuset uczestników, przebranych za Mikołaje lub Śnieżynki,
powiązanych ze sobą, żeby ZOMO
miało co robić, wyskakiwało z wrocławskich autobusów i tramwajów,
biegając po ul. Świdnickiej. Groził za
to areszt. Prawie tak samo jak dziś za
wywieszenie kawałka kolorowego
płótna na znanym postumencie.
Niektórzy (sami zgadnijcie którzy?), to dziś nasi bohaterowie, supermani, którym ślemy w uznaniu
czekoladki. Jedną rzecz wiemy na
pewno. Wygląda nam to na „Latający cyrk Monty Pythona”. Tylko
sami nie wiemy, czy w tym przypadku to pochlebstwo, czy kalumnia.
Tomasz Piasecki
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Trwają prace nad przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego i
Planu Rozwoju Instytucjonalnego Wałbrzycha na lata 2020–2025.

Po wypracowaniu analizy SWOT, misji, wizji oraz
celów strategicznych naszego miasta, inicjatorzy
przystępują do kolejnego etapu polegającego na
zebraniu pomysłów na projekty, które przyczynią
się do rozwoju lokalnego oraz instytucjonalnego
Wałbrzycha. Zapraszamy do zgłaszania swoich
pomysłów poprzez wypełnienie formularza on-line.

Część przedsięwzięć, które ostatecznie znajdą
się w planach, zostanie zgłoszona do dofinansowania na okres 3-letni z tzw. funduszy norweskich, natomiast dla pozostałych również będą
poszukiwane źródła finansowania. Łącznie na
działania jest do dyspozycji 10 mln euro (6 mln
na projekty inwestycyjne, 4 mln na nieinwesty-

cyjne). Nie są określone maksymalne i minimalne
wartości zgłaszanych projektów. Preferowane są
projekty partnerskie. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane ocenie pod względem zgodności z
przyjętymi celami rozwoju miasta oraz kryteriami
naboru i wyboru projektów w Programie „Rozwój
Lokalny” (fundusze norweskie). Propozycje przedsięwzięć można zgłaszać do 21 sierpnia 2020.
Szczegółowe informacje dostępne w UM w
Wałbrzychu (tel. 74 66 55 324, mail: rozwojlokalny@um.walbrzych.pl).

Milion marek
na ratunek

W połowie XIX wieku zdecydowano o budowie nowego wodociągu
i odtąd do zaopatrzenia miasta w
wodę miały służyć trzy przewody.
Dwa stare: „łąkowy”, prowadzący do
ujęć zlokalizowanych w pobliżu Pałacu Czettritzów (ujęcia znajdowały się
na obszarze między dzisiejszymi ulicami Moniuszki i Beethovena) i „leśny”
zasilany w wodę z ujęć położonych na
Nowym Gliniku (na obszarze między
dzisiejszymi ulicami Mieroszowską,
Moniuszki i linią kolejową Wałbrzych
– Jelenia Góra) oraz nowy wodociąg,
który poprowadzono z rejonu ul.
Świdnickiej od głównej studni zbiorczej (zbiornika) usytuowanej ok. 40

Nasza
dobr a
woda

m poniżej źródła „Amalia” i mającej
zbierać wodę właśnie ze źródła „Amalia” i „Pokutne”.
Wydawało się, że te działania, podejmowane przecież przez wiele lat,
pozwolą wreszcie zaspokoić potrzeby
miasta w wodę na długie lata. Nic z
tego, tak się nie stało, a to za sprawą
działań Zarządu Królewskiej Kolei,
które sprawiły, że ilość wody dostarczanej wodociągiem „leśnym” z ujęć
na Nowym Gliniku i na Gaju znacznie
się zmniejszyła. Trudności sprawiał
też wodociąg „dolinny” prowadzący
wodę ze wspomnianych dwóch
źródeł. Rosnąca liczba mieszkańców
w gminach, na terenie których te

SCB

» Budowa zbiornika przy Zakładzie
Produkcji Wody w Marciszowie (1904 rok)

Fot. użyczone (Wodociągi Wałbrzych)

Mieliśmy rację zgłębiając historię wodociągów w mieście.
Napisać o niej ciekawa, to jakby nic nie napisać. Jest fascynująca! Nie będziemy samolubni i podzielimy się tym, do
czego udało nam się dotrzeć
razem z Wodociągami Wałbrzych, spółką, z którą wspólnie prowadzimy kampanię społeczną „Nasza dobra woda”.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Możesz zmieniać Wałbrzych
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źródła wypływały, sprawiła, że ilość
wody dostarczanej do Wałbrzycha z
tamtego rejonu systematycznie malała. Zresztą kłopot z zaopatrzeniem
w wodę był dla władz miasta jeszcze
przez długi okres jednym z trudniejszych zadań do rozwiązania. Częste
awarie rur przez szkody górnicze,
pęknięcia filtrów, a także zmniejszenie
przepływów w przewodach, głównie
ze względu na ich zarastanie, były
powodem ciągłych kłopotów.
W końcu znaleziono panaceum,
ale… nie tak od razu. W 1894 roku
powierzono wstępne rozpoznanie
możliwości zaopatrzenia Wałbrzycha
w wodę radcy budowlanemu z Lipska. Niejaki G. Thiem na podstawie
pierwszych badań nie miał dobrych
wieści. Dopiero po ich poszerzeniu w
1896 roku dowiercono się w rejonie
wsi Sędzisław (Ruhbank) i Ptaszków
(Vogelsdorf) w powiecie kamien-

nogórskim (Landeshuter Kreis) do
dużych ilości wody. Według rzeczoznawcy powinno jej wystarczyć nie
tylko dla samego Wałbrzycha, ale
całego okręgu węglowego. Wiercenia badawcze w rejonie Marciszowa
(Merzdorf) kontynuowano w 1897
roku i oszacowano, że z utworów
wodonośnych dolnego poziomu w
dolinie rzeki Bóbr i jej dopływu Lesku
można uzyskać co najmniej 65 l wód
podziemnych na sekundę. Szybko
opracowano projekt wodociągu i
przepompowni. Koszt inwestycji
oszacowano na 1,5 mln marek. Radni nie mieli wyjścia, zgodzili się na
zaciągnięcie pożyczki z Miejskiej Kasy
Oszczędności. Budowę rozpoczęto
wiosną 1899 roku, a nadzorował ją
G. Thiem. Inwestycję zakończono
w ekspresowym tempie, bo już 1
sierpnia 1900 roku nowy zakład wodociągowy był gotowy.

Pierwszy oddany do eksploatacji
Zakład Produkcji Wody w Marciszowie Górnym miał zdolność produkcyjną 5000 m. sześciennych wody na
dobę. Zlokalizowano go we wsi, przy
rzece Bóbr i drodze prowadzącej z
Kamiennej Góry do Marciszowa, w
pobliżu stacji kolejowej w Sędzisławiu. W jego skład wchodziły: ujęcie
wód podziemnych, stacja pomp,
kotłownia i budynek administracyjno-mieszkalny. Woda przetłaczana
była żeliwnym rurociągiem tranzytowym, który dochodził do sztolni
wydrążonej na granicy Boguszowa-Gorc (wówczas Ober-Hermsdorf) i
Sobięcina (wtedy Nieder-Hermsdorf).
Po przepłynięciu przez sztolnię woda
była dalej kierowana wodociągiem
do ziemnego zbiornika wody czystej
zlokalizowanego przy obecnej ulicy
Widok (Sobięcin).
ToP

Podczas prac remontowo-konserwatorskich w kościele Świętej Barbary w Pastuchowie w gminie Jaworzyna Śląska doszło do niebywałego
odkrycia.

z fragmentów to napis o gotyckim
kroju pisma, dzięki czemu możemy
domyślać się czasu powstania malowideł na późny gotyk (XV wiek).
- Kolejny odsłonięty fragment
malowidła znajduje się w sklepie-

niu absydy. Przedstawia postać
z zachowanymi szatami i ręką.
Prawdopodobnie jest to większe
malowidło obejmujące całe sklepienie absydy. Ponadto w trakcie
prac w szczycie ściany frontowej,

stykającej się z wieżą natrafiono
na podpisy osób dokonujących
remontu dachu w 1958 r. Wśród
wymienionych znajdują się między innymi Antoni Kruźlak, Antoni
Bochnia, Cyprian Wanat – wylicza
Sylwester Bartczak z SOKiBP w
Jaworzynie Śląskiej.
Proboszcz parafii w Pastuchowie, ks. Wiesław Ignatowicz,
zapowiada kontynuację prac
KaR
konserwatorskich.

Fot. użyczone (Sylwester Bartczak)

Bezcenne malowidła w kościele
Ujawniono średniowieczne malowidła. Świątynia w Pastuchowie,
wzniesiona została około 1250 r.
Według wstępnych szacunków
zdobienia, które odkryto, sięgają
właśnie epoki średniowiecza. Jeden
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» Zalew Witoszówka odstrasza
swoim widokiem i zapachem

Katastrofy ekologicznej ciąg dalszy
Wracamy do sprawy, którą żyje niemal cała Świdnica. Wiele dni Zalew Witoszówka
umierał na oczach zatroskanych mieszkańców miasta. Tysiące małż i setki ryb straciło życie w efekcie wyjątkowo nieprzemyślanej decyzji Wód Polskich. W sprawę włączyli się posłowie i prokuratura. Dzieje się!
Kilka dni, na polecenie Wód
Polskich, trwało usuwanie
martwych małż z dna zbiornika. Pakowano je w plastikowe
wory. Na polecenie policji i
prokuratury proces ten został zatrzymany. Na miejscu
pojawił się nawet prokurator
rejonowy Marek Rusin, który
dokonał pierwszych oględzin.
Stało się tak dlatego, ponieważ zgodnie z zapowiedziami
władze Świdnicy skierowały
do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa. Interpelację
wystosowała poseł Moni-

ka Wielichowska, która całą
sytuację nazwała katastrofą
ekologiczną i pytała ministra
środowiska, dlaczego nie konsultowano z władzami miasta
tak drastycznych kroków.
Zalew Witoszówka odstrasza swoim widokiem i
zapachem. Według Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Legnicy wszystko
jest w porządku... Wszystko
przeprowadzono w trosce o
mieszkańców Świdnicy... Kontrolujący, ze względu na
realne zagrożenie bezpieczeń-

stwa dla mieszkańców miasta,
podjął decyzję o obniżeniu
poziomu wody w zbiorniku
do poziomu około 1 m poniżej
normalnego piętrzenia. Trzy
dni później dokonano oceny
stanu technicznego stalowych
klap jazu potwierdzając ich
zły stan techniczny. Obniżenie normalnego poziomu o
1 m daje jeszcze możliwość
przeżycia dla organizmów w
czaszy zbiornika do czasu podjęcia decyzji o zakresie robót
remontowych i konieczności
oraz wyboru terminu i sposobu ewentualnego przesiedle-

nia organizmów żywych na
czas przeprowadzenia prac –
informuje p.o. dyrektora Wód
Polskich z Legnicy, Apolinary
Lipski.
Wody Polskie wyraziły chęć
spotkania z władzami miasta. Po analizie dokumentu
nasuwają się dalsze pytania.
– Jak choćby o skorzystanie ze
środków UE w ramach retencji
i oczyszczenia akwenu zgodnie
z obowiązującym prawem
ochrony przyrody jak i ochrony
środowiska. Powstała niewątpliwie szkoda w środowisku
przyrodniczym. Brak raportu

środowiskowego. Jednakże
należy pochylić się nad zastanym problemem i spróbować
naprawić szkody tak, by w
przyszłości do nich nie dochodziło – mówi Jan Dzięcielski,
przewodniczący RM Świdnica.
Dokładnie 12 sierpnia doszło do spotkania z dyrekcją
Wód Polskich. – Cieszę się, że
spotkaliśmy się, jednocześnie
ubolewam, że tak późno. Gdyby informacja o działaniach
Wód Polskich wynikająca ze
względów technicznych dotarła do nas wcześniej, moglibyśmy wspólnie uprzedzić

świdniczan o konieczności
przeprowadzenia prac remontowych i jednocześnie
zabezpieczyć razem żyjące
tam zwierzęta. Cóż, mleko
się rozlało, teraz wspólnie
musimy zrobić wszystko, aby
przywrócić zalewowi jego
pierwotny charakter. Mam
nadzieję, że harmonogram
zaproponowany przez Wody
Polskie zostanie zrealizowany
bez opóźnień i jesienią poziom wody wróci do normy
– mówi prezydent Świdnicy,
Beata Moskal-Słaniewska.
KaR

FAKtY

Rozkopana Kraszowicka
Rozpoczął się kolejny etap kompleksowego remontu ulicy Kraszowickiej
w Świdnicy. Kierowcy narzekają, warto jednak się trochę przemęczyć...
Całość prac powinna zakończyć się do 30 września 2021 roku.

W ubiegłym roku w ramach
inwestycji zrealizowano już
prace na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkową do
skrzyżowania z ul. Przyjaźni.
Zakończona została przebudo-

wa odcinka od skrzyżowania z
ul. Przyjaźni do przejazdu kolejowego przy ul. Torowej wraz
z samym przejazdem. Prace
przy przedostatnim odcinku
drogi od ul. Bystrzyckiej do ul.

Działkowej trwają. W związku
z tym droga na wspomnianym
odcinku została zamknięta,
wprowadzona została zmieniona organizacja ruchu oraz
wyznaczono objazdy.
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W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni, a także budowa
nowych chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i
oświetlenia ulicznego. Realizację
inwestycji oszacowano na około
7,5 mln zł. Świdnica zdobyła na
ten cel dotację z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości
blisko 3,8 mln zł.

Fot. użyczone (UM Świdnica)
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» Basen letni w Świdnicy wymaga remontu

Koniec marzeń o kąpieli w lecie?
Kolejny wakacyjny sezon powoli zbliża się do końca. Basen letni w Świdnicy nadal
pozostaje zamknięty... Smutny to widok, kłopoty z remontem obiektu wydają się
nie mieć końca. Na co mogą liczyć świdniczanie? Pozostaną im wyjazdy do Strzegomia, Świebodzic i Jawora, czy może jednak skorzystają z basenu u siebie?

Kolejne przetargi mające na celu
wyłonienie wykonawcy przebudowy basenu nie przyniosły niestety
oczekiwanego rezultatu. Radni
miejscy podjęli decyzję o uchyleniu
uchwały w sprawie powierzenia
Świdnickiemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji zadania
własnego gminy polegającego na
przebudowie i administrowaniu
zespołem basenów odkrytych wraz
z infrastrukturą. Wyrażono zgodę na
przejęcie kąpieliska przez miasto.
Aport wniesiony przez miasto do
spółki zostanie zwrócony właści-

cielowi, a nowo utworzone udziały
umorzone.
Decyzja o wyłączeniu z eksploatacji kąpieliska przy ul. Śląskiej w 2020
roku zapadła w oparciu o aktualny
stan techniczny basenów oraz całej
infrastruktury, w tym ubytki i przecieki w nieckach basenowych i brak
zamkniętego obiegu wody. Dodatkowymi argumentami były wysokie
koszty eksploatacji, a także panujący
w Polsce stan epidemii, czyli trudny
do przewidzenia rozwój sytuacji oraz
obostrzenia i zalecenia związane z
ewentualnym uruchomieniem.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, mamy
nadzieję, że sytuację w pewnym
stopniu zrekompensuje pływalnia
przy ul. Równej, która wyjątkowo w
tym roku czynna będzie przez całe
wakacje – informuje Magdalena
Dzwonkowska, rzecznik prasowy UM
w Świdnicy.
Obecnie trwają procedury związane ze zwrotem aportu w związku
z podjęciem w kwietniu tego roku
decyzji o uchyleniu uchwały ws.
powierzenia Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji

zadania własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych
wraz z infrastrukturą.
Dokonano już zmian w umowie
spółki o umorzeniu udziałów. Powinny one w ciągu minimum 3
miesięcy pojawić się w zapisach
KRS. – Kolejne kroki to podjęcie
uchwały o obniżeniu kapitału
zakładowego spółki, zamieszczenie jej w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym (czas oczekiwania
to minimum 3 miesiące – przyp.
red.)), wycena nieruchomości,

zarządzenie prezydenta w sprawie
zwrotu aportu i zwrot nieruchomości do miasta. Rozpoczęcie
procedury przetargowej możliwe
więc będzie najprawdopodobniej
pod koniec tego roku – wylicza
rzecznik UM w Świdnicy.
- Basen wymaga remontu i od tej
decyzji nie ma odwrotu. Będziemy
szukać dobrego rozwiązania, by jego
realizacja nie spowodowała rezygnacji z innych ważnych dla miasta
zadań – dodaje prezydent Świdnicy
Beata Moskal-Słaniewska.
KaR
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RoZMoWA tYgoDNIA

W diecie bardzo ważna
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jest różnorodność

Zacznę banalnie. Co to
znaczy zdrowo się odżywiać?
- Nie ma definicji zdrowego
odżywiania. To nie receptura.
Każdy z nas jest inny, ma różne potrzeby, uzależnione od
wieku, wagi, chorób, trybu
życia. Najważniejsza w jedzeniu jest różnorodność. Wtedy
unikniemy jakichkolwiek niedoborów żywieniowych.
Zjadłem dziś rano zbożowe płatki, zalane chudym
mlekiem, do tego dwie kanapki razowego pieczywa z
cheddarem oraz pomidorem
i zagryzłem croissantem. To
był dobry wybór?
- Widzę tu dużą różnorodność (śmiech). Ocena pojedynczego posiłku, nie znając
potrzeb pacjenta, ani innych
posiłków w ciągu dnia, nic mi
nie mówi. Wolałabym mieć
opisane kilka dni, z uwzględnieniem godzin posiłków,
wielkości porcji. Wtedy wiem,
czy porcje są za duże lub za
małe, czy podjada Pan pomiędzy posiłkami, czy raczej je co
3-4 godziny.
Dodam, że rano nie wlałem w siebie kubka kawy,
bo jej po prostu w ogóle
nie pijam.
- Ja również nie piję kawy
(uśmiech), wolę herbatę, a
w lecie soki lub przeciery.
Są jednak osoby, które dzień
zaczynają od kawy. Nie lubię
zmieniać nawyków żywieniowych pacjentów, których
zmieniać nie trzeba. Bo to
zawsze dość mocno ich ogranicza. Jeżeli trzeba wyeliminować kawę, to mówię
o tym. Kawa jest zdrowa,
oczywiście pita w umiarko-

wanych ilościach. Spożywanie
jej wiąże się ze zmniejszeniem
ryzyka wystąpienia choroby
nowotworowej oraz chorób
sercowo-naczyniowych. Jeżeli
możemy pić kawę i ją lubimy,
to ja nie widzę problemu.
Dla porównania, proszę
powiedzieć, jak wyglądało
Pani śniadanie?
- W lecie najczęściej wybieram lekkie i letnie śniadania.
Jest to jogurt typu skyr, czyli
wysokobiałkowy z domowym
musli i owocami. Czasami chleb
graham z masłem, serkiem
twarogowym i warzywami
sezonowymi. Zima to owsianka
na ciepło lub jajecznica.
Dietetycy mówią swoje,
a ludzie i tak wiedzą lepiej
i jadą na śniadanie np. do
restauracji typu fast food.
Tak po ludzku, nie wkurza
to Pani?
- Czasami. Zwłaszcza jak to
widzę. Przejeżdżam obok takiej restauracji, a tam kolejka
rodziców z dziećmi, reszta siedzi przy stolikach i zajada się
frytkami popijając szejkiem.
Wkurza mnie brak edukacji.
Bo o brak podstawowej wiedzy tu chodzi. Zauważył Pan,
że nie reklamuje się produktów zdrowych?
Tak
- No właśnie. Nie ma reklam jogurtów naturalnych,
tylko owocowych. Reklamuje
się żelki, chipsy, kolorowe
napoje, restauracje typu fast
food. I dzieciaki patrząc na
te uśmiechnięte i szczęśliwe
buzie aktorów grających w
reklamie też tak chcą. I kończy
się to w kolejce po batonika
czy wizycie w restauracji z fast
foodami.

W reklamie rodzina zamawia niezdrowy posiłek,
korzystając z możliwości,
jaką daje drive-thru, a
przyjmująca kobieta zamiast powtórzenia potraw, wymienia nazwy
chorób. Nie jest to
zbytnie uproszczenie?
- Zdania dietetyków i psychologów
dotyczących reklam
z takim przekazem
są podzielone. Jedni
wolą od razu z „grubej
rury” powiedzieć, czym
grozi spożywanie przetworzonej żywności, a drudzy wolą
powoli zmieniać nawyki żywieniowe. Nie wiem, czy taki
przekaz trafi do osób, które
jedzą produkty fast food. Widział Pan kiedyś cholesterol? A
może trójglicerydy?
No pewnie, że nie.
- I nigdy oprócz cyferki na
wynikach z krwi tego nie zobaczy. Dlatego mówienie, do
osób młodych, zdrowych, o
chorobach, które mogą się
pojawić, jest bez sensu. Miałam wielokrotnie spotkania
w szkołach z dziećmi i młodzieżą, dotyczące słodyczy.
Jestem na sali, przede mną
młode, uśmiechnięte buzie
dzieciaków, większość z prawidłową wagą ciała. I ja nagle
im prosto z mostu mówię, że
jedzenie słodyczy powoduje
nadwagę i wymieniam inne
choroby. Nie widzę tu sensu. Nie zrozumieją takiego
przekazu.
Dobrze, brnijmy dalej.
Dla mnie na obiad musi
być mięso. Rozmaitego
pochodzenia i w różnej

Fot. użyczone (Archiwum Agnieszki Podgórskiej)

Rozmawiało nam się tak dobrze, że
zapis wszystkiego, o czym dyskutowaliśmy, po raz pierwszy w historii WieszCo musieliśmy podzielić
na dwa odcinki. Dziś pierwsza część
wywiadu z Agnieszką Podgórską, dietetykiem klinicznym. Jeśli zależy wam na
zdrowiu, musicie to przeczytać. Druga
część za tydzień.

» – Zgubnym elementem diety jest wprowadzenie zbyt dużych restrykcji – mówi dietetyk
kliniczny Aleksandra Podgórska

postaci, ale jednak. Wielu
mężczyzn uważa podobnie. To błąd?
- Nadmiar mięsa w diecie
nie jest zdrowy ani potrzebny.
Badania jednoznacznie to
wykazują. Jednak część badań
dotyczy mięsa przetworzonego, jak wędliny, parówki, a
inne badania mięsa czerwonego. Dieta fleksitariańska
to taki rodzaj żywienia, gdzie
jemy mięso, ale ograniczamy
jego ilość, szukając innych
zamienników. Człowiek jest
biologicznie wszystkożerny,
dlatego, jak wspomniałam
na samym początku, warto
wprowadzić w diecie różnorodność. Kilka razy w tygodniu
mięso, jak najmniej przetworzone, z uwzględnieniem
przede wszystkim drobiu, to
dobre rozwiązanie.
Teraz zrobi się bardzo
poważnie. Co jest Pani zdaniem najbardziej zgubne w
diecie dla naszego organizmu?
- Trochę przewrotnie odpowiem na to pytanie. Co

jest zgubnego w źle ułożonej
diecie?
Zawód dietetyka jest nieregulowany prawnie. Każdy
może być dietetykiem. Kilka
dni lub tygodni kursu internetowego i już mamy dyplom.
Smutna prawda, ale tak to
wygląda. Dlatego przez ponad 20 lat mojej pracy w zawodzie, widzę diety ułożone
przez takie osoby. Najczęściej
jest bardzo zaniżona kaloryczność diety. Czyli im mniej jem,
tym lepiej, bo tracę na wadze.
Diety 1000 kcal, która pani
takiej nie stosowała? A potem
efekt jo-jo. Czyli powrót do
starej wagi. Jak moi pacjenci
widzą pierwszy raz jadłospis
z kaloriami na poziomie 17001800, to łapią się za głowę, że
dużo, że przytyją.
Też się łapię za głowę, że
tak w ogóle można układać
dietę?
- Kolejnym zgubnym elementem diety jest wprowadzenie zbyt dużych restrykcji,
czyli eliminacja pieczywa,
ziemniaków, czasem bezpod-

stawnie nabiału lub glutenu.
I tu znów wracam do kursów
internetowych. Brak podstawowej wiedzy z technologii żywności sprawia, że nie
umiemy analizować składu
pieczywa, że każde węglowodany uważamy za złe. Taka
eliminacja na dłuższą metę się
nie sprawdza. I tak nastąpi
nawrót do starych nawyków
żywieniowych.
Czyli, żeby dieta nie była
dietą, a tylko dobrze ułożonym planem żywieniowym,
skrojonym, jak ubranie, pod
pacjenta, musi mieć określoną
kaloryczność, nie głodową.
Powinna być też ułożona pod
preferencje żywieniowe, dostępność produktów i czas,
który możemy przeznaczyć na
przygotowanie posiłku.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

* Za tydzień w drugiej części
wywiadu przeczytacie o tym,
jakie są najgorsze nawyki
żywieniowe, dowiecie się, czy
podjadanie jest niebezpieczne
dla zdrowia i dlaczego prawie
wszyscy lubią czekoladę

FAKtY

Zadośćuczynienie dla Sybiraków
W Świdnicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału
Związku Sybiraków w Wałbrzychu.

Zebraniu przewodniczył prezes wałbrzyskiego
oddziału Związku Sybiraków Adam Mitelsztet,
będący również wiceprezesem zarządu głównego Sybiraków w Warszawie. Obecni byli prezesi,
członkowie zarządu Kół Sybiraków z Barda,
Jedliny-Zdroju, Kłodzka, Kudowy-Zdroju, No-

wej Rudy, Lewina Kłodzkiego, Polanicy-Zdroju,
Strzegomia, Świdnicy, Świebodzic, Wałbrzycha,
Ząbkowic Śląskich i Ziębic.
Po przedyskutowaniu roboczych spraw
związku prezes poinformował o przekazaniu
dokumentacji oddziału z ostatnich 30 lat do Ar-
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chiwum Państwowego z siedzibą w Kamieńcu
Ząbkowickim. Najważniejszą i najdłużej omawianą kwestią była informacja o procedowaniu
ustawy o zadośćuczynieniu Sybirakom przeprowadzonej w Sejmie 15 lipca 2020 roku. Jest
to dla Sybiraków długo oczekiwana ustawa
dająca nie tylko finansowe zadośćuczynienie,
ale przede wszystkim moralne za krzywdy i
lata cierpień oraz upokorzeń podczas zesłania
na Syberię. Cieszy fakt, że po 27 latach starań
Sybiraków, wkrótce ustawa znajdzie finał na
SCB
biurku prezydenta Andrzeja Dudy.

Fot. użyczone (Związek Sybiraków)
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Gwarantujemy, że Nowa Ruda was zaskoczy

#odkrywajlokalnie

Co ma wspólnego nasza
Nowa Ruda z Japonią
Dopiero co zaczynaliśmy nasz cykl wakacyjny #odkrywajlokalnie, a
już zapraszamy was na piątą wycieczkę po regionie. Oczywiście bezpłatną. Tym razem zabierzemy miłośników pieszej turystyki do Nowej
Rudy, żeby pokazać tamtejsze najciekawsze miejsca. Startujemy w
najbliższą sobotę (22 sierpnia).
Na pewno już to wiecie,
ale będziemy powtarzać
do znudzenia, bo tego typu
inicjatywy trzeba wychwalać
oraz mówić o nich często
i głośno. Cykl #odkrywajlokalnie publikujemy przy
współpracy z Lokalną Or-

ganizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej. Co
tydzień przewodnicy zabierają was na bezpłatne
wycieczki po całym regionie,
pokazując piękno rozmaitych
zakątków naszych małych
ojczyzn.

Soboty z LOT Aglomeracji
Wałbrzyskiej – bezpłatne wycieczki
z przewodnikiem
22.08.2020 r. godz. 11.00 – Nowa Ruda
Miejsce zbiórki: Fontanna św. Jana przy ratuszu, Rynek w
Nowej Rudzie
Planowany czas wycieczki – około 3 godzin

W tę sobotę (22 sierpnia) zachęcamy, żebyście
zarezer wowali sobie jak
zwykle kilka godzin na
wędrówkę po Nowej Rudzie. Czy to prawda, że
miasto było miejscem pielgrzymek, czy tutejsze kapliczki dżumowe uchroniły
Nową Rudę przed zarazą,
czy miejscowość mogłaby być uzdrowiskiem i co
ma wspólnego z… Japonią. Na te i wiele innych
pytań otrzymacie odpowiedzi podczas bezpłatnej wycieczki z lokalnym

przewodnikiem po Nowej
Rudzie, na którą już teraz
zapraszamy.
Nową Rudę warto zwiedzić
zgodnie z zaplanowaną trasą,
tzw. „Szlakiem spacerowym
grodu nad rzeką Włodzicą”,
na której znajdują się najciekawsze zabytki oraz osobliwe miejsca. Trasa została
oznaczona w terenie żółto-czerwonym kwadratem,
czas jej przejścia to jakaś
godzina. Szczegółowe informacje, propozycje innych
szlaków oraz ciekawe miejsca
(jak np. zabytkowy ratusz i
kościół św. Mikołaja) zostały
opisane w aplikacji mobilnej
miasta, którą można bezpłatnie pobrać na telefon w
sklepie Play lub App Store
wpisując w aplikacjach hasło
Nowa Ruda. Biorąc udział w
naszej wycieczce zobaczycie
dużo więcej, m.in. piękną
Starówkę, wieżę widokową
na Górze Św. Anny, czy kapliczki dżumowe.
Planowany czas wycieczki
to ok. 3 godzin. Start punktualnie o godz. 11:00, 22
sierpnia, spod fontanny św.
Jana przy ratuszu (Rynek w
Nowej Rudzie).
Red

» Odrestaurowany Rynek prezentuje
się naprawdę wybornie

Fot. użyczone (MCK/Natalia Grzeszuk)
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» Wyruszyli! W niedzielę, 9 sierpnia na trasie Letniej
Wyrypy Gór Suchych pojawiło się 438 śmiałków

MIEROSZÓW

Wyrypa skrojona na miarę
Jeżeli siedząc w domowym fotelu, ze szklaneczką czegoś zimnego, narzekacie na upał, to pomyślcie o tych, którzy przeszli Letnią Wyrypę
Gór Suchych 2020. Twardziele wyruszyli na trasę, gdy słońce już mocno przygrzewało, a przekroczyli metę, gdy było jeszcze… goręcej. Mimo
potu, a czasem łez, większość ukończyła ten rajd górski w limicie czasu.

» Szczęśliwi na mecie

Dobra, na początek wyjaśnienie. Na pewno domyślacie się,
że w tym wyjątkowym wydarzeniu nie chodziło o ściganie
się i klasyfikację kto pierwszy, a
kto ostatni. Satysfakcję dawało
samo przejście trasy. Dodajmy,
niełatwej i różniącej się od tej
wytyczonej zimą. Pamiętacie,
jak w lutym jak opisywaliśmy
zimowy rajd górski w Sokołowsku? Jeśli nie, przypominamy wam krótko, że wtedy
na starcie stanęło coś około
400 uczestników, brodzących
w błocie i zmagających się
na szlaku z ostrymi podejściami oraz śliskimi zejściami.
Tym razem wrogiem numer
jeden rajdu górskiego była
wysoka temperatura, Upał to
mało powiedziane, po prostu
żar lejący się z nieba. Tak
było w niedzielę 9 sierpnia,
gdy uczestnicy zbierali się na
starcie przy budynku Białego
Orła w Sokołowsku. Jedno
było natomiast niezmienne.
Tłumy śmiałków, chcące się
zmierzyć z trudną trasą, własnymi słabościami, ale przede
wszystkim aurą, która bardziej

skłaniała do wylegiwania
się nad morzem i sączenia
drinków z palemką, niż przemęczania w górach. Dla tych,
którzy jednak zdecydowali

się wziąć udział w Letniej
Wyrypie Gór Suchych 2020,
to była właśnie kwintesencja
wszystkiego – walka z potężnym zmęczeniem i pogodą.

Na uczestników czekała
nowa trasa z ciekawymi atrakcjami usianymi na szlaku, a do
tego 7 szczytów do zdobycia.
Spróbujcie w upale wspiąć
się choćby na jeden, który
przekracza 800 m n.p.m., a
tu trzeba było takich podejść
zaliczyć 7! Piekielne wyczerpanie rekompensowały piękne
widoki. Krótko o liczbach.
Wyrypa miała 27 km i ponad
1500 m przewyższenia. To o
10 proc. więcej niż podczas
zimowej edycji! Najwyższym
punktem na trasie był szczyt
Waligóry.
Tydzień temu punktualnie
o godz. 9:00 na trasę wyruszyło dokładnie 438 piechurów. Mniej niż wynosił limit
uczestników, ustalony przez
organizatorów na pół tysiąca
ludzi. Biorąc pod uwagę panujący skwar i wciąż trudną
sytuację związaną z koronawirusem, ten wynik i tak jest
świetny. Do Sokołowska przyjechali wędrowcy dosłownie
z całej Polski. Limit czasu z
kolei określono na 9 godzin i
większość „górali” wróciła na
metę do 18:00 w niedzielę,
ale byli też tacy, którzy potrzebowali więcej czasu na
pokonanie 27-kilometrowej
pętli. Być może chcieli dłużej
napawać się pięknymi widokami lub gdzieś przedłużył im
się biwak. Tego nie wiemy,
ale tak na poważnie, pewne
jest, że zejście z trasy zgłosiło
jedynie 18 piechurów. Im też
należą się brawa, że podjęli
wyzwanie. Przecież nie od
dziś wiadomo, że ludzie gór
to twardziele, jakich mało i
łatwo się nie poddają. Wyrypa była dla nich skrojona
na miarę.
Tomasz Piasecki

» Pogoda nie była sprzymierzeńcem piechurów
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WALIM

Będzie nowy chodnik na Podlesiu
Na realizację tego zadania z niecierpliwością czekali mieszkańcy
sołectwa Olszyniec w gminie Walim.

Gmina rozpoczęła nową
inwestycję pn.: „Budowa
chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejsco-

wości Olszyniec (Podlesie)
w ciągu drogi powiatowej
3358D”. W ramach realizacji
robót powstanie 235 metrów

bieżących chodnika z kostki
brukowej betonowej. Przy
remontowanym odcinku wykonane zostaną także zjazdy
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indywidualne do posesji, a
istniejący rów przebudowany zostanie na kanalizację
deszczową. Planowany koszt
inwestycji to prawie 139 tys.
zł, z czego 50 tys. zł, w ramach
zawartego porozumienia, dofinansuje Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Pozostała
część sfinansowana zostanie
z budżetu gminy Walim.

Fot. użyczone (UG Walim)
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Fot. użyczone (UM Świdnica)

» Najczęściej zachowanym elementem gotyckim
w świdnickich kamienicach są piwnice

ŚWIDNICA

Gdyby nie leżakujące piwo…
Patrzycie na nie, delektujecie się zwartą zabudową, podziwiacie, jak
zostały odrestaurowane. Niejednego świdnickie kamienice skłoniły do
podróży w czasie. I słusznie, bo można się im przyglądać i przyglądać.
Pi e r w o t n a z a b u d o w a
osady, jeszcze przed lokacją na prawie niemieckim,

była typowa dla zabudowy
wiejskiej. Ot, nic szczególnego. Dominowały niewiel-

kie, drewniane budynki o
konstrukcji wieńcowej lub
ryglowej. Budynki mieszkal-

ne i gospodarcze rozmieszczone zostały swobodnie
po całej działce. Dopiero

w XVI wieku dynamiczny
wzrost ludności ówczesnej
spowodował, że zabudowa

zaczęła przybierać ściślejszy
charakter.
Musicie wiedzieć, że
wiek XIV był okresem,
w którym wykształcił się
typ szczytowej kamienicy
mieszczańskiej. Budynki
wo k ó ł r y n k u po si a da ły
podcienia, które stopniowo likwidowano aż do połowy XVIII w. Częste zniszczenia w wyniku wojen i
pożarów spowodowały,
że wielokrotnie przebudowywane domy zachowały
relikty wielu stylów architektonicznych.
Co ciekawe, większość
dzisiaj stojących w śródmieściu Świdnicy kamienic zachowała pierwotne,
gotyckie elementy. Jeśli
nie w całej konstrukcji, to
przynajmniej w przyziemiu.
Większość domów miała
uprawnienia do produkcji
piwa, stąd najczęściej zachowanym elementem gotyckim są piwnice. Głęboko
posadowione, wymurowane z kamienia łamanego,
wyposażone w pochylnie
do przetaczania beczek,
służyły do przechowywania
i dojrzewania piwa. Inne
relikty architektury gotyckiej
to portale bramne i wewnętrzne, oraz kilka rzeźb
zdobiących kamienice w
ścisłym centrum rynku.
Red

» Jedlina-Zdrój to idealne miejsce dla miłośników dwóch kółek

JEDLINA-ZDRÓJ

Od pewnego czasu dużo u nas czytacie o rowerach i
wyprawach na jednośladach po całej okolicy. Zresztą w
tym numerze też was odsyłamy do rubryki „Rower jest
OK”. Świetnym pomysłem jest zwiedzanie na dwóch
kółkach Jedliny-Zdroju. Nie wiedzieliście o tym?
W mieście, oprócz wielu atrakcji, istnieje sporo tras rowerowych, łączących rozmaite obiekty i ciekawe miejsca. Ot choćby
m.in. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Active”, Park Aktywności
„Czarodziejska Góra” czy Zespół
Pałacowo-Hotelowy „Jedlinka”.
Trasy rowerowe prowadzą też

na Przełęcz pod Borową, do
sąsiedniej Głuszycy i do atrakcji
turystycznych znajdujących się
na terenie tej gminy, a nawet do
Wałbrzycha.
Teraz kilka konkretów.
Wśród istniejących ścieżek
warto wymienić trasę „Active”, która swój początek

ma na terenie – oczywiście,
że tak! – Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Active”. Znajdują się na niej takie
obiekty i atrakcje jak dworzec
kolejowy, Pałac i Browar „Jedlinka”, punkt widokowy w
„Mniszym lesie”, Aleja Brzozowa w Parku Północnym,

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Tak to można zwiedzać

Obelisk w Parku Północnym,
zabytkowa remiza strażacka
z dzwonnicą i wozownią, zabytkowy budynek poczty przy
ul. Warszawskiej, Pijania Wód

Mineralnych „Charlotta”, Dom
Zdrojowy, Park Aktywności
„Czarodziejska Góra” i kościół
z wieżą widokową przy ul.
Jana Pawła II.

Mamy nadzieję, że po takim
opisie już szykujecie swoje
„maszyny” i przygotowujecie
się do drogi.
Red
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MIEROSZÓW

Trybuny odzyskają blask
Wkrótce rozpocznie się na dobre sezon piłkarski. Po kilku latach
futbol powróci do Mieroszowa.

Orzeł Mieroszów jakiś czas temu wycofał
się z rozgrywek prowadzonych przez OZPN
Wałbrzych i nie tylko w mieście, ale i w całej
gminie, kibice nie mogli obejrzeć piłkarskich
zmagań, bo nie było żadnego piłkarskiego

klubu. Pojawiały się informacje, że lada moment Orzeł powróci do gry, lecz z różnych
przyczyn ten powrót się wydłużał w czasie
i w efekcie grupa entuzjastów postanowiła
reaktywować futbol w Mieroszowie, ale na

nowych zasadach. Powołano do życia klub
KP MCK Mieroszów, który w meczach sparingowych radził sobie całkiem obiecująco,
a wkrótce rozpocznie rywalizację w klasie
B. Tymczasem władze samorządowe oraz
działacze sportowi nie czekają z założonymi
rękoma, tylko postanowili przed sezonem
poprawić wizerunek obiektu. W tym celu
remontowane są trybuny, które swoje lata
świetności mają dawno za sobą i wymagają
modernizacji.

Fot. użyczone (UM Mieroszów)
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

To nie jest jakiś tam
zwyczajny pomnik

A dokładniej rzecz ujmując, upamiętnia zwycięską bitwę, jaką stoczyli polscy ułani z Prusakami.
Jak na pewno wiecie, w 1797
roku powstały we Włoszech legiony
polskie pod dowództwem Jana
Henryka Dąbrowskiego. Nicią łączącą tę formację z podwałbrzyskim
uzdrowiskiem jest właśnie bitwa, do
której doszło 15 maja 1807 roku na
rozległych polach między Szczawnem a Strugą. Polska kawaleria
rozbiła wówczas wojsko pruskie.
Ułani, gdy dotarli na Dolny Śląsk
po ponad 3 miesiącach marszu z
Neapolu i przejściu trasy liczącej ok.

1800 km, zostali uwikłani w toczące
się na tym terenie walki. Udziałem w
bitwie pod Szczawnem zasłynęli jako
nadzwyczaj waleczni, dlatego za
zasługi w walkach na Śląsku, w tym
także za zasługi podczas bitwy pod
Szczawnem, zostali uhonorowani
Krzyżami Kawalerskimi i Oficerskimi
Legii Honorowej. Napoleon przyznał
te odznaczenia 29 maja 1808 roku
żołnierzom najbardziej zasłużonym.
Jest jeszcze coś, o czym powinniście koniecznie pamiętać. Napisany przez Józefa Wybickiego we
Włoszech w 1797 roku Mazurek
Dąbrowskiego dotarł wraz z ułanami

Legii Polsko-Włoskiej na Dolny Śląsk.
Po potyczce, z której nasi lansjerzy
wyszli zwycięsko, na pobojowisku
podobno rozległa się właśnie ta
pieśń, która z czasem stała się hymnem państwowym.
Aby upamiętnić ofiarność żołnierzy, Rzemiosło Wałbrzyskie ufundowało w 1960 roku pomnik z
widniejącym na nim napisem o
treści: „Na tych polach polscy ułani
Legii Włoskiej stoczyli 15 maja 1807
roku zwycięską bitwę z Prusakami.
Rzemiosło Wałbrzyskie pomnik ten
ufundowało 15.5.1960”.
Red

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Pokonując samochodem odcinek z centrum Wałbrzycha przez Szczawno na Podzamcze przejeżdżacie obok niego codziennie. Czy zastanawialiście się, co to za obelisk stoi tuż przy wjeździe na
obwodnicę uzdrowiska? To Pomnik Ułanów Legii
Polsko-Włoskiej. Przypomina o pięknej historii.

» Pomnik stoi na lekkim wzniesieniu tuż przy
wjeździe na obwodnicę Szczawna-Zdroju

GŁUSZYCA

Takie rzeczy warto przypominać, bo młodzież czekała na to bardzo długo. Po kilku latach starań,
pod koniec zeszłego roku młodzi ludzie w końcu
mogli powiedzieć „udało się” i wyjechać na nowy
skatepark w Głuszycy, który powstał w Ogrodzie
Jordanowskim.
Młodzież zebrała 1000 podpisów pod przygotowaną przez
siebie petycją, którą złożyli na
ręce burmistrza Romana Głoda
i… dopięli swego, bo dokładnie
6 listopada zeszłego roku oficjalnie otwarto nową atrakcję.
Wstęgę przecięli zaproszony
na tę okazję wicemarszałek

województwa dolnośląskiego
Grzegorz Macko, burmistrz
Głuszycy Roman Głód oraz – a
jakże by inaczej – przedstawiciel młodych mieszkańców,
Mikołaj Fereńczuk. Otwarcie
połączono z pokazem umiejętności młodych sportowców,
którzy od jakiegoś czasu mieli

okazję korzystać z nowego
obiektu w Ogrodzie Jordanowskim.
Zadanie o nazwie „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez
budowę skateparku” zostało
współfinansowane ze środ-

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Szaleństwom nie ma końca

» Otwarcie skateparku w Głuszycy to ważny moment dla miejscowej młodzieży

ków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Całkowity koszt

przedsięwzięcia to blisko
550 tys. zł, z czego prawie
250 tys. zł to dofinansowanie unijne uzyskane przy

współpracy z Lokalną Grupą
Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Red
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HISTORIA NIEZNANA

» Kompleks sportowy na Nowym Mieście imponował swoim rozmachem i był dla wałbrzyszan jednym z ulubionych
miejsc wypoczynku, nawet jeśli dla najmłodszych wiązał się z długą wędrówką przez miasto / www.polska-org.pl

Lato w pełni, hyc do basenu
Przyznacie, że kiedy w środku lata żar leje się z nieba, najlepsze, co można zrobić,
to znaleźć się gdzieś nad wodą? Nie inaczej radziły sobie dzieciaki w przedwojennym Wałbrzychu. Gdzie były ich ulubione miejsca na wakacyjny wypoczynek, co
robiły i jak się bawiły? Zajrzyjmy do pasjonujących wspomnień Horsta Skoppa, dawnego mieszkańca Białego Kamienia.
Przede wszystkim – kiedy
zaczynało się lato? Nie, wcale
nie decydował o tym kalendarz ani koniec semestru –
dla wałbrzyskich dzieciaków
początkiem lata był dzień,
w którym udało się wreszcie
wymusić na mamie zgodę,
aby wyjść na dwór… na bosaka. Albo przynajmniej w
sandałach.
Najczęściej letnie dni spędzało się na leśnych polanach u podnóża Chełmca
(Hochwald) – wyprawa nie
była daleka, gęsto rosnące
drzewa dawały wytchnienie
od upału, podobnie jak strumyki, w których można było

co jakiś czas podczas zabawy
w ganianego, chowanego
czy gry w piłkę, zamoczyć
nogi, ręce i ochłodzić twarz.
Dodatkową atrakcją był przejeżdżający po pobliskim wznoszącym się wysoko nasypie
kolejowym pociąg na trasie
z dzisiejszego Szczawienka
(Niedersalzbrunn) przez Mieroszów (Friedland) do Mezimesti (Halbstadt). Machanie

do jadących nim pasażerów
było stałym rytuałem bawiących się dzieci. Dodajmy, że linia ta była jedną z pierwszych
całkowicie zelektryfikowanych
linii kolejowych w Niemczech.
Zabierano ze sobą prowiant –
najczęściej domowej roboty
lemoniadę, herbatę, kanapki
czy jajka na twardo. Po kilku
godzinach zabawy i odpoczynku wracało się do domu,

» Letnie dni w latach 30. XX wieku można było spędzać u
podnóża Chełmca – zacienione polany, dające ochłodę
strumyki, a na dodatek przejeżdżające w kierunku
Mezimesti pociągi, to dziecięce atrakcje chętnie
wspominane przez dawnych mieszkańców Wałbrzycha /
www.polska-org.pl

przynosząc czasem zebrane w
lesie jeżyny, jagody, a nawet
grzyby.
Ponieważ ani na Białym
Kamieniu, ani w sąsiadującym
z nim Sobięcinie (Hermsdorf)
nie było odkrytego basenu,
aby zażyć letniej kąpieli korzystało się z tego, co było dostępne – jak choćby glinianki
u podnóża Chełmca, w której,
jak czytamy we wspomnieniach, woda była tak czysta,
że pływały w niej ryby i raki.
Korzystało się nawet z wypełnionej wodą blaszanej wanny
ustawionej w ogrodzie.
Czasami dzieci, zwłaszcza te
starsze podejmowały się niemałego trudu wyprawy na basen w Szczawnie-Zdroju albo
na Nowym Mieście. Zwłaszcza
ten ostatni cel wymagał niemal
godzinnej wędrówki przez rozpalone słońcem miasto – trasą
wiodącą z Białego Kamienia
dzisiejszą ulicą Wysockiego
wzdłuż kopalni i elektrowni
do „miasta”, jak wówczas
określano Śródmieście. Tam,
na dzisiejszym placu Grunwaldzkim (Vierhäuserplatz)
stała budka z lodami, gdzie
mali wędrowcy robili sobie
obowiązkową przerwę na
gałkę loda za 10 fenigów. Co
ważne, sprzedawca nigdy nie
skąpił słodkiej zawartości i
napełniał wafelki bardzo szczodrze. Z takim przysmakiem w
dłoni dalsza droga była już
bardziej znośna – wzdłuż alei
Wyzwolenia (Auenstraße) do
placu Tuwima (Sonnenplatz), a
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» Ogród różany u stóp Góry Parkowej – atrakcja na drodze z Nowego Miasta w
kierunku Śródmieścia / www.polska-org.pl

To tu można było poszaleć

Kompleks obiektów sportowych na Nowym Mieście powstał w połowie
lat 20. XX w. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Teren położony był
centralnie w stosunku do wszystkich części ówczesnego Wałbrzycha,
ponadto zapewniał piękne widoki na okoliczne wzgórza i góry. Kompleks
składał się ze stadionu głównego wykorzystującego naturalną nieckę
terenu (zimą mogącego służyć jako lodowisko), czterech mniejszych boisk
(do piłki nożnej, lekkiej atletyki i ćwiczeń gimnastycznych), wspomnianego w tekście basenu odkrytego wraz z infrastrukturą dla użytkowników,
a także zlokalizowanych w pobliżu (na Górze Parkowej) 650-metrowego
toru saneczkowego, skoczni narciarskiej i kortów tenisowych.

dalej – już w przyjaznym cieniu
drzew porastających dzisiejszą
Górę Parkową (wówczas Schil-

lerhöhe) w kierunku basenu i
znajdującego się obok urzędu
pracy.

Sam basen robił imponujące wrażenie ze swoim trzema
betonowymi nieckami, z których jedna była brodzikiem
dla dzieci, druga płytsza,
przeznaczona była dla nieumiejących pływać, zaś trzecia najgłębsza – dla bardziej
wytrawnych pływaków. To
nad nią górowała wieża do
skoków z platformami na
wysokości dziesięciu, pięciu,
trzech i jednego metra. Znad
basenu schody prowadziły

do pomieszczeń szatni, kiosku, łąki oraz piaszczystej
plaży. Po całym dniu pluskania się w wodzie i skakania
do niej (autor wspomina,
że odważył się nawet raz
skoczyć z wysokości pięciu
metrów!) zmęczona i głodna ekipa musiała jeszcze
wrócić do domu. Najczęściej
na powrót wybierano nieco
inną drogę – ścieżką u podnóża Góry Parkowej wiodącą
wzdłuż dzisiejszej ul. Lotni-

ków, którą docierało się do
przepięknego ogrodu różanego i dalej do ul. Schmidta
(wówczas Barbarastraße),
którą schodziło się do placu
Grunwaldzkiego. Po takiej
wyprawie można było już
tylko zjeść kolację i zanurzyć
się we śnie, aby nabrać sił
przed kolejnym letnim dniem.
Na podst.: Kindersommerfreuden
in der alten Heimat, [w:]
Waldenburger Heimatbote, nr 871,
lipiec 1996,
tłum. i opr.: J. Drejer

» Odkryty basen w Szczawnie-Zdroju w latach 30. XX wieku / www.polska-org.pl
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Fot. użyczone (TLiA)

» Spektakl „Przyjaciel” w całości dostępny jest nadal w
sieci i można go oglądać na platformach YouTube i FB TLiA

Po wakacjach w teatrze
Jeżeli myślicie, że w lipcu i sierpniu w Teatrze Lalki i Aktora niewiele się działo, to zaraz wyprowadzimy was z błędu.
Lato 2020 minęło wyjątkowo pracowicie dla tej instytucji.
Odpoczynku było niewiele, ale „coś za coś”! W ostatnich tygodniach lalkowa scena zrealizowała trzy duże projekty.

„Lato w Teatrze” było pierwszą z
wakacyjnych inicjatyw. Podczas dwutygodniowych, bezpłatnych warsztatów
dla dzieci grupa pedagogów i artystów
prowadziła zajęcia z różnych dziedzin
sztuki: teatru, muzyki i dźwięku, pla-

styki, ruchu, literatury, multimediów i
sensoryki. - Nasi uczestnicy poszukiwali
inspiracji „Poza horyzontem”, bo taką
nazwę nosiła tegoroczna edycja „Lata w
Teatrze” – mówi Karolina Sobolewska,
jedna z koordynatorek i prowadzących

zajęcia. – W efekcie chcieliśmy stworzyć
obraz niezwykłego dziecięcego świata, który miał być wizją wymarzonej
przyszłości. Codziennie zbieraliśmy
rozmaite historie, emocje, artefakty, aby
ułożyć niezwykłą opowieść w formie

performatywnej wystawy – dodaje. W
projekcie, którego współorganizatorem
była wrocławska Fundacja T:, wzięło
udział 25 dzieci w wieku 8-12 lat.
Z kolei „Przyjaciel” w reżyserii
Seweryna Mrożkiewicza, to spektakl

on-line, którego premiera odbyła się
5 lipca. Przedstawienie powstało na
motywach tekstu Oscara Wilde’a pod
tym samym tytułem. To wzruszająca
i trudna historia, opowiadająca o
losach przyjaźni biednego ogrodnika
i zamożnego młynarza. Przedstawiona relacja jest bardzo „nierówna”,
bowiem jeden z bohaterów poświęca
się dla dobra drugiego, w dodatku
bez wzajemności. – Wybór tego
tekstu nie był przypadkowy. Mimo,
że liczy ponad 100 lat, to uznaliśmy,
że nadal jest bardzo aktualny, nie
postarzał się ani trochę. Bo czym jest
przyjaźń, relacje z drugim człowiekiem? Czy istnieją, czy stać nas na
prawdę, lojalność i bezinteresowność? – zwraca uwagę Karolina Sobolewska z TLiA. Spektakl „Przyjaciel”
w całości dostępny jest nadal w sieci
i można go oglądać na platformach
YouTube i FB TLiA. Szczególnie zachęcamy dzieci w wieku 5-8 lat.
Pierwszy tydzień sierpnia w wałbrzyskim Teatrze tętnił natomiast dźwiękami. „Kot detektyw” autorstwa Piotra
Rowickiego to bajka dla dzieci w wieku
5+, którą na słuchowiskowy warsztat
wziął aktor i reżyser Filip Niżyński. Realizacja powstała specjalnie na zamówienie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w
Kielcach, a jego premiera odbędzie się
23 sierpnia podczas IV Wakacyjnego
Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży
„Hurra! Art!” w Kielcach. „Kota detektywa” będzie można posłuchać on-line
na stronie internetowej pod adresem:
www.hurrart.pl.
Oprócz projektów, które już się
zakończyły, w wałbrzyskim TLiA wciąż
trwają próby do „Akademii pana Kleksa” Jana Brzechwy w reżyserii Karoliny
Maciejaszek. Premiera – z udziałem
publiczności na żywo! – zaplanowana
jest na 12 września 2020 roku.
Red

Gwoździem po ekranie

Obliczalny Nieobliczalny
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był
Zanim o „Nieobliczanym”, to z
przyjemnością poinformuję, że do
kina Apollo dołączyło Cinema City i
otworzyło się dla stęsknionej widowni. Może proponowany repertuar
nie rzuca na kolana, ale można coś
z niego wybrać. Mnie zainteresował
„Nieobliczalny” Derricka Borte’a.
To propozycja typowo wakacyjna
– thriller bez szczególnych ambicji
artystycznych. I taki też jest – trzyma
w napięciu, a dynamiczna akcja
skutecznie przykrywa logiczne i
psychologiczne niedorzeczności.
Muszę jednak przyznać, że ogląda
się go całkiem dobrze. Mało tego,
początek wprowadzający w temat
wzrastającej agresji na drogach,
zilustrowany autentycznymi zdjęcia-

mi, rodził nadzieję na coś więcej niż
tylko rozrywkę. Takie wrażenie udało
się twórcom utrzymać przez kolejne
kilkanaście minut. Niestety resztę
filmu panowie – scenarzysta Carl
Ellsworth i reżyser – zbudowali na
oczywistych schematach. Spóźniona na spotkanie biznesowe Rahel
(Caren Pistorius) próbuje odrobić
czas na drodze. W gonitwie, na
jednym ze skrzyżowań, dziewczyna
klaksonem upomina kierowcę przed
sobą, aby szybciej ruszył na zielonym świetle. To wzbudza irytację
u właściciela wielkiego pick-upa.
Okazuje się nim zwalisty mężczyzna, początkowo z uśmiechem na
twarzy. Niestety krótka wymiana
zdań na kolejnym rozwidleniu w

kwestii sposobu trąbienia, pogarsza
sytuację i uruchamia lawinę zdarzeń.
Uśmiech kierowcy zastępuje obłędne
spojrzenie. Po chwili po ulicach amerykańskiej metropolii mkną, niczym
na złamanie karku, potężna terenówka i stare Volvo. Pełna napięcia
scena na stacji benzynowej niestety
jest ostatnią, kiedy twórcy filmu mają
jeszcze kontakt z rzeczywistością.
Paradoksalnie, gdy mężczyzna zaczyna – bez sensu – zabijać, film traci
napięcie. Szkoda, ponieważ dbając o
realność i logikę wydarzeń „Nieobliczany” mógłby zbliżyć się do takich
klasyków jak „Pojedynek na szosie”
czy „Autostopowicz”.
Ewidentnie panom zabrakło pomysłów na intrygujący przebieg

Fot. użyczone (materiały prasowe)

„Nieobliczalny” w reżyserii Derricka Borte’a.

fabuły, zaskoczenia czy oryginalne
zmiany akcji. Tymczasem autorzy
filmu brną bez zastanowienia dalej
ku przepaści, a finałowe rozwiązanie
można tylko opisać jako samobójczy
skok. Ach, jest jeszcze ostatnia scena,
która pomoże zrozumieć widzowi
puentę historii. Bardziej wyrobionym
widzom ból wywołany absurdalnymi
sytuacjami może zmniejszyć przyzwoite aktorstwo Russela Crowe’a.

Obecnie odtwórcy „Gladiatora” jest
o 30 kg więcej i do złudzenia przypomina Johna Goodmena. Caren
Pistorius udało się także kilka razy
oddać napięcie osaczonej bohaterki.
Jednym słowem, „Nieobliczalny” to
obraz trochę w archaicznym stylu i
przeznaczony głównie na wakacyjny
czas.
Ocena 6/10
Piotr Bogdański
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Fot. użyczone (materiały prasowe)

Tyle wydarzeń,
że głowa boli
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Okiem gracza

To ci letnia niespodzianka

SKN

CHALLENGER

Fall Guys: Ultimate Knockout stało się fenomenem tego lata. Od
jego premiery, 4 sierpnia, zakupiono na Steamie ponad dwa miliony
kopii tego tytułu! Pewnie nikt nie spodziewał się, że ten niepozorny tytuł Devolvera zawojuje rynek gier.

rego możemy wystroić w dziesiątki zabawnych ubranek? Z
pewnością wyróżnia się na
tle innych tytułów ze swojego gatunku, a przekomiczne
wyścigi z innymi graczami,
bardzo szybko rozkochają w
sobie nawet największych
gamingowych twardzieli.
Jeśli jeszcze nie macie tej
gry w swojej bibliotece, koniecznie zainteresujcie się nią!
Do końca miesiąca konsolowcy grę będą mogli zdobyć za
darmo w ramach subskrybcji
PS Plus, a gracze PC-towi do
swoich wirtualnych bibliotek
mogą zakupić ją za około 70
zł. Więc nie czekajcie i grajcie!

Fot. materiały prasowe (www.gamingsociety.pl)

Wiktoria „Wikunya” SKN Challenger

Prawnik radzi
Kiedy można ustanowić służebność drogi koniecznej. Dziś nad tym właśnie zagadnieniem zastanawiamy się wspólnie z prawnikiem, Adamem Darażem.
W myśl przepisów Kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego
dostępu do drogi publicznej
lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może
żądać od właścicieli gruntów
sąsiednich ustanowienia za
wynagrodzeniem potrzebnej

służebności drogi (droga konieczna) – art. 145 Kodeksu
cywilnego. Przeprowadzenie
drogi koniecznej następuje
z uwzględnieniem potrzeb
nieruchomości niemającej
dostępu do drogi publicznej
oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które
droga ma prowadzić. Jeżeli

UWAGA KONKURS

Jak już z pewnością zauważyliście, naszym stałym partnerem w
konkursie jest Restauracja A’propos w Wałbrzychu. Dzięki nam możecie
w niej zjeść pyszny posiłek, wygrywając pizzę w kolejnym kulinarnym
konkursie. W tym tygodniu do wygrania jest przepyszna Pizza Kibica
(ciasto rzymskie deli, sos pomidorowy, mozzarella, salami, grillowana
papryka, cebula). Co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt zjeść smaczny
posiłek? Musicie przede wszystkim znać odpowiedź na pytanie konkursowe. Tym razem publikujemy fotografię wyłącznie, żeby zobrazować
miejsce, gdzie zjecie lunch. W tym tygodniu musicie za to wykazać
się dobrą pamięcią, bo pytanie brzmi: Jaka pizza była w ubiegłym
tygodniu potrawą tygodnia? Poprawne odpowiedzi należy wpisać do
kuponu, wyciąć go i pokazać w restauracji. Do wygrania jest 5 sztuk
Pizzy Kibica. 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 (19
sierpnia) do piątku (21 sierpnia) w godz. 13:00 – 18:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

potrzeba ustanowienia drogi
jest następstwem sprzedaży
gruntu lub innej czynności
prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do
porozumienia, sąd zarządza,
o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty,
które były przedmiotem tej
czynności prawnej.

Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy. Nieruchomość nie ma
odpowiedniego dostępu do
drogi publicznej w sytuacji,
gdy nie ma dostępu do drogi
publicznej bezpośrednio lub
przez drogę innego rodzaju,
umożliwiającą nieograniczony i nieskrępowany dostęp do niej ogółowi osób.
Przez odpowiedni dostęp do
nieruchomości należy rozumieć dostęp, który pozwala
właścicielowi korzystać z
nieruchomości zgodnie z jej
przeznaczeniem i właściwościami.

Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie
służebności drogowej w formie świadczenia okresowego.
Wynagrodzenie ustalone w
formie świadczeń okresowych
za ustanowioną służebność
drogi koniecznej może być
zmienione w razie zmiany
okoliczności. Przewidziane
w art. 145 § 1 KC wynagrodzenie powinno być ustalane
indywidualnie i powinno być
dostosowane do okoliczności
istotnych w danej sprawie.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wał-

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Pamiętacie może trailer Fall
Guys z zeszłorocznego E3? Ja
nie. Może wspomnienie to zostało szybko zastąpione przez
emocje związane z występem
Keanu Reevesa, gwiazdy znanej z takich filmów jak „Matrix” czy „John Wick”?
Odpowiedź na pytanie,
czemu ten tytuł mi umknął,
trudno znaleźć, ale jedno jest
pewne – już od pierwszej
rundy stylistyka, jak i gameplay przypadły mi do gustu.
No bo jak tu nie lubić tego
battle royale, w którym zamiast umięśnioną postacią
niczym z filmów akcji, gramy
ludzikiem, przypominającym
swoim kształtem fasolkę, któ-

brzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Jaka pizza była w ubiegłym tygodniu
potrawą tygodnia?

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

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

» Wypoczynek nad wodą najlepiej
połączyć z aktywną turystyką
rowerową

Rower jest OK

Szlakiem Konwaliowym
Kto z was jeździ nad jezioro w lubuskie? Wielu wałbrzyszan ucieka do Sławy i okolic na weekend lub dłużej. Szczególnie kiedy
pogoda nad wodę idealna. Dziś będzie coś specjalnie właśnie
dla tych, którzy tam wypoczywają. Wszak nie samym pływaniem,
rybami i grillem człowiek żyje. Warto zrobić przerwę na wycieczkę rowerową.
Wycieczki wokół jezior zawsze sprawiają wiele frajdy.
Bo są po prostu przyjemne.
Las, woda, pola, najczęściej z dala od ruchliwych
dróg. Nieco dalej od Sławy
zaczyna się Wielkopolska i

obszar Przemęckiego Parku
Krajobrazowego, który jest
idealny na rowerową wycieczkę dla każdego. Tym
bardziej gdy można ją sobie
urozmaicić np. przesiadką
w kajak.

UWAGA KONKURS

Kolejny tydzień i kolejny smaczny konkurs. Jak zwykle zapraszamy was na lunch, który zjecie na nasz koszt. Tym razem
możecie wygrać sycący posiłek w nowej Restauracji Grill Hub
w Świebodzicach, gdzie zapraszają do siebie na wspaniałą
kuchnię. Co trzeba zrobić, żeby wygrać lunch? Po pierwsze
dobrze odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zerknijcie na
fotografię obok. Jaki obiekt odwzorowuje zaprezentowany
na zdjęciu model budowli? Nagrodami dla osób znających
poprawną odpowiedź jest 5 zestawów Doner Kebab (mięso,
frytki, cebula, pomidor, ogórek, oliwki, sos). Poprawne odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć z gazety i przyjść z nim
do restauracji. Ale uwaga, każdy z 5 zwycięzców otrzyma tylko
jeden zestaw Doner Kebab. Na miłośników dobrego jedzenia
i posiadaczy kuponów z gazety w Restauracji Grill Hub w
Świebodzicach (Rynek 29) czekają od środy (19 sierpnia)
do piątku (21 sierpnia) w godz. 12:00-20:00. Oczywiście
kto pierwszy, ten lepszy. Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl.

Oznaczony kolorem niebieskim rowerowy szlak prowadzący z Wielenia to jeden
z najładniejszych w okolicy
– Szlak Konwaliowy. Jego
wersja kajakowa przebiega
aż przez 17 okolicznych jezior!

Rowerowy szlak jest krótszy, ale jego pętla wynosi
ok 30 km. Biegnie wzdłuż
głównej ulicy Wczasowej.
Warto jednak wjechać w alejki
prowadzące wzdłuż jeziora.
Kąpielisko, plaża, ławeczki.

Gdy wrócimy z wycieczki,
tu czeka na nas nagroda.
Świetne miejsce na relaks.
Przez Wieleń wzdłuż jeziora
do Osłonina można dojechać
szutrową drogą, która biegnie
w las. Nasz szlak przebiega

nieco inaczej, ale warto za
spotkanymi tu czarnymi oznaczeniami pojechać lasem do
Olejnicy, mijając tym samym
brzegi jezior Osłonińskiego i
Górskiego. Na skrzyżowaniu
z drogą samochodową tym
razem jedziemy asfaltem w
kierunku Górska, aby w nim
za szlakami skręcić w lewo.
Polnym szlakiem przez Radomierz dojedziemy do Przemętu. Warto tu chwilę odpocząć
i zwiedzić choćby tutejszy kościół Jana Chrzciciela – dawny
klasztor cysterski.
Dalsza droga za niebieskimi oznaczeniami Szlaku
Konwaliowego prowadzi w
najciekawszy i najpiękniejszy
teren. W lewo z ulicy skręcamy w polną drogę, która
poprowadzi nas ponownie wzdłuż brzegów Jeziora
Przemęckiego i Olejnickiego.
Na swojej rowerowej polnej,
a później leśnej drodze spotkamy pomost z widokiem
na rezerwat Wyspa Konwaliowa, gdzie zdecydowanie
warto się zatrzymać na odpoczynek, polecamy szałas
w Ostoi Dzik, gdzie miło
będzie upiec kiełbaski. Trzeba nabrać sił, aby dojechać
z powrotem do Olejnicy.
Tutaj na rozwidleniu za drogowskazami warto skręcić
w szlak rowerowy, któr y
prowadzi do jeziora Święte.
Objedziemy przyjemną leśną
drogą rezerwat Torfowisko
nad Jeziorem Świętym i wyjedziemy na drogę asfaltową. Tutaj skręcamy w prawo,
aby wrócić przez okoliczne
sady (w czasie letnim prosto
z pola kupicie tutaj pyszne
owoce) do Osłonina, a następnie wjechać z powrotem
do Wielenia. Miła, nie absorbująca siły ani techniki pętla
rowerowa właśnie dobiegła
końca. Możecie wrócić na
wypoczynek nad wodą.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaki obiekt odwzorowuje zaprezentowany na
zdjęciu obok model budowli?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Grill Hub w Świebodzicach (Rynek 29)
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STREFA ROZRYWKI

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 27

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
4 - ryba z poleceniem dla detektywa
5 - miasto spod ziemi
6 - nietrudna bez zakrętów
8 - kompozycja plastyczna na
rowerze dla dysortografa
9 - świecący kieliszek
11 - podskakuje, a fajnie ją posiadać,
aby się przemieszczać
Pionowo:
1 - obwód niedopałka podzielony
przez 2r w każdym laboratorium
2 - dla kota w czeskiej bajce
3 - odskocznia życiowa zarówno dla
wielu emerytów, jak i miłośników odlotów
5 - często piękne na morzu lub jeziorze,
a potrafią przyprawić o ból głowy
7 - owoc z kurzym wezwaniem
10 - ciemność z jednostką czasu

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
1 – drapieżny koci kapitan - żbik
3 – pasiasta rzeka - Tygrys
5 – uznany pieniądz - marka
7 – na oczach lub na stopach - klapki
9 – miś, co zawsze śpiewać chciał - colargol
Pionowo:
2 – latająca lub poranna - kawka
3 – młody niewierny na tropach yeti - Tomek
4 – blaszany w uchu - bębenek
5 – niedźwiedzia część zbroi - misiurka
6 – nie pal bez i w górach - Nepal
8 – Indianin na głowie - irokez
9 – potrójny węgiel z butami - ccc
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NASI ULUBIEŃCY

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

Dajcie nowy dom tym pieszczochom
Cieszymy się, że wspólna akcja WieszCo i Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu zatacza coraz szersze kręgi. Piszecie i mówicie, że to bardzo potrzebna inicjatywa. Chcielibyśmy, żeby przynosiła wymierne korzyści dla
czworonogów, a to przecież zależy od ludzi, czy zechcą zaadoptować psa
lub kota.

Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

Bimber to duży psi senior, jest dostojny,
bardzo przyjazny do ludzi, lubi dzieci. Na
spacerach toleruje inne psy oraz suczki.
Poleca się do adopcji!

LOLA, nr ewidencyjny 74/20
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
22.06.2020

Lola to sympatyczna, dojrzała kotka.
Potrzebuje kontaktu z człowiekiem, lubi
spędzać czas na zabawach, psotach i
głaskaniu.

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

Roman to psi staruszek, był bardzo zaniedbany, obecnie czuje się świetnie. Jest
bardzo przyjazny i pozytywny. Dogaduje
się ze zwierzakami i uwielbia ludzi.

GUMIŚ, nr ewidencyjny 41/20
Gumiś to bardzo towarzyski kotek, uwielbia
bawić się z ludźmi, jest uroczym Misiakiem.
Szuka odpowiedzialnego i doświadczonego
domu.

Wiek: 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
20.05.2020

MERRY, nr ewidencyjny 75/20
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.06.2020

Merry to śliczna kotka, ale w schronisku
brakuje jej kontaktów z ludźmi. Jest bardzo
towarzyska, szukamy dla niej kochającego
domu!

TEDY, nr ewidencyjny 189/19
Wiek: około 7 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
23.06.2019

Tedy to średni psiak z szorstką sierścią,
jest wesoły, otwarty na ludzi. Uwielbia
biegać za patykiem oraz bawić się z innymi psami, które lepiej pozna.

HALINA, nr ewidencyjny 84/20
Wiek: 1 rok
Data pr zyjęcia
do schroniska:
30.06.2020

Halina przeszła skomplikowaną operację
złamanej łapki, obecnie chodzi normalnie
i czuje się bardzo dobrze. Uwielbia ludzi,
poleca się do adopcji!

NUKA, nr ewidencyjny 81/20
Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
26.06.2020

Młoda kotka Nuka to przyjazny i towarzyski zwierzak – uwielbia się bawić, jest
bardzo serdeczna. Szukamy domu, który
da jej miłość i ciepło!

TRIXIE, nr ewidencyjny 125/20
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
17.06.2020

Nieduża suczka Trixie to uroczy psiak,
uwielbia bawić się z ludźmi. Szukamy dla
niej odpowiedzialnego domu, w którym
zostanie otoczona miłością i opieką.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
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program tv

Piątek

20:05
TVN

sobota
9:00

21 - 27 sierpnia 2020
Poniedziałek

21:00
TVN

20:05

Snajper

POLSAT

ﬁlm wojenny, USA, 2014

Chris po ataku na World Trade Center w 2001
roku podejmuje decyzję o wstąpieniu do armii.
Wkrótce zostaje wysłany do Iraku. Jako snajper
ma chronić uczestników misji. Dzięki swoim
niezwykłym umiejętnościom strzeleckim ratuje
życie wielu żołnierzom, zyskując przydomek
Legenda. Wieści o jego wyczynach docierają
też do obozu wroga. Rebelianci wyznaczają
za głowę Kyle’a wysoką nagrodę, a polowanie
na niego rozpoczyna znakomity snajper, były
uczestnik igrzysk olimpijskich Mustafa.

Dzień Dobry
Wakacje
TVN

Sobota

23:25

Ronin

TVP1

Koniec zimnej wojny. Weteran akcji specjalnych,
Amerykanin Sam (Robert De Niro), zostaje wynajęty przez tajemniczego klienta do dowodzenia
grupą specjalną, w której skład wchodzą kierowca
Larry (Skipp Sudduth), angielski fachowiec od
broni Spence (Sean Bean), specjalista od urządzeń
elektronicznych Gregor (Stellan Skarsgard) oraz
francuski koordynator Vincent (Jean Reno). Mają
oni wykraść w Paryżu pilnie strzeżoną walizkę.
Ich łączniczką ze zleceniodawcą jest irlandzka
bojowniczka Deirdre.

09:50

Madagaskar 3

POLSAT

ﬁlm animowany, USA, 2012

Gwiezdne wojny: Część VIII - Ostatni Jedi
ﬁlm sf, USA, 2017

Wojownicy Ruchu Oporu, dowodzeni przez
generał Leię Organę (Carrie Fisher), ewakuują
swoją główną bazę. Nie udaje im się jednak
umknąć wojownik Najwyższego Porządku,
którzy kontynuują pościg. Mogą oni namierzać
statki rebeliantów, gdyż dysponują specjalnym
urządzeniem śledzącym. Syn Lei, który przeszedł
na Ciemną Stronę Mocy, Kylo Ren (Adam Driver),
niszczy kolejne pokłady statku Ruchu Oporu,
waha się jednak przed całkowitym jego unicestwieniem, gdyż wyczuwa obecność matki.

Minęło wiele dni, odkąd pingwiny i szympansy
odleciały z Afryki do Monte Carlo, by zdobyć
środki potrzebne na podróż do Nowego Jorku.
Zniecierpliwieni oczekiwaniem na ich powrót
Alex, Marty, Gloria i Melman postanawiają wraz
z Julianem, Maurice’em i Mortem podążyć ich
śladem. W Europie lew i jego kompani wpadają
na trop przyjaciół. Próba dyskretnego porwania
ich kończy się niepowodzeniem i sprawia, że na
trop całej grupy wpada doskonale wyszkolona
i zawzięta kapitan Chantel DuBois.

Wtorek

dramat sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 1998

Niedziela
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Środa

20:05

Fighter

POLSAT

dramat biograﬁczny, USA, 2010

Lata 80. XX wieku. Robotnik drogowy Micky
Ward mieszka w rodzinnym Lowell w stanie
Massachusetts. Co jakiś czas bez większych
sukcesów bierze udział w podrzędnych walkach
bokserskich. Trenuje go przyrodni brat Dicky
Eklund - były pięściarz, któremu udało się
kiedyś znokautować samego Sugar Raya
Leonarda. Teraz jednak dla tego wyniszczonego nałogiem mężczyzny najważniejsze są
narkotyki. Menedżerką Micky’ego zaś jest jego
apodyktyczna matka Alice.

Czwartek

Skarb narodów: Księga tajemnic

22:50
TVP2

ﬁlm przygodowy, USA, 2007

Poszukiwacz skarbów, Benjamin Gates
(Nicolas Cage) zdobył sławę dzięki odkryciu
wielkiej tajemnicy templariuszy. Teraz razem ze
swoim ojcem, profesorem uniwersyteckim Patrickiem (Jon Voight), przyjacielem i geniuszem
komputerowym Rileyem Poole’em (Justin
Bartha) oraz byłą dziewczyną - archiwistką Abigail Chase (Diane Kruger) - szuka zaginionych
osiemnastu kartek z dziennika Johna Wilkesa
Bootha, zabójcy prezydenta Abrahama Lincolna
(Glenn Beck).

Porwanie Heinekena
dramat sensacyjny, Belgia, Holandia, USA, 2015

Amsterdam, 1983 rok. Trzej młodzi, niedoświadczeni przestępcy - Cor (Jim Sturgess), Willem
(Sam Worthington) oraz Jan (Ryan Kwanten)
- decydują się na spektakularne porwanie. Za
cel obierają sobie potentata branży piwnej
i jednego z najbogatszych ludzi w Europie,
Alfreda „Freddy’ego” Heinekena (Anthony
Hopkins). Uprowadzają go raz z kierowcą, Ab
Dodererem (David Dencik). Bandyci uprowadzają mężczyznę, po czym żądają rekordowej kwoty
okupu. Negocjacje trwają przez wiele dni.

piątek

21 sierpnia

TVP 1

TVP 2

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Misja w Afryce
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie przepisy
- Na jagody - magazyn
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Góry i ich mieszkańcy
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:20 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Anna Dymna - spotkajmy się - Karolina Pałasz
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Bądźmy razem
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:30 Rodzinka.pl - serial
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Anna Karenina - serial
kostiumowy, prod. Rosja
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 La Bandida - serial
obyczajowy, prod. Meksyk
20:55 Piłka nożna
- Liga Europy - Finał,
prod. Szwajcaria, 2020
23:30 Porwana - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2014
01:10 Geniusz - serial
02:05 Seal Team - komando
Foki - serial
02:50 Ocaleni - reality show

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Fałszywa tożsamość
- thriller, prod. USA
22:25 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - koncert
23:55 Magia w blasku
księżyca
- komedia
01:40 Zaginiona
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2012,
reż. Heitor Dhalia,
wyk. Amanda Seyfried
03:25 Niezgodna - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2014, reż. Neil
Burger, wyk. Shailene
Woodley, Theo James,
Ashley Judd, Jai Courtney,
Zo Kravitz, Kate Winslet
05:45 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

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

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

20:05 Snajper - ﬁlm wojenny,
USA, 2014, reż. Clint
Eastwood, wyk. Bradley
Cooper, Sienna MillerLuke
Grimes, Jake McDorman,
Cory Hardrict
22:55 Torque: Jazda na
krawędzi - ﬁlm
sensacyjny, USA, 2004,
reż. Joseph Kahn, wyk.
Martin Henderson, Ice
Cube, Monet Mazur, Adam
Scott, Matt Schulze, Jaime
Pressly
00:35 Kuba Wojewódzki
- talk show
01:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
02:40 Uwaga!
02:55 Noc magii
04:15 Nic straconego

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

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
20:00 Doktor Strange
Benedict to historia światowej sławy neurochirurga, dr Stephena Strange’a,
którego życie odmienił
tragiczny wypadek
samochodowy.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Tam, gdzie
pasą się owce - serial
08:25 Teatr na ten czas
08:35 Koło pióra - magazyn
08:55 Perła w koronie - dramat, reż. Kazimierz Kutz
11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:05 Mój dziwny starszy brat
- ﬁlm animowany
13:30 Reżyserzy
14:20 Stany Zjednoczone
z lotu ptaka
14:50 Dzika Muzyka
15:30 Koniec świata
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Dorota Kędzierzawska, wyk. Emilia
Ziółkowska, Antoni Majak,
Piotr Kędzierzawska,
Barbara Ludwiżanka
16:35 Ciemnoniebieski
świat - dramat wojenny
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Gruby - serial TVP

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 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
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Skaza

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

FILM AKCJI

22:40 Indiana Jones
i ostatnia krucjata
- ﬁlm przygodowy
Rok 1938. Wykładowca
archeologii i łowca
przygód Henry Jones
junior otrzymuje od
Waltera Donovana,
zamożnego kolekcjonera
dzieł sztuki, propozycję
wzięcia udziału w ekspedycji poszukującej
legendarnej relikwii
- Świętego Graala.
01:20 Znaki
- thriller sci-ﬁction
03:35 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

20:00 Kulturalne 007
- Zabójczy widok
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
USA, 1985, reż. John Glen,
wyk. Roger Moore
22:15 Fabryka hitów
- Jestem moją muzyką
23:20 Gomorra
- serial, prod. Włochy,
Niemcy, 2014
00:20 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
00:30 Kino nocne - Sieć
- dramat, prod. USA, 1976
02:35 Carrie - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1976
04:20 Daft Punk bez masek
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania
05:25 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

22:05 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.
00:00 Szybcy i martwi
02:10 Na wariackich
papierach
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial

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
11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna
Maria Wesołowska
- program sądowy
14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 Wiza na miłość
18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
20:00 Miłość bez końca
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2014, reż. Shana
FesteShana Feste
FILM OBYCZAJOWY

22:15 Steve Jobs
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Wielka Brytania,
2015, reż. Danny Boyle,
wyk. Michael Fassbender,
Kate Winslet, Seth Rogen,
Jeﬀ Daniels, Michael
Stuhlbarg
Historia życia Steve’a Jobsa skupia się na kulisach
wprowadzenia trzech
kluczowych produktów
przez ﬁrmy Apple i NeXT.
00:45 Kości - serial, USA
Dr Brennan używa
swoich zdolności do
odczytywania wskazówek
pozostawionych na kościach, by wraz z zespołem
rozwiązywać zagadki
kryminalne
01:45 Druga strona medalu

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka 13:00
Gordon Ramsay: 24 godziny
w piekle 14:00 Pamiętniki
z wakacji 15:00 Detektywi
w akcji 17:00 Pamiętniki
z wakacji 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 21:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
23:05 Pirania 3DD - thriller, USA,
2012, reż. Gulager John, wyk.
Hasselhoﬀ David W nowym
parku wodnym zażywają
relaksu tłumy ludzi. Nikt nie
spodziewa się, że czyhać tam
może jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Tymczasem
na teren aquaparku dostają
się piranie. 00:55 STOP
Drogówka

TV Trwam
09:45 Duc in altum 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy
niedokończone 11:20 Ivato
11:35 100 cudownych miejsc
na świecie 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
14:55 Słowo Życia 15:00
Modlitwa 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie
ręki 17:00 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
05:25
06:20
06:45
07:00
07:35
08:00
08:25
08:55
09:20
09:55
11:40
12:50
13:30
13:55
14:05
15:05
16:00
17:00
17:25
19:30
20:10

Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
Film dokumentalny
Pełnosprawni
Wojsko - polskie.pl
Studio Raban
Rodzinny ekspres
Kosmiczne jaja - komedia, prod. USA, 1987
Fascynujący świat
Przyrodnik na tropie
Okrasa łamie przepisy
Z pamięci - felieton
Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
Postaw na milion
Teleexpress
Skoki Narciarskie
Wiadomości
Alarm! - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

20:35 La Bandida
- serial obyczajowy,
prod. Meksyk, 2019
21:30 Hit na sobotę
- Tulipanowa
gorączka
- ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania,
USA, 2017, reż. Justin
Chadwick
23:25 Operacja Świt
- dramat, prod. USA,
2006, reż. Werner Herzog,
wyk. Christian Bale
01:40 W dobrej wierze
- dramat, prod. Indie,
Kenia, USA, 2014,
reż. Philippe Falardeau,
wyk. Reese Witherspoon
03:35 Miasto z morza - serial
04:25 Z pamięci - felieton
04:30 Zakończenie dnia

TVP 2

TVN

POLSAT

06:25 Barwy szczęścia - serial
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
08:00 Pytanie na śniadanie
11:30 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:40 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
12:10 Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2020
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 Kabaretowe Lato
Dwójki
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Na dobre i na złe
19:35 Lajk!

04:35 Uwaga!
- magazyn
04:50 Mango
- telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Dzień Dobry
Wakacje
11:30 MasterChef Junior
12:55 Ameryka Express
14:25 My Way
15:00 Dorota inspiruje
16:00 Podróż do wnętrza
Ziemi - ﬁlm przygodowy,
USA, 2008, reż. Eric Brevig,
wyk. Brendan Fraser, Josh
Hutcherson, Anita Briem,
Seth Meyers
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:20 Uwaga!
koronawirus
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Scooby Doo i najeźdźcy
z kosmosu
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:45 Wakacje z Bałtykiem
12:40 Bogaty Dom
- Biedny Dom
13:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Górale
16:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Madagaskar 3
Alex i jego przyjaciele
przemierzają Europę,
cyrkowym pociągiem.
Ściga ich okrutna kolekcjonerka trofeów DuBois.
Lew Alex, zebra Marty,
hipopotamica Gloria i
żyrafa Melman próbują
wrócić do Zoo.

FILM FABULARNY

KOMEDIA

FILM SF

20:00 Zaginiona
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2012,
reż. Heitor Dhalia,
wyk. Amanda Seyfried
21:40 To był Festiwal!
- widowisko muzyczne
23:05 Niezgodna
- ﬁlm akcji
prod. USA, 2014,
reż. Neil Burger,
wyk. Shailene Woodley,
Theo James, Ashley Judd,
Jai Courtney, Zo Kravitz,
Kate Winslet
01:25 Fałszywa tożsamość
- thriller, prod. USA,
2009, reż. Dennis Dimster
- Denk, wyk. Val Kilmer
03:05 Misja w czasie
- ﬁlm science-ﬁction
04:35 Zakończenie dnia
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20:00 Narzeczony
mimo woli
- ﬁlm komedia,
USA, 2009, reż. Anne
Fletcher, wyk. Sandra
Bullock, Ryan Reynolds,
Mary Steenburgen, Craig
T. Nelson, Betty White
22:15 W nowym zwierciadle:
Wakacje
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. John Francis
Daley, Jonathan Goldstein,
wyk. Ed Helms, Christina
Applegate
00:30 Szubienica
- ﬁlm horror, USA,
2015, reż. Chris Loﬁng,
Travis Cluﬀ, Reese
Mishler
02:10 Uwaga!
02:30 Noc magii

22:00 Gwiezdne wojny:
Część VIII - Ostatni Jedi
Rey, po odnalezieniu
Luke’a Skywalkera,
na odciętej od świata
wyspie, szkoli się pod
jego okiem i okazuje
się wyjątkowo pojętną
uczennicą. Tymczasem
Kylo Ren, syn księżniczki
Lei i Hana Solo, dokłada
starań, żeby unicestwić
siły rebeliantów.
01:30 Jak się zakochać
White to mężczyzna
nie radzący sobie
w relacjach damsko
-męskich.
03:15 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura
07:30
09:25
09:40
10:05
10:25
11:30
12:40
13:55
16:10
16:30
18:15
18:45
19:40
20:00

Angielskie śniadanie
Informacje kulturalne
Zakochaj się w Polsce
Opole - koncertowe
wspomnienia - felieton
23 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘86 - Rock non - stop
Dokument tygodnia
- Śniąc o Murakamim
- ﬁlm dokumentalny
Niespotykanie spokojny człowiek - ﬁlm TVP
Księżniczka Kaguya
- ﬁlm animowany
Koło pióra - magazyn
Retro kino - Urodzeni
wczoraj - komedia
Co dalej? - program
publicystyczny
Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
Z przytupem - Kujawiak
- widowisko kameralne
Bilet na weekend
- Wstęp do ﬁlmu
THRILLER

20:05 Bilet na weekend
- Bardzo poszukiwany
człowiek - thriller,
prod. USA, Niemcy,
Wielka Brytania, 2014,
reż. Anton Corbijn,
wyk. Philip Seymour Hoﬀman, Willem Dafoe, Robin
Wright, Rachel McAdams,
Grigoriy Dobrygin
22:15 Albo Inaczej 2
- Enea Spring Break
Festival 2018 - koncert
23:15 Mocne Kino
- Maratończyk
- ﬁlm fabularny
01:20 Kino nocne - Cena
strachu - dramat
03:50 Fabryka hitów
- Jestem moją muzyką
04:45 Czarnowidzka
- ﬁlm krótkometrażowy

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Na wariackich
papierach
- komedia
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań
20:00 Mocne sobotnie kino:
W pogoni za zemstą

04:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
05:55 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
12:00 Szczeniackie wojsko
- ﬁlm komedia, USA,
1995, reż. Nick Castle,
wyk. Damon Wayans,
Karyn Parsons, William
Hickey, Michael Ironside,
Albert Hall, Steven Martini
14:10 Los numeros
- ﬁlm komedia,
Polska, 2011, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Lesław
Żurek, Justyna Schneider,
Tamara Arciuch, Weronika
Książkiewicz
15:50 Wakacje w Las Vegas
- ﬁlm komedia, USA, 1997,
reż. Stephen Kessler,
wyk. Chevy Chase
17:50 Po pierwsze kino

06:00 Pękniesz ze śmiechu
07:05 Szczeniak zwany
Scooby Doo 09:05 Galileo
11:10 Policjantki i Policjanci
13:10 Atlantyda: Powrót Milo
14:55 STOP Drogówka
- magazyn prod. Polska
16:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
19:00 Galileo 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
- serial kryminalny 23:10
Nieuchwytny cel 2 - ﬁlm
akcji, USA, 2016, reż. Roel Reiné, wyk. Adkins Scott Wes,
zawodnik MMA, który chce
skończyć z walkami, dostaje
propozycję wzięcia udziału
w prywatnym turnieju
w Birmie w zamian za milion
dolarów. Na miejscu okazuje
się, że wpadł w pułapkę
organizatorów okrutnego
polowania na ludzi... 01:20
Tuż przed tragedią 02:25 TOP
10 Lista Przebojów

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

21:55 Olimp w ogniu
Odsunięty od obowiązków
agent Secret Service
jest jedyną nadzieją na
uratowanie prezydenta,
gdy Biały Dom zostaje
zaatakowany przez terrorystów.
00:10 Pożyczony
narzeczony
02:25 Na wariackich
papierach
03:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

17:55 Szpiedzy tacy jak my
- ﬁlm komedia, USA,
1985, reż. John Landis,
wyk. Chevy Chase, Dan
Aykroyd, Steve Forrest
20:00 Maverick
- ﬁlm western, USA,
1994, reż. Richard Donner,
wyk. Mel Gibson, Jodie
Foster, James Garner,
Graham Greene, James
Coburn, Alfred Molina,
Danny Glover
22:40 Magic Mike XXL
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. Gregory Jacobs,
wyk. Channing Tatum
01:00 Noce w Rodanthe
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Australia, 2008,
reż. George C. Wolfe
03:00 Noc magii

TV Trwam
10:15 Retrospekcja 10:20
Święty na każdy dzień 10:25
100 cudownych miejsc na
świecie. Lima, Peru 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Porady Medyczne
Bonifratrów
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza Święta 14:35
Frank Duﬀ i Legion Maryi
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10
Człowiek orkiestra 17:00
Akita 101 Łez 17:30 Okiem
kamery
17:55 Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Katecheza 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kartka z kalendarza 21:00
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
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TVP 1

TVP 2

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Ziarno
09:30 Sekundy, które
zmieniły życie
09:55 Rodzina Połanieckich
- serial TVP
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

04:55 Cafe piosenka
05:15 Słowo na niedzielę
- Kontekst kołka
05:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:30 Gwiazdy w południe
- Zawodowcy - western,
prod. USA, 1966,
reż. Richard Brooks
13:30 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2020 - widowisko
16:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
16:50 Zmiennicy - serial TVP
18:00 Panorama

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
16:05 Postaw na milion
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Skoki Narciarskie
19:30 Wiadomości
20:10 La Bandida - serial
20:55 Liga Mistrzów
23:30 Tulipanowa
gorączka
- ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania
01:25 Operacja Świt
- dramat, prod. USA, 2006,
reż. Werner Herzog
03:35 DNA doskonały śledczy
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2016
04:25 Z pamięci
- felieton
04:30 Zakończenie dnia

18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki
- koncert
22:40 Kino bez granic - Lina
- dramat obyczajowy,
prod. Szwajcaria, 2016,
reż. MIchael Schaerer,
wyk. Rabea Egg, Flurin
Giger, Alexander Maeder,
Stephane Schaerer
00:25 Mikołaj i Alexandra
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 1971, reż. Franklin J. Schaﬀ ner
03:35 Palimpsest
- dramat
04:55 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

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

14:50

16:55
19:00
19:20
19:30
19:40
19:45

Uwaga!
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Dzień Dobry Wakacje
Co za tydzień
Patenciary
Przygoda na Alasce
- ﬁlm przygodowy, USA,
1995, reż. Fraser Heston,
wyk. Thora Birch, Vincent
Kartheiser, Dirk Benedict
Duma: Podróż
do domu - ﬁlm
przygodowy, USA, 2005,
reż. Carroll Ballard,
wyk. Alexander Michaeletos, Campbell Scott
Maska - ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Charles
Russell, wyk. Jim Carrey
Fakty
Uwaga!
koronawirus
Sport
Pogoda
Uwaga!

FILM SENSACYJNY

20:00 Zabójcy
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Francja, 1995, reż.
Richard Donner, wyk.
Sylvester Stallone, Antonio
Banderas, Julianne Moore,
Anatoly Davydov, Muse
Watson
22:50 Prawo krwi
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1989, reż. John Irvin,
wyk. Patrick Swayze,
Adam Baldwin, Helen
Hunt, Andreas Katsulas,
Bill Paxton, Ben Stiller
01:05 Ameryka Express
02:35 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:50 Noc magii
- program ezoteryczny
04:00 Nic straconego

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:45 Madagwiazdka
Zwierzaki chcą
w końcu wyrwać
się z Madagaskaru
do Nowego Jorku.
08:15 Sezon na misia 2
Elliot jest po poroże
zakochany w Gizeli,
ale nie tak szybko staną
przed ołtarzem - Pan
Kabanos zostaje porwany,
a oprawcy chcą go zwrócić
właścicielom...
09:50 Gwiezdne wojny:
Część VIII
- Ostatni Jedi
13:20 Madagaskar 3
15:15 Doktor Strange
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Earth Festival.
Gwiazdy dla Czystej
Polski

06:50 Teledyski
06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna.
Klasztor w Jabłecznej
08:25 Alternatywy 4
- serial komediowy TVP
10:40 Zakochaj się w Polsce
11:05 Opole
11:25 KFPP Opole
12:25 Animama
12:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
13:10 Człowiek, który
zdemoralizował
Hadleyburg - ﬁlm TVP
13:45 Rozumiemy się bez
słów - komedia
15:40 Last Night of The Proms
2015 cz. 2
17:15 Niedziela z... rolami
Jana Kobuszewskiego
18:05 Niedziela z...z rolami
Jana Kobuszewskiego
- Dudek w Trójce
19:05 Niedziela z... rolami
Jana Kobuszewskiego

06:00 Tajemnice medyczne
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.
09:00 Żandarm z Saint-Tropez
Nerwowy i surowy sierżant zostaje przydzielony do posterunku policji w
Saint-Tropez. Postanawia
pozbyć się nudystów z
okolicznych plaż.
11:05 Matylda
13:00 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Dzielny
krawczyk
14:25 Najpiękniejsze
baśnie: Mała Syrenka

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Przyjaciele
- serial komediowy,
prod. USA
12:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:25 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:30 Maverick
- ﬁlm western, USA, 1994,
reż. Richard Donner, wyk.
Mel Gibson, Jodie Foster,
James Garner, Graham
Greene, James Coburn,
Alfred Molina, Danny
Glover
18:10 Billy Madison
- ﬁlm komedia, USA, 1995,
reż. Tamra Davis, wyk.
Adam Sandler, Darren
McGavin, Bridgette
Wilson-Sampras

06:00 Pękniesz ze śmiechu
07:05 Szczeniak zwany
Scooby Doo 08:30 Dzielna
Mysz 08:45 Atlantyda:
Powrót Milo. Nowa przygoda
rzuca śmiałków od suchych
pustynnych obszarów Południowego Zachodu, aż po
lodowe szczyty gór Północy.
10:25 Galileo 12:30 Gwiazdy
Kabaretu 14:35 Załoga
17:05 Ślub last minute 19:00
Galileo 20:00 Prawo
zemsty Shelton traci dwie
najdroższe osoby - żonę i córkę - brutalnie zamordowane
przez dwóch włamywaczy.
Sprawcy zostają schwytani,
ale - na skutek ugody prokuratora, Nicka Rice’a - jeden
z nich dostaje złagodzony
wyrok w zamian za zeznania
przeciwko drugiemu.
22:10 Zmartwychwstały 00:30
Tuż przed tragedią 01:40
Śmierć na 1000 sposobów

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

23:00 Krokodyl Dundee 2
- komedia przygodowa
Australijski łowca
krokodyli Dundee musi
ocalić swa ukochaną,
wscibską dziennikarkę Sue
przed zemstą handlarzy
narkotyków.
01:20 Exodus: Bogowie
i królowie
Opowieść o Mojżeszu,
który staje przeciw
faraonowi Ramzesowi
i pomaga Hebrajczykom
uciec z Egiptu. Epickie
widowisko z zapierającymi
dech w piersi efektami
specjalnymi. Egipt, XIII
wiek p. n. e.
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Bilet na weekend
- Chinatown
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1974,
reż. Roman Polański,
wyk. Jack Nicholson, Faye
Dunaway, John Houston,
Perry Lopez
22:15 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:45 Dokument.pl
23:45 Scena Alternatywna
w Opolu
00:20 Bilet na weekend
- Bardzo poszukiwany
człowiek - thriller
02:20 Mocne Kino
- Maratończyk
- ﬁlm fabularny
04:30 Sami Yaﬀa
na tropie dźwięków
- cykl dokumentalny

15:35 Goście, goście 2
Rycerz Godfryd de
Montmirail przenosi się
w przyszłość, by odzyskać
rodowe klejnoty.
17:55 Sześć dni, siedem nocy
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Parker
22:15 Potępieńcy
00:15 Zadanie specjalne
02:10 Na wariackich
papierach
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 10000 lat przed
naszą erą
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2008, reż. Roland
Emmerich, wyk. Steven
Strait, Camilla Belle, Cliﬀ
Curtis, Joel Vogel, Ben
Badra
22:20 Gliniarz z metropolii
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Thomas Carter,
wyk. Eddie Murphy, Kim
Miyori, Art Evans
00:50 Reich
- ﬁlm sensacyjny, Polska,
2001, reż. Władysław
Pasikowski, wyk.
Bogusław Linda, Mirosław
Baka, Aleksandra
Nieśpielak, Julia Rzepecka,
Krzysztof Pieczyński
02:45 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:35 Przyjaciele
i bohaterowie 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież Polak
do Rodaków 14:10 Ewolucja
15:50 100 cudownych miejsc
na świecie 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
z kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze 21:20
Informacje dnia
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05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:45 Ta jedyna - serial
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
11:50 My - Solidarność!
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 My - Solidarność!
12:45 BBC w Jedynce
- Błękitna Planeta
- ﬁlm dokumentalny

05:30 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Coś dla Ciebie
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Familiada - teleturniej
07:25 Bądźmy razem
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:30 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
14:05 Coś dla Ciebie
14:35 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!
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
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
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!
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
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
Detektywi z Warszawy rozwiązują skomplikowane
zagadki kryminalne.
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Nowy
świat - serial
08:25 Co dalej? - program
publicystyczny
09:00 Ciemnoniebieski świat
- dramat wojenny
11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:05 Legenda i nauka
13:30 Czasem śnię, że latam
- ﬁlm dokumentalny, reż.
Aneta Popiel-Machnicka
14:45 Zaćmienie - dramat
17:00 Mur - ﬁlm obyczajowy,
reż. Dariusz Glazer,
wyk. Tomasz Schuchardt
- Turek, Ewa Telega,
Piotr Machalica
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Gruby - serial TVP
20:00 Rok 2020
20:35 Barwy dzieciństwa
- Kola - ﬁlm fabularny
22:30 Powidoki
22:45 Więcej niż ﬁkcja

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
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
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
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 20:00 Święty
21:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
22:05 Cyborg Akcja ﬁlmu
rozgrywa się w Ameryce
przyszłości. Po całkowitym
upadku ekonomicznym kraj
jest wstrząsany licznymi aktami przemocy. Dodatkowo
pogrążoną w chaosie ludność
dziesiątkuje śmiertelna
plaga. 23:55 Śmierć na 1000
sposobów
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SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
14:45 My - Solidarność!
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Anna Karenina - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 La Bandida - serial
22:10 Świat bez ﬁkcj
23:05 Sabrina - komedia
01:20 Czworo do pary
- ﬁlm obyczajowy
03:00 Fałszywa matka
04:35 Notacje

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Mów mi Vincent
- komedia, prod. USA,
2014, reż. Theodore Melﬁ,
wyk. Bill Murray, Naomi
Watts
22:40 Tajemnice Majorki
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2019
23:40 Bikini Blue
- dramat, reż. Jarosław
Marszewski
01:10 Warto kochać - serial
02:00 Nie ma to jak u mamy
- komedia obyczajowa,
prod. Francja, 2016,
reż. Eric Lavaine,
wyk. Alexandra Lamy,
Josiane Balasco
03:35 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem

21:00 Ronin
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania,
USA, 1998, reż. John
Frankenheimer, wyk.
Robert De Niro, Jean
Reno, Natascha McElhone,
Stellan Skarsgard, Sean
Bean, Michael Lonsdale,
Jonathan Pryce
23:40 Wada ukryta
- ﬁlm komedia,
USA, 2014, reż. Paul
Thomas Anderson,
wyk. Joaquin Phoenix,
Jeannie Berlin, Hong
ChauYvette Yates
02:35 Co za tydzień
- magazyn
03:10 Noc magii
- program ezoteryczny
04:30 Nic straconego

20:00 MEGA HIT - Exodus:
Bogowie i królowie
Opowieść o Mojżeszu,
który staje przeciw
faraonowi Ramzesowi
i pomaga Hebrajczykom
uciec z Egiptu.
Epickie widowisko
z zapierającymi dech
w piersi efektami
specjalnymi. Egipt, XIII
wiek p. n. e. Według
przepowiedni następcą
faraona Setiego ma
być mąż, który dokona
heroicznego czynu
na polu bitwy.
23:20 Plan lotu
01:25 Marsjanin
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

00:40 Kino nocne - Front
zachodni 1918
- dramat
prod. Niemcy, 1930,
reż. G. W. Pabst, wyk.
Jackie Monnier, Gustav
Püttjer, Claus Clausen,
Hans Joachim Moebis,
Fritz Kampers
02:15 Informacje
kulturalne
02:25 Daleko od nieba
- dramat, prod. USA
04:15 Kino nocne
- DiVinities
- wiersze wizualne
- cykl dokumentalny,
reż. Lech Majewski
05:10 Dzień pierwszy
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Daniel Banaczek
05:45 Zakończenie dnia

20:00 Champion
Mistrz świata wagi ciężkiej
zostaje skazany za gwałt.
W więzieniu otrzymuje
propozycję stoczenia walki
bokserskiej z czempionem
zakładu karnego.
21:55 Mechanik: Czas zemsty
23:50 Imperium wilków
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:10 Na jedwabnym
szlaku
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Reich - ﬁlm sensacyjny,
Polska, 2001, reż.
Władysław Pasikowski,
wyk. Bogusław Linda, Mirosław Baka, Aleksandra
Nieśpielak, Julia Rzepecka,
Krzysztof Pieczyński
22:00 Pitch Black
- ﬁlm S-F, USA, Australia,
2000, reż. David Twohy,
wyk. Vin Diesel, Radha
Mitchell, Cole Hauser,
Keith David, Lewis
Fitz-Gerald
00:20 Monstrum
- ﬁlm horror, USA, 2014,
reż. Brett Simmons,
wyk. Jeremy Sumpter,
Joey Lauren Adams,
Parker Young
02:00 Druga strona medalu
02:35 Noc magii

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 z kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
14:30 Czterdzieści nocy
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Sanktuaria polskie 16:30 Zew
natury 16:55 Świadkowie
17:25 Kolory Świętości
17:30 Spotkanie Rodziny
Radia Maryja 19:25 Kartka
z kalendarza 19:30 Jesteśmy
katolikami 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kartka z kalendarza 21:00
Apel Jasnogórski
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06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:45 Ta jedyna - serial
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
11:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 My - Solidarność!
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:25 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:15 Wyjście ze świata iluzji
- reportaż
06:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Bądźmy razem
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!
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
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
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga!
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
Detektywi z Warszawy rozwiązują skomplikowane
zagadki kryminalne.
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 - Zgoda
buduje - serial
08:30 Informacje kulturalne
08:45 Powidoki - Hannah
Arendt
09:25 Mur - ﬁlm obyczajowy,
reż. Dariusz Glazer
11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:05 Figury niemożliwe
i inne historie II
- ﬁlm animowany
13:30 Rok 2020
13:55 Dekalog pewnej
aktorki czyli Stasia
Celińska - ﬁlm
14:55 Kto zabił? - dramat,
prod. Francja, 1947, reż.
Henri - Georges Clouzot
16:55 Kapitan z „Oriona”
- dramat obyczajowy,
reż. Zbigniew Kuźmiński
18:30 Teatr na ten czas - Andrzej Mastalerz - felieton
18:45 Serialowa nostalgia
- Gruby - serial TVP

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Krwawa rozgrywka
22:10 Igrzyska śmierci

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

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SF

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Anna Karenina - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:35 Lekkoatletyka
22:20 Ocaleni - reality show
23:25 Fighter
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2010,
reż. David O. Russell
01:25 Chwila zapomnienia
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 2015
03:20 Hakerzy Solidarności
04:25 Notacje
04:35 Zakończenie dnia

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
19:30 Barwy szczęścia - serial
20:45 Złoto dezerterów
- komedia, reż. Janusz
Majewski
22:55 Siostry - ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, 2016
00:05 Nie pozwól mi odejść
- ﬁlm dokumentalny
01:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
01:35 Paradoks - serial
02:30 Mów mi Vincent
- komedia, prod. USA

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:00 Kod dostępu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2001, reż. Dominic Sena,
wyk. John Travolta,
H. Jackman, Halle Berry,
Don Cheadle, Sam
Shepard, Vinnie Jones
23:10 Kuba Wojewódzki
- talk show
00:10 Niesamowity
jeździec
- ﬁlm western,
prod. USA, 1985,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Michael Moriarty, Carrie
Snodgress, Chris Penn,
Richard A. Dysart
02:35 Uwaga!
- magazyn
03:00 Noc magii
04:20 Nic straconego

20:00 Marsjanin
Burza piaskowa sprawia,
że marsjańska ekspedycja,
w której skład wchodzi
Mark Watney, musi
ratować się ucieczką
z Czerwonej Planety.
Kiedy ciężko ranny Mark
odzyskuje przytomność,
stwierdza, że został na
Marsie sam.
23:10 Kolekcjoner kości
Wśród mieszkańców
Nowego Jorku wybucha
panika, kiedy dowiadują
się, że w mieście
grasuje psychopatyczny
morderca.
01:50 W chmurach
04:05 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

20:00 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:00 Lekkie obyczaje
- Na moich ustach
- ﬁlm prod. Francja,
2001, reż. Jacques
Audiard, wyk. Olivier
Gourmet, Olivier Perrier,
Olivia Bonamy
23:05 Co dalej?
23:35 Portrety - Frank Lloyd
Wright i architektura
organiczna
00:45 Wozzeck
- ﬁlm, reż. William
Kentridge, 2017
02:30 Teatr na ten czas - Andrzej Mastalerz - felieton
02:40 Kino nocne - Kola
- ﬁlm fabularny
04:35 Wieczny ogień
- ﬁlm animowany

01:05 Żołnierze kosmosu
- ﬁlm akcji
Grupa szkolnych
przyjaciół wstępuje
do armii, co gwarantuje
im obywatelstwo
i różne przywileje.
Wkrótce stawiają
czoła najeźdźcom
z kosmosu, olbrzymim
pajęczakom.
03:35 Na wariackich
papierach
- serial komediowy
04:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Gliniarz z metropolii
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Thomas Carter,
wyk. Eddie Murphy, Kim
Miyori, Art Evans, James
Carpenter, Michael
Rapaport
22:30 Nieuchwytny cel
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1993, reż. John
Woo, wyk. Jean-Claude
Van Damme, Lance
Henriksen, Arnold
Vosloo, Yancy Butler,
Kasi Lemmons, Wilford
Brimley
00:30 Kości
- serial, USA
01:30 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom - magazyn
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 Zespoły policyjne
prowadzą różne sprawy
kryminalne począwszy
od zabójstw, poprzez
napady, a skończywszy na
narkotykach. 22:00 Dom
w głębi lasu - horror Grupa
hałaśliwych przyjaciół zostaje zwabiona przez dwóch
bogatych biznesmenów do
małego zacisznego domku
w lesie. Otoczenie jest pełne
niebezpiecznych pułapek.
00:00 Śmierć na 1000 posobów 00:30 Spadkobiercy
- program rozrywkowy

TV Trwam
11:05 Mocni w wierze 11:35
100 cudownych miejsc
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Sanktuaria polskie 12:40 Franz
Stock, apostoł pojednania
13:30 Msza Święta 14:30 Na
przekór ciemności 15:40 100
cudownych miejsc na świecie
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30 Kalejdoskop Młodych 16:50 Na
grzyby 17:00 100 cudownych
miejsc na świecie 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 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

06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 My - Solidarność!
12:45 Natura w Jedynce
13:45 My - Solidarność!
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 My - Solidarność!
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Pożyteczni.pl
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Bądźmy razem
08:00 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial 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

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Anna Karenina - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:35 To był rok!
22:45 Historia bez tajemnic
- Andrzej Kołodziej. Bardzo
polska opowieść
00:15 W sieci szaleństwa
- thriller, prod. USA, 2017,
reż. Curtis Crawford
01:50 Determinator - serial
02:45 Wojsko - polskie.pl
03:05 Terytorialsi
03:25 Zabić Kennedy’ego

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:45 Kino relaks
- Nie ma to jak u mamy
- komedia obyczajowa,
prod. Francja, 2016,
reż. Eric Lavaine
22:25 Olivia
- serial kryminalny,
prod. Francja, 2019
00:20 Złoto dezerterów
- komedia, reż. Janusz
Majewski, wyk. Marek
Kondrat, Bogusław
Linda, Wiktor Zborowski,
Katarzyna Figura
02:35 Wolność jak płomień
- ﬁlm dokumentalny
03:45 Trzeci oﬁcer - serial
sensacyjny TVP
04:35 Zakończenie dnia
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TVN
04:30
04:50
05:45
07:00
09:00
09:05
10:05
11:05
12:15
13:15
14:15
15:25
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:15
20:20

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

FILM SENSACYJNY

21:00 R.I.P.D.: Agenci
z zaświatów
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2013,
reż. Robert Schwentke,
wyk. Jeﬀ Bridges, Ryan
Reynolds, Kevin Bacon,
Mary-Louise Parker,
Stephanie Szostak
23:05 Żołnierz przyszłości
- ﬁlm S-F, USA, 1998,
reż. Paul Anderson,
wyk. Kurt Russell, Jason
Scott Lee, Jason Isaacs,
Connie Nielsen, Sean
Pertwee, Gary Busey
01:10 My Way
01:45 Nie z tego świata
- serial, USA
02:45 Uwaga!
03:10 Noc magii
04:30 Nic straconego

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

20:05 Skarb narodów:
Księga tajemnic
Benjamin Franklin Gates,
po odkryciu tajemnicy
templariuszy, został
najbardziej znanym w USA
poszukiwaczem skarbów,
choć sam woli określenie.
22:50 Z księżyca spadłeś?
Miliony lat świetlnych
od Ziemi znajduje
się planeta, której mieszkańcami są wyłącznie
mężczyźni. Pozbawieni
uczuć i rozmnażający
się przez klonowanie
kosmici chcą zawładnąć
wszechświatem.
01:10 Nasz Nowy Dom
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe
- Ryby i rybki - serial
08:25 Trzeci punkt widzenia
08:55 Którędy po sztukę
09:15 Kapitan z „Oriona”
- dramat obyczajowy
11:00 Noce i dnie - serial TVP
12:10 Zaklęty Dwór - serial
13:10 Głosy - ﬁlm dokumentalny, reż. Marek Nowicki
13:30 Sztuka Niderlandów
- ﬁlm dokumentalny
14:30 Mała Moskwa - dramat,
reż. Waldemar Krzystek
16:35 Chce się żyć
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Maciej Pieprzyca
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Gruby - serial TVP
19:20 Serialowa nostalgia
- Pierścień i róża
- O pani, jesteś moim snem
- serial komediowy TVP,
reż. Jerzy Gruza

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Igrzyska śmierci:
Kosogłos. Część 2

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
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

DRAMAT

DRAMAT

FILM WOJENNY

20:00 W trzy miesiące
dookoła świata
- Rower z Pekinu
- dramat, prod. Tajwan,
Francja, 2001, reż. Xiaishuai Wang, wyk. Lin Cui,
Xun Zhou, Yuanyuan Gao
22:00 Geniusz - serial
24:00 Dokument w podróży
- Czerwone pudełko
01:00 Powidoki
- Hannah Arendt
01:20 Lekkie obyczaje
- Na moich ustach
- ﬁlm prod. Francja, 2001,
reż. Jacques Audiard,
wyk. Olivier Gourmet,
Olivier Perrier
03:25 Scena Klasyczna
04:10 Kino nocne - Tom
- ﬁlm obyczajowy
05:55 Zakończenie dnia

22:25 W pogoni za zemstą
- dramat
Były skazaniec planuje
pomścić śmierć brata,
który zginął z ręki wspólnika w czasie napadu.
Zadanie utrudniają mu
doświadczony policjant
oraz narcystyczny płatny
zabójca.
00:25 Skaza
02:25 Na wariackich
papierach
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:40 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Niezłomny
- ﬁlm wojenny,
prod. USA, 2014,
reż. Angelina Jolie,
wyk. Jack O’Connell,
Domhnall Gleeson,
Garrett Hedlund,
Miyavi, Finn Wittrock
22:55 Trzydziestu trzech
- ﬁlm katastroﬁczny,
Chile, Kolumbia,
Hiszpania, 2015,
reż. Patricia Riggen,
wyk. Antonio Banderas,
Rodrigo Santoro, Juliette
Binoche, James Brolin, Lou
Diamond Phillips
01:30 Kości
- serial, USA
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
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 - serial
kryminalny prod. Polska
20:00 Święty 21:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
- serial kryminalny 22:05
Nieuchwytny cel 2 Wes,
zawodnik MMA, który
chce skończyć z walkami,
dostaje propozycję wzięcia
udziału w prywatnym
turnieju w Birmie w zamian
za milion dolarów. 00:20 Tuż
przed tragedią 01:25 STOP
Drogówka - magazyn

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego Franciszka z Watykanu 11:00 Uroczystość
Matki Bożej Częstochowskiej.
Msza Święta z Jasnej Góry
13:00 Odwagi, ja jestem
14:50 Święty na każdy dzień
14:55 Jasnogórskie Te Deum
Laudamus 966-2016 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Na zdrowie
16:30 Regał 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia 22:00
Orędowniczka w codzienności 22:30 Nienapisany
pamiętnik 23:30 Jasna Góra

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
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TVP 1

TVP 2

05:10 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2019
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak
na rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Góry i ich mieszkańcy
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 My - Solidarność!
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:50 Cafe piosenka
05:20 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:10 Operacja Zdrowie
- magazyn medyczny
06:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Bądźmy razem
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
14:10 Msza Święta Kościoła
Mariawitów

TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Anna Karenina - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:30 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
01:30 Przystań - serial TVP
02:25 Sprawa dla reportera

SERIAL OBYCZAJOWY

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 obyczajowy TVP
20:40 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton
20:45 Filmowe czwartki
- Diana - dramat
22:50 Porwanie Heinekena
- ﬁlm akcji
00:35 Robocop 3
- ﬁlm fabularny
02:30 Midnight Sun
- serial kryminalny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

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

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

PROGRAM KULINARNY

21:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:00 Pacyﬁkator
- ﬁlm komedia,
USA, Kanada, 2005,
reż. Adam Shankman,
wyk. Vin Diesel, Lauren
Graham, Faith Ford, Brittany Snow, Max Thieriot
00:00 Selena
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 1997, reż. Gregory
Nava, wyk. Jennifer
Lopez, Edward James
Olmos, Jon Seda,
Constance Marie,
Jacob Vargas
02:45 Uwaga!
- magazyn
03:10 Noc magii
04:30 Nic straconego

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

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
20:00 Narzeczony na niby
Piotr to opowieść
o związkowych perypetiach, które pokocha każdy,
kto choć raz zakochał się
w niewłaściwej osobie.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Zaufanie
08:25 Informacje kulturalne
08:35 Studio Kultura
09:00 Chce się żyć - ﬁlm
obyczajowy, reż. Maciej
Pieprzyca, wyk. Dawid
Ogrodnik, Kamil Tkacz
11:00 Zaklęty Dwór - serial
13:10 Nic się nie dzieje - ﬁlm
animowany, prod. Dania,
Francja, 2017, reż. Michelle
Kranot, Uri Kranot
13:30 Siódma pieczęć Grzegorza Ciechowskiego
14:20 Duch Bauhausu
- ﬁlm dokumentalny
15:25 Awatar, czyli zamiana
dusz - ﬁlm TVP,
reż. Janusz Majewski,
wyk. Wanda Koczeska,
Jan Machulski, Henryk
Boukołowski, Gustaw
Holoubek, Kazimierz
Rudzki, Krzysztof Litwin,
Lucjan Zitrig

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

KOMEDIA

FILM FABULARNY

FILM OBYCZAJOWY

22:20 Ilu miałaś facetów
Darling czyta artykuł,
który skłania ją do
przekonania, że zostanie
samotna już na zawsze. Za
wszelką cenę nie chce do
tego dopuścić i rozpoczyna
przegląd swoich byłych
facetów w nadziei, że
przeoczyła wśród nich
tego na resztę życia. Jednak jej desperackie próby,
by ponownie związać
się ze swoimi dawnymi
kochankami przybierają
komiczną formę.
00:50 Jednostka 19
02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:35 Ciocia Danielle
- ﬁlm fabularny,
prod. Francja, 1990,
reż. Étienne Chatiliez,
wyk. Tsilla Chelton,
Catherine Jacob, Isabelle
Nanty, Neige Dolsky, Eric
Prat, Laurence Fvrier
18:30 Teatr na ten czas
- Dorota Segda - felieton
18:45 Serialowa nostalgia
- Pierścień i róża - serial
20:00 Kobra - Jego dwie żony
- spektakl teatralny,
reż. Stanisław Zaczyk
21:15 Koło pióra - magazyn
21:30 Kino Mistrzów - Wielkie
oczy - ﬁlm obyczajowy
23:25 Dziedziniec
Kultury NCK
00:40 Nocny dokument
- Anatomia startupu

20:00 Moje skarby
Carole jest introwertyczką,
której całe życie wypełnia
praca za komputerem.
Caroline to jej zupełne
przeciwieństwo. Seksowna i przebojowa, nie waha
się używać swych atutów,
by okradać mężczyzn
wypoczywających na
francuskiej Riwierze.
21:50 Alibi.com
23:40 Miłość z przedszkola 2
02:05 Na wariackich
papierach
- serial komediowy
03:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Z archiwum
policji
04:05 Taki jest świat
05:00 Nash Bridges

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
14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital
- program obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
KOMEDIA

20:00 Kłamca kłamca
- komedia, prod. USA,
1997, reż. Tom Shadyac,
wyk. Jim Carrey, Maura
Tierney, Justin Cooper,
Cary Elwes, Anne Haney,
Jennifer Tilly, Amanda
Donohoe, Jason Bernard,
Swoosie Kurtz
21:50 10000 lat przed
naszą erą
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2008, reż. Roland
Emmerich, wyk. Steven
Strait, Camilla Belle,
Cliﬀ Curtis, Joel Vogel,
Ben Badra
00:10 Kości - serial, USA
01:10 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 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 Detektywi zmagają
się z najdziwniejszymi
sprawami, którą trapią ich
zleceniodawców. Po pomoc
do detektywów nie zgłaszają
się bowiem „normalni”
ludzie. 17:00 Pamiętniki
z wakacji 18:00 Policjantki
i Policjanci
20:00 Święty 21:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 22:05 Próba sił
Nowym Jorkiem wstrząsa
seria brutalnych morderstw
dokonywanych na dzieciach,
co doprowadza mieszkańców
do zbiorowej histerii. 00:25
Tuż przed tragedią 01:25
STOP Drogówka 02:25 Disco
Polo Life

TV Trwam
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
12:50 Filmowe Życiorysy. Laus
in Ecclesia czyli w szkole
św. Benedykta 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 14:30
Człowiek orkiestra 15:15 Inżynier 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
Danuta Siedzikówna „Inka”
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
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Fot. użyczone (Media Sport)

» Mimo pandemii udało się pobiec

Po złoto Gór Sowich
Tytuł sugeruje, jakobyśmy próbowali rozwikłać zagadkę skarbu z
czasów II wojny światowej, a chodzi „tylko” o zawody sportowe. Ale
za to jakie?! Mimo pandemii 11. Enervit Bieg na Wielką Sowę odbył
się i był jak zwykle wyjątkowy. Zorganizowany jako mistrzostwa Polski PZLA w biegu alpejskim.
Kultowa impreza w Ludwikowicach Kłodzkich odbyła się
terminowo, choć nie bez przeszkód i przygód podczas starań
o jej organizację. Przeprowadzenie tak dużych zawodów
samo w sobie jest trudne i odpowiedzialne, a zrobienie tego
w warunkach stanu epidemii,
zgodnie z obowiązującymi
» Zwycięzcy wśród panów

obostrzeniami i wytycznymi
ministra zdrowia i ministra
sportu, jest już wyzwaniem z
serii „mission impossible”. Ale
nie dla ekipy Centrum Kultury
w Ludwikowicach Kłodzkich,
która świetnie poradziła sobie
z wyzwaniem.
Bieg odbył się jak zwykle
wzorowo zorganizowany i

dzięki temu poznaliśmy nazwiska nowych mistrzów Polski. Najpierw jednak, pierwszy
raz w historii wydarzenia,
określono limit uczestników
na 600 osób i podzielono startujących na 4 grupy. Rekordowa była frekwencja wśród
startujących w kat. elity PZLA,
w której rozegrała się wal-

ka o medale. Mieliśmy więc
osobne starty, długie przerwy
między kolejnymi grupami,
dużo miejsca w sektorach
startowych, tak aby każdy czuł
się bezpiecznie, brak tłoku i
zatorów na trasie, maseczki
ochronne w pakietach startowych, medale na mecie zapakowane w foliowe torebki i
» Pierwsza trójka u pań

dekorację ograniczoną tylko
do mistrzostw Polski i klasyfikacji open biegu. Odbyły się
też tradycyjnie mistrzostwa
kraju masters oraz czempionat
polskich lekarzy.
Po rekordowo szybkim
biegu, najlepszy wynik na
szczycie Wielkiej Sowy uzyskał Piotr Łobodziński (LŁKS

Prefbet Śniadowo Łomża). To
wielokrotny medalista MP w
biegach górskich, na orientację i w przełajach, ale również
mistrz Polski w towerruningu,
a przy tym zwycięzca wielu
prestiżowych biegów po schodach, np. na wieżę Eiffla i na
Empire State Building. Łobodziński jest też mistrzem świata i zdobywcą Pucharu Świata
w tej dyscyplinie. Nie powinno nikogo dziwić, że zwyciężył
również w 11. Enervit Biegu
na Wielką Sowę. Na drugiej
pozycji finiszował Sylwester
Lepiarz (Muay Running Team/
LKB Rudnik), który wygrał tu
rok temu i który bronił tytułu
zdobytego na Śnieżniku, a
trzecią pozycję zajął Marcin
Kubica (Sprint Bielsko-Biała/
Inov-8 Team), który jest, m.in.
młodzieżowym mistrzem Polski w biegach górskich.
Klasyfikację kobiet i złoto
mistrzostw Polski zdobyła
Martyna Masłowska (ULKS
Bystrzyca Kłodzka), pewnie
pokonując bardziej doświadczone i utytułowane rywalki
– Annę Ficner (OLAWS Złotoryja/ MKS Siechnice) i Dominikę Wiśniewską-Ulfik (Alpin
Sport Hoka One One Team/
SKB Kraśnik). Dodajmy, że
Masłowską wyprzedziło tylko
27 mężczyzn. Można krzyknąć
„WOW” z podziwu.
W kategoriach wiekowych
i w rywalizacji mistrzostw
Polski weteranów zaroiło się
od znanych i uznanych w
biegowym świecie nazwisk.
Startowali i medale „zgarnęli”
m.in. Izabela Zatorska, Barbara Prymakowska, Alicja Sikora,
Tadeusz Jasek, Stefan Sikora
czy Jerzy Siemaszko.
Kolejne biegi w Górach Sowich już niebawem – 2. Sowiogórska Dycha już 5 września, a
7. Półmaraton Sowiogórski
dzień później, 6 września.
Obowiązuje limit – 250 osób
w każdym z tych biegów.
Red
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Wałbrzyski sport
woła o pomoc

» Bramkarka AZS PWSZ Wałbrzych
macha do kibiców na… pożegnanie

W Polsce jest 38 miast z liczbą mieszkańców powyżej 100 tysięcy. Prawie
wszystkie mogą pochwalić się drużyną w ekstraklasie w jednym z sześciu
wiodących sportów zespołowych. Dwa
miasta, w tym niestety Wałbrzych, pozostają poza salonami.
Z naszej perspektywy to
druzgocący ranking. Plasujemy się na szarym końcu w
krajowej klasyfikacji zespołów
z sześciu najpopularniejszych
dyscyplin: piłki nożnej, siatkówki, żużla, piłki ręcznej,
koszykówki i hokeja – i to biorąc pod uwagę rozgrywki zarówno panów, jak i pań (żużel
jedynie w wydaniu męskim).

Wraz z Rudą Śląską jesteśmy poza salonami polskiego
sportu. Można nabawić się
kompleksów w stosunku do
porównywalnych wielkością
Elbląga (piłka ręczna kobiet),
Tarnowa (piłka ręczna mężczyzn) czy Koszalina (znowu
„szczypiorniak” kobiet).
Gdyby stworzyć to zestawienie przed rokiem, Ruda

Śląska byłaby samotnym liderem. Wałbrzych posiadał
przecież drużynę w Ekstralidze piłkarek. Niestety, to
już historia. Wycofanie się
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej z finansowania
futbolu zepchnęło nas do
czeluści. Zdjęcie przy tym tekście pochodzi z prezentacji
AZS PWSZ Wałbrzych z 2018

roku. Bramkarka Jagoda Sapor
macha do kibiców, ale dziś

ten gest możemy odczytać
inaczej – bardziej jako pożegnanie miasta pod Chełmcem
z najwyższym szczeblem rozgrywkowym. Jeżeli ranking
powstawałby rok wcześniej i
obejmował futsal mężczyzn,
swoje miejsce na salonach
miałaby i Ruda Śląska. Tamtejsza Gwiazda jednak zamknęła ligową tabelę i nie
przystąpiła do nowego sezonu w gronie najlepszych. Na
włosku w rankingu trzyma się
Bytom, mogący pochwalić
się najwyższym poziomem
rozgrywek jedynie w lidze
hokeja kobiet. Chorzów z
kolei uratowała pandemia,
bo szczypiornistki Ruchu zamknęły tabelę w ubiegłym
sezonie, ale pozostały w Superlidze.
Dziś wałbrzyski sport najwyższej próby to często zakurzone, czarno-białe zdjęcia, przedstawiające sukcesy
miejscowych sportowców
sprzed lat, to przepełniona
łzami nostalgia za okresem
prosperity lokalnego przemysłu. Wałbrzych nie może liczyć
na troskliwe objęcie ze strony
spółek powiązanych ze Skarbem Państwa, które w kilku
ośrodkach ratowały sport na
najwyższym poziomie (np.
we Włocławku, Kielcach i w
Kaliszu). Pod Chełmcem wciąż
czekają także na możnego biznesmena z regionu, gotowego
wyłożyć prywatne środki na

drużynę, do której żywiłby
sentyment z lat młodzieńczych
(m.in. Raków Częstochowa).
Można odnieść wrażenie, że
nasze miasto na marginesie
znalazło się trochę niezasłużenie. Przecież koszykarze Górnika wygrali 1 ligę i naturalną
koleją rzeczy powinna być ich
promocja na salony. Nic z tego
nie wyszło z kilku względów,
w tym finansowych.
W krajowym rankingu największy ból głowy w weekendy mają kibice z Gdańska,
bo to właśnie ten nadmorski
ośrodek przewodzi w liczbie
drużyn w elicie. W sześciu
czołowych dyscyplinach sportowych ma aż osiem drużyn.
Brakuje żużlowej, ale tamtejsze Wybrzeże jeździ niewiele
niżej, bo w 1. lidze. Bardzo
dobrze w zestawieniu prezentuje się także Wrocław, choć
– z wyjątkiem żużlowców
– poszczególne zespoły nie
walczą ostatnio o mistrzostwo
kraju. Do tego w podwrocławskiej gminie Kobierzyce
jest wysoko notowany klub
piłki ręcznej kobiet. Mocną
reprezentację piłkarską ma
Kraków, który obok dwóch
ekip w lidze mężczyzn ma
coraz groźniejszy żeński AZS
UJ. Niektóre ośrodki wojewódzkie, takie jak Białystok,
Olsztyn i Opole, mogą się
poszczycić ledwie jednym
klubem w ekstraklasie.
Dominik Hołda

28

REKLAMA

WIESZ CO | NR 33/18.08.2020 r.

