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Czy wiesz, że…

Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca o powierzchni
ok. 1200 ha.
Jest najwyższym punktem
w granicach administracyjnych Szczawna-Zdroju. Z
Boguszowa-Gorc prowadzi
Droga Krzyżowa Górniczego
Trudu, jedyna taka w Polsce.
Red

Czytaj str. 11

Tylko u nas 28 stron!
Obiecujemy, że będziemy was zaskakiwać
Trudno nazwać nas debiutantami. Jesteśmy na rynku od prawie 10 miesięcy.
W tym czasie zdążyliśmy chyba nieraz was zaskoczyć, wywołać uśmiech na
twarzach, zaintrygować, ale prawdopodobnie też wkurzyć i poirytować. Cóż,
bywa. Na pewno jednak wywołać jakieś emocje. A o to nam chodziło.
Wiemy, że osiągnęliśmy to,
co sobie na początku drogi
zakładaliśmy. Wywołujemy u
czytelników emocje, co wiąże
się z naszym hasłem „WieszCo
daje do myślenia”. Nie wiemy,
czy są one krańcowe. Zdajemy
sobie jednak sprawę, że obok
naszego tygodnika nie można
przejść obojętnie.

Jesteśmy wyraziści. Nie
boimy się odważnych sądów. Bywa, że zerojedynkowo krytykujemy, ale od
czego są media? Zwłaszcza
stawiające, tak jak my, na
szeroko pojętą publicystykę? Podejmujemy kontrowersyjne tematy, potrafimy
odważnie ocenić, czy coś

jest dobre, czy złe, wprost
piszemy, co nam się podoba,
a co nie, drenujemy rynek
w poszukiwaniu ciekawych
rozmówców. Dziwimy się,
że wiele osób, pięknie opowiadających o swoim życiu,
pasjach i upodobaniach,
dotąd nie zostało odkrytych.
Utarte szlaki nie są dla nas.

Absolutnie! Jak jacyś poszukiwacze przygód bierzemy
maczetę do ręki i torując
sobie drogę zamaszystymi
ruchami, przedzieramy się
przez dżunglę.
Jasne, że robimy to dla
własnej satysfakcji, żeby udowodnić, jak może przyzwoicie
wyglądać lokalna gazeta.

Ale głównie dla Was, drodzy Czytelnicy, biorący nas
co tydzień do ręki. Widząc
zaskoczenie malujące się na
waszych twarzach i to, z jakim zainteresowaniem czytacie poszczególne rubryki,
wiemy, że idziemy w dobrym
kierunku.
Na pewno wiecie, że każdy numer WieszCo znajdziecie w sieci. Dlatego zachęcamy do odwiedzin naszej
strony, na której archiwum
wydań powiększa się co tydzień. Jeśli jesteście ciekawi,
o czym pisaliśmy w grudniu
zeszłego roku lub niedawno
wiosną, wpiszcie na klawiaturze adres: www.wieszco.
pl i… już. Na naszej stronie
znajdziecie każdy numer
gazety, a jest ich już ponad
40. Miłej lektury.
Redakcja
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n.p.m. Błąd wynikał stąd, że
punkt triangulacyjny pomiaru wysokości umieszczono
na wieży widokowej.
Charakterystyczny kopulasty kształt góra ta zawdzięcza
swojej budowie geologicznej
(górnokarbońskie porfiry, należące do skał wylewnych). W
2008 roku utworzono Obszar

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

Chełmiec (851 m n.p.m.)
jest zaliczany do Korony
Gór Polskich, chociaż najwyższym szczytem Gór
Wałbrzyskich jest Borowa
(854/853,3 m n.p.m.). Został zaliczony do Korony
Gór Polskich na podstawie
błędnych pomiarów, według
nich miał wysokość 869 m
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Na koniec stycznia 2020 roku w Wałbrzychu
mieliśmy 2197 bezrobotnych (5,2 procent), a
w powiecie 1632 (12,9 procent). Na koniec
lipca, jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, w naszym mieście
zarejestrowanych bezrobotnych mamy 2552

SCB

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

» Wielka niepewność towarzyszy
powrotom dzieci do szkół

Szkoła po nowemu
Dzieci rozpoczynają nowy rok szkolny.
Nie w domach, ale w ławkach z rówieśnikami u boku i nauczycielami przy
tablicy. Jak będzie wyglądała nauka w
wałbrzyskich szkołach? Szukamy odpowiedzi na wiele pytań, bo rodzice wraz
ze swoimi pociechami wyglądają na
lekko zagubionych. Chaos informacyjny
wywołuje u nich niepewność.
Spróbujemy was uspokoić
i uporządkować wszystko, co
wiemy, choć sami nie znamy
jasnych odpowiedzi na wiele
pytań. Ministerstwo edukacji
niby wydało samorządom rekomendacje, jak postępować,
ale… Nie wyglądają one na
konkretną instrukcję z dokładnym rozpisaniem punktu po
punkcie, jak ma wyglądać
nauka po powrocie do szkół,
raczej jak spis chaotycznie
sformułowanych zakazów i
nakazów.
Dyrektorzy placówek w Wałbrzychu zrobili wszystko, co
mogli. Przez ostatni tydzień
trwało wielkie sprzątanie i
dezynfekowanie. Organizowanie na nowo życia szkoły

z wydzielaniem stref w szatniach, na korytarzach, udostępnianiem osobnych wejść
np. dla starszych klas. To nowa
sytuacja dla wszystkich. Radzimy, abyście byli cierpliwi i
przede wszystkich dokładnie
wsłuchiwali się w zasady przekazywane przez dyrektorów
poszczególnych szkół. Bo to
oni mają teraz najwięcej do
powiedzenia, jak zorganizować naukę u siebie.
Jak będzie w Wałbrzychu? – Powiem odrobinę
sarkastycznie. Przepisy ogólnokrajowe dotyczące powrotu dzieci do szkół są mniej
uregulowane niż zasady
segregacji śmieci. Nieprecyzyjne, ogólnikowe, a czasa-

mi sprzeczne z obowiązującym prawem – mówi Sylwia
Bielawska, wiceprezydent
miasta odpowiedzialna w
Wałbrzychu za oświatę.
Ministerstwo pozostawiło
samorządom i dyrektorom
dużą dowolność w organizacji nauki. Miasto, mądrzejsze
o doświadczenia związane z otwarciem żłobków
i przedszkoli, opracowało
wewnętrzne procedury.
– Wystąpiliśmy z prośbą o
opinię do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czy 7 września
moglibyśmy uruchomić nauczanie hybrydowe. Pytaliśmy
też o to, czy możemy wprowadzić obowiązek noszenia
maseczek w częściach wspól-

Fot. (red)

Sprawdzamy, jak wygląda poziom bezrobocia w Wałbrzychu i
powiecie wałbrzyskim. Czy epidemia koronawirusa ma swoje
odzwierciedlenie w poziomie zatrudnienia?

(6 procent), natomiast w powiecie to liczba
1771 (13,9 procent).
Jeśli chodzi o poszczególne gminy powiatu
to (dane za 2020 rok): Szczawno-Zdrój (styczeń
– 99, lipiec – 110), Stare Bogaczowice (styczeń
– 95, lipiec – 91), Walim (styczeń – 234, lipiec
– 237), Głuszyca (styczeń – 186, lipiec – 250),
Jedlina-Zdrój (styczeń – 151, lipiec – 140),
Boguszów-Gorce (styczeń – 572, lipiec – 611),
Czarny Bór (styczeń – 132, lipiec – 146), Mieroszów (styczeń – 163, lipiec – 186).

nych szkoły. Na oba pytania
otrzymaliśmy negatywną odpowiedź – podkreśla Sylwia

Bielawska. Wiadomo więc, że
nauka w Wałbrzychu będzie
stacjonarna, a obowiązku noszenia maseczek nie będzie.
Chyba, że inaczej zdecydują
dyrektorzy.
W szkołach kupiono płyny
dezynfekcyjne i zaopatrzono
w maseczki. Zamontowano
dystrybutory. Ustalono nieprzecinające się drogi wejścia
i wyjścia. Wyznaczono strefy
bezpieczeństwa, w których
będzie mógł przebywać rodzic
odprowadzający do szkoły
najmłodsze dzieci. Oddziały
nie będą dzielone. Uczniowie
powinni przebywać w jednej
klasie, przypisanej dla nich na
stałe, żeby nie musieli wałęsać
się po szkole. To nauczyciele
przedmiotowi mają przychodzić do uczniów przebywających w jednym pomieszczeniu.

Odpadają wycieczki, apele,
szkolne konkursy. Śniadania
oraz przerwy dzieci powinny
spędzać w klasie, żeby w jak
największym stopniu ograniczyć przebywanie na korytarzach. Przed wejściem do
szkoły uczniom wyrywkowo
będzie mierzona temperatura.
Jeśli wyjdzie podwyższona,
dziecko zostanie odesłane do
domu.
Co jeśli u kogoś zostanie
stwierdzone zakażenie koronawirusem? Wtedy cała
klasa będzie musiała odbyć
kwarantannę. Jeśli zachorowań będzie więcej, Sanepid
po przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego,
może zalecić zamknięcie całej
placówki. Czego nikomu nie
życzymy.
Tomasz Piasecki
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Nieznacznie, ale jednak rośnie
Na koniec października 2019 roku w Wałbrzychu było 1945 zarejestrowanych bezrobotnych,
co oznaczało wskaźnik na poziomie 4,7 procent.
Gorzej wyglądała sytuacja w powiecie wałbrzyskim. Na koniec października ubiegłego roku
mieliśmy 1474 bezrobotnych – 11,8 procent.
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Skuteczne rowerowe patrole
Zakończyły się wakacje, ale patrole rowerowe nadal czuwają
nad bezpieczeństwem mieszkańców Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju.

Rys. Katarzyna Zalepa

Funkcjonariusze pierwszego komisariatu, który został niedawno przeniesiony z ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu
do Szczawna-Zdroju, pojawiają się
m.in. w miejskich parkach, na wąskich

ulicach osiedlowych oraz w rejonie
wciąż rozbudowywanych dróg dla
rowerów. Zadania policjantów patrolu
rowerowego uzupełniają działania pozostałych wałbrzyskich funkcjonariuszy.
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Taki sposób pełnienia służby pozwala
na szybsze dotarcie w miejsce, gdzie
radiowóz nie może dojechać, a patrol
pieszy błyskawicznie dobiec. Pogoda
wciąż dopisuje, dlatego mundurowi
ze szczególnym uwzględnieniem będą
pojawiać się na ścieżkach rowerowych,
w rejonach ogródków działkowych,
w miejskich parkach, przy zbiornikach
wodnych oraz m.in. w Książańskim
Parku Krajobrazowym.
SCB

Na Kanarach fajnie jest
Wiemy, że temat koronawirusa zbrzydł już wszystkim, ale stało się coś
specjalnego. O czym musimy wspomnieć. Były już minister zdrowia Łukasz Szumowski wyjechał na urlop na Wyspy Kanaryjskie. To prawie tak
nieracjonalne, jak naprawienie przez faceta wiecznie cieknącego kranu
lub wyjście kobiety z Rossmanna bez kilku siatek w dłoniach.
Zdziwienie to zdecydowanie za
mało powiedziane o naszych nastrojach, gdy przeczytaliśmy doniesienia
Super Expressu, twierdzącego, że były
szef resortu wypoczywa na rajskiej
wyspie i śmiga jachtem po Oceanie
Atlantyckim. Fuerteventura egzotyczna? Hm, no dobra, niech im będzie.
Wiadomo, „Superak” chciał posłużyć
się figurą retoryczną wzmacniając
przekaz – zresztą sami tak robimy –
ale znamy bardziej egzotyczne wyspy.

Ot, choćby Oahu, Langkawi, Kihavah
Huravalhi czy bardziej popularna w
eleganckim towarzystwie Aruba. Ale
nie o tym miało być, nie zamierzamy
bawić się w Marco Polo lub innego
odkrywcę i przybliżać wam najdalsze
zakątki świata.
Gość, który jeszcze kilka lub kilkanaście tygodni temu niczym Kaszpirowski w najlepszej formie, swoim
usypiającym i monotonnym głosem
zachęcał Polaków do spędzania urlo-

pu w kraju ze względu na epidemię,
wyjechał na Kanary. Nie wiemy, czy
tylko nam, ale jakoś ewidentnie
coś tu się nie klei. Mamy dla was
konkurs. Do wygrania pudełko maseczek, kilka litrów płynu dezynfekcyjnego, a dla najlepszych respirator
i dożywotnie miejsce w szpitalu
jednoimiennym. Kto to powiedział?
„Zawsze można pojechać na rower,
pod namiot lub do pensjonatu. W
Polsce jest bezpiecznie”. Albo „ja-

dąc za granicę, trochę ryzykujemy”.
Jeszcze taki cytat: „Może się zdarzyć,
że epidemia gdzieś wybuchnie i
będziemy zamykali powroty”. I
żeby skończyć grillowanie faceta
coś takiego: „O takich wakacjach,
jakie mieliśmy do tej pory, możemy
zapomnieć”. Kto to powiedział? Bingo! Jasne, że Szumowski z czasów,
gdy był jeszcze ministrem zdrowia.
Te jego rekomendacje wydają się
jakieś jednoznaczne. Ale może się

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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mylimy? Co my tam zresztą wiemy?
Facet, dla którego znakiem rozpoznawczym stały się podkrążone ze
zmęczenia oczy, musiał sobie w
końcu odpocząć.
Gwoli sprawiedliwości dodajmy,
że biedaczysko w lipcu wyjechało
na Suwalszczyznę. Teraz, gdy Łukasz
Szumowski opuścił gabinet premiera
Morawieckiego, zafundował sobie
lepszy wypas. Poleciał przez pół
Europy do Hiszpanii, gdzie akurat
koronawirus jest w natarciu. I akurat gdy ważyły się losy wydania
zakazu lotów do tego kraju. A! Już
rozumiemy! To dlatego odsunięto tę
decyzję w czasie. Jego wakacje są
lepsze niż nasze! Czyżby nie bał się
koronagrypki? Ale to chyba raczej
żona opłaciła wyjazd, bo jak wynika
z jego oświadczenia majątkowego i
powszechnej wiedzy, były minister
jakimś polskim Jeffem Bezosem
nie jest. Przeciętne Polki nie muszą
zazdrościć żonie ministra takiego
„chłopa”, co „na krzywego” odkrywa Kanary, bo one mogą odkryć
co najwyżej w kiblach w domkach
kempingowych kilometr od plaży, że
ich stary nie opuścił klapy od sedesu.
Paparazzi przyłapali Szumowskiego
na jachcie u wybrzeży Fuerteventury
w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Może instruktora narciarstwa?
Nie wiemy, nie przyglądaliśmy się dokładnie dwóm roznegliżowanym facetom. Wolelibyśmy raczej popatrzeć na
opalającą się na motorówce gorącą
Hiszpankę w stylu Penelope Cruz lub
zmysłową Francuzkę, taką jak Marion
Cotillard. Ciekawi nas jednak, że
jeszcze niedawno głównodowodzący
walką z epidemią w Polsce, co zamykał parki, lasy, a Polakom, zakutym
w kagańce, nakazywał chodzenie na
smyczy, lekkomyślnie wybrał kierunek
hiszpański. Jak naiwniacy drapiemy
się bezradnie w brodę. No pewnie,
że w razie problemów z powrotem
do kraju kumple ministra by o nim nie
zapomnieli. I wysłali po niego na Kanary samolot. Taką CASĘ na przykład,
argumentując to rzecz jasna pilnymi
ćwiczeniami naszych terytorialsów z
hiszpańskimi jednostkami guerrilleros.
Nie wiemy jak wy, ale my, przyglądając się tej sytuacji, czujemy jakiś
niesmak albo inny dysonans. Tak
elegancko chcieliśmy to jakoś ująć
i zakończyć. Jak nie my. Żeby znów
nie wyjść na chamów i prostaków.
Pal licho, przywalimy z grubej rury,
a co! Czujemy się wydymani bez…
maseczki.
Tomasz Piasecki
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Bezpieczniejsze przejście
W Wałbrzychu przy ulicy Wańkowicza zakończyły się prace związane z przebudową przejścia dla pieszych. Zadanie realizowane
było w ramach zadania projektowego X edycji Funduszu Toyoty.

Przypomnijmy, że zwycięzcą konkursu została Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła
Białego w Wałbrzychu. Dzięki pieniądzom z
Funduszu Toyoty możliwe było zrealizowanie
projektu „Bezpieczne, aktywne przejście dla

pieszych”. Kwota dofinansowania wyniosła
20 tys. zł.
Zakres prac inwestycyjnych polegał na: montażu zestawu dwóch znaków aktywnych z lampami LED zasilanymi panelem fotowoltaicznym

WIESZ CO | NR 35/1.09.2020 r.

i wyposażonych w czujnik ruchu, wykonaniu
znaków poziomych farbą strukturalną chemoutwardzalną w kolorze czerwonym i białym,
zainstalowaniu punktowych aktywnych elementów odblaskowych koloru biało-czerwonego
wzdłuż przejścia dla pieszych, montażu barier
drogowych prostopadle do przejścia dla pieszych,
osadzeniu na chodniku przed przejściem dla pieszych słupków blokująco-spowalniających oraz
zainstalowaniu na pasie środkowym jezdni w
linii dojazdu punktowych aktywnych elementów
SCB
odblaskowych koloru niebieskiego.

Fot. użyczone (PSP nr 2)
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» Wałbrzyszanie produkują 10
tysięcy ton plastiku rocznie

Plastik znów na tapecie
Miejscy radni po raz drugi procedowali uchwałę STOP Plastik. Została ona przyjęta jednogłośnie z pewnymi zmianami w porównaniu z tą, która została odrzucona przez nadzór
prawny wojewody dolnośląskiego. Co musicie wiedzieć o nowych przepisach?
Gmina odwołała się od decyzji wojewody. Skarga wpłynęła
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jednak utrzymał
decyzję wojewody. Przypomnijmy,
że w uzasadnieniu nadzór prawny
wojewody podnosił kwestię pewnej
niespójności poprzednio przyjętej
uchwały względem obowiązującego
prawa, a tego, co może narzucać
samorząd. Po wielu dyskusjach gmina zdecydowała się zaproponować
nowe brzmienie uchwały. Inicjatorzy
wzięli więc pod uwagę sugestie
wojewody i postanowili odstąpić od
restrykcji związanych ze sprzedażą
jednorazowych toreb plastikowych

w sklepach. Nowa wersja nie jest już
tak restrykcyjna i bardziej przyjazna
dla sprzedających.
- Ten opór sięgał argumentów
związanych m.in. z konstytucją i
faktycznie ciężko byłoby to wcielić
w życie i przekonać do tego pomysłu
choćby sieci handlowe – informuje
prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. – Otrzymaliśmy jednak informacje od sieci handlowych z naszego
miasta o możliwości nawiązania
współpracy w tym zakresie w formie
dobrowolnej – dodaje.
Jak wynika ze statystyk, które
posiada gmina Wałbrzych, mieszkańcy rozumieją problem i używają

mniej plastiku niż w poprzednich
latach, co niewątpliwie cieszy, ale
należy podejmować kolejne kroki,
by uniknąć degradacji środowiska.
Miasto produkuje około 10 tysięcy
ton plastiku w ciągu roku. To olbrzymie ilości. Wałbrzyska inicjatywa jest
pierwszą w Polsce i wiele wskazuje
na to, że poziom świadomości jest
coraz większy i pewnie wkrótce inne
miasta pójdą tą samą drogą.
Większość zapisów w nowej
uchwale nie różni się od tych, które
znajdowały się w poprzedniej wersji.
Jedyna zmiana, ale kluczowa, to ta,
która mówi o odstąpieniu od restrykcji
związanych ze sprzedażą towarów w

plastikowych torbach, czy też karania
za wnoszenie takich opakowań na
obiekty zarządzane przez gminę, jak
choćby Stara Kopalnia czy Aqua-Zdrój.
Teraz pracownicy instytucji miejskich,
szkół, placówek kultury, będą mieli
prawo zwrócić uwagę osobom wnoszącym plastikowe opakowania, by
takie torby czy butelki schowali, ale
nie wiąże się to z sankcjami.
Radni jednogłośnie podjęli nową
uchwałę, choć Jerzy Langer uważa,
że bez zmian wprowadzonych na
skalę kraju i przepisów zewnętrznych, niewiele takie przepisy mogą
zmienić. – Trudno mi sobie wyobrazić, że jak przyjedzie wycieczka z

dziećmi do Starej Kopalni i najmłodsi
będą mieli butelki plastikowe, to nie
wpuścimy ich na teren kompleksu – mówi radny. - W jaki sposób
będziemy egzekwować ten zakaz
wnoszenia plastiku? Nie mamy narzędzi, by je egzekwować – dodaje.
Jolanta Szewczyk, radca prawny,
mówi, że uchwała przewiduje zakazy, ale nie karanie.
- Jeśli wycieczkowicze będą posiadali torby plastikowe, to osoby
upoważnione do tego będą zwracały
uwagę i prosiły, żeby plastikowe
opakowania zostały schowane –
tłumaczy Jolanta Szewczyk.
SCB

Władze Jaworzyny Śląskiej poinformowały, że udało im się pozyskać
pierwszego inwestora na terenie tamtejszej strefy ekonomicznej.

poczęcie działalności na terenie
inwestycyjnym to druga połowa
2021 roku.
Inwestorem została firma Fire
Family Sp. z o. o.. To dostawca
grilli, akcesoriów grillowych i
kominkowych oraz podpałek.

Współpracuje z największymi
sieciami handlowymi w Polsce,
supermarketami i marketami
budowlanymi, kooperuje także
z ponad tysiącem małych i
dużych, lokalnych i krajowych
firm.

- Szefowie firmy podkreślali
bardzo dobre przygotowanie
terenów inwestycyjnych, świetną lokalizację oraz atrakcyjną
cenę gruntu. Jesteśmy przekonani, że już wkrótce znajdą
się kolejni inwestorzy, którzy
ulokują swoje przedsiębiorstwa
na terenie naszej gminy – mówi
burmistrz Jaworzyny Grzegorz
Grzegorzewicz.

Fot. użyczone (JK)

» Tak zwaną „modliszówką” przejedziemy,
ale dopiero w połowie przyszłego roku

Modliszówka nieco
później niż planowano

KaR

nastąpi w grudniu 2020
roku. Niestety okazało
się właśnie, że nie jest to
data realna do utrzymania. Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei we Wrocławiu
wydała pozytywną opinię
dotyczącą wniosku o przedłużenie terminu oddania
drogi do użytku. Dlaczego?
– Spowodowane zostało to
przedłużającą się analizą
dokumentacji inwestycji,
którą prowadził Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz
Ministerstwo Infrastruktury
– informuje Leszek Loch, dyrektor DSDiK we Wrocławiu.
Nową datą zakończenia inwestycji jest od teraz koniec
czerwca przyszłego roku.
Prace są realizowane w
formule „Zaprojektuj i buduj”. Według projektu ten
odcinek Trasy Sudeckiej będzie się rozpoczynać włączeniem w wykonane rondo
na ul. Uczniowskiej obok
Starego Julianowa, a kończyć
na skrzyżowaniu DW 379 z
ul. Słowiańską w Świdnicy
uwzględniając nowo wybudowany odcinek dojazdu
do istniejącego ronda przy
Szpitalu Latawiec. Trasa biegnie w większości przez teren
niezabudowany, na swojej
długości przechodząc jedynie
przez dwie miejscowości –
Stary Julianów (gmina Wa-

Fot. użyczone (UM Jaworzyna Śląska)

Pierwszy inwestor w strefie
Na zakupionym od gminy 1,3
hektarze gruntów inwestycyjnych powstanie hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni
2000-2500 m. kw., w której
zatrudnionych zostanie kilkudziesięciu pracowników. Roz-

7

FAKtY

WIESZ CO | NR 35/1.09.2020 r.

lim) oraz Modliszów (gmina
Świdnica).
- Przebudowa DW 379 znalazła się na pierwszym miejscu
listy projektów do realizacji
w ramach RPO WD 2014
- 2020 stanowiącej załącznik do Action Plan. Długość
planowanego odcinka do
przebudowy wyniesie 11,1
km, w tym 9,5 km na terenie
gminy Świdnica i 1,6 km na
terenie gminy Walim. Ponadto
zostanie wybudowany jednostronny ciąg pieszo-rowerowy
o długości 4,11 km, szerokości
3,5 m. Powstaną chodniki i
zatoki autobusowe na terenie
zabudowanym w Modliszowie i w Starym Julianowie.
Zaplanowano budowę dwóch
rond w miejscu istniejących
skrzyżowań z drogami powiatowymi. Projektowane
ronda oraz istniejące rondo
w Starym Julianowie zostaną
oświetlone – podkreślał Leszek Loch, dyrektor DSDiK we
Wrocławiu.
Po remoncie na pewno ulgę
odczują nie tylko świdniczanie chcący się szybko dostać
do Wałbrzycha, czy firmy z
WSSE, a także mieszkańcy wsi
Pogorzała, Witoszów Górny i
Witoszów Dolny, na których
spadł cały ciężar transportu
osobowego pomiędzy strefą
a Świdnicą.
KaR

Remont w ramach projektu
„Trasa Sudecka” był zapowiadany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei już od dawna,
a przetarg ogłoszono 5 lipca
2017 roku. DSDiK podpisała
umowę na realizację tego
zadania z firmą Polbud-Po-

morze Sp. z o.o. Potem przez
wiele miesięcy trwały prace
przygotowawcze i plac budowy przekazano wykonawcy dopiero 6 maja zeszłego
roku.
- To Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei prowadzi remont

DW 379, czyli tak zwanej
„modliszówki”. Remont kosztować będzie ponad 30 mln
złotych. Jego efektem będzie
nie tylko poszerzona jezdnia
z poboczem, ale także m.in.
ścieżka rowerowa ze Świdnicy
w stronę Złotego Lasu, gdzie

połączy się ze ścieżkami leśnymi. Kierowcy, rowerzyści i biegacze mają powód do radości.
Samorządowcy także – mówi
Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
Kalendarium prac zakładało, że koniec inwestycji

REKLAMA

Mieszkańcy Świdnicy i Wałbrzycha bardzo długo czekali na wiadomości o remoncie trasy łączącej te dwie
miejscowości. Gdy wreszcie zabrano się za jej przebudowę – nastroje były wyjątkowo dobre. Niestety
okazało się, że pojawiły się pierwsze problemy. Chodzi o terminy i cenę przebudowy.

FAKtY

Kolej wraca do Strzelec
Trwają uzgodnienia dotyczące budowy przystanku kolejowego w Strzelcach. To wyczekiwana od wielu lat inwestycja. Wszystko wskazuje na to,
że mieszkańcy gminy Marcinowice wreszcie doczekają się jej realizacji.

Przystanek w Strzelcach powstanie w ramach programu
budowy i modernizacji przystanków kolejowych, który został
ogłoszony w maju tego roku.
Modernizowana linia kolejowa

nr 285 biegnie przez gminę
Marcinowice na długości ponad
10 km.
Wójt Stanisław Leń spotkał
się już z przedstawicielami PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Omó-

wione zostały możliwe warianty
lokalizacji stacji, które następnie
trafią do dalszych prac projektowych.
- Przystanki zlokalizowane
będą we wszystkich trzech
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kolejnych miejscowościach:
Marcinowice, Szczepanów
i Strzelce. Docelowo szynobusem Kolei Dolnośląskich
dojedziemy do Wrocławia,
Świdnicy i Trzebnicy – mówi
wójt Stanisław Leń.
Planowany termin uruchomienia pierwszych połączeń
pasażerskich to druga połowa
2021 roku.

Fot. użyczone (UG Marcinowice)
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Fot. użyczone (WB)

» Wiele zmieni się w rozkładzie jazdy
świdnickich autobusów

Autobusy pojadą całkiem inaczej
Od wtorku, 1 września, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Świdnicy. To dla podróżujących bardzo ważne informacje. Przyglądamy się, co dokładnie zmieni się w rozkładzie jazdy świdnickich autobusów.
O czym musicie wiedzieć? Oto
najważniejsze zmiany:
• Linia nr 1 będzie obsługiwała
dotychczasowe połączenia na
trasie ul. Strzelińska – E. Plater
– Strzelińska z opcjonalnym wydłużeniem biegu do Komorowa
przez Słotwinę. Zastępuje tym
samym likwidowaną linię nr 2.
Pasażerowie podróżujący do i z
Komorowa zachowają dotychczasową liczbę kursów uzyskując
dodatkowo możliwość bezpośredniego połączenia z dalszymi
rejonami miasta bez konieczności
przesiadania się.
• Linia nr 2 zostaje zastąpiona
przez wybrane kursy linii nr 1.
• Linia nr 4 zostaje zastąpiona
przez wybrane kursy linii nr 6.

• Linia nr 6 zachowuje dotychczasową trasę przejazdu na terenie
miasta na trasie E. Plater – Kopernika – Wokulskiego. Przejmuje
także obsługę rejonu dzielnicy
Kolonia oraz podmiejskiego przejazdu do Pszenna (w wybranych
kursach linia 6 E. Plater – Pszenno).
Zastępuje likwidowaną linię nr 4.
Pasażerowie dotychczasowej linii
nr 4 kończącej obecnie bieg na pl.
Św. Małgorzaty uzyskają możliwość podróży jednym autobusem
do wszystkich osiedli miasta bez
przesiadek.
• Linia nr 7 pozostaje bez zmian.
• Nowa linia nr 9 stanowić będzie
połączenie Osiedla Młodych, osiedla
Zawiszów, centrum i dzielnicy przyległej do Szpitala Latawiec. Pasażero-

wie uzyskają skrócony czas przejazdu
z osiedla Zawiszów do szpitala.
Uzupełni także linię nr 6 zwiększając
częstotliwość połączeń z Osiedla
Młodych na osiedle Zawiszów i do
centrum.
• Linia nr 10 pozostaje bez zmian.
• Linia nr 12 pozostaje bez zmian.
• Nowa szybka linia nr 13 połączy
Osiedle Młodych, osiedle Zawiszów
i strefę przemysłową w dzielnicy Kolonia. Przeznaczona jest dla
pracowników mieszkających na
wymienionych osiedlach i dojeżdżających do zakładów pracy w okolicy
ul .Wokulskiego. W głównej mierze
trasa przebiegać będzie po drodze
DK-35 skracając czas dojazdu linią
6 z 30 do 19 minut, na odcinku E.
Plater – Wokulskiego.

• Linia nr 30 będzie miała
nieznacznie zmodyfikowaną
trasę przejazdu przebiegającą
wzdłuż ulicy Śląskiej. Zmiana ta
pozwoli na skrócony czas przejazdu linii na terenie miasta,
pozwalając na szybszy dojazd
do miejscowości na terenie
gminy Świdnica.
• Linia nr 41 pozostaje bez zmian.
• Linia nr 43 pozostaje bez zmian.
• Linie nr 50 i 52 większość kursów będą rozpoczynać i kończyć na
przystankach przy ul. Kopernika.
W związku z wydłużeniem kursów
linii nr 6 do ul. Wokulskiego tylko
wybrane kursy linii 50 i 52 dojeżdżać
będą do strefy przemysłowej w celu
obsługi pasażerów na kursach pracowniczych.

- Przeprowadzono analizę, w której wzięto pod uwagę trzy warianty
zmian w sieci świdnickiej komunikacji miejskiej. Uwzględniono kluczowe
rozwiązania w zakresie zmian tras
wpływających na ograniczenie wielkości wozokilometrów. Weryfikowane i oceniane były nie tylko aspekty
związane z prognozowaną zmianą
wielkości pracy eksploatacyjnej, ale
także kryteria pozaekonomiczne dotyczące parametrów i atrakcyjności
oferty przewozowej, czyli dostępność
komunikacyjną, bezpośrednie połączenia oraz wspólną, systemową
częstotliwość kursowania – tłumaczy
Małgorzata Lubandy, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego
w Świdnicy.
Red
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Jesteśmy jak kapsuła czasu

Jeżeli jeszcze nie trafiliście na ten adres, to na pewno wcześniej, czy później go
odkryjecie. Pod warunkiem, że będziecie szukać starych fotografii sprzed 50 lub
nawet 150 lat. O ciągłym powracaniu do przeszłości rozmawiamy z Maciejem Mitułą, redaktorem naczelnym portalu polska-org.pl. Znów trafiliśmy na genialnego
rozmówcę. Dziś pierwsza część wywiadu. Za tydzień druga.

Fot. użyczone (Archiwum Macieja Mituły)

Bywa Pan nostalgiczny?
- Myślę, że jak większość
ludzi z pewnym sentymentem
wspominam dzieciństwo, czy
okres szkolny. Bardziej jednak
wolę myśleć o przyszłości,
planować kolejne tygodnie,
miesiące czy lata.
Jakaś tęsknota za przeszłością chyba jednak w
Panu tkwi, skoro pomaga
Pan gromadzić stare zdjęcia
w jednym miejscu?
- Niezwykle cenię sobie historię i uważam, że odgrywa
ważną rolę w naszym życiu.
Warto z przeszłości czerpać
naukę, ale wydaje mi się, że
nie ma co za nią tęsknić, bo
czasu nie cofniemy. Motorem
moich działań, jak i sporej
grupy użytkowników portalu,
jest przede wszystkim poczucie pewnej misji. Chciałbym,
aby kolejne pokolenia mogły
również poznać obraz minionych czasów.
Chciałem jeszcze przez
chwilę potrzymać czytelników w niepewności, o czym
rozmawiamy, ale skoro padło już słowo portal, muszę
o to zapytać teraz. W jakich
okolicznościach powstał
hydral, bo od takiej nazwy
zaczynaliście?
- W 2001 roku student Politechniki Wrocławskiej, Piotr
Herba, założył stronę internetową z kilkudziesięcioma
zdjęciami przedwojennego
Wrocławia. Wokół strony
bardzo szybko zaczęło się

gromadzić sporo internautów. Pojawiały się dyskusje,
pytania, próby identyfikacji
nieznanych miejsc uwiecznionych na przedwojennych zdjęciach. Ludzie zaczęli dzielić
się swoimi wspomnieniami,
czy opowieściami rodziców i
dziadków. Po pewnym czasie
społeczność skupiona wokół
pierwszej strony zaczęła spotykać się w tzw. realu i…
… zakiełkowała myśl,
żeby przenieść się do sieci?
- Można tak powiedzieć.
Na jednym ze spotkań pojawił się pomysł, aby stworzyć
portal internetowy, w którym
nie tylko będą prezentowane
przedwojenne zdjęcia, ale
również każdy chętny będzie
mógł się zalogować i samemu
komentować, czy publikować
swoje zbiory. Dzięki kolejnym
spotkaniom, a także wielu internetowym dyskusjom udało
się stworzyć projekt serwisu,
który oficjalnie wystartował
w sierpniu 2003 roku. Założyciele jasno określili cel –
strona ma działać non profit,
a formuła ma być otwarta dla
każdego.
Odważne, nowatorskie,
bo w tym czasie internet w
Polsce dopiero się rozwijał?
- Tak (uśmiech). Nie było
mediów społecznościowych, jakie dziś
znamy. O Facebooku czy
Naszej
Klasie
n i k t

jeszcze nie słyszał. Dzięki założeniom, jakie przyjęli twórcy oraz realiom tamtych lat,
portal dość szybko zyskiwał
na popularności. Początkowo strona zawierała jedynie
archiwalne fotografie, jednak z uwagi na dość szybko
zmieniającą się rzeczywistość
i mnogość inwestycji, zdecydowano się poszerzyć zbiory
także o zdjęcia współczesne.
Po roku przyszły kolejne zmiany – tematyka strony została
rozszerzona na cały Dolny
Śląsk.
Skąd wzięła się nazwa
hydral?
Nazwa wzięła się od zakładów PZL Hydral przy ul.
Bierutowskiej we
Wrocławiu.
Początkowo strona
funkcjonowała
n a d a rmowych
serwerach,
ale przez
wzrost popularności
ał y s ię
o k az ały
one niewy-

starczające. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, konieczna była
przeprowadzka w bardziej
stabilne miejsce. Ostatecznie
dzięki staraniom kilku użytkowników oraz przychylności
dyrekcji zakładów Hydral,
udało się umieścić stronę na
ich serwerach. Użyczono nam
również domenę – wroclaw.
hydral.com.pl. Pod tym adresem strona działała aż do
2012 roku.
Jakby Pan opisał to, co robicie komuś, kto nie słyszał
o projekcie? Zapewniacie
„kapsułę czasu”?
- Nasza społeczność tworzy
wirtualny album, który ma na
celu zobrazowanie i opisanie przemian historycznych, przestrzennych
i architektonicznych,
jak również udokumentowanie stanu
obecnego. Formuła
strony jest otwarta,
więc każdy chętny
może się zarejestrować i publikować swoje zdjęcia autorskie,
czy fotogra-

fie z własnej kolekcji. Serwis
ma służyć wszystkim, którzy
chcą poznać historię swojej
małej ojczyzny.
W pewnym sensie portal
jest kapsułą czasu. Nadrzędnym celem stowarzyszenia,
które prowadzi portal, jest
zabezpieczenie zbiorów i zagwarantowanie funkcjonowania strony za 5, 10 czy 20 lat.
Co dokładnie znajdziemy
wchodząc na portal?
-Dzięki eksploracji zasobów
naszego portalu, każdy może
zobaczyć, jak wyglądała jego
ulica, czy miejscowość przed
wojną lub w okresie PRL-u.
Dowiemy się, jak wyglądały
w latach świetności pałace
czy zamki, po których zostały
jedynie ruiny. Poznamy przedwojenne dzielnice, czy miasta, które w wyniku działań
wojennych zostały kompletnie zniszczone. Porównamy
wyremontowane kamienice,
czy bloki, które jeszcze kilka-kilkanaście lat temu straszyły
swoim wyglądem. Zobaczymy, jak zmieniły się miejsca,
w których dorastaliśmy lub
skąd pochodzi nasza rodzina.
Bardziej wnikliwe osoby będą
mogły przeanalizować mapy,
plany, szkice, czy projekty.
Jednak portal to nie tylko
zdjęcia. To również miliony opisów i komentarzy,
zawierających niesamowite opowieści i
ciekawe historie dotyczące wybranych
miejsc lub czasów.
Te opowieści
dodają kolorytu?

- Zdecydowanie! Każda
osoba, która do nas trafi, ma
nie tylko możliwość przejrzenia wspomnianych zbiorów, ale może także wnieść
swój własny wkład, poprzez
opowiedzenie historii, czy
podzielenie się zdjęciami, na
przykład z albumu swoich
dziadków.
Fotografie są skatalogowane, podzielone na
kategorie, przypisane do
miejsca na mapie. Wygląda
na benedyktyńskie zajęcie?
- Dokładnie tak można opisać naszą codzienną pracę.
Czasochłonną, wymagającą
dużej cierpliwości, zaangażowania oraz wyrozumiałości w
stosunku do nowych użytkowników. Portal funkcjonuje właściwie 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu. Każdego
dnia dodawanych jest kilkaset nowych zdjęć, obiektów
czy komentarzy. Wymaga to
praktycznie stałego nadzoru
nad jakością, za którą jesteśmy cenieni.
Nie byłoby możliwe stworzenie tak wielkiego archiwum i utrzymanie wysokiego
poziomu merytorycznego,
bez zaangażowania i pomocy
wielu osób, które stale czuwają nad stroną. To dzięki nim
udaje się zachować porządek
i usystematyzować zbiory,
tak aby przeciętny internauta
mógł bez problemu dotrzeć
do interesujących go treści.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
* Za tydzień w drugiej części wywiadu
o tym, skąd pochodzą zdjęcia dodawane na portalu, do jakiej wielkiej
zmiany doszło niedawno oraz o tym,
jak milionom użytkowników pomóc
„powrócić do przeszłości”

» – Nasz serwis to nie tylko zdjęcia. To
również miliony opisów i komentarzy
– zaznacza Maciej Mituła, redaktor
naczelny portalu polska-org.pl

FAKtY

Biblioteka w remoncie
Trwają prace modernizacyjne w lokalu przy ul. Piłsudskiego
51–53 na Nowym Mieście. Powstaje tam nowoczesna siedziba
Filii nr 1 Biblioteki pod Atlantami.

Obecnie filie biblioteczne na Nowym
Mieście funkcjonują w dwóch odrębnych,
ciasnych lokalach o bardzo niskim standardzie. Nowa placówka w jednym miejscu
łączyć będzie usługi biblioteczne dla dzieci

i dorosłych, zaoferuje również znacznie
szerszą i nowocześniejszą ofertę edukacyjną
i kulturalną.
W nowym lokum o powierzchni 357 m.
kw. znajdzie się wypożyczalnia dla dorosłych,
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czytelnia czasopism oraz stanowiska do
pracy przy komputerze. Utworzona zostanie
również niewielka sala spotkań. Dla najmłodszych czytelników wydzielony zostanie
oddział dziecięcy ze specjalną strefą zabaw
i pokojem bajek.
Termin zakończenia projektu planowany
jest na 15 czerwca 2021 roku. Całkowita jego
wartość wynosi prawie 1,2 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to milion złotych.
SCB

Nasza
dobr a
woda

Fot. użyczone (Wodociągi Wałbrzych)

» Ochotnicza Służba Pracy (Freiwilliger-Arbeitsdienst) przy
układaniu wodociągu w Rybnicy Leśnej – lata 1931/32

Jak dbano o dezynfekcję wody?
Przedwojenne dzieje zaopatrywania Wałbrzycha i okolic w wodę tak
nas pochłonęły, że nim się obejrzeliśmy, zaczęliśmy pisać jej czwarty odcinek. Obiecujemy, że ostatni. Choć to niezwykle intrygująca
sprawa, są też inne, które zamierzamy poruszyć w społecznej akcji
„Nasza dobra woda” prowadzonej z Wodociągami Wałbrzych.
Dziś kilka ciekawostek. Już
w latach 20. minionego stulecia na stacjach pomp w rejonie
Marciszowa, w miejsce pomp
tłokowych napędzanych parą
zaczęto stosować pompy wirowe poziome napędzane
silnikami elektrycznymi. Wymiany pomp w Marciszowie
Górnym dokonano w 1925
roku, natomiast w Marciszowie Dolnym rok później. W
tym samym czasie również do
wydobywania wód podziem-

nych z dolnego poziomu wodonośnego zaczęto stosować
zespoły pompowe napędzane
energią elektryczną.
W połowie lat 20. XX wieku od zbiornika w Sobięcinie
wybudowano nowy wodociąg
przesyłowy, który biegł polami
równolegle do dzisiejszej ul.
1 Maja, przecinał ul. II Armii,
dalej przechodził równolegle
do ul. Antka Kochanka, przecinał ul. Wysockiego i następnie
kierował się w stronę ul. Ka-

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)
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sprzaka, skręcał w prawo, przechodził pod torami kolejowymi i
dochodził ul. Mazowiecką do
ul. Chrobrego. Dalej, już jako
wodociąg ulicą Czerwonego
Krzyża dochodził do skrzyżowania z ul. Batorego, gdzie
został spięty z istniejącym
przewodem poprowadzonym od pl. Grunwaldzkiego.
Przyznacie, całkiem spora
gmatwanina rur.
Tymczasem wielka epidemia tyfusu w 1921 roku zmu-

siła zarząd wałbrzyskich wodociągów do podjęcia działań
poprawiających parametry
higieniczne wody dostarczanej mieszkańcom Podgórza i
Górnego Wałbrzycha. Stare,
przestarzałe urządzenia do
ujmowania wody w Starym
Gliniku, zostały wyłączone z
dalszej eksploatacji. Na polecenie powiatowego lekarza, poniżej zbiornika przy
ul. Wylotowej zamontowano
urządzenie do dezynfekcji

wody chlorem gazowym. Aby
mieć całkowitą pewność co
do parametrów higienicznych
dostarczanej wody, na wszelki
wypadek, wiosną 1925 roku
zamontowano dodatkowe
urządzenie do dezynfekcji
wody chlorem gazowym na
stacji pomp w Unisławiu Śląskim. Zaczęto też prowadzić
systematyczne badania bakteriologiczne wody na obecność
bakterii E. coli. Od 1926 roku
raz na kwartał badania wody

przeprowadzał inspektorat
sanitarny z Wrocławia.
Wiedzieliście, że pod koniec lat 30. całkowita długość
publicznej sieci wodociągowej na obszarze działania
wałbrzyskich wodociągów
wynosiła prawie 200 km? Kto
by się tego spodziewał? Liczba podłączeń w dzielnicach
miasta wynosiła 3070. Tu
ważna uwaga, od 1934 roku
do Wałbrzycha było włączone
już Podgórze.
Ostatnie prace pod rządami administracji niemieckiej w rejonie Marciszowa
prowadzono w 1943 roku.
W tym czasie na terenie
Marciszowa Dolnego odwiercono, w miejsce starych
7 studni, 4 nowe. Wraz z
poszerzaniem granic miasta
o okoliczne, wcześniej samodzielne miejscowości lub
ich części, miejskim służbom
wodociągowym przybywało terenów z urządzeniami
wodociągowymi, na których
świadczyły usługi w zakresie
zaopatrzenia w wodę.
Dokładnie 1 sierpnia 1945
inż. Władysław Kapusta,
zatrudniony na stanowisku
kierownika zakładu od 16 lipca1945 roku, oficjalnie przejął
z rąk zastępcy komendanta
wojsk radzieckich majora Kaletina Zakład Miejskich Wodociągów w Wałbrzychu.
Tu zaczyna się najnowsza
historia, ale to już temat na
inne opowiadanie.
Red

Staruszek odnaleziony
Na szczęście tylko kilkadziesiąt minut trwały poszukiwania
81-latka, który wyszedł z domu i do momentu zgłoszenia przez
najbliższą rodzinę nie wrócił do miejsca zamieszkania.

poszukiwania. Podczas prowadzonych
działań mundurowi ustalili, że 81-latek z
ul. Kosynierów mógł pójść do pobliskiego lasu na grzyby, dlatego też metr po

metrze przeczesywali kompleks leśny.
Działania przyniosły pozytywny efekt i
już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia senior został przez mundurowych
odnaleziony.
Mężczyzna, pomimo swojego sędziwego wieku, na szczęście nie potrzebował
pomocy medycznej. Funkcjonariusze
przewieźli 81-latka do miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę członków
zaniepokojonej rodziny.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

BOGUSZÓW-GORCE

Będący na służbie funkcjonariusze z
Boguszowa-Gorc niezwłocznie po otrzymaniu danych personalnych zaginionego
mężczyzny oraz jego rysopisu rozpoczęli

11

Co W gMINACH pISZCZY

WIESZ CO | NR 35/1.09.2020 r.

SCB

Fot. (red)

» Latarnie miejskie w Wałbrzychu już nie są wyłączane w nocy

WAŁBRZYCH

Koniec z egipskimi ciemnościami
Niech rzuci kamieniem ten, kto choć raz nie marudził na pogrążone w mroku miasto.
Na wałbrzyskich ulicach przez kilka miesięcy nocą nie paliła się żadna latarnia. No
prawie żadna. Oszczędności „fundnęli” nam miejscy urzędnicy przez koronawirusa.
Od 1 września lampy znów świecą się nocą. Chyba trzeba powiedzieć – wreszcie!
Wcale nie drwimy. Naprawdę cieszymy się na tę decyzję,
podobnie jak wielu mieszkańców Wałbrzycha. Nie napiszemy, że odetchnęliśmy z ulgą,
bo umówmy się, nieświecące
latarnie nie były końcem świata, ale jakimś tam utrudnieniem na pewno. Momentami
sytuacja z wyłączonym miejskim oświetleniem była co
najmniej denerwująca, ale co
tam ciemne ulice. Jak to miało
pomóc miastu zaoszczędzić
„kilka groszy” w trudnej sytuacji związanej z koronawi-

rusem, można było to jakoś
przeboleć. Pomarudzić pod
nosem z niezadowolenia, ale
ostatecznie przyjąć pomysł
„na klatę”.
Tak było od połowy kwietnia, gdy miejscy urzędnicy
zdecydowali, że lampy wyłączane będą od 24:00 do 4:00
nad ranem. Niby 4 godziny
ciemności, a jak wyliczono,
około 80 tys. zł miesięcznie
oszczędności. Później zasadę
nieco zmieniono. Dokładnie
nie pamiętamy, ale chyba
od połowy lipca było tak, że

latarnie wygaszano o 1:00
w nocy i… już później, aż
do wieczora w tym dniu
nie włączano, bo dzień był
dłuższy. Czekano po prostu
na świt, który nadchodził
wcześniej. Wiadomo, lipiec,
wcześniej wstające słońce,
dłuższy dzień i takie tam bajery astronomiczne. To ważne
słowo, bo właśnie ze względu na zmiany astronomiczne
postanowiono w mieście, że
na ulice wróci normalność.
Czyli nocą zapalą się miejskie
latarnie. Tak jest od 1 wrze-

śnia. I miejmy nadzieję, że
będzie tak też jesienią, zimą,
wiosną, itd.
– Zbliża się okres z krótszymi dniami. Wiem, że wielu
wałbrzyszan wyjeżdżając
wcześnie rano do pracy,
chciałoby wychodzić z domów na oświetlone ulice,
dlatego wspólnie z Zarządem
Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta podjęliśmy decyzję o przywróceniu miejskiego oświetlenia nocą – mówi
Roman Szełemej, prezydent
Wałbrzycha. Dotąd decyzja

o gaszeniu lamp od kwietnia
do sierpnia dała oszczędności
na poziomie prawie 300 tys.
zł. Niby dużo, ale… Jak przekonuje gospodarz miasta,
starczy na 2-3 tygodnie dla
kilku lub co najwyżej kilkunastu szkół, żeby kupić środki
dezynfekcyjne. Może zostanie
na rękawiczki lub maseczki.
Nie chcemy przejaskrawiać
i twierdzić, że to raptem wystarczy „na waciki”, ale chyba
niewiele się pomyliliśmy.
Daje wam to do myślenia?
Teraz chyba inaczej spojrze-

liście na kwietniową decyzję
o chwilowym wyłączaniu
miejskiego oświetlenia? Samorządy dostają po tyłkach
w związku z panującą epidemią. Zresztą każdy na swojej
skórze odczuwa mniejsze lub
większe problemy.
Teraz ma być już normalnie. Wieczorem, gdy zapadnie zmrok, latarnie mają się
palić jak dawniej. Podobnie
przez całą noc i nad ranem,
gdy dzień będzie coraz krótszy.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Od niedawna „odrapany” słup
ogłoszeniowy zyskał nową funkcję

JEDLINA-ZDRÓJ

Słup jako spora atrakcja
Niby niepozorna sprawa, a mówi o niej coraz więcej osób. W Jedlinie
wymyślono, żeby odnowić stary słup ogłoszeniowy, na którym dotąd wieszano plakaty bez ładu i składu. I umieścić na nim ważne daty dla miasta.
Świetny pomysł. Można? Pewnie, że można!
Chyba nie ma mieszkańca
Jedliny, który nigdy nie przystanął przy słupie ustawionym

przy alei Niepodległości. Kogokolwiek byście nie zapytali,
każdy odpowie w ten sam

sposób: „ten słup stoi tu od
zawsze”. Nikt nie pamięta, kto
i kiedy go postawił na chod-

niku przy drodze. Biegnącej
przez tę uzdrowiskową miejscowość. Wszyscy dotąd wie-

dzieli, że mogą znaleźć na nim
ogłoszenia. Często wieszane
byle jak, zrywane przez wiatr,
mokre od deszczu. Wyglądało
to, że pożal się Boże.
Od niedawna zabytkowa
aleja Niepodległości zyskała
nową atrakcję. Bo chyba tak
trzeba napisać o słupie. Został
odnowiony, przede wszystkim
pomalowany i… hm, jak by o
tym wspomnieć? Niech będzie,
„wzbogacony” lub jak kto woli
„przyozdobiony”. Pojawiły się
na nim najważniejsze daty z

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

» Stare Bogaczowice udowodniły, że jak się chce, to można
ciekawie zagospodarować czas wakacyjnego odpoczynku

STARE BOGACZOWICE

Wirus nie popsuł wakacji
Przy okazji podobnych artykułów przeważnie możecie przeczytać, że w lipcu i sierpniu
dzieci nie miały prawa narzekać na nudę. Żeby być oryginalnymi, wspomnimy o wyjątkowej
sytuacji, w której tegoroczny odpoczynek był zorganizowany w Starych Bogaczowicach.
Zresztą nie tylko tam, ale wszędzie,
każda gmina musiała w pierwszej
kolejności pomyśleć o zachowaniu

reżimu sanitarnego. Bo zabawa to
jedno, ale bezpieczeństwo to już
inna para kaloszy. Gminne Centrum

Biblioteczno-Kulturalne w Starych
Bogaczowicach stanęło na wysokości zadania. Nowe warunki nie

przeszkodziły w tym, by minione
wakacje spędzić w sposób kreatywny, zabawny, pełen przygód i nauki.

historii miasta. Dzięki temu
zyskał nową funkcję. Można,
a nawet trzeba znów przy
nim przystanąć i zapoznać się
z kawałkiem dziejów miasta.
Z wypisanych dat dowiemy
się, że w XIII wieku pojawiły się pierwsze wzmianki o
osadzie należącej do księcia
Bolka Świdnickiego, a w XVI
wieku odkryto tu pierwsze
źródła wody mineralnej, a
kilkadziesiąt lat później uznano
je za lecznicze i zaczęto z nich
korzystać na większą skalę.
Gdy przystaniemy przy słupie,
wyczytamy, że w 1724 roku
Johann Christoph von Seherr-Thoss założył uzdrowisko,
które nazwał Charlottenbrunn
na część swojej żony Charlotty Maximiliany von Puckler.
Z tablicy dowiemy się też o
budowie linii kolejowej Jedlina-Zdrój – Świdnica, a także
najdłuższego tunelu dla pociągów w Polsce oraz tego, że w
1967 roku Jedlina otrzymała
prawa miejskie.
Aleją Niepodległości w otoczeniu zieleni i nowych nasadzeń warto przespacerować
się z jeszcze jednego powodu.
Stoi tam kapliczka Najświętszej Marii Panny wybudowana z lawy wulkanicznej przywiezionej z… Wezuwiusza.
Red

Na mieszkańców czekały wycieczki z przewodnikami. Krzysztof
Żarkowski zabrał dzieci i młodzież
na edukacyjną przygodę z gminną
florą i fauną. Wystarczyło rozejrzeć
się wokół, aby dostrzec piękne
okazy ptaków, unikatowe kwiaty,
a nawet jadalne owoce i zioła,
które rosną w gminie. O tym, jak
wykorzystać te cuda natury, można
było dowiedzieć się na warsztatach
zielarskich.
W trakcie wakacji otwarto nowe
atrakcje na placu zabaw, choćby
ścieżkę sensoryczną, która z miejsca
zyskała stałych wielbicieli. Ogromną
popularnością cieszył się biwak
survivalowy zorganizowany pod
okiem doświadczonego podróżnika
Krzysztofa Petka. Smartfony były
na nim zakazane. Komórkowe były
zabronione!
Odbywały się pokazy filmów
w kinie plenerowym, najmłodsi
mieszkańcy gminy spotkali się
z wielokrotnie nagradzanym pisarzem Marcinem Pałaszem, a
ostatnim wydarzeniem wakacji
była gra terenowa, odbywająca
się pod hasłem „Bogaczowicka
Przygoda”. Śmiałkowie musieli
odnaleźć wszystkie magiczne artefakty, rozwiązać zagadki, a na
końcu ułożyć tajemne hasło.
Co tu dużo pisać, Stare Bogaczowice udowodniły, że nawet w reżimie
sanitarnym można zorganizować
niezapomniane wakacje.
Red

WALIM

Piękne nie są tylko chwile
W Walimiu można spędzić miło czas właściwie o każdej porze
roku. Ale w lecie działo się wyjątkowo dużo i ciekawie. Zachęcamy was, żebyście jesienią też znaleźli czas na odwiedzenie
tej miejscowości.

Tuż przed zakończeniem wakacji w gminie odbyła się ostatnia wycieczka z serii
Dzień Dobry Gmino Walim! Mieszkańcy

i turyście wzięli udział w festynie z okazji
zakończenia wakacji. W Parku Jordanowskim mnóstwo atrakcji czekało zwłaszcza

na najmłodszych. Dla dorosłych zorganizowano wieczorek taneczny. Jak w każdy
letni weekend, chętni mogli skorzystać z
geo-zabawy w Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego w Zagórzu Śląskim.
Cały czas Walim zachęca do odwiedzin.
Zamek Grodno, Sztolnie Walimskie, czy
Akwarium czekają na turystów. Niezapomniane wrażenia gwarantują spacery
po Górach Sowich oraz piękne krajobrazy
wokół Jeziora Bystrzyckiego.
Red

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój/Patryk Maćkowiak)

» Tak prezentuje się Delfinek w Szczawnie. Prawda, że imponująco?

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Popluskać się w basenie. Bezcenne!
Ciekawe, jakie miny mają dzisiaj ci, którzy nie tak dawno pukali się w czoło na myśl o budowie przy ul. Słonecznej w Szczawnie kompleksu sportowo-edukacyjnego. Właśnie powstał
trzeci z obiektów, Delfinek. Wkrótce niedowiarkowie usłyszą uspokajający szum wody.
Pływalnię wybudowano
za blisko 9 mln zł. Wiemy, że
wielu z niecierpliwością czekało na basen, ale… jeszcze

chwilę będą musieli uzbroić
się w cierpliwość. Wszystko
jest już prawie gotowe. Prace
budowlane zakończono, ale

trzeba jeszcze dokonać odbiorów technicznych. Na początku września obiekt powinien
zostać otwarty.

Użytkownikami basenu
będą przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej,
którzy będą mieć na Delfinku

lekcje wychowania fizycznego. Niecka basenowa tak
została zaprojektowana,
aby w jednym czasie mogła
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z niej korzystać cała klasa,
czyli grupa do 30 osób. Po
lekcjach, podczas weekendów, w czasie ferii i wakacji
z pływalni będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy
oraz kuracjusze. Pływalnia w
Szczawnie posiada też brodzik, saunę oraz jacuzzi. W
planach jest połączenie basenu z istniejącą halą sportową i przyszłym budynkiem
szkolnym.
A’propos hali. Ta powstała
w 2015 roku. Dwa lata później oddano do użytku stadion
lekkoatletyczny. Delfinek jest
trzecim elementem większej
„układanki”. Nowoczesnego
kompleksu sportowo-edukacyjnego, powstającego właśnie przy ul. Słonecznej w
Szczawnie-Zdroju.
Żeby niedowiarkom dokręcić jeszcze śrubę, musimy
wspomnieć, że rozpoczęto
już budowę zespołu szkolno-przedszkolnego. Wprawdzie
na razie powstała konstrukcja przyziemia, ale prace idą
zgodnie z planem. Na części
stropu parteru budynku ułożono płyty stropowe, które
obecnie są zbrojone i przygotowywane do betonowania.
Za 2 lata obiekt powinien być
gotowy. Koszt inwestycji to
22 mln zł.
Red

GŁUSZYCA

Raj może być całkiem inny

Gmina dostała pieniądze
z Unii Europejskiej. Dołożyła
coś od siebie i bez wahania
rozpoczęła inwestycję. Bo na
fotelu burmistrza ma odważnego gościa, który nie certoli
się, tylko realizuje to, co sobie
nakreśli.
Teraz kilka okrągłych zdań.
Projekt zakładał budowę nowoczesnego centrum, skła-

dającego się oprócz wiaty
przystankowej i zatoki autobusowej m.in. z parkingu,
miejsc postojowych dla rowerów, motorowerów i motocykli, budynku z punktem
informacji i z poczekalnią oraz
toalet miejskich. Zwróciliście
uwagę na słowo „zakładał”.
Teraz uwaga. To, co zostało
wymyślone jakiś czas temu,

zrealizowano co do joty. I jeszcze teren został oświetlony,
a na dodatek jest monitorowany. Nic tylko przyklasnąć,
co zresztą czynimy. Głośno
uderzamy dłonią o dłoń, żeby
było nas słychać przynajmniej
w Nowej Rudzie.
Po miesiącach prac i oczekiwań, 20 grudnia 2019 roku
głuszyckie centrum przesiad-

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Na przykład sowiogórski. Nie, nie odlecieliśmy.
Piszemy tylko o budowie centrum przesiadkowego
w Głuszycy. To projekt, który popchnął gminę na
wyższy level. A miasto pozyskało na jego realizację
prawie 2,5 mln zł dofinansowania.

» Otwarcie centrum przesiadkowego
w Głuszycy to była wielka chwila
dla tej miejscowości

kowe przy ul. Łukasiewicza
zostało oficjalnie otwarte
przez prezydenta Wałbrzycha
Romana Szełemeja i burmi-

strza Głuszycy Romana Głoda. Teraz cieszą się z niego
mieszkańcy i turyści. Raczej
nie znajdziecie nikogo, kto

odważyłby się skrytykować
pomysł. Bo to naprawdę był
strzał w dziesiątkę.
Red
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Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless)

HISTORIA NIEZNANA

» Pokojówki księżnej Daisy musiały być pannami. Gdy zmieniały stan cywilny, traciły pracę

Jak na służbie, to tylko w Książu (1)
Życie na służbie u słynnej księżnej Daisy i księcia Jana Henryka XV przez podwładnych uważane było za powód do dumy i mimo ciężkiej, codziennej pracy zapewniało życie w bogactwie i wygodzie. Świat ten zmiótł wiatr tragicznej historii XX
wieku, ale ich zatrzymane w kadrze życie ukazuje radośniejsze oblicze zamkowej
codzienności.
Na początku XX wieku dzisiejszy Zamek Książ w Wałbrzychu, wówczas znany jako
Fürstenstein, był jedną z najwspanialszych i najbogatszych
rezydencji arystokratycznych
w Europie. Najważniejszą i
przynoszącą doskonałe rezultaty cechą funkcjonowania
książęcego dworu w Książu,
był jasno określony i rygorystycznie przestrzegany przez
wszystkich jego członków,
podział zadań i obowiązków.
Każdy dworzanin i służący
miał przydzielony ścisły zakres
czynności i w zasadzie nie
mógł być wykorzystywany
do innych celów. Jan Henryk
XV von Hochberg, książę von

Pless i ostatni pan na Książu
(zm.1938), był wyjątkowo
czuły na punkcie swojego
książęcego statusu, co drażniło jego piękną żonę Daisy.
Na tym tle dochodziło między
nimi do wielu nieporozumień,
a wynikało to z faktu, że angielska arystokracja, z której
wywodziła się Daisy Cornwallis-West, traktowała pracę
swojej służby i jej zakres obowiązków w sposób o wiele
bardziej elastyczny. „Mój mąż
jak i cesarz przywiązuje zbyt
dużą wagę do etykiety” – pisała w pamiętnikach Daisy. W
Książu należało przestrzegać
najprzeróżniejszych jej wymogów. „Mąż był zły, bo kazałam

jego kamerdynerowi włączyć
ogrzewanie, zamiast wezwać
odpowiednią osobę. Bez jej
natychmiastowej pomocy
człowiek może udusić się lub
zamarznąć, ale nie może zastąpić jej kto inny”. To jedna
z niewielu uwag w słynnych
pamiętnikach księżnej Daisy,
która mówi bezpośrednio o
roli służby na zamku.
Dwór książąt von Pless w
Książu posiadał swoją ściśle
określoną hierarchię. Na jego
czele stał marszałek dworu
(Hausmarschall). Był najważniejszą osobą wśród zamkowego personelu, to jemu jako
majordomusowi podlegała
cała służba, której przeka-

zywał dyspozycje właścicieli
majątku. To on miał wpływ
na decyzje kadrowe książęcej
pary. Marszałek opracowywał
regulaminy pracy i instrukcje
dla dworzan i służby dworskiej. Był odpowiedzialny za
wszystkie zakupy do zamkowego gospodarstwa, w
tym artykułów luksusowych
i wina. Do jego najważniejszych obowiązków należała
organizacja życia dworskiego
w wielu jego przejawach,
w tym podejmowania gości. Podczas wizyt członków
rodziny cesarskiej i innych
rodów królewskich pilnował,
aby wszystko odbywało się
zgodnie z ceremoniałem i

protokołem. Marszałek dworu stał na czele niewielkiego
urzędu marszałkowskiego
(Hausmarschallamt Seiner
Durchlaucht des Fürsten von
Pess). W czasach ostatnich
Hochbergów na Książu funkcję tę pełnili Walter von Pohl
(1909-1919) i Rudolf von dem
Hagen (1919-1934). Do ich
obowiązków należał również
nadzór nad personelem dworskim w górnośląskim zamku
Hochbergów w Pszczynie. Stanowisko to zlikwidowano po
wprowadzeniu radykalnych
oszczędności w finansowaniu
rodziny książęcej.
Po marszałku najważniejszymi członkami dworu ksią-

żęcego w Książu byli: tajny,
osobisty sekretarz księcia,
ochmistrz, czyli zarządca
dworu (Haushofmeister) i
szef kuchni (Küchenmeister).
Te cztery osoby były odpowiedzialne za organizację
praktycznie każdego aspektu
życia księcia, zapewnienia mu
spokoju i komfortu.
Do najbardziej zaufanych
pracowników pana na Książu
należał jego tajny sekretarz,
który prowadził Sekretariat
Prywatny księcia von Pless
zwany też Kancelarią Dworu lub Kancelarią Domową
(Hauskanzelei). Podlegał mu
także Zarząd Gospodarstwa
Zamkowego (Schlosshaltungs-
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-Verwaltung). Przez wiele lat
funkcję tę pełnił samotnik z
wyboru, całkowicie oddany
Książowi i rodzinie książęcej
radca Georg Freytag.
Kuchmistrz był w Książu
jednym z najważniejszych
członków personelu, o ile nie
najważniejszym. To od jego
talentu i sprawności zależał
dobry humor księcia, jego
rodziny
i dostojnych gości.
Zarządzał całą kuchnią i to
jemu podlegał jej personel.
Prowadził książki
z menu,
wydawał dyspozycje zakupu określonych produktów i
często podróżował z rodziną
książęcą. W latach 1909-1932
kuchnią w Książu kierował
Francuz, Louis Hardouin. Był
on nie tylko mistrzem kulinarnym, ale także utalentowanym
fotografem. Kiedy na początku
lat 30., po 20 latach zwolnił
posadę i wyjechał do Anglii,
Jan Henryk XV był tak niepocieszony, że odmówił przyjmowania posiłków z książańskiej
kuchni. Przez pewien czas dania dostarczano mu z jego prywatnego, luksusowego Grand
Hotelu w Szczawnie-Zdroju.
Służbą domową w Książu
zarządzał ochmistrz, czyli szef
wszystkich służących – słynący z męskiej urody Heinrich
Nüttgen. Przy zatrudnianiu
personelu dla rodziny książęcej jednym z najważniejszych kryteriów była aparycja
i zewnętrzne warunki fizyczne. Lokaje, kamerdynerzy,
służący zwani pokojowcami
(Hausdiener), byli werbowani
wśród absolwentów szkoły
wojskowej we Wrocławiu,
gdzie znajdowały się koszary
gwardii cesarskiej.

Osobą bezwzględnie zaufaną musiał być osobisty
kamerdyner księcia, który
pełnił na dworze wyjątkową
rolę. Był najbliżej pracodawcy, przygotowywał ubrania i
mundury, pomagał mu
w
ubieraniu i codziennej toalecie. Przez wymuszoną charakterem pracy bliskość, kamerdyner stawał się de facto
najbliższym powiernikiem
księcia i posiadał wiedzę o
jego najskrytszych sekretach.
W tej roli niezwykle ceniony był Josef Lindenau, przez
wiele lat najbliższy służący
Jana Henryka XV. Pochodzący
z Warmii krawiec z zawodu
przez pewien czas pracował
także jako osobisty służący
księżnej Daisy (zm.1943) i
młodego dziedzica Jana Henryka XVII (zm.1984).
Najwyżej w hierarchii wśród
personelu żeńskiego znajdowała się przyboczna dama
dworu (Hofdame) księżnej Daisy. Funkcję te pełniły zazwyczaj przedstawicielki drobnej
szlachty lub ubogie krewne.
Główną rolą damy dworu
było towarzyszenie księżnej, wyręczanie jej w niektórych sytuacjach towarzyskich
mniejszej rangi, a także bycie
jej „tarczą” – w razie problemów uniemożliwiającą dostęp do pracodawczyni. Przed
I wojną światową funkcję tę
pełniła Anna von Pohl, żona
urzędującego w Wałbrzychu,
generalnego dyrektora dóbr
książęcych Waltera von Pohla.
Przez wiele lat kompanką
i powiernicą – za wsparcie
finansowe i dach nad głową
– była dla księżnej von Pless
jej kuzynka Edwina „Ena” Fitz-

» Personel kuchenny ze swoim mistrzem Louisem Hardouinem
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» Osobisty kamerdyner księcia, Josef Lindenau z żoną Augustą i dziećmi, Aloisem, Margarethe i Lucią

Patrick. Po rozwodzie jedyną
towarzyszką schorowanej
Daisy była jej rodaczka, dawna służąca jej matki, Miss Dorothy Crowther, zapamiętana
jako wierna Dolly. Obywatelkę
Wielkiej Brytanii rozstrzelali
Czesi gdzieś w pasie przygranicznym, kiedy w maju 1945
roku uciekała z Wałbrzycha
przed nadciągającą armią
radziecką.
Za personel żeński odpowiadała podległa ochmistrzowi szafarka, którą można było
rozpoznać po charakterystycznym pęku kluczy przy pasie.
Po damie dworu (przez nią
miała kontakt z księżną) posiadała ona najwyższą pozycję

wśród personelu żeńskiego.
Powierzano jej nadzór nad
mieniem, a jej przełożonym
był ochmistrz Nüttgen. Organizowała i nadzorowała
pracę wszystkich młodziutkich
pokojówek, służących, praczek i sprzątaczek. Na dworze
książąt von Pless panowała
typowa dla niemieckiej arystokracji reguła, która pozwalała na zatrudnianie jedynie
niezamężnych kobiet. Zasada
ta nie dotyczyła jednak dam
dworu.
Młody wiek (od 16 do 25
lat) zatrudnionych u Hochbergów pokojówek, służących,
kucharek i pomocy kuchennych odróżniał je od zatrud-

nionych mężczyzn, których
większość była w wieku średnim z przewagą osób w wieku
od 50 do 70 lat. Małżeństwa
między służącymi zdarzały się
więc rzadko, ale odnotowano
takie przypadki, m.in. kiedy
w kwietniu 1918 roku dyrektor stadniny Alex Stewart
poślubił jedną z dam dworu
księżnej Daisy, Marie Auguste
Singelmann. Małżonkami,
którzy poznali się w Książu
i po ślubie nadal pozostawali w służbie książęcej, byli
osobista pokojówka drugiej
żony księcia Jana Henryka XV,
hrabiny Klotyldy (zm.1978)
Helene Stumpfe i prywatny
kamerdyner księcia, Heinrich

Kummer. Młodzi nie cieszyli
się długo małżeńskim szczęściem. Nieszczęśliwie, służący
ten nosił takie samo nazwisko
jak dyrektor państwowej już
od 1934 roku książęcej stadniny, nazista Udo von Kummer.
Polacy rozprawiający się po
wojnie z hitlerowcami, którzy
nie zdążyli jeszcze uciec, przez
pomyłkę aresztowali Heinricha
Kummera. Ostatni kamerdyner
księcia, który w 1938 toku był
przy jego śmierci w paryskim
hotelu Ritz, zmarł w 1945
roku w obozie dla nazistów
w Poznaniu.
Z pewnością do przyjemniejszych żeńskich zamkowych posad należało stanowisko osobistej sekretarki
księżnej. Posadę tę objęła po
1900 roku Angielka Miss Suttes. Do jej obowiązków należało m.in. prowadzenie korespondencji oraz rachunków
prywatnych księżnej, umilanie jej czasu grą na pianinie
i innymi przyjemnościami,
przygotowanie pokoi na przyjazd państwa, wypożyczanie
powozów i samochodów,
rezerwowanie hoteli, zamawianie obiadów, organizacja
wycieczek, zabawa państwa
z dziećmi, zajmowanie się
gośćmi księżnej (konwersacje
w językach angielskim i francuskim), pomoc w pracy dobroczynnej księżnej na rzecz
szpitali i ubogich. Miss Suttes
odeszła z pracy w 1908 roku
z powodu zamążpójścia, a jej
obowiązki przejęła Fräulein
Helen Wagner.
Mateusz Mykytyszyn
– Zamek Książ w Wałbrzychu
* Ciąg dalszy opowieści
w kolejnym odcinku
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Lubimy nietypowo

» Jesteśmy ciekawi, czy
audiobook „Lubię, kiedy
pada deszcz” stanie się
bestsellerem

Wydając niepowtarzalnego
audiobooka. Nie machajcie
pochopnie ręką z dezaprobatą, mówiąc „ale to już było”.
Gwarantujemy, że tego właśnie jeszcze nie było! Przynajmniej my o czymś takim nie
słyszeliśmy.
Za inicjatywą stoją pisarz
Mariusz Anniuk, muzyk Łukasz
Cieloszyk i lektor Michał Kosela, na co dzień aktor Teatru
Dramatycznego w Wałbrzychu. Powoli chyba domyślacie
się, o co chodzi. Dwaj pierwsi
panowie pochodzą ze Świebodzic. Anniuk od zawsze
marzył, by napisać powieść,
Cieloszyk w końcu namówił
go do tego, by wziął się do
pracy, deklarując jednocześnie

napisanie muzyki. Tak właśnie
powstał pomysł o wydaniu
singla audiobooka stanowiącego pierwszą i zarazem zamkniętą część całego projektu
artystycznego, którym jest
umuzyczniona książka. Singiel
obejmuje swoją objętością
prolog powieści, który trwa
około 75 minut. Przesłuchaliśmy niewielki fragment i… jesteśmy mocno zaintrygowani i
ciekawi, co wydarzy się dalej.
– W naszym przypadku realizacja umuzycznionej książki
odbiega od istniejących rozwiązań opracowania jej jako
słuchowiska, podłożenia istniejącej muzyki pod wybraną pozycję lub tworzenia muzyki pod
wcześniej istniejący wolumin.

Oryginalność tej idei polega
na komponowaniu muzyki do
książki będącej w trakcie aktu
jej pisania. Jesteśmy przekonani, że to, co stworzyliśmy i
tworzymy na bieżąco, ma dużą
siłę oddziaływania na zmysły i
emocje odbiorców – podkreśla
Łukasz Cieloszyk.
Powieść, której tytuł brzmi
„Lubię, kiedy pada deszcz”,
jest barwną, mistyczną i porywającą prozą opisującą historię
opartą na dramatycznym wydarzeniu z Mazur, znanym jako
Biały Szkwał z 2007 roku. To
tylko punkt wyjścia. Jak mówią
twórcy, w powieści znajdziemy
nawiązania do Dolnego Śląska
i bohaterów związanych z tym
regionem, zresztą w pewnym

Fot. użyczone (materiały autorskie)

Chętnie wspieramy takie inicjatywy. Bo, po pierwsze, stoją za nią
ludzie stąd. Po drugie, jest ciekawa. Po trzecie wreszcie, oryginalnością bije wiele podobnych przedsięwzięć. Nie wierzycie? Rozsiądźcie
się wygodnie w fotelu i przeczytajcie historię o trzech takich, którzy
chcą zawładnąć naszą wyobraźnią.

momencie akcja przeniesie
się w nasze strony. Szczegółów, co oczywiste, nikt nie
zamierza zdradzić, ale wiemy,
że proces twórczy jest na półmetku. Mariusz Anniuk pisze,
Łukasz Cieloszek próbuje za
nim nadążyć tworząc muzykę,
a Michał Kosela czyta. Za kilka
miesięcy książka powinna być
już dostępna w księgarniach.
W wakacje usłyszymy z pewnością audiobooka. – Naszym
marzeniem jest, aby odbiorca
mógł zapoznać się z prozą w

tradycyjny sposób, słuchając
tylko płyty lub czytając książkę
miał możliwość odtworzenia
do niej samej muzyki – mówi
muzyk.
Warstwa literacka stanowi
o jakości tej publikacji, jednak brawurowa interpretacja lektora, a także ilustracja
muzyczna dopasowana do
nastroju lub charakteru sceny,
dodają ogromnych walorów
całej produkcji, czyniąc ją
niepowtarzalną i jedyną w
swoim rodzaju.

– Uważamy, że nasz audiobook jest oryginalny i innowacyjny w stopniu upoważniającym do promowania go
jako nowości pochodzącej z
Polski, która stanie się wyznacznikiem dla twórców z
całego świata. Co ważne,
projekt powstał w naszym
regionie i przyczynia się do
popularyzacji naszych stron –
twierdzą zgodnie twórcy. Wy
też możecie wyrobić sobie
zdanie odsłuchując prolog.

Taki kompletny zestaw
lukrowanych banałów mogli jeszcze uratować aktorzy. Kompletnie im się to nie
udało, a nawet pogorszyli
sytuację. Jack (Michael Richardson) zupełnie nie budzi sympatii, na ekranie jest
niczym niewidzialny. Jego
kłopoty są nam obojętne. To
spektakularny castingowy
klops. Nie dużo lepiej wypada gwiazda kina akcji Liam
Neeson w roli Roberta. Jego
emocjonalne wyznanie jest
tak poruszające jak expose
Andrzeja Dudy. Chyba znacznie lepiej aktorowi wychodzi

posługiwanie się bronią niż
słowem. A’propos słów, kulminacją sztuczności są dialogi.
Rozmowa przy zakupie chleba
w piekarni w Dziećmorowicach to prawdziwa petarda w
porównaniu z wymianą zdań
między rozgorączkowanym
Jackiem a Robertem. Warstwa
psychologii jest także na poziomie telewizji śniadaniowej
z udziałem choćby Tamary
Gonzalez Perea w TVP2.
O tym, że wakacje się nie
udały, przesądza niezliczona
ilość zastosowanych i typowych
dla tego gatunku rozwiązań,
zwrotów akcji, dramaturgii, a

nawet ujęć. Przykładem może
być moment, kiedy Jack idzie
do restauracji i tam niezdarnie przewraca stoliki, a kiedy
leży na podłodze, jego oczom
ukazuje się piękna twarz właścicielki lokalu. Przez to film nie
przynosi żadnych zaskoczeń.
Niemal wszystkiego można się
domyślić, włącznie z finałem. Jedyny powód, który dostrzegam,
aby przeżyć takie półtoragodzinne wakacje, to świadomość
do jakiej klęski doprowadza
bezmyślne stosowanie przepisu na kino romantyczne.
Ocena 3/10

Tomasz Piasecki

Gwoździem po ekranie

Nieudane wakacje
Chyba musimy się pogodzić, że – w tym trudnym,
pandemicznym czasie – dystrybutorzy filmowi zachowują się dość zachowawczo.
Dlatego na próżno szukać
w repertuarach kinowych
nietuzinkowych tytułów. Powodem pewnie jest mniejsze zainteresowanie widzów
ofertą X muzy oraz okresem
kanikuły. Nim wszystko wróci
do normalności, pozostaje
nam wybór spośród komedyjek, bajek, horrorów i kina
romantycznego.
W minionym tygodniu postawiłem na przedstawiciela
tego ostatniego gatunku, czyli
„Włoskie wakacje”. Niestety szybko pożałowałem. Już

pierwszy kwadrans dzieła
Jamesa D’Arcy pokazał, że w
szybkim tempie zmierzamy
na intelektualną mieliznę.
Istotnie, po kilku chwilach, na
dobre utknęliśmy w sitowiu
schematów, kopii i wszelkiego
rodzaju banałów. I zostaliśmy
tam aż do końca, czyli oczywistego happy endu. O czym
opowiada autor scenariusza i
reżyser James D’Arcy? Twórca
obrazu zabiera swoich bohaterów – Roberta ojca i jego
syna Jacka z Londynu – do
Toscanini. Powodem jest kłopot juniora, który musi zdobyć
pieniądze, aby móc kupić
galerię sztuki. W przeciwnym
razie bohater straci miejsce
pracy. Jedynym sposobem na

pozyskanie środków wydaje
się sprzedaż rodzinnego domu
we Włoszech. Jedynym kłopotem jest fatalny stan nieruchomości oraz depresyjny obraz
Roberta na jednej ze ścian
budynku. Powoli poznajemy
powody powstania mrocznego muralu oraz traumy, z którą
zmaga się artystyczna rodzina
Fosterów. Panowie podczas
remontu odbudowują zaniedbaną relację między ojcem
a synem. Pomagają im w tym
powracające wspomnienia
wywołane magią miejsca. Do
tego mieszkańcy urokliwego
miasteczka z piękną Natalią (Valeria Bilello) na czele
przewartościowują im wiele
rzeczy.

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Najważniejszą propozycją kinową w minionym
tygodniu były „Włoskie wakacje” w reżyserii Jamesa D’Arcy.

Piotr Bogdański
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Premiera w
Szaniawskim

Wyginaj śmiało
ciało

Musicie skorzystać
z terapii

Premiera „Pani Moru” w reżyserii i z tekstem Seby Majewskiego odbędzie się w piątek 4 września w Teatrze
Dramatycznym w Wałbrzychu. Kolejne spektakle 5 i 6
września. „Pani Moru” to baśniowe zwieńczenie pracy
nad internetowym projektem o tym samym tytule. Do tej
pory działania artystyczne aktorów Szaniawskiego w czasie
lockdownu widzowie mogli śledzić na stronie internetowej
instytucji. Teraz przyszła pora, by te doświadczenia przenieść
na scenę. Szaniawski zaprasza na metaforyczną historię o
przedziwnych czasach, w których przyszło nam żyć, a w
których nigdy nie wiadomo, co będzie jutro.

Przed nami Break Dance Contest – turniej tańca break
dance w Walimiu. Już 5 września w Centrum Kultury i
Turystyki w Walimiu przy ul. Kościuszki 2 o godzinie 14.00
zawodnicy będą rywalizować w kategoriach: 1vs1 powyżej
16 roku życia oraz 1vs1 kids do 16 roku życia.
Harmonogram:
14:00 - 14:50 warsztaty Gregory BWA Breakers
15:00 - 15:10 oficjalne rozpoczęcie zawodów
15:10 - 16:30 1vs1 kids battle
16:30 - 17:50 1vs1 powyżej 16 roku życia
17:50 - 18:00 rozdanie nagród

Kryzys
może przyjść
znienacka,
nawet po
kilkunastu
wspólnie
przeżytych
latach. Co
wtedy? Leki
na uspokojenie? Nie,
mamy inną
propozycję!
Wyrzucamy
tabletki, syropy i maści,
a w zamian
aplikujemy
troje znakomitych aktorów, błyskotliwy tekst i
zaskakującą
inscenizację. Czy specjalista znajdzie sposób, by małżonkowie zrozumieli, jak wiele ich łączy, by zaczęli ze sobą
współpracować i słyszeć się wzajemnie? I czy przypadkiem
terapeuta po spotkaniu z taką parą sam nie będzie potrzebował pomocy? Odpowiedzi znajdziecie w najnowszej
inscenizacji komedii austriackiego dramatopisarza Daniela
Glattauera „Cudowna terapia”. Czekają na was błyskotliwe
dialogi, zabawne życiowe sytuacje i trzy wspaniałe kreacje
aktorskie. Szczegóły na plakacie powyżej.

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Nietypowy rajd
Wrzesień
w Starej
Kopalni zapowiada się
bardzo obiecująco. Już
w pierwszy
weekend
Stara Kopalnia zaprasza
do uczestnictwa w
Dolnośląskim Rajdzie
Zabytków
Techniki. Jest
to pierwsze
w naszym
regionie
wydarzenie
w całości
poświęcone
i skoncentrowane na dawnej technice motoryzacyjnej i przemysłowej.
Uczestnicy rajdu nie tylko przemieszczać będą się w historycznych pojazdach, ale cała trasa przebiegać będzie przez
Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki, na którym znajduje
się Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Rajd skierowany jest do
posiadaczy pojazdów mechanicznych wyprodukowanych
lub zaprojektowanych przed 1991 r. W Rajdzie udział biorą
wszystkie obiekty znajdujące się na szlaku Dolnośląskiej
Mapy Zabytków Techniki – łącznie 22 unikatowe zabytki
techniki dokumentujące najważniejsze dziedziny życia
gospodarczego regionu na przestrzeni minionych 200 lat.
Szczegóły wydarzenia i zasady uczestnictwa znajdziecie
pod adresem: https://mapazabytkow.pl/.

Święto bańki
Beksiński
w galerii
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA przy ulicy Słowackiego
zaprasza 2 września o godz. 18.00 na wernisaż wystawy
„Zdzisław Beksiński – od fotografii do fotomontażu komputerowego”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba
miejsc jest ograniczona – obowiązuje awizacja na adres:
sekretariat@bwa.walbrzych.pl, lub pod numerem telefonu:
74 842 43 34.

Z ogromną radością
informujemy, że po
raz drugi
zorganizowany
zostanie
w Świebodzicach
Dzień Bańki
Mydlanej.
Czeka nas
tam strefa z
darmowym
płynem do
dużych baniek mydlanych, jak i
konkursy
oraz zabawy z nagrodami.
Jak w ubiegłym roku, pojawi się też ogromny zamek słonia
Bombiniego oraz drugi dmuchaniec dla młodszych dzieci,
kolorowa i smakowa wata cukrowa, pyszny popcorn na
maśle kokosowym i punkt sprzedaży płynu i akcesoriów do
baniek. Więcej informacji na załączonym plakacie.
SCB, KaR
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Okiem gracza

Pojawił się tegoroczny Gamescom
Przez panującą pandemię wielu graczy straciło nadzieję na wielkie zapowiedzi.
Mimo dziesiątek tysięcy tweetów wyrażających tęsknotę za Directem, Nintendo
przez ostatnie miesiące zaserwowano nam jedynie Directy Mini – kilkukrotnie
krótsze i zawierające w sobie zdecydowanie mniej tytułów.

Prawnik radzi
Czy pracownikowi należy się odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym? Nasz prawnik Adam Daraż
jak zwykle w przystępny sposób tłumaczy zawiłości
w przepisach.
Często zmiany techniczne
lub organizacyjne w przedsiębiorstwie nieraz narzucają
konieczność likwidacji niektórych stanowisk pracy. Nie
zawsze prowadzi to jednak
do zwolnienia pracowników.
Zdarza się, że zamiast tego
pracodawca decyduje się na
zmianę warunków pracy i płacy. Pracownik nie musi jednak
zgodzić się na ich przyjęcie
i wówczas umowa o pracę
ulega rozwiązaniu. Czy w ta-

kim przypadku pracownikowi
należy się odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym?
Odprawa przysługuje w
sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a rozwiązanie stosunku
pracy nastąpi z przyczyn ich
niedotyczących. Podobnie prawo do odprawy mają pracownicy zwalniani indywidualnie,
ale również na mocy ustawy
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

UWAGA KONKURS

Jak co tydzień dzięki nam zjecie pyszny posiłek. W tym tygodniu
w restauracji Happy Day w Śródmieściu Wałbrzycha. To idealne
miejsce nie tylko na rodzinny obiad lub kolację. Lokal świetnie
nadaje się na zorganizowanie imprezy rodzinnej: chrzcin, komunii,
wesela, stypy, ale także urodzin, imprez firmowej, czy spotkania
biznesowego. Co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt zjeść lunch?
Odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zobaczcie fotografię obok.
Jaki znany, dolnośląski obiekt turystyczny przedstawia makieta
widoczna na zdjęciu? Nagrodami dla osób znających poprawną
odpowiedź jest 5 sztuk pizzy margarita o wartości do 20 złotych
każda. Poprawne odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć
i pokazać go w restauracji. Ale uwaga, każdy z 5 zwycięzców
otrzyma tylko jedną pizzę. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z gazety w restauracji
Happy Day przy ul. Andrzeja Wajdy 1 w Wałbrzycha czekają od
najbliższej środy (2 września) do piątku (4 września) w godz.
12:00 – 18:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na
stronie www.wieszco.pl.

stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników.
Na wysokość odprawy wpływa
natomiast staż pracy. Może
ona stanowić odpowiednio
równowartość: jednomiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony krócej
niż 2 lata, dwumiesięcznego
wynagrodzenia w przypadku
zatrudnienia przez okres od 2
do 8 lat, trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik
pracuje ponad 8 lat.

I gdy wielu z nas już zapomniało o emocjach
związanych z gamingowymi
imprezami, pojawił się on
– Gamescom 2020. Event
rozpoczął się w czwartek 27
sierpnia streamem, podczas
którego mieliśmy szansę
ujrzeć kilkadziesiąt gier i
DLC, między innymi „Ratchet & Clank: Rift Apart”,
DLC do Doom Eternal „The
Ancient Gods: Part One” czy
zapowiedź drugiego sezonu
„Fall Guys: Ultimate Knocko-

ut”, o którym pisaliśmy jakiś
czas temu.
Choć na wydarzeniu zabrakło stacjonarnych standów
wydawców gier czy dziesiątek
dziennikarzy i recenzentów,
przygotowujących mniej i
bardziej krytyczne recenzje
obejrzanych trailerów, to sam
wirtualny Gamescom okazał
się sukcesem, docierając do
setek tysięcy graczy na całym
świecie.
I choć stream momentami
lagował się, a sama forma

Jednak nie każda zmiana
umowy następuje na mocy
porozumienia stron. Nie zawsze bowiem pracownik
chce zgodzić się na nowe
warunki, a jego zgoda jest
niezbędna do zawarcia takiego porozumienia. Pracodawca ma jednak także drugą
możliwość – złożenie wypowiedzenia zmieniającego,
czyli dokumentu, w którym
wypowie dotychczasowe warunki umowy o pracę i przedstawi propozycję nowych. To
jednostronne oświadczenie
pracownik może zaakceptować lub odmówić zmiany warunków pracy i płacy
najpóźniej przed upływem
połowy okresu wypowiedzenia. W tym drugim przypadku umowa o pracę ulegnie
rozwiązaniu.

Co do zasady jeśli na skutek
złożonego przez pracodawcę
wypowiedzenia zmieniającego umowa o pracę ulegnie
definitywnemu rozwiązaniu,
należy się odprawa dla pracownika. Oczywiście tylko
po spełnieniu warunków
do tego uprawniających –
przyczyn leżących po stronie
pracodawcy i zatrudnianiu
co najmniej 20 pracowników. W praktyce jednak nie
jest to już takie proste. Jeśli
zaproponowane przez pracodawcę nowe warunki są dużo
gorsze od dotychczasowych,
pracownik może odmówić
ich przyjęcia. Dzieje się tak
chociażby, gdy wynagrodzenie znacząco się zmniejsza
albo zakres obowiązków nie
odpowiada kwalifikacjom
pracownika.

CHALLENGER
imprezy nie była idealna, to
bardzo mnie cieszy, że w czasach gnębionych pandemią
C-19 udało się ją przygotować
i urozmaicić wielu osobom
wakacje spędzone w domu.
Wiktoria „Wikunya” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. materiały prasowe (www.spidersweb.pl)

SKN

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

KUPON
Jaki znany, dolnośląski obiekt
turystyczny przedstawia makieta
widoczna na zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w restauracji Happy Day przy
ul. Andrzeja Wajdy 1 w Śródmieściu Wałbrzycha
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Fot. Tomasz Czeleń

» Jeżeli jazdę na rowerze połączycie
ze zwiedzaniem ciekawych miejsc,
na pewno będziecie zadowoleni

Rower jest OK

Naszym celem Andrzejówka
Rowerową wycieczkę zawsze warto połączyć ze zwiedzaniem.
Wtedy robi się atrakcyjniej. Gdy jeszcze do tego po drodze trafi
się fajne miejsce na odpoczynek, to jest to dobry przepis na udany dzień.
Dziś pomysł na rodzinny
wypad, ale z zastrzeżeniem,
że trasa nie jest do samodzielnego przejechania dla małych
dzieci. Zamiast maluchów
zabierzcie przyjaciół lub lato-

rośle przynajmniej w wieku
gimnazjalnym. Dobry dzień
gwarantowany.
Aby było mniej popularnie,
proponuję wycieczkę zacząć
na parkingu pod Ośrodkiem

UWAGA KONKURS

Ponownie przypominamy, że w naszej zabawie nie ograniczamy się wyłącznie do doznań kulinarnych. W konkursach
organizowanych przez WieszCo możecie wygrać też inne cenne
przedmioty lub usługi. W tym tygodniu zapraszamy was do
Salonu Urody Venus w Świdnicy. W tym miejscu każda klientka
poczuje się komfortowo, wykonując chociażby makijaż permanentny stylizację rzęs lub paznokci. Wy też możecie wypięknieć,
wygrywając voucher na specjalną usługę. Co trzeba zrobić, żeby
wygrać nagrodę? Przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie
konkursowe. Widzicie zdjęcie obok? Jaki znany, dolnośląski
obiekt turystyczny przedstawia makieta widoczna na zdjęciu?
Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów na
hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć
i pokazać go w salonie. Ale uwaga, każdy z 5 zwycięzców może
skorzystać z usługi tylko raz. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników piękna i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Salonie
Urody Venus przy ul. Siostrzanej 5 w Świdnicy czekają od
środy (2 września) do piątku (4 września). Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

„Dzikowiec” w Boguszowie-Gorcach. Możecie dojechać tu
samochodem (lub na rowerach).
Już na samym starcie proponuję... pozostawić rowery
przypięte pod stacją kolei

linowej. Warto wyjechać nią
na szczyt. Znajdująca się w
grzbiecie góry Dzikowiec (836
m n.p.m) wieża to świetny
punkt widokowy. Wrażenia
gwarantowane!

Gdy wsiądziecie już na rowery, czeka was od razu jazda
pod górę wzdłuż stoku aż
do przecinającej go drogi.
Znajduje się ona w połowie
orczykowego wyciągu. Skręć-

cie w lewo i leśną szutrową
drogą w dół jedźcie w stronę Unisławia Śląskiego. Po
drodze na wiadukcie za łąką
przejedziecie nad trasą kolejową do Mieroszowa. Jeśli
się poszczęści, zobaczycie tu
nurkujący w tunelu pociąg.
Szutrową polną drogą dojedziecie do Unisławia Śląskiego. Tutaj skręt w główną
drogę nr 35 w prawo, by po
kilkuset metrach skręcić w
lewo do Sokołowska. Asfaltową drogą kilka km jazdy dzieli
was od centrum tego spokojnego – nieco zapomnianego
dla świata urokliwego uzdrowiska. Zatrzymajcie się przy
imponującym byłym sanatorium Grunwald i przepięknej
niewielkiej cerkwi. Z centrum
uzdrowiska niebieskim szlakiem rowerowym lub zielonym edukacyjnym kierujcie się
w stronę Andrzejówki.
Początkowo to przyjemna
leśna droga, która jednak w
pewnym odcinku pnie się
ostro w górę przez kilkaset
metrów. Nie ma wyjścia. Na
siodełku lub pchając rower
trzeba wzniesienie pokonać. Potem ponownie droga
jest przyjemna, a w nagrodę
czeka relaks w schronisku
Andrzejówka. I piękne oblicze przyrody. Po odpoczynku
czas ruszyć w drogę powrotną. Tym razem można jechać
drogą asfaltową zjeżdżając
do Rybnicy Leśnej i dalej do
Unisławia Śląskiego, gdzie
skręcając w prawo do góry
w kierunku Wałbrzycha dojedziecie do zjazdu do Boguszowa-Gorc. Tutaj w lewo
lekko w dół miłym dla rowerów asfaltem zjedziecie do
Kuźnic Świdnickich aż do drogowskazu, który zaprowadzi
was pod górę Dzikowiec. Za
wami około 25 km wycieczki i
kilka ciekawych turystycznych
atrakcji.
Tomasz Czele

KUPON
Jaki znany, dolnośląski obiekt turystyczny
przedstawia makieta widoczna na zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w Salonie Urody
Venus przy ul. Siostrzanej 5 w Świdnicy
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STREFA ROZRYWKI

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 13

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
4 – zwierzątko z procentami
7 – spotykany na okrętach, bez
na plaży naturystów
9 – paląca Lady z z
10 – stanowiące odwet konta
bankowe Platformy Obywatelskiej
12 – fiasko na obiad
Pionowo:
1 – a łap od tyłu razem
2 – poprzestawiany park na Wigilię
3 – fałszywy z Kraju Rad z d na początku
5 – pistolet do drzwi
6 – oszukańczy filozof
8 – jednostka wojskowa ponad nogami
11 – odwrócony Karol z trawą

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
6 – bywa gorąca po pozostawieniu parasoli bez soli para
7 – kulejący bez nogi na wodzie - kuter
8 – nieład w Ameryce Północnej - Meksyk
9 – idiotyzm z owadożernymi ssakami - kretynizm
10 – obuwie na oczy - klapki
11 – temu, któremu oczko się odlepiło - misiu
Pionowo:
1 – zaraźliwa rzeka - Odra
2 – dwupartyjne zwracanie uwagi - popis
3 – walimskie naczynie zdradliwe i śliskie - patelnia
4 – garderoba z kremem - rurki
5 – ciągnące się zwierzę na słodko - krówka
10 – sprawiające ból urządzenie filmowe - klaps
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NASI ULUBIEŃCY

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

Tak! O to właśnie chodzi w tej zabawie
Żebyście przygarnęli czworonoga. Mamy coraz więcej sygnałów od czytelników, że nasza akcja prowadzona wspólnie ze Schroniskiem dla Zwierząt
w Wałbrzychu nabiera tempa. Cieszymy się, że chcecie pomagać kotom i
psom oglądanym na łamach WieszCo, dając im nowy dom. Dzięki takim postawom odzyskujemy wiarę w ludzi.
Wiek: około 11 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.01.2019

Diego to duży, bardzo spokojny pies.
Dogaduje się z innym psiakami. Niestety z racji wieku ma problemy z kręgosłupem i dłuższym poruszaniem się.

JACOBS, nr ewidencyjny 72/20
Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
22.06.2020

Kocurek czarny jak kawa, poleca się
do adopcji. To miły kociak, uwielbia
zabawy z ludźmi, głaskanie i dobre
jedzonko.

NELA, nr ewidencyjny 175/20
Wiek: 9 miesięcy
Data przyjęcia
do schroniska:
08.08.2020

Nela to młodziutka suczka, o mentalności
szczeniaka. Jest bardzo radosna i pozytywna. Wymaga ułożenia, więc szukamy
odpowiedzialnego domu.

GRAZIA, nr ewidencyjny 52/20
Wiek: 15 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
08.03.2020

Grazia to starsza sunia, która przeszła
sporo w swoim życiu. Jest łagodna,
grzeczna i kochana, obojętna w stosunku
do innych psiaków.

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
06.06.2019

Michu to duży senior, który całe życie
stróżował, więc pilnuje swojego terenu.
Przy bliższym poznaniu chętnie spaceruje i spędza czas z człowiekiem.

SARA, nr ewidencyjny 164/20
Wiek: 11 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
20.07.2020

Staruszka Sara to miły, przyjazny psiak.
Doskwierają jej dolegliwości wieku starczego, ale codziennie chętnie wita się z
ludźmi. Polecamy ją do adopcji.

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charakterze, potrzebuje odpowiednich zasad
i pracy. Uwielbia spacerować i bawić się
piłką, musi być jedynakiem w domu.

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

Mojra jest seniorką po przejściach. Jest
niewidoma, czasami wchodzi przypadkowo na przeszkody na drodze. Szuka
odpowiedzialnego domu na stare lata.

SCARLET, nr ewidencyjny 166/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.07.2020

Scarlet to psia staruszka, z racji wieku i
nadwagi ma problemy z poruszaniem się.
Obecnie jest na specjalnej diecie, szukamy
dla niej dobrego, nowego domu.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

DIEGO, nr ewidencyjny 41/19
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Poniedziałek

21:35
TVN

00:15
TVP2

thriller, Arabia Saudyjska, USA, 2009

Pojedynek na pustyni

Hellboy II: Złota armia

21:50
TVP2

Anung un Rama, zwany Hellboyem rodzi
się w płomieniach w wyniku eksperymentu
przeprowadzonego przez nazistów. Dziecko
demona znajdują alianci. Specjalista od
zjawisk paranormalnych, prof. Trevor „Broom”
Bruttenholm, podejmuje się opieki nad nim.
W wigilię Bożego Narodzenia 1955 r. naukowiec
opowiada Hellboyowi legendę o wojnie, którą
przed wiekami ludzie toczyli z królestwem
elfów, faunów i trolli. Ich władca Balor rozkazał
wówczas stworzyć legion 5-metrowych,
mechanicznych żołnierzy.

11:45
POLSAT

Rybki z ferajny
ﬁlm animowany, USA, 2004

Mały Oscar jest podrzędnym pracownikiem
myjni wielorybów. Ma długi i mieszka na
dnie rafy koralowej. Cały czas marzy jednak
o wielkiej sławie. Pewnego dnia jego pragnienia zaczynają się spełniać. Pomaga mu w tym
szczęśliwy zbieg okoliczności. Kiedy rybka
spotyka dwa rekiny, na jednego z nich spada
kotwica, natomiast drugi - sympatyczny Lenny
- okazuje się wegetarianinem. Mieszkańcy rafy
wierzą jednak, że to Oscar pokonał drapieżniki.
Zwykły pracownik myjni z dnia na dzień
zostaje bohaterem.

Horton Madec przyjeżdża do niewielkiego
miasta leżącego w stanie Nowy Meksyk.
Przekupuje miejscowego szeryfa, by
zgodził się zorganizować dla niego
polowanie na zagrożonego wyginięciem
muﬂona. Stróż prawa zwraca się w tej
sprawie do młodego, ale doświadczonego
przewodnika Bena. Ma on poprowadzić
przybysza do kanionu za miastem. W trakcie polowania dochodzi do wypadku.
Madec bez zastanowienia celuje w zarys
sylwetki ledwie widoczny z oddali.

Wtorek

horror sf, Niemcy, USA, 2008

Niedziela

WIESZ CO | NR 35/1.09.2020 r.

thriller, USA, 2014

Mark Hunter (Michael Douglas) jest cenionym
w środowisku prokuratorem okręgowym.
Chciałby jednak spróbować sił w polityce. Ze
względu na swoją popularność jest głównym
kandydatem na stanowisko gubernatora w nadchodzących wyborach. Tymczasem młody dziennikarz C.J. Nichols (Jesse Metcalfe) postanawia
lepiej przyjrzeć się sprawom prowadzonym
przez Huntera. Wkrótce odkrywa, że słynący
z wielkiej skuteczności w rozwiązywaniu spraw
prokurator często manipulował dowodami.
Dziennikarz rozpoczyna prywatne śledztwo.

Usta Usta
TVN

Ponad wszelką wątpliwość

Sobota

Środa

23:00

Czerwona królowa
serial obyczajowy, Rosja, Ukraina, 2015

Rok 1953, prowincjonalne miasto w Rosji. Zoja
dorasta w ubogiej rodzinie. Ojciec, inwalida
wojenny, jest alkoholikiem i ciągle urządza
awantury. Matka zarabia, sprzątając w fabryce.
Robi wszystko, by jej córka miała lepsze życie.
Podczas kolejnej domowej kłótni Zoja staje w jej
obronie. Uderza ojca, niechcący przyczyniając
się do jego śmierci. Matka bierze winę na
siebie i zostaje skazana. Dziewczyna jako córka
morderczyni jest prześladowana w miasteczku.
Pomimo tych przeciwności znakomicie zdaje maturę.

TVN

Czwartek

22:35

Błękitna fala II
dramat obyczajowy, RPA, USA, 2011

TVN

Dana (Sasha Jackson) zaraziła się pasją do
surfowania od nieżyjącej już matki. Całe dnie
poświęca na rozwijanie swojej pasji. Bogaty
ojciec (Gideon Emery) zapewnia jej dostanie
życie i wszelkie luksusy, choć nie jest w stanie
znaleźć z córką wspólnego języka. Pewnego
dnia osiemnastolatka odkrywa pamiętnik
matki i dowiaduje się o jej niespełnionym
marzeniu. Postanawia sama zmierzyć się z legendarnymi falami Jeﬀreys Bay. Ucieka z domu
i rozpoczyna wyprawę po RPA. Wkrótce pada
oﬁarą kradzieży.

Ile waży koń trojański?
ﬁlm komedia, Polska, 2008

Drugie małżeństwo Zoﬁi Albrecht-Radeckiej
ze scenarzystą Jakubem jest bardzo udane.
Wspólnie wychowują córkę pani psycholog
z pierwszego małżeństwa, 12-letnią Florentynę. W ostatni dzień 1999 r. kobieta obchodzi
40. urodziny. Podsumowując miniony czas,
ma żal do losu o to, że nie poznała wcześniej
swojej obecnej miłości. Następnego dnia
Zosia budzi się w rzeczywistości sprzed 13 lat,
w czasach schyłkowego PRL-u. U jej boku leży
pierwszy mąż, Darek, a Florki jeszcze nie ma
na świecie.
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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 na Jasnej
Górze
07:35 Misja w Afryce
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta
09:15 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
09:45 Okrasa łamie przepisy
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Błękitna Planeta. Seria II.
Na błękitnych wodach

04:50 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Anna Dymna - spotkajmy się - Maja Kapłon
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko - telenowela
dokumentalna TVP
14:00 Noce i dnie - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko

05:15 Uwaga!
- magazyn
05:35 Mango
- telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Misja ratunkowa
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
- program kryminalny
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień
z Polsat News
08:45 Malanowski i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Dzień, który zmienił
moje życie
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Dancing with
the Stars. Taniec z
Gwiazdami
22:15 Love Island.
Wyspa miłości
23:15 Zdrady

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:25 Zaginione Skarby
- „Ścięcie Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej”
- ﬁlm animowany
08:35 Teatr na ten czas
- Jarosław Cymerman
- felieton
08:45 Koło pióra - magazyn
09:10 Szkoła podstawowa
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Dom - serial TVP
12:35 Cheerleaderki
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Zakochaj się
w Polsce - magazyn
14:25 Brzezina - dramat,
prod. Polska, 1970
16:05 Piękności nocy
17:40 Dziewczyny do wzięcia
- ﬁlm TVP, prod. Polska
18:30 Informacje kulturalne
18:50 W piątą stronę świata
20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu

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
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

HORROR

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga - serial
Teleexpress
Jaka to melodia?
Klan
- telenowela TVP
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 57. KFPP w Opolu
- Opole na start
20:35 Piłka nożna
- Liga Narodów, 1.kolejka:
Holandia - Polska
22:40 57. KFPP w Opolu
- Od Opola do Opola
00:05 57. KFPP w Opolu
- Debiuty
15:00
15:15
15:35
16:05
17:00
17:25
18:00

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:45 Ponad wszelką
wątpliwość
- ﬁlm kryminalny,
prod. Wielka Brytania,
2009, reż. Peter Hyams,
wyk. Jesse Metcalfe,
Michael Douglas
22:40 Bez wyjścia
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, 1987, reż. Robert
Donaldson, wyk. Gene
Hackman, Sean Young
00:45 Bezpieczna przystań
- ﬁlm obyczajowy, prod.
USA, 2013, reż. Lasse
Hallström, wyk. Julianne
Hough, Josh Duhamel
02:50 Rozgrywka - ﬁlm
fabularny, prod. USA

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Harry Potter i kamień
ﬁlozoﬁczny - ﬁlm
przygodowy, USA, Wielka
Brytania, 2001, reż. Chris
Columbus, wyk. Daniel
Radcliﬀe, Rupert Grint,
Emma Watson, Richard
Harris, Maggie Smith,
Robbie Coltrane, Alan
Rickman, Ian Hart, Zoë
Wanamaker, John Hurt
23:25 Terminator II:
Dzień sądu
- ﬁlm S-F, USA, Francja,
1991, reż. James Cameron,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton,
Edward Furlong, Robert
Patrick
02:10 Kuba Wojewódzki
03:15 Uwaga! - magazyn
03:30 Noc magii

00:15 Osada
- horror prod. USA,
2004, reż. Shyamalan
M.Night, wyk. Hurt
William, Phoenix
Joaquin
Rok 1897. W odizolowanej
od świata osadzie
w Pensylwanii wszyscy
żyją w harmonii i spokojnym rytmie ciężkiej pracy.
Z pozoru to idylla, jednak
w lasach otaczających
miasteczko mieszkają
przerażające istoty. Ludzie
boją się nawet o nich
mówić.
02:40 Godzilla
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:05 Wieczór kinomana
- Niemiłość
- dramat,
prod. Rosja, Niemcy,
Belgia, Francja, 2017,
reż. Andriej Zwiagincew,
wyk. Maryana
Spivak
22:20 Muzyka
ﬁlmowa
- ﬁlm dokumentalny
00:05 Gomorra - serial
01:00 Teraz animacje!
- Samotność - ﬁlm
01:10 Teraz animacje!
- Boleś - ﬁlm
animowany
01:25 Informacje
kulturalne
01:35 Kino nocne - O jeden
most za daleko
- dramat

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
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 Kickboxer: Odwet
22:25 Kobiety maﬁi
01:05 Dom zły
03:20 Na wariackich
papierach
04:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur

TVN 7
04:55
05:55
07:15
08:10
11:05
11:40
11:55
12:55
13:50
14:50
15:50
16:50
17:20
17:50
19:00
20:00

Szkoła - obyczajowy
Mango telezakupy
Wiza na miłość
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Detektywi - program
kryminalny
Mango telezakupy
Szpital - program
obyczajowy
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
Ukryta prawda
Szkoła - obyczajowy
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Detektywi
- program kryminalny
Ślub od pierwszego
wejrzenia - program
Dziennik Bridget Jones
- ﬁlm komedia
FILM WOJENNY

22:05 Bękarty wojny
- ﬁlm wojenny,
prod. USA, Niemcy,
2009, reż. Quentin
Tarantino, wyk. Brad
PittMélanie Laurent,
Christoph Waltz, Eli
Roth, Michael Fassbender,
Diane Kruger, Daniel
Brühl, Til Schweiger
W okupowanej przez
nazistów Francji oddział
złożony z Amerykanów
żydowskiego pochodzenia
planuje zamach na Hitlera.
01:15 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:25 Noc magii
- program rozrywkowy
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom - magazyn
09:00 Sędzia Judy 10:00
Sekrety Sąsiadów 11:00
Pamiętniki z wakacji 12:00
STOP Drogówka - magazyn
13:00 Pamiętniki z wakacji
14:00 Wzór 16:00 Ryzykanci
17:00 Sędzia Judy 18:00
Policjantki i Policjanci
Dynamiczny, pełen zwrotów
i suspensu serial obyczajowy
opowiadający historię dwóch
oddziałów patrolujących
ulice współczesnego
Wrocławia. 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:10 Walkiria: Świt Czwartej
Rzeszy - thriller Akcja
rozpoczyna się w przeddzień
wydarzeń, jakie mogły
zmienić bieg historii u kresu
II wojny światowej. 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP 10
Lista Przebojów

TV Trwam
10:15 Dzieci Andersa 11:25
Śladami historii 11:30
Biegnę całym swoim sercem
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 W poszukiwaniu dowodów
13:20 100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 Wenezuela 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 Drogowskaz
16:50 100 cudownych miejsc
na świecie 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 Śladami historii
21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Rok w ogrodzie Extra
08:40 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
09:10 Pełnosprawni
09:35 I stanęło Trójmiasto
10:05 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:00 Siedmiu wspaniałych
- western
13:25 Fascynujący świat
- Sekrety najwyższych
wieżowców na świecie.
Ponad chmurami
14:15 Z pamięci - Jacek Woźniakowski - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:20 Cafe piosenka
05:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:50 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Enea Ironman Gdynia
11:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:35 Smaki świata po polsku
- magazyn
12:10 Gwiazdy w południe
- Tata - mama
- komedia, prod. USA,
1983, reż. Stanley Dragoti,
wyk. Michael Keaton,
Teri Garr
13:50 Enea Ironman
Gdynia
14:00 Familiada
- teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2020 - widowisko

SERIAL KRYMINALNY

KOMEDIA

14:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
prod. TVP
15:55 Postaw na milion
17:00 Teleexpress
17:30 Program rozrywkowy
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 57. KFPP w Opolu
- Festiwal, Festiwal!!!
- Złote Opolskie Przeboje
22:50 57. KFPP w Opolu
- Debiuty - ogłoszenie
wyników
23:20 57. KFPP w Opolu
- Odpowiednia pogoda
na szczęście czyli nadzieje
poetów
01:05 Koszmar
minionego lata
02:55 Noc Walpurgi - dramat,
prod. Polska, 2015

16:20 Jak zostać kotem
- komedia
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:35 Lajk!
20:00 Osaczeni
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1999,
reż. Jon Amiel, wyk. Sean
Connery, Catherine Zeta
Jones, Ving Rhames
22:00 Rozgrywka - ﬁlm fabularny, prod. USA, Francja,
2001, reż. Frank Oz
00:15 Pojedynek na pustyni
- thriller
01:55 Goldeneye
- ﬁlm sensacyjny
04:05 Zakończenie dnia

23
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TVN
04:55
05:15
07:25
08:00
11:30
12:55

14:55
16:25
17:00
18:00
19:00
19:45

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Wyjątkowe domy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
Mimzy:
Mapa czasu
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2007, reż. Robert
Shaye, wyk. Chris O’Neill,
Rhiannon Leigh Wrynn,
Joely Richardson, Timothy
Hutton, Rainn Wilson,
Michael Clarke Duncan
Top Model
House Hunters
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
36, 6 - obyczajowy
Fakty
Uwaga!
- magazyn

FILM PRZYGODOWY

20:00 Ant-Man
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2015, reż. Peyton
Reed, wyk. Paul Rudd,
Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll,
Bobby Cannavale, Anthony
Mackie
22:25 Dorwać Smarta
- ﬁlm komedia, USA, 2008,
reż. Peter Segal, wyk. Steve Carell, Anne Hathaway,
Dwayne Johnson, Alan
Arkin, Terence Stamp
00:50 Walentynki - ﬁlm horror,
USA, 2001, reż. Jamie
Blanks, wyk. Denise
Richards, David Boreanaz,
Marley Shelton, Jessica
Capshaw
02:50 Uwaga! - magazyn
03:10 Noc magii

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:00 Muppety
W czasie wakacji w Los
Angeles, największy fan
Muppetów Walter oraz
para jego przyjaciół - Gary
oraz Mary odkrywają
nikczemny plan nafciarza
Texa Richmana.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty Dom - Biedny
Dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:40 Rolnicy - Tak się żyje
u nas na wsi
14:40 Budowlańcy
15:10 Budowlańcy
15:40 Więzienie
17:45 Chłopaki
do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:05 Sami Swoi
21:55 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial, prod.
Wielka Brytania
08:20 Informacje kulturalne
08:35 Wstp do koncertu
08:50 16 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘78. Koncert Gwiazd
10:00 Dokument tygodnia
- Lubow
11:40 Nazywam się Cukinia
- ﬁlm animowany
12:55 Ikaria XB
- ﬁlm science ﬁction
14:30 Siedem czerwonych
róż, czyli Benek
Kwiaciarz o sobie
i o innych - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 1972, reż.
Jerzy Sztwiertnia
15:55 Koło pióra - magazyn
16:20 Retro kino - Służący
- dramat
18:15 Co dalej?
18:45 Freddie Mercury: The
King of Queen - ﬁlm

06:00 Na wariackich
papierach
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
prod. Polska
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:
Kobiety maﬁi 2

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Detektywi - program
kryminalny
08:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:40 Hotel Paradise
12:40 Zakochani
po uszy - serial
13:40 Psy i koty: Odwet
Kitty - ﬁlm przygodowy,
USA, Australia, 2010, reż.
Brad PeytonBrad Peyton,
wyk. James Marsden, Nick
Nolte, Christina Applegate,
Katt Williams, Bette
Midler, Neil Patrick Harris,
Wallace Shawn, Roger
Moore, Joe Pantoliano,
Chris O’Donnell, Michael
Clarke Duncan
15:20 Głupi i głupszy
- ﬁlm komedia, USA, 1994,
reż. Peter Farrelly, wyk.
Jim Carrey, Jeﬀ Daniels

06:00 Kudłaty i Scooby Doo na
tropie 06:30 Dzielna Mysz
06:45 Ryzykanci 09:15
Galileo 11:25 Dinozaur - ﬁlm
prod. USA, 2000 Jest to
opowieść o dinozaurach,
które muszą stawić
największemu wyzwaniu
swego życia. Podczas trudnej
i niebezpiecznej wędrówki
w poszukiwaniu obﬁtującej
w wodę i pożywienie
doliny odkrywają, że dzięki
odwadze, lojalności i nadziei
mogą pokonać największe
trudności i przeszkody.
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo 20:00 Święty
21:00 Wspaniali ludzie 21:30
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 23:40 Selﬁe ﬁlm prod. Rosja, 2018, reż.
Khomeriki Nikolay 02:00
STOP Drogówka - magazyn
03:05 Interwencja

FILM SENSACYJNY

FILM FABULARNY

THRILLER

FILM PRZYGODOWY

23:55 Niezniszczalni 2
- ﬁlm sensacyjny
Lider Barney Ross,
specjalista od walki wręcz
Yin Yang, nożownik Lee
Christmas, nieobliczalny
Gunnar Jensen - otrzymują
zadanie od agenta CIA,
Churcha. Mają udać się
do Albanii i przechwycić
pewien obiekt ze strąconego samolotu. Na miejscu
grupa wpada w pułapkę
przemytnika broni Jeana
Vilaina, który uprowadza
i morduje Billy’ego the
Kida, najmłodszego
członka Niezniszczalnych.
Kompani postanawiają
się zemścić.
02:10 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

20:00 Bilet do kina
- Planetarium
- ﬁlm fabularny,
prod. Belgia, Francja,
2016, reż. Rebecca
Zlotowsky
22:00 Queen Live in Rio
23:10 Seans kultowy
- Studnia i wahadło
- prod. USA, 1961,
reż. Roger Corman,
wyk. Barbara Steele
00:40 Wieczór kinomana
- Niemiłość - dramat,
prod. Rosja, Niemcy,
Belgia, Francja, 2017
02:45 Ostatnia fala - dramat,
prod. Australia, 1977
04:15 Freddie Mercury:
The King of Queen
- ﬁlm dokumentalny
05:15 Teledysk

22:50 Krwawa zemsta
Cain traﬁa do więzienia
przez szemrane
interesy brata. Kiedy
dowiaduje się o śmierci
matki, postanawia uciec
z zakładu i wziąć odwet
na ludziach, przez których
„siedział”.
00:40 Everly
02:20 Na wariackich
papierach
03:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:20 Menu na miarę
04:40 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:05 Dyżur - serial
dokumentalny

17:40 Piotruś: Wyprawa
do Nibylandii
- ﬁlm przygodowy,
Australia, USA, Wielka
Brytania, 2015, reż.
Joe Wright, wyk. Hugh
Jackman, Levi Miller
20:00 Saga Zmierzch:
Księżyc w nowiu
- ﬁlm horror, USA, 2009,
reż. Chris Weitz, wyk.
Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor Lautner,
Elizabeth Reaser
22:40 Bez smyczy - ﬁlm komedia, USA, 2011, reż. Bobby
Farrelly, Peter Farrelly,
wyk. Owen Wilson
00:55 Dracula: Historia
nieznana - ﬁlm
przygodowy
02:50 Noc magii

TV Trwam
09:45 Drogowskaz 10:00 Informacje dnia 10:15 Retrospekcja 10:20 Święty na każdy
dzień 10:25 Śladami historii
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 XII Dziękczynienie
w Rodzinie 19:00 Kartka
z kalendarza - Powstanie
Warszawskie 1944
19:05 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 19:10
Ocalić od zapomnienia 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Katecheza ks. bp. Antoniego
Długosza 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Śladami
historii 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia 22:00
Mojżesz - 10 przykazań
22:50 100 cudownych miejsc

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

6 września

TVP 1

TVP 2

04:40 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
- Dług bez terminu spłaty
07:00 Kalkuta Matki Teresy
- ﬁlm dokumentalny
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
- magazyn
09:05 Prywatne życie zwierząt - Maczo w zwierzęcej
skórze - reportaż
09:35 Las bliżej nas
10:05 Między ziemią
a niebem
11:00 Święto Dziękczynienia
za Plony
13:45 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody
14:15 Z pamięci - Janusz
Odrowąż - Pieniążek
- felieton
14:25 Weterynarze z sercem
14:55 Postaw na milion

05:15 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Enea Ironman Gdynia
11:30 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:40 Gwiazdy w południe
- Major Dundee
- western, prod. USA,
1965, reż. Sam Peckinpah,
wyk. Charlton Heston,
Richard Harris
13:45 Enea Ironman Gdynia
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Eurowizja Junior 2020
16:20 Przyjaciele na zawsze
17:05 Jutro należy do nas
18:00 Panorama

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
- serial obyczajowy
18:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:05 57. KFPP w Opolu
- Majewska & Korcz
okrągłe 45
20:50 57. KFPP w Opolu
- Premiery
22:30 57. KFPP w Opolu
- Cisza jak ta - muzyka
Romualda Lipki
00:20 Ondine - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA
02:15 Zanim się rozstaniemy
- ﬁlm obyczajowy
03:55 Jaka to melodia?

18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Pojedynek
na pustyni
- thriller, prod. USA,
2014, reż. Jean - Baptiste
Leonetti, wyk. Michael
Douglas, Jeremy Irvine
21:40 Kino bez granic
- Na zakręcie - ﬁlm
fabularny, prod. USA, 2019
23:10 Lekkoatletyka
- XI Memoriał Kamili
Skolimowskiej - Chorzów
23:50 Osaczeni - ﬁlm sensacyjny, prod. USA, 1999
01:50 Warszawa
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2003
03:45 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:55
05:15
07:25
07:55
08:00
11:30
12:10
13:10

15:45

19:00
19:45
20:00
21:30

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Co za tydzień
- magazyn
Kamperem
przez Świat
Ant-Man
- ﬁlm przygodowy, USA,
2015, reż. Peyton Reed,
wyk. Paul Rudd
Harry Potter i kamień
ﬁlozoﬁczny - ﬁlm
przygodowy, USA, Wielka
Brytania, 2001, reż. Chris
Columbus, wyk. Daniel
Radcliﬀe, Rupert Grint,
Emma Watson, Richard
Harris, Maggie Smith
Fakty
Uwaga! - magazyn
MasterChef
Usta Usta - serial

FILM SENSACYJNY

22:30 Kryjówka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, RPA, Japonia,
2012, reż. Daniel Espinosa,
wyk. Denzel Washington,
Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson
Podczas transakcji
w RPA międzynarodowy
przestępca - były
oﬁcer operacyjny Tobin
Frost - wpada w ręce
amerykańskich agentów.
Miejsce, gdzie jest
przetrzymywany, zostaje
zaatakowane.
00:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
01:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:00 Tarzan
09:50 Dzwonnik z Notre Dame
Trzy zabawne gargulce:
Victor, Hugo i Laverne
zachęcają nieśmiałego
Quasimodo do opuszczenia bezpiecznej wieży.
Chłopak wyrusza na
poszukiwanie pierwszej
prawdziwej przyjaciółki
i poznaje cygańską
piękność Esmeraldę.
11:45 Rybki z ferajny
Oscar pracuje na myjni
wielorybów, gdzie jest
podrzędnym skrobaczem
języków. Ma wiele długów
i mieszka na samym
dnie Rafy Koralowej.
Niepozorne rozmiary nie
przeszkadzają mu jednak
w marzeniach o wielkiej
sławie.
13:40 Ninja Warrior Polska

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
z Siemiatycz - relacja
08:25 Wstęp do koncertu
08:40 15 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘77 - Koncert laureatów
- koncert
10:25 Siedmiu wspaniałych
- western, prod. USA,
1960, reż. John Sturges,
wyk. Yul Brynner
12:50 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
13:25 Zdrowie - komedia,
prod. USA, 1980,
reż. Robert Altman,
wyk. Lauren Bacall
15:10 Zaginione Skarby
- „Portret młodzieńca”
15:25 Teatr Bolszoj - Coppelia balet, prod. Francja, 2018
17:15 Niedziela z...
Haliną Kunicką
19:00 Niedziela z...Haliną
Kunicką - Co się stało?

05:55 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
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.
09:45 Żandarm się żeni
11:35 Czy to ty, czy to ja?
13:40 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Trzy piórka
14:55 Robin Hood:
Książę złodziei
17:50 Asterix i Obelix:
Misja Kleopatra
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Mechanik: Konfrontacja
22:00 Angielska robota
00:10 Połączenie

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:05 Hotel Paradise
12:05 Zakochani
po uszy - serial
12:40 Ślub od pierwszego
wejrzenia
13:40 Głupi i głupszy II: Kiedy
Harry poznał Lloyda
- ﬁlm komedia, USA, 2003,
reż. Troy Miller, wyk. Derek
Richardson, Eric Christian
Olsen, Rachel Nichols,
Cheri Oteri, Luis Guzman,
Mimi Rogers
15:25 Piotruś: Wyprawa
do Nibylandii
- ﬁlm przygodowy,
Australia, USA, Wielka
Brytania, 2015, reż. Joe
Wright, wyk. Hugh Jackman, Levi Miller, Garrett
Hedlund

06:00 Kudłaty i Scooby Doo
07:00 Ryzykanci 09:00 Dinozaur Jest to opowieść o dinozaurach, które muszą stawić
największemu wyzwaniu
swego życia. Podczas trudnej
i niebezpiecznej wędrówki
w poszukiwaniu obﬁtującej
w wodę i pożywienie
doliny odkrywają, że dzięki
odwadze, lojalności i nadziei
mogą pokonać największe
trudności i przeszkody.
10:50 Galileo 12:55 Gwiazdy
Kabaretu 13:55 Wspaniali
ludzie 14:35 Son of a Rich
16:55 Nie można pocałować
panny młodej 19:00 Galileo
20:00 Święty 21:00 Rycerz Króla
Artura. W drodze do zamku
Camelot orszak narzeczonej
króla, Ginewry zostaje
zaatakowany przez wojsko
Malaganta. 23:45 Pan Wypadek 02:00 Śmierć na talerzu
03:05 Interwencja

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM FABULARNY

SERIAL KOMEDIOWY

KOMEDIA

15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaretowa Moc
Przebojów – Wracamy
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
23:10 Udając gliniarzy
Miller i Ryan O’Malley są
przyjaciółmi od dziecka.
Justin pracuje w ﬁrmie
zajmującej się produkcją
gier wideo, Ryan, kiedyś
gwiazd drużyny futbolowej, nie może znaleźć
stałej pracy.
01:30 Wujaszek Eddie
03:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

20:10 Dzień Szakala
- ﬁlm fabularny,
prod. Wielka Brytania,
1973
22:40 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
23:15 Dokument.pl
- Dziennik Obserwatora
00:30 Bilet do kina
- Planetarium
- ﬁlm fabularny,
prod. Belgia, Francja, 2016
02:20 Kino nocne
- Błękitna nuta
- dramat, prod. Francja,
Niemcy, 1990
04:30 Nadzwyczajny Koncert
Małgorzata Walewska
i Motion Trio - koncert
05:10 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

02:05 Na wariackich
papierach
- serial komediowy
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
03:05 Zobacz to!
Blok powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
prod. USA

17:50 Kawaler
- ﬁlm komedia,
USA, 1999, reż. Gary
Sinyor, wyk. Chris O’Donnell, Renée Zellweger,
Artie Lange, Edward
Asner, Hal Holbrook,
James Cromwell, Marley
Shelton, Peter Ustinov,
Katherine Towne, Mariah
Carey, Jennifer Esposito,
Brooke Shields
20:00 Transformers - ﬁlm
przygodowy, USA, 2007,
reż. Michael Bay, wyk. Shia
LaBeouf, Megan Fox
23:00 Dziennik Bridget Jones
- ﬁlm komedia
01:05 Bokser
- ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2011
03:10 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:35
Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa 11:30
Przyjaciele i bohaterowie
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:00 Eksodus
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Zostań
Żołnierzem RP 17:15 Święty
na każdy dzień 17:20 100
cudownych miejsc na świecie
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 Śladami historii 21:00
Apel Jasnogórski

24
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:45 Kasta
09:20 Ta jedyna - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca
- magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:50 Program katolicki
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Uzdrowisko - telenowela
dokumentalna TVP
14:05 Coś dla Ciebie
- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan
- telenowela TVP
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - Liga
Narodów: Bośnia i Hercegowina - Polska
22:55 Świat bez ﬁkcji
24:00 Królowie życia
02:05 Warto rozmawiać
03:10 Koszmar
minionego lata

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Czym chata bogata!
- komedia obyczajowa,
prod. Francja, 2017
22:25 Tajemnice Majorki - serial, prod. Wielka Brytania,
2019
23:25 American Honey
- ﬁlm obyczajowy
02:15 Warto kochać - serial
03:10 Na zakręcie
- ﬁlm fabularny
04:40 Zakończenie

TVN
04:50
05:05
05:35
05:45
07:00
08:00
11:30
12:15
13:15
14:15
15:25
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:35
19:45
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Mango - telezakupy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Misja ratunkowa
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital
Detektywi
Wyjątkowe domy
Fakty po południu
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! koronawirus
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:16 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Hellboy II:
Złota armia
- ﬁlm przygodowy,
USA, Niemcy, 2008,
reż. Guillermo Del Toro,
wyk. Ron Perlman, Selma
Blair, Doug Blair, Seth
MacFarlane, Luke Goss,
John Hurt
00:00 Chyłka-Kasacja
- serial inne, Polska
01:05 Co za tydzień
- magazyn
01:40 Zabójcza broń
- serial, USA
02:40 Uwaga!
- magazyn
03:00 Noc magii

7 września
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POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial, prod.
Wielka Brytania
08:30 Co dalej? - program
publicystyczny
09:05 Dziewczyny do wzięcia
- ﬁlm TVP, reż. Janusz
Kondratiuk, wyk. Jan
Mateusz Nowakowski,
Jan Stawarz, Ewa
Szykulska, Ewa Pielarz,
Regina Regulska, Zbigniew
Buczkowski, Jadwiga Chojnacka, Jan Himilsbach, Iga
Cembrzyńska, Stanisław
Mikulski
10:00 Reżyserzy - John Huston
- cykl dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018
11:00 Dom - serial TVP
12:50 Na kredyt
- ﬁlm obyczajowy
13:30 Dzika Muzyka - Tańce,
hulanki, swawole
14:00 Dżem - ﬁlm dokumentalny, reż. Petro Aleksowski

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 Kobra - oddział
specjalny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes

04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango telezakupy
07:15 Przepis na życie - serial
obyczajowy, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Detektywi
- program kryminalny
11:40 Mango telezakupy
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:50 Szkoła
- obyczajowy
16:50 Detektywi
- program kryminalny
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial
20:00 Hotel Paradise

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:00 Sekrety
Sąsiadów 11:00 Pamiętniki
z wakacji W każdym odcinku
widzowie poznają historie
grupy przyjaciół, którzy spędzają wakacje w egzotycznych miejscach na południu
Europy. W czasie wakacyjnej
przygody wszystko może się
zdarzyć!
12:00 STOP Drogówka 13:00
Pamiętniki z wakacji - serial
14:00 Wzór 16:00 Ryzykanci
17:00 Sędzia Judy 18:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy prod. Polska
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Supremacja 23:50
Śmierć na 1000 sposobów
00:20 Spadkobiercy 01:20
Śmierć na 1000 sposobów
01:50 Galileo 02:50
SuperLudzie

FILM SENSACYJNY

KOMEDIODRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

20:05 MEGA HIT
- Uprowadzona 2
Bryan Mills to
emerytowany agent CIA,
któremu albańscy
gangsterzy porwali
córkę Kim. Po tym,
jak ją uwolnił, udało mu
się po latach starań nawiązać z nią bliski kontakt.
Zaczął też ją intensywnie
szkolić, aby radziła sobie w
sytuacjach zagrożenia.
22:05 Love Island.
Wyspa miłości
23:10 Zdrady
00:10 Wpół do śmierci
02:15 W chmurach
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

14:55 Pułkownik
Kwiatkowski
- komediodramat,
prod. Polska
17:10 Kurara - dramat
18:30 Informacje kulturalne
19:00 W piątą stronę świata
- serial TVP
20:00 57. KFPP w Opolu
21:05 Informacje kulturalne
21:25 57. KFPP w Opolu
00:05 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
00:40 Żelazna klasyka
- Windą na szafot - ﬁlm
fabularny, prod. Francja,
1958, reż. Louis Malle,
wyk. Jeanne Moreau
02:15 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
02:35 Dzień Szakala
- ﬁlm fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Cena powrotu
21:55 Krwawa zemsta
Cain traﬁa do więzienia
przez szemrane interesy
brata.
23:30 Dom zły
01:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
02:45 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

21:00 Kiler
- ﬁlm komedia, Polska,
1997, reż. Juliusz Machulski, wyk. Cezary Pazura,
Janusz Rewiński, Jerzy
Stuhr, Katarzyna Figura,
Małgorzata Kożuchowska,
Jan Englert
23:15 Saga Zmierzch:
Księżyc w nowiu
- ﬁlm horror,
prod. USA, 2009,
reż. Chris Weitz,
wyk. Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Taylor
Lautner, Elizabeth Reaser,
Peter Facinelli, Michael
Sheen, Ashley Greene
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Śladami historii 11:30
Przyroda w Obiektywie
11:45 Kolory Świętości
11:50 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
14:30 Pan Zygmunt najstarszy
ministrant w Polsce 15:05
Człowiek orkiestra 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria
polskie 16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 17:25 Święty
na każdy dzień 17:30 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 Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Śladami historii 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

8 września

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:45 Kasta
09:20 Ta jedyna - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce

05:20 Cafe piosenka
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:45 Armenia i Etiopia
- śladami chrześcijaństwa
- reportaż
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Uzdrowisko - telenowela
dokumentalna TVP
14:15 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Misja ratunkowa
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan
- telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów - zapowiedź
21:00 Prog. publicystyczny
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
00:05 Bunt na Bounty

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Uzdrowisko - telenowela
dokumentalna TVP
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Czerwona królowa
- ﬁlm fabularny
22:55 Ludzkie historie
24:00 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
00:55 Rodzinka.pl - serial
01:25 Paradoks - serial

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:16 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
prod. Polska
Losy siedmiu byłych
wychowanków domu
dziecka oraz ich najbliższych.
20:55 Milionerzy
21:30 Chyłka-Kasacja
- serial inne, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
- talk show
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 36, 6 - obyczajowy
01:05 Nie z tego świata
- serial, USA
02:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Ninja Warrior Polska
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
23:10 Zdrady
FILM AKCJI

00:10 Eagle Eye
23-letni były student
Stanford University, pracuje jako asystent w punkcie
ksero. Pewnego dnia
otrzymuje wiadomość
od rodziców, że jego brat
bliźniak Ethan, oﬁcer sił
powietrznych USA, zginął
w wypadku samochodowym. Po powrocie z
pogrzebu Jerry odkrywa
na koncie bankowym
751 tysięcy dolarów, a w
wynajętym mieszkaniu
prawdziwy arsenał broni.
02:45 Grand Budapest
Hotel
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe
- serial, prod. Wielka
Brytania, 1990
08:25 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:50 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
09:35 Kurara - dramat
11:00 Dom - serial TVP
12:50 Imperatyw - profesor
Mieczysław Tomaszewski
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Tomasz Wolski
13:30 Rok 2020
- cykl dokumentalny
14:00 Pathe kontra
Gaumont - ﬁlm
dokumentalny
15:05 Lekcje pana Kuki - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
Austria, 2007, reż. Dariusz
Gajewski, wyk. Łukasz
Garlicki, August Diehl,
Nadia Cameron - Blakey,
Andrzej Grabowski

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
16:00 Rodzinny interes

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:50 Walkabout
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
1971, reż. Nicolas Roeg
18:30 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
- Pamięć i tożsamość
18:45 W piątą stronę świata
- serial TVP
20:00 Lekkie obyczaje
- Honorowy obywatel
- ﬁlm obyczajowy
22:05 Kazimierz Malewicz
- historia nieznana
23:45 Co dalej? - program
publicystyczny
00:25 Fresk - widowisko
01:40 Fortepian
- ﬁlm fabularny,
prod. Australia
03:35 Kino nocne - Daleko
od nieba - dramat

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Jestem zemstą
21:50 Kickboxer: Odwet
Kurt zostaje porwany
i traﬁa do więzienia
w Tajlandii. Jedyną
szansą na odzyskanie
wolności jest walka
z bezwzględnym Mongkutem.
00:15 Uwięziona w mroku
01:50 Na wariackich
papierach
02:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Na
jedwabnym szlaku
03:30 Na jedwabnym szlaku
04:35 Z archiwum policji
05:00 Nash Bridges - serial

TVN 7
04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango telezakupy
07:15 Przepis na życie
- serial obyczajowy
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Detektywi
- program kryminalny
11:40 Mango telezakupy
11:55 Szpital
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:50 Szkoła - obyczajowy
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani po uszy
17:50 Detektywi
- program kryminalny
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy - serial
20:00 Hotel Paradise
FILM SENSACYJNY

21:00 Wrogowie publiczni
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2009, reż. Michael
Mann, wyk. Christian
Bale, Johnny Deep, Marion
Cotillard, Stephen Graham,
David Wenham, Stephen
Dorﬀ
23:55 Milion sposobów,
jak zginąć
na Zachodzie
- ﬁlm western,
USA, 2014, reż. Seth
MacFarlane, wyk. Seth
MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Liam
Neeson, Giovanni Ribisi,
Neil Patrick Harris, Sarah
Silverman, Christopher
Hagen, Wes Studi
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy Judy Sheindlin,
emerytowana sędzina
z Nowego Jorku, rozstrzyga
drobne sprawy cywilne.
10:00 Sekrety Sąsiadów - serial obyczajowy prod. Polska
11:00 Pamiętniki z wakacji
12:00 STOP Drogówka 13:00
Pamiętniki z wakacji - serial
obyczajowy prod. Polska
14:00 Wzór 16:00 Ryzykanci
17:00 Sędzia Judy 18:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy prod. Polska
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Ostatni posterunek
Z niewyjaśnionych przyczyn
Ziemia, z wyjątkiem niewielkiego obszaru w Europie
Wschodniej, pogrąża się
w ciemności. 00:20 Śmierć
na 1000 sposobów 00:50
Spadkobiercy 01:50 Galileo

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Sanktuaria polskie 12:40
Próba wiary. Matka Teresa
z Kalkuty 13:25 Święty na
każdy dzień 13:30 Msza
Święta 14:30 Oratorium
średniowieczne 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop Młodych
16:50 Pocztówka z Indii
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 niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to
potraﬁ 19:45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Śladami
historii 21:00 Apel

25
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POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:45 Kasta - serial
09:20 Ta jedyna - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Magiczna Islandia
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:55 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Pożyteczni.pl - magazyn
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:25 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Uzdrowisko
14:15 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Misja ratunkowa
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi - program
kryminalny
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który
zmienił moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Kabaret na dobry
wieczór. Paranienormalni Show
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
23:10 Zdrady

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:35 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:15 Życie za życie. Maksymilian Kolbe - dramat,
prod. Polska, Niemcy,
1990, reż. Krzysztof Zanussi, wyk. Christopher Waltz,
Artur Barciś, Gustaw Lutkiewicz, Krzysztof Zalewski,
Andrzej Szczepkowski,
Krzysztof Kowalewski,
Jerzy Stuhr, Franciszek
Pieczka, Jan Peszek,
Agnieszka Krukówna
11:00 Dom - serial TVP
12:45 Vive le Cinematograph!
- dokumentalny
13:30 Księga Przestrzeni
- Mieszkać inaczej
14:10 Którędy po sztukę
14:35 Statyści - komedia,
prod. Polska, 2006,
reż. Michał Kwieciński

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
12:00 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
20:00 Bóg zemsty

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

FILM KRYMINALNY

15:35 Gra słów.
Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test o Klimacie
22:30 Historia bez tajemnic
- Ostatni Bój - ﬁlm
dokumentalny
23:40 Zaginiony syn - ﬁlm
fabularny, prod. USA
01:15 Okupowani - serial
02:10 Wojsko - polskie.pl
02:30 Terytorialsi - magazyn

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:40 Kulisy seriali
Na dobre i na złe
i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks
- Dzień w Middleton komedia, prod. USA, 2013,
reż. Adam Rodgers, wyk.
Andy Garcia, Vera Farmiga,
Taissa Farmiga
00:20 Doktor Foster - serial
01:30 Odnaleziony walc
- ﬁlm dokumentalny
02:35 Trzeci oﬁcer - serial
sensacyjny TVP
03:25 Zakończenie dnia

20:16 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Top Model
- program rozrywkowy
prod. Polska
23:00 Błękitna fala II
- ﬁlm obyczajowy, USA,
RPA, 2011, reż. Mike Elliott, wyk. Sascha Jackson,
Elizabeth Matis, Ben
Milliken, Sharni Vinson,
Chris Fisher
01:20 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:15 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

00:25 Boski żigolo
Zwariowana komedia,
w której Rob Schneider
wciela się w postać
dobrodusznego
i naiwnego Deuce Bigalow
z Los Angeles, którego
głównym zajęciem jest
czyszczenie akwariów.
Pewnego dnia poznaje
sławnego i bogatego żigolaka Antoine’a Laconte’a
. Światową sławę stać
na drogie samochody,
piękne kobiety i wszystkie
zachcianki. Antoine’a musi
jednak wyjechać.
02:10 Wyobraź sobie
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:40 Wałkonie
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, Włochy,
1953, reż. Federico Fellini
18:30 Informacje kulturalne
18:50 W piątą stronę świata
- serial TVP
20:00 Na wschód
od Hollywood
- Rozważna
i romantyczna
- ﬁlm fabularny
22:25 Więcej niż ﬁkcja
- Komedia to nie zabawa
23:55 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
00:35 Lekkie obyczaje - Honorowy obywatel - ﬁlm
02:35 Scena Klasyczna
03:10 Informacje kulturalne
03:15 Kino nocne - Królewicz
Olch - dramat

22:05 Angielska robota
- ﬁlm kryminalny
Film oparty na prawdziwych wydarzeniach
przedstawiających kulisy
legendarnego napadu na
londyński bank przy Baker
Street z 1971 roku.
00:25 Życzenie śmierci 2
02:00 Na wariackich
papierach
- serial komediowy
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:45 Przypadki Cezarego P.
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

TVN 7
04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango
telezakupy
07:15 Wiza na miłość
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Detektywi
11:40 Mango telezakupy
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:50 Szkoła - obyczajowy
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani
po uszy - serial
17:50 Detektywi - program
kryminalny
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
20:00 Hotel Paradise
KOMEDIA

21:00 Lepiej późno
niż później
- ﬁlm komedia,
USA, 2003, reż. Nancy
Meyers, wyk. Jack Nicholson, Diane Keaton,
Keanu Reeves, Frances
McDormand, Amanda
Peet, Jon Favreau, Rachel
Ticotin
23:35 Gruby i chudszy II:
Rodzina Klumpów
- ﬁlm komedia, USA,
2000, reż. Peter Segal,
wyk. Eddie Murphy, Janet
Jackson, Larry Miller, John
Ales, Richard Gant
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:00 Sekrety
Sąsiadów 11:00 Pamiętniki
z wakacji 12:00 STOP
Drogówka
13:00 Pamiętniki z wakacji
14:00 Wzór 16:00 Ryzykanci
17:00 Sędzia Judy 18:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:40
Coś - horro s-f Przypadkowe
odkrycie pozaziemskiej
formy życia doprowadza
do tragicznych wydarzeń
w norweskiej stacji polarnej
na Antarktyce.
23:45 Śmierć na 1000 sposobów
01:15 STOP Drogówka
- magazyn prod. Polska
02:15 Graﬃti 02:25 Disco
Polo Life - program rozrywkowy prod. Polska 03:25 TOP
10 Lista Przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 11:00 Podróż
na Polinezję 11:15 Chingola
11:25 Śladami historii 11:30
100 cudownych miejsc na
świecie. Maroko: Miasto
Marakesz 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Dar nadziei 13:00 Mała
Nellie od Świętego Boga
13:30 Msza Święta 14:30
Geniusz Stworzenia 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

10 września

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Coś dla Ciebie
07:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- felieton
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta
09:15 Ta jedyna - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce

04:50 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:45 Operacja Zdrowie
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Uzdrowisko - telenowela
dokumentalna TVP
14:10 Na dobre i na złe
- serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Misja ratunkowa
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
- program kryminalny
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
23:10 Zdrady

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:25 Informacje kulturalne
08:35 Zaginione Skarby
- „Mistrz i Katarzyna”
08:45 Studio Kultura
09:00 Wałkonie
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, Włochy
11:00 Dom - serial TVP
12:40 Ciemnego pokoju
nie trzeba się bać
- ﬁlm krótkometrażowy
13:30 Za młodzi na śmierć
- John Belushi
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Niemcy, 2012,
reż. Jobst Knigge
14:30 Informacje kulturalne
14:45 Damy z Lasku Bulońskiego - dramat
16:20 Blanka - dramat
17:45 Księga Przestrzeni
- Piony i poziomy edukacji
18:20 Którędy po sztukę
18:30 Teatr na ten czas

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
Każdy kolejny odcinek
to odrębna tematyka. W
każdym z nich nie brakuje
“zabójczej prędkości”,
efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu,
przedstawianego przez
bohaterów. Chcą, aby
zawsze na pierwszym miejscu stała sprawiedliwość.
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:50 Prog. publicystyczny
00:55 Tanie Dranie

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko - telenowela
dokumentalna TVP
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton
20:45 Filmowe czwartki
- Pełnia życia - ﬁlm
22:55 Jutro nie umiera nigdy
- ﬁlm sensacyjny
01:05 Dzień w Middleton
komedia
02:55 Midnight Sun
- serial kryminalny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:16 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Ile waży koń trojański?
- ﬁlm komedia, Polska,
2008, reż. Juliusz Machulski, wyk. Ilona Ostrowska,
Maciej Marczewski, Robert
Więckiewicz
01:05 Kac Vegas - ﬁlm komedia,
USA, Niemcy, 2009, reż.
Todd Phillips, wyk. Bradley
Cooper, Ed Helms, Zach
Galiﬁanakis, Justin Bartha,
Heather Graham, Sasha
Barrese
03:25 Uwaga! - magazyn
03:45 Noc magii

00:10 Ojciec panny młodej 2
Druga część zabawnych
perypeti Georga Banksa
i jego rodziny. George,
często powtarza, że nienawidzi zmian. Tymczasem
całe jego życie po raz drugi
zostaje wywrócone do
góry nogami. Na początku
wszystko już zaczęło się
układać dobrze. Córka
wyszła szczęśliwie za mąż,
młodszy syn świetnie
się uczy i nie sprawia
większych kłopotów
wychowawczych.
02:20 Gwiazd naszych
wina
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

18:45 Duma i uprzedzenie
- serial, prod. Wielka
Brytania, 1995, reż. Simon
Langton, wyk. Colin Firth,
Jennifer Ehle, Alison
Steadman
20:00 Kobra - Umarły zbiera
oklaski - spektakl teatralny, prod. Polska, 1972,
reż. Andrzej Zakrzewski
21:10 Koło pióra
- magazyn
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp
do ﬁlmu
21:30 Czwartkowy klub ﬁlmowy - Działa Navarony
00:15 Rawa Blues Festival s.II
- J. J. Grey & Mofro
- Rawa Blues Festival
01:10 Teatr na ten czas
- Andrzej Mastalerz

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Pokojówka
na Manhattanie
Kandydat na senatora
przez pomyłkę bierze
pokojówkę za gościa
ekskluzywnego hotelu,
w którym się zatrzymał.
Zauroczona nim kobieta
nie ma odwagi wyprowadzać go z błędu.
22:10 Latynoski ogier
00:20 Krzyk
02:50 Na wariackich
papierach
03:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
04:40 Z archiwum policji

TVN 7
04:55
05:55
07:15
08:10
11:05
11:40
11:55
12:55
13:50
14:50
15:50
16:50
17:20
17:50
19:00
19:30
20:00

Szkoła - obyczajowy
Mango telezakupy
Wiza na miłość
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Detektywi
- program kryminalny
Mango telezakupy
Szpital - program
obyczajowy
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szkoła - obyczajowy
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Detektywi - program
kryminalny
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Hotel Paradise
KOMEDIA

21:00 Gruby i chudszy II:
Rodzina Klumpów
- ﬁlm komedia, USA, 2000,
reż. Peter Segal, wyk.
Eddie Murphy,
Janet Jackson, Larry Miller,
John Ales
Klump postanawia
się ożenić. Plany
profesora psuje powrót
jego alter ego.
23:15 Transformers
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2007, reż. Michael
Bay, wyk. Shia LaBeouf,
Megan Fox, Josh Duhamel,
Tyrese GibsonRachael
Taylor, Anthony Anderson,
Jon Voight, John Turturro
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:00 Sekrety
Sąsiadów
11:00 Pamiętniki z wakacji
12:00 STOP Drogówka
13:00 Pamiętniki z wakacji.
Skandale, zdrady, romanse
i nieoczekiwane zwroty akcji,
które trzymają w napięciu
aż do ostatniej minuty!
Hiszpania, Majorka, Rimini,
Gran Canaria i Teneryfa
- czyli wakacyjne przygody
serwowane na ekranie
w profesjonalnej i kuszącej
oprawie. 14:00 Wzór 16:00
Ryzykanci 17:00 Sędzia Judy
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
prod. Polska 20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 21:40 The
Hurt Locker. 00:25 Śmierć na
1000 sposobów 01:25 STOP
Drogówka

TV Trwam
09:30 Regał 10:00 Informacje
dnia 10:15 Rozmowy
niedokończone 11:25 Myśląc
Ojczyzna 11:35 Przyroda
i ludzie 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Po stronie prawdy
12:50 Filmowe życiorysy.
Naznaczona przez Boga
- Myrna Nazzour 13:25 Święty na każdy dzień 13:30 Msza
Święta 14:30 Niebieskooki
Anioł 15:20 Zambia 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 Duszpasterz
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:00 Msza
Święta 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Śladami historii 21:00 Apel
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Fot. użyczone (Dawid Wójcikowski)

» Kibice bardzo pomogli Górnikowi opuścić w sezonie
2013/2014 koszykarską prowincję, jaką była III liga

Dekada pod koszem:
rozdział czerwony (2)
W tym roku mija dziesięć lat od powstania Stowarzyszenia Górnik
Wałbrzych 2010, które kieruje biało-niebieskimi koszykarzami. O długiej sportowej podróży, z samego dna aż do wygrania 1 ligi, rozmawialiśmy z Ryszardem Burdkiem, członkiem zarządu stowarzyszenia.

Jesteśmy dalej w rozdziale czerwonym. To kolor,
który może oznaczać romantyczną miłość, ale i gorzkie rozczarowanie. Latem 2012 działacze Górnika i
KK Wałbrzych dokonali fuzji, planując romantyczną
odbudowę lokalnego basketu w skali krajowej. Mło-

Czeskie testy koszykarzy

Trwają przygotowania Górnika Trans.eu Wałbrzych do
nowego sezonu w Suzuki 1 lidze. Za biało-niebieskimi dwa
sparingi w Czechach, z ekipami tamtejszej ekstraklasy. W
pierwszym meczu nasi przegrali w Decinie z miejscowym
BK 81:100. Punkty: Kamiński 15, Jakóbczyk 14, Podejko
11, Wróbel 10, Zywert 7, Malesa 6, Koperski 5, Cechniak
5, Ratajczak 5, Durski 3, Stankiewicz 0.
W drugim starciu, już w Kutnej Horze, Górnik mierzył się
z BC Geosanem Kolin. Wałbrzyszanie rozpoczęli wybornie
– do przerwy prowadzili 52:28, a 22 „oczka” zanotował
Krzysztof Jakóbczyk. Dużo gorzej było po zmianie stron.
Gospodarze wygrali trzecią kwartę 29:8 i cały mecz 85:79.
Punkty: Jakóbczyk 31, Malesa 14, Kamiński 11, Wróbel 10,
Ratajczak 9, Zywert 4, Stankiewicz 0.
W składzie Górnika zabrakło Damiana Durskiego, Maćka
Koperskiego, Mateusza Podejko i Marcina Jeziorowskiego,
którzy wybrali się do Gdyni na mistrzostwa Polski 3x3
w kategorii U-23. W obu meczach w Czechach wciąż nie
oglądaliśmy w akcji Macieja Bojanowskiego.

dość połączyła siły z doświadczeniem, a dotychczas
rozbita na dwa ośrodki energia miała się skumulować w jednym miejscu. Plan był jasny – ucieczka z
prowincjonalnej 3 ligi.
W listopadzie 2012 roku koszykarze uciekali, ale
przed furią i wściekłością swoich kibiców. Górnik
przegrał wtedy w z rezerwami (!) WKK Wrocław aż
58:78, zdobywając w ostatniej kwarcie zaledwie 7
„oczek”. Po sześciu kolejkach nasi mieli na koncie
komplet porażek, lądując na dnie ligowej hierarchii.
Ryszard Burdek powraca myślami do tamtych dni
ze spokojem: – Przed sezonem zrobiliśmy oficjalną
prezentację zespołu, której nie powstydziłyby się czołowe kluby w Polsce. Górnik miał przejść przez ligę
jak burza, ale tamte wydarzenia pokazały, że życie
potrafi być przewrotne, a sport nieprzewidywalny.
Przy każdym nowym projekcie najważniejsza jest
cierpliwość. Jeśli jest pewność, że coś jest robione
dobrze, to niepowodzenia muszą być chwilowe –
mówi.
Przed kolejnym spotkaniem biało-niebieskich
spotykały jednak drwiny. W kontekście klubu w
sieci krążyło zdjęcie porucznika Borewicza z serialu
„07 zgłoś się”. Spodziewano się siódmej z rzędu klę-

ski, ale we Wschowej Górnik
potrafił odnieść premierowe
zwycięstwo, głównie za sprawą 40 punktów Sławomira
Buczyniaka. Grupka fanów
biało-niebieskich bawiła się
wtedy świetnie, demonstrując
„weselny pociąg” wokół trybun. Wałbrzyscy koszykarze
zamknęli rozgrywki z bilansem 7-11, czyli identycznym
jak rok wcześniej, gdy skład
był dużo mniej doświadczony. Sezon 2012/13 należało
spisać na straty.
Przełom nastąpił dopiero
w kampanii 2013/14, gdy
do Wałbrzycha zawitał po
czteroletniej przerwie Rafał
Glapiński, a powrót do sportu w trakcie rozgrywek, po
kłopotach zdrowotnych, zadeklarował mający ogromną
nadwagę i zaległości kondycyjne Piotr Niedźwiedzki. Cierpliwość popłaciła.
Wałbrzyszanie zdominowali
3 ligę, a promocję o szczebel
wyżej uzyskali po finałowym
etapie baraży, rozgrywanych
zresztą w Aqua-Zdroju.
– Tu jest najzabawniejsza
historia. Od czasów trzecioligowych, aż do dziś jeżdżę na
niemal wszystkie mecze wyjazdowe Górnika, nie wspominając już o obecności na
tych domowych. Na turnieju
barażowym akurat nie mogłem być (śmiech). Awans ułatwił nam wtedy wspomniany
gwiazdorski duet – podkreśla
Ryszard Burdek.
Awans do 2 ligi kończy
rozdział czerwony w ostatniej
dekadzie wałbrzyskiego basketu. W następnej odsłonie
naszego cyklu dalsze losy
biało-niebieskich, rzecz jasna z komentarzem członka
zarządu, Ryszarda Burdka.
Szukajcie „WieszCo” w stałych
punktach dystrybucji!
Dominik Hołda

» Mateusz Myślak w akcji podczas
turnieju barażowego o awans do II ligi

Fot. użyczone (Archiwum Wojciecha Krzykały)
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» Ta drużyna w 1982 roku po raz pierwszy historii koszykarskiego Górnika zdobyła mistrzostwo Polski. Górny rząd od lewej: Wojciech Krzykała, Stanisław
Kiełbik, Jacek Bukiel, Kazimierz Młynarski (brat Mieczysława, nie grał w drużynie), Jerzy Żywarski. Dolny rząd od lewej: Stefan Reschke, Zenon Kozłowski,
Mirosław Huzil, Henryk Zając (trener), Tadeusz Reschke, Tomasz Bernatt (prezes klubu), Mieczysław Młynarski, Stanisław Ignaczak, Paluszak (asystent
trenera), Grzegorz Markowski i Zbigniew Słomiński. Zdjęcie zrobione podczas uroczystego bankietu w hotelu Sudety z okazji zdobycia złotych medali

Świętowali w Sudetach
Sezon, w którym koszykarski Górnik po raz pierwszy w historii klubu zdobył mistrzostwo Polski, nie był usłany różami. Dziś moglibyśmy go określić frazesem „szło jak po grudzie”. Wiadomo jednak, że
jak sukces rodzi się w wielkich bólach, to później smakuje wybornie. Tak było właśnie w tym przypadku.
Po wicemistrzostwie Polski
zdobytym przez koszykarzy
Górnika w sezonie 1980/81
niewielu spodziewało się
jeszcze lepszego wyniku w
następnych rozgrywkach. Nim
te rozpoczęły się na dobre, w
klubie trzeba było ugasić kilka
„pożarów”.
Najpierw z prowadzenia
zespołu zrezygnował szkoleniowiec Andrzej Kuchar.
Na ławce trenerskiej usiadł
jego dotychczasowy asystent
Henryk Zając. Potem nieoczekiwanie Mieczysław Młynarski
złożył w klubie podanie o
zwolnienie go do Wisły Kraków. Wiecie, o czym piszemy?
Najlepszy zawodnik chciał
wyjechać do Grodu Kraka?!
„Młynarz” argumentował
to… względami rodzinnymi.
Dodatkowo kontrakt z klubem skończył się Wojciechowi Krzykale, a on rozpoczął

przygotowania do sezonu ze
Stalą Bobrek Bytom. Ryszard
Wieczorek w ogóle nie wznowił treningów. Z uprawiania koszykówki zrezygnował
Sumpor, utalentowany junior
Maciej Buczkowski wyjechał
na studia do Szczecina, gdzie
miał grać w Pogoni pod okiem
Stanisława Rytko.
Mało wam? Poza kłopotami
kadrowymi, doszedł jeszcze
jeden problem. Górnik nie
mógł rozgrywać ligowych
meczów w nowej hali OSiR-u przy ul. Wysockiego, bo
jakiś „mistrz” zdecydował zamontować tam na koszach…
szklane tablice. Co zrozumiałe,
w każdej chwili groziły rozbiciem, na co zwracał uwagę
PZKosz i mecze trzeba było
wciąż rozgrywać w hali przy
pl. Teatralnym…
Im bliżej było rozpoczęcia
sezonu, tym sytuacja w klubie

zaczęła się normować. Tuż
przed inauguracją na grę w
biało-niebieskich barwach zdecydował się Krzykała, a w 3 kolejce do drużyny powrócił, po
kilkutygodniowych utarczkach,
Młynarski. Trener Henryk Zając
mógł być spokojniejszy, ale nikt
nie oczekiwał od niego cudów.
On sam zresztą w wywiadach
prasowych podkreślał, że celem dla zespołu jest wejście
do finałowej „piątki”. PZKosz
zdecydował bowiem o kolejnej
reformie rozgrywek. Najpierw
10 zespołów miało rozegrać
18 spotkań – systemem każdy
z każdym. Następnie liga miała
zostać podzielona na dwie
„piątki” i w ten sposób znów
drużyny miały grać po dwa
mecze ze sobą. Każdy team powinien w ciągu sezonu zagrać
26 meczów.
Po 4 kolejkach wałbrzyszanie mieli bilans 2-2. Później

też nie spisywali się rewelacyjnie, ale w 8 serii gier do hali
przy pl. Teatralnym przyjechał
absolutny faworyt do mistrzostwa, Śląsk Wrocław. Zresztą
obrońca tytułu sprzed roku.
Goście nie istnieli na parkiecie. Niesieni fantastycznym
dopingiem biało-niebiescy
zwyciężyli 96:73, a 27 pkt
zdobył powracający do wysokiej formy Młynarski. Gdy
wszyscy myśleli, że zespół
wskoczył na odpowiednie
tory, przyszła niespodziewana
porażka w Bytomiu z beniaminkiem, Stalą Bobrek, która
zakończyła pierwszą rundę
zmagań. Początkowo w rewanżach też nie układało się
podopiecznym trenera Zająca.
Nasi polegli m.in. w Sosnowcu z Zagłębiem. Jak się później
okazało, była to ostatnia porażka wałbrzyszan w sezonie
zasadniczym. W następnych

pięciu meczach biało-niebiescy zanotowali komplet zwycięstw. Tak wyglądała czołówka tabeli przed decydującymi
meczami w najlepszej „piątce”: 1.Zagłębie 31 pkt, 2.Górnik 30 pkt, 3.Śląsk 30 pkt,
4.Lech 30 pkt, 5.Wisła 29 pkt.
Zmagania w decydującej
fazie Górnicy rozpoczęli od
minimalnej wygranej ze Śląskiem. Potem nasi przegrali
w Poznaniu, u siebie pokonali Wisłę i na wyjeździe
nie dali rady Zagłębiu. Po
22 kolejkach na czele tabeli
znajdowały się dwa zespoły
– Zagłębie i Lech, które zgromadziły po 37 pkt, a dwa kolejne miejsca okupowały Górnik i Śląsk – obie ekipy miały
po 36 oczek. Wisła zamykała
stawkę „wielkiej piątki” z 34
pkt. Nasi źle rozpoczęli rewanże – przegrali wysoko ze
Śląskiem i wydawało się, że

definitywnie odpadli z rywalizacji o mistrzowską koronę.
Po tym, jak w dwóch pierwszych meczach rewanżowych
Zagłębie poległo z Lechem i
Śląskiem, to właśnie w tych
ekipach fachowcy upatrywali kandydata do złotego
medalu. Niewielu stawiało
na Górnika. Tymczasem…
Najpierw po znakomitym
meczu biało-niebiescy pokonali u siebie poznaniaków. W
następnej kolejce koszykarze
spod Chełmca dosłownie
zdemolowali w Krakowie
Wisłę. Pod Wawelem przypomniał o sobie Młynarski, który zdobył aż 54 punkty. Doskonałe wieści napłynęły też z
innego parkietu. Lech wygrał
ze Śląskiem, a to oznaczało,
że Górnicy dostali od losu
szansę bicia się o mistrzostwo. W tabeli przed ostatnią turą spotkań prowadzili
Lechici z 43 pkt, ale poznaniacy mieli rozegrany o jeden
mecz więcej. Drugą, trzecią i
czwartą pozycję zajmowali
odpowiednio Śląsk, Górnik i
Zagłębie. Wszystkie drużyny
zgromadziły po 41 oczek. W
ostatniej kolejce wałbrzyszanie podejmowali Zagłębie, a
Śląsk grał z Wisłą. Sytuacja
była przejrzysta. W przypadku wygranej podopiecznych
trenera Zająca i wrocławian
trzy drużyny zrównywały się
ze sobą liczbą punktów, a
taka sytuacja byłaby korzystna dla… Górnika, który miał
lepszy bilans bezpośrednich
spotkań zarówno z Lechem,
jak i Śląskiem. W takiej sytuacji kibice z Wałbrzycha nie
mieli wyjścia. Nie tylko zdzierali gardła dopingując swoich ulubieńców, ale ściskali
też kciuki za… wrocławian.
Pomyślelibyście, jakie życie
może być przewrotne?
Ostatni mecz z Zagłębiem
w hali przy pl. Teatralnym
obejrzał nadkomplet publiczności. Ci, którzy nie dostali
biletów, obserwowali zawody
na specjalnych telewizorach
ustawionych przed halą. W
spotkaniu nie mógł zagrać
Młynarski, który w poprzednim pojedynku otrzymał
przewinienie techniczne. Do
przerwy był remis 30:30. Po
zmianie stron koszykarzom z
Sosnowca jakby wyciągnięto
wtyczkę z gniazdka. To część
prawdy. Swoje zrobili kibice
tworząc taką atmosferę, że
wielu wydawało się, że dach
hali tego nie wytrzyma i runie
na zawodników. Nie runął.
Górnicy zwyciężyli 83:55,
wygrał też Śląsk i pierwsze
w historii klubu mistrzostwo
Polski trafiło do Wałbrzycha!
Tomasz Piasecki
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