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Czy wiesz, że…
Przy ulicy Niskiej w Wałbrzychu działała 

Fabryka Octu i Musztardy. Utworzono ją w 
miejscu fabryki likierów Gustava Seeligera, 
który swoją wytwórnię wybudował w 1866 
roku. Jak możemy przeczytać na starych re-
klamach, powstawały tu takie specjały, jak 
krem miętowy, cherry brandy i wałbrzyski 
poncz zamkowy.

Fabryka Octu i Musztardy rozprowadzała 
swoje produkty po całym Dolnym Śląsku. W 
latach 80. XX wieku miała problemy z kon-
traktacją gorczycy, zamknięto ją po 1982 roku.

Ciekawostką jest, że w rampę zakładu, plac 
i ogrodzenie wmurowano stare kamienie 
młyńskie, prawdopodobnie z pobliskiej ulicy 
Młynarskiej.         Red
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POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 8.09
Temp. 19/11 
słonecznie

Środa 9.09 
Temp. 22/13 
słonecznie

Czwartek 10.09
Temp. 17/8 
deszcz

Piątek 11.09
Temp. 19/11
zachmurzenie duże
 
Sobota 12.09
Temp. 21/12 
deszcz

Niedziela 13.09
Temp. 18/10
deszcz

Poniedziałek 14.09
Temp. 18/10 
deszcz
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Znajdziecie nas w małych 
sklepikach osiedlowych, ale 
też w dobrze znanych każde-
mu dyskontach spożywczych. 
W punktach usługowych i 
salonikach z „mydłem i powi-
dłem”. Tam, gdzie kupujecie 
środki czystości, ogólnopolską 
prasę, czy papierosy. W ulu-
bionych warzywniakach, na 
bazarkach, „spożywczakach” 

na wsiach, ale też w hotelach, 
miejscach turystycznych, hur-
towniach, czy dużych zakła-
dach pracy. 

Dosłownie wszędzie mo-
żecie natknąć się na Wiesz-
Co, a i tak cały czas piszecie 
do nas, że gazeta jest tak 
„dobra”, „ciekawa”, „fan-
tastyczna”, „soczysta” i 
pełna „oryginalnych oraz 

niespotykanych treści”, że 
znika niczym przysłowiowe 
ciepłe bułeczki. Cieszą nas 
takie opinie, bo uprawia-
my dziennikarstwo nie dla 
samej sztuki, ale dla Was 
Szanowni Czytelnicy. To wa-
sze zadowolenie jest dla 
nas najważniejsze, a ciepłe 
słowa napędzają do jeszcze 
cięższej pracy. Co tydzień bo-

wiem „Dajemy do myślenia” 
tysiącom osób. Lekko licząc 
docieramy do kilkudziesięciu 
tysięcy czytelników.      

Cały czas przypominamy 
wszystkim, że każdy numer 
WieszCo znajdziecie w sieci. 
Możecie w dowolnej chwili 
wejść na stronę www.wiesz-
co.pl, kliknąć „ARCHIWUM 
NUMERÓW” i przeanalizować 

tydzień po tygodniu, o czym 
informowaliśmy. Wtedy wa-
szej ulubionej gazety nikt nie 
sprzątnie wam sprzed nosa, 
ale… No właśnie, nie ma to 
jak zapach farby drukarskiej, 
szeleszczący papier i świeżo 
zaparzona kawa lub herbata 
i kilkugodzinna, wieczorna 
lektura na kanapie.  

Redakcja

Ty lko  u  nas  28  s t ron!
Szukajcie, a znajdziecie nas w wielu miejscach   

Nadtytuł w naszej gazecie nie wziął się znikąd. Bezpłatny Tygodnik Aglomeracji Wałbrzyskiej 
do czegoś zobowiązuje. Wystarczy, że rozejrzycie się wokół, a na pewno natraficie na WieszCo. 
Jesteśmy w około 150 punktach kolportażu, rozlokowanych w wielu miejscach całego regionu. 

WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKWIESZCO WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKCO WTOREK
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W centrum miasta trwa-
ją zdjęcia do kryminalnego 

serialu. Wszystko owiane 
jest tajemnicą, ale nam 

udało się co nieco dowie-
dzieć.

Ekipy pojawiły się przy ul. 
Zajączka. Filmowców widzia-

no też w innych częściach 
Śródmieścia. Znajdujące się 
tam kamienice to doskonała 
scenografia do powstającego 
właśnie serialu telewizyjne-
go. Nikt nie chce puścić pary 
z ust, ale nam udało się wsa-
dzić nos w nie swoje sprawy.   

Według nieoficjalnych 
informacji to m.in. w Wał-
brzychu powstają zdjęcia 
do serialu kryminalnego 
z elementami thrillera dla 
platformy Netflix! Tak, to 
nie pomyłka. Wkrótce nasze 
miasto znów zobaczycie na 
ekranach telewizorów. Po-
dobno na razie serial nosi 
roboczy tytuł „Elza” i opo-
wiada historię z 1997 roku, 
gdy regionem wstrząsnęły 
wydarzenia związane czę-
ściowo z powodzią, która w 
tamtym czasie dotknęła Wał-
brzych i Kłodzko. Zapowiada 
się przednio, bo podobno w 
obsadzie zobaczymy znane 
nazwiska. Zdjęcia potrwa-
ją w centrum miasta do 9 
września. Później filmowcy 
przeniosą się w inne miej-
sce. To zresztą nie pierwszy 
raz, gdy ekipy nagrywają 
w Wałbrzychu dla Netflix. 
Przed dwoma laty w Książu 
Agnieszka Holland praco-
wała nad serialem „1983”, 

który możemy oglądać na 
amerykańskiej platformie.    

Do Wałbrzycha zawitają 
także wkrótce producenci 
dokumentu „Miasta rytm”, 
pokazywanego w telewizji 
Canal+. Ujęcia do nowej 
serii powstaną na Nowym 
Mieście, głównie przy ul. 
Piłsudskiego. „Miasta rytm” 
pokazuje z innej strony naj-
ciekawsze polskie miasta, 
prezentując ich walory hi-
storyczne, a zwłaszcza archi-
tektoniczne. Po Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu, czy 
Lublinie wkrótce filmowcy 
trafią też do Wałbrzycha, 
odkrywając go na nowo dla 
widzów w całej Polsce.  

Nasze miasto od lat wy-
bierają filmowcy. Wystarczy, 
że wspomnimy niedawno 
powstające  ujęcia do ta-
kich filmów jak „Papusza” 
(Książ zagrał rezydencję, w 
której słynna romska poet-
ka pojawiła się na przyję-
ciu), czy choćby „Ciemno, 
prawie noc” (na podsta-
wie prozy Joanny Bator z 
Magdaleną Cielecką w roli 
głównej). O „Sztuczkach”, 
„Komorniku”, czy dziesiąt-
kach starszych produkcji nie 
wspominając.     

Tomasz Piasecki
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Kręcą u nas na potęgę 
Jeśli czytając ten tytuł, pomyśleliście, że napiszemy 
o szwindlach, jesteście w błędzie. Wręcz przeciwnie. 
Będzie pozytywnie, bo Wałbrzychem znów zaintereso-
wali się filmowcy. 

 » Według nieoficjalnych 
informacji w Wałbrzychu 
filmowcy kręcą zdjęcia 
do serialu dla Netflixa 

ZOSTAŃ OPIEKUNEM
 

REKRUTACJA TRWA BEZ PRZERWY

BEZPIECZNA PRACA,
BEZPIECZNA PODRÓŻ,
PEWNE PIENIĄDZE

ZARÓB NAWET

9400 ZŁ
NA RĘKĘ W 45 DNI ZAPEWNIAMY

PRZESZKOLENIE 
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

WAŁBRZYCH  TEL. 509 892 436 

SENIORA W NIEMCZECH
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Jesteśmy przekonani, że już bardziej 
by wam się spodobały ostatnie filmy 
Patryka Vegi (jeśli ich nie widzieliście), 
niż to, co za chwilę napiszemy. Skłoni-
ła nas do tego beznadziejna postawa 
Legii Warszawa w eliminacjach Ligi 
Mistrzów. Dla niewtajemniczonych 
to mistrz Polski, teoretycznie najlepsza 
drużyna piłkarska w prawie 40-milio-
nowym kraju, próbująca doczłapać 
do elitarnych rozgrywek. Znów się 
nie udało, bo z siodła wysadzili ją Cy-
pryjczycy. Nie żeby to był precedens. 
To coś powszechnego jak bułka z 
pasztetem z rana, że polskie drużyny 

odpadają z Łotyszami, Luksemburczy-
kami, czy innymi Litwinami. Nie trze-
ba być wielkim znawcą, by wiedzieć, 
że nie są to potentaci w piłce kopanej.     

Mamy tego dość. Oglądając nie-
dawno Legię w pucharach można 
było wyjść do kuchni, przygotować 
faszerowaną kaczkę, wychylając 
w tak zwanym międzyczasie dwa 
browary i wrócić na ostatnie minuty 
meczu, niczego nie tracąc. Uwierzy-
cie?! Gdyby konstruktorzy, wynalazcy 
oraz inni twórcy byli tak pomysłowi 
jak piłkarze z Warszawy na boisku, 
to dalej byśmy spali w jaskiniach, 

grzejąc się przy ognisku. I siedząc 
na kamiennych blokach odziani 
w niedźwiedzie skóry zajadali się 
półsurowym mięsem upolowanej 
zwierzyny. Tego nie dało się oglądać. 
Co tu dużo gadać, wystarczy, że 
włączycie w weekend mecz polskiej 
ekstraklasy piłkarskiej… Więcej jest 
emocji choćby w „Klanie”, a drama-
turgii w „Miodowych latach”, niż 
w oglądaniu kilkudziesięciu gości 
biegających za kulistym kawałkiem 
skóry po zielonym prostokącie. Co 
tam ligowa młócka! Widzieliście 
potyczkę reprezentacji Polski z Ho-

landią? Zęby bolały od patrzenia. 
Krzysztof Bosak był bliższy pójścia w 
paradzie równości niż biało-czerwoni 
strzelenia gola „Pomarańczowym”. 

Mamy tego dość. A jednocześnie 
dziwimy się, że sponsorzy dają na 
takie dziadostwo swoje pieniądze. 
Pal licho, jeśli jest to prywatna kasa. 
Skoro niektórzy goście są takimi 
filantropami, że chcą utrzymywać 
darmozjadów, to niech dalej tak 
robią. To jakby dać furę pieniędzy 
nieuczciwemu deweloperowi na wy-
marzone M. Ani kasy, ani mieszkania, 
a w przypadku piłki sukcesów. Ich 

szmal, cyrk i małpy. Nie podoba nam 
się jednak, że za taki paździerz grube 
miliony płacą spółki Skarbu Państwa, 
albo co gorsza samorządy. Tu pole-
cimy frazesem. Wszak to nasze po-
datki. Czyż nie?! Wystarczy, że jeden 
grajek z drugim ledwie potrafi prosto 
kopnąć piłkę, a za sezon gry zarabia 
więcej niż wasz ojciec z matką razem 
wzięci wyciągną przez całe życie. 
Dać średnią krajową na łebka, do 
domu wysyłać 2 klasą osobowym, a 
obiady wykupić w barze mlecznym.

Mamy tego dość. Robienia przez 
media show wokół ekstraklasy i two-
rzenia wokół niej nie mniejszej burzy 
niż przy okazji premiery którejś tam 
z rzędu części „Gwiezdnych wojen”. 
Słuchając krzyków podekscytowanych 
komentatorów, można odnieść wra-
żenie, że na boisku dzieją się rzeczy 
co najmniej mające wpływ na po-
wstrzymanie zmian klimatycznych na 
naszej planecie. Tymczasem patrząc 
na niektóre niewykorzystane sytuacje 
bramkowe rodzimych grajków jeste-
śmy w stanie raczej uwierzyć, że do 
siatki trafiłoby 99 procent spasionych 
Anglików, uczestników całonocnej ba-
langi w klubie na Majorce lub co drugi 
podopieczny żłobka na Podzamczu. 

Mamy tego dość. Nie chcemy 
odlecieć z przejaskrawianiem, ale 
uwierzcie, łatwiej nam wskazać 
słońce na zachmurzonym niebie, 
niż najlepszego piłkarza polskiej ligi. 
Słuchajcie, mamy już tak niewielkie 
oczekiwania względem naszej pił-
ki kopanej, że czasami wystarczy 
jeden wygrany mecz w Europie, 
wyeliminowanie z pucharów jakichś 
Gruzinów czy Ormian i… minimal-
ny szacunek do kibiców. Niektórzy 
panowie piłkarze przypominają nam 
jednak, że stereotyp nie wziął się z 
kapelusza. Słuchając wywiadów z 
częścią naszych gwiazd dochodzimy 
do wniosku, że Joanna Krupa z Top 
Model to przy nich istny Jerzy Bral-
czyk. Miłość grajków do szmalu jest 
niemal tak wielka, jak ich umiłowa-
nie do brylantyny, żelu extra strong i 
ozdabiania swojego ciała tatuażami. 
Wielu wygląda jakby chciało dorów-
nać Dennisowi Rodmanowi.   

Mamy tego dość. Owijanie gówna 
w złotko nikomu nie służy, bo jeśli 
jest rzadkie, to wcześniej czy później 
wypłynie. Dla jednych wypływa co 
tydzień, dla innych, gdy zaczynają 
się europejskie puchary. To jak z 
kolejną awarią oczyszczalni „Czajka”, 
nomen omen w… Warszawie. Znów 
popłynęły fekalia.   

Tomasz Piasecki    

FAKtY

Dość „liści” prosto w ryj 
Zbieraliśmy się latami, żeby o tym napisać. W końcu coś w nas pękło. Jak 
sznurowadło w starym bucie. Naciągane setki razy, nie wytrzymało. Jako ki-
bice piłkarscy mamy dość upokorzeń polskich drużyn w pucharach i bezna-
dziejnego poziomu grajków w lidze. Tak, wiemy to nie jest felieton dla wszyst-
kich. Choć jak się dłużej zastanowić, prawie wszyscy za to barachło płacimy.     
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W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele władz miasta z prezydentem Roma-
nem Szełemejem na czele. Na miejscu byli 
również przedstawiciele duchowieństwa, 
parlamentu. Uroczystej mszy świętej, która 

odbyła się w asyście wojska, przewodni-
czył ks. bp Marek Mendyk.

W imieniu strajkujących górników w 1980 
roku do zebranych przemówili Zbigniew 
Senkowski i Idzi Gagatek. Podziękowania dla 

zasłużonych członków „Solidarności” złożyli 
minister Ireneusz Zyska i prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej. List do uczestników uroczy-
stości skierował przewodniczący Regionu NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso.

Jest to nawiązanie do historycznych wy-
darzeń, które dotknęły wałbrzyską kopalnię 
Thorez. Wszystko zaczęło się od strajku 
zapoczątkowanego w szybie Chwalibóg. 
Później dołączyła reszta Wałbrzycha. Oficjal-
nie podano, że do strajku przystąpiło ponad 
2 tysiące górników.   SCB

Krzyż wrócił na swoje miejsce
W 40 rocznicę mszy świętej z 30 sierpnia 1980 roku na tere-
nie Starej Kopalni odbyło się uroczyste poświęcenie repliki 
krzyża postawionego tu przed laty przez strajkujących w 
tym czasie górników.
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Zmiany zostały wymuszone rzą-
dowymi dyrektywami i zmianami 
przepisów, które zaczęły obowiązy-
wać od 1 września tego roku. 

- W Biurze Wydziału Komunikacji 
załatwianych jest najwięcej spraw 
w całym urzędzie, ale mimo to 
wciąż odbieraliśmy informacje od 

zdenerwowanych mieszkańców, że 
jest ono zakorkowane. Podjęliśmy 
więc decyzję i z własnych środków 
zatrudniliśmy czterech dodatko-
wych pracowników – wyjaśnia 
Sylwia Bielawska, wiceprezydent 
Wałbrzycha.

Obecnie na dobę załatwianych jest 
około 100 spraw. W budynku przy-
stosowano do pracy osiem stanowisk. 
Jedno jest przeznaczone do załatwia-
nia tak zwanych szybkich spraw, jak 

wydawanie dowodów rejestracyj-
nych. Pozostałe przyjmują petentów.

- Każdy, kto chce załatwić swoją 
sprawę, otrzymuje numer, na pod-
stawie którego pracownik straży 
miejskiej informuje, kto może w 
danym momencie wejść do środka. 
Dzisiaj praktycznie każdy w każdym 
momencie może się na taką wizytę 
zarejestrować – mówi Elżbieta Mar-
ciniak, kierownik Biura Wydziału 
Komunikacji.         SCB

FAKtY

Więcej do obsługi 
Czterech nowych pracowników pomoże w obsłu-
dze klientów w Biurze Wydziału Komunikacji UM 
w Wałbrzychu. To dobra wiadomość dla rejestru-
jących pojazdy. 
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Z inicjatywą postawienia 
pojemnika wystąpili wałbrzy-
scy radni Piotr Kwiatkowski 
i Piotr Kraczkowski, którzy 
podpatrzyli podobne serce w 
sąsiednim Szczawnie-Zdroju. 
– Pomyśleliśmy, że Wałbrzych 
też takie powinien mieć. W 
jego stworzeniu pomógł nam 
Daniel Sip, któremu bardzo 
dziękujemy – mówił Piotr 
Kraczkowski. Pojemnik jest 
miejscem, do którego każdy 
będzie mógł wrzucić nakrętki. 

- Kiedyś zbieraliśmy w 
szkołach, sklepach. Kilogram 

takich nakrętek kosztuje oko-
ło 60 groszy. Żeby komuś 
pomóc, trzeba ich uzbierać 
naprawdę dużo. Teraz każ-
dy może je wrzucić do spe-
cjalnego serca ustawionego 
w… sercu miasta. Ciągle dla 
kogoś takie nakrętki zbiera-
my. Taka forma pomocy jest 
potrzebna – dodaje Piotr 
Kwiatkowski.

W tym miejscu powiedz-
my, dlaczego warto zbie-
rać nakrętki i co się z nimi 
dzieje później. Nakrętki od 
wód mineralnych, napojów 

gazowanych czy soków są 
zrobione z zupełnie innego 
plastiku niż same butelki. 
Jest to polimer PET, który 
znacznie szybciej, prościej 
i taniej można poddać pro-
cesom recyklingu. Innymi 
słowy, nakrętki można znacz-
nie łatwiej przetopić na inne 
plastikowe produkty, takie 
jak chociażby opakowania, 
pojemniki lub rury PCW.

- Patrząc na wielkość na-
szego miasta, bardzo chcie-
libyśmy, żeby takie serce 
na nakrętki było w każdej 

dzielnicy, ale też w każdej 
okolicznej gminie – pod-
kreśla Piotr Kraczkowski. 
Poza pomocą, drugim celem 
zbiórki jest segregacja śmie-
ci. – Teraz każdy, kto zechce 
wrzucić tu korki będzie mu-
siał swoje śmieci najpierw 
posegregować, oddzielić 
butelki od nakrętek i jedno i 
drugie wrzucić w odpowied-
nie miejsce – tłumaczy Piotr 
Kwiatkowski.

Pomysłodawcy podkreśla-
ją, że domowa zbiórka na-
krętek sprzyja wyrobieniu 

nawyku segregacji odpadów 
i wpisuje się w miejską akcję 
„stop plastik”. Wciąż można 
inicjatorom przedsięwzięcia 
przekazywać większe partie 
nakrętek od rodzin i insty-
tucji. Panowie odbierają je 
własnym transportem. Proszą 
o kontakt: Piotr Kwiatkowski – 
503174967, Piotr Kraczkowski 
– 503082028, Magdalena 
Ignaszak – Facebook.

– Nakrętki tutaj zbierane 
będą sprzedawane, a kwota 
uzyskana ze sprzedaży w tej 
chwili jest przeznaczana na ra-

towanie zdrowia i życia małej 
Hani z Jedliny-Zdroju – mówi 
Piotr Kwiatkowski.

Wiemy już jednak, że zgło-
siła się kolejna rodzina, tym 
razem z Walimia, która także 
potrzebuje pomocy. Wałbrzy-
scy radni są przekonani, że 
wałbrzyszanie i mieszkańcy 
powiatu po raz kolejny staną 
na wysokości zadania i serce 
na nakrętki bardzo szybko się 
wypełni, a to będzie oznaczać 
realną pomoc dla potrzebują-
cych osób. 

SCB

Serce, co potrzebuje nakrętek 
Na placu Grunwaldzkim w Wałbrzychu, w miejscu, gdzie dawniej stał zegar, pojawiło się 
duże metalowe serce. Można do niego wrzucać plastikowe nakrętki ze zużytych butelek po 
napojach. Koszt konstrukcji to 3-4 tys. zł, a ile z tego pożytku! 
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 » Liczymy, że serce na nakrętki 
wkrótce się wypełni
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Śmieci wrzucone do toalety 
mogą spowodować zapchanie 
wewnętrznej kanalizacji w bu-
dynku i doprowadzić do poważnej 
awarii, której usunięcie bywa 
nieprzyjemne i bardzo kosztowne. 
Taki zator może sprawić, że ścieki 
cofną się i zaleją mieszkanie, ogród 
lub ulicę powodując duże straty 
materialne i zanieczyszczenie 
środowiska.

Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji co roku 
usuwa setki zatorów sieci kanali-
zacyjnej, które powstały na skutek 
wrzucania do toalety przedmio-
tów, które nigdy nie powinny się 
tam znaleźć.

Nie wszyscy wiedzą, że sedes w 
toalecie to nie jest kosz na śmieci... 
Jeden ruch i wszystko, co znalazło 
się w sedesie, zaczyna płynąć do 

oczyszczalni. Biologiczne resztki 
wydalane przez człowieka już po 
drodze przybierają postać płynną, 
która w świdnickiej oczyszczalni 
po skomplikowanych procesach 
zamienia się w wypuszczaną do 
Bystrzycy wodę, biogaz i energię 
elektryczną oraz osad stosowany 
przez rolników do nawożenia. 

Wszystko, co nie pochodzi od 
człowieka, zaburza ten proces: 
najmniej papier toaletowy, naj-
bardziej syntetyczne chusteczki 
do higieny i sprzątania. Lista 
rzeczy odnajdywanych jeszcze we 
wstępnym procesie oczyszczania 
ścieków jest zatrważająca: frag-
menty garderoby i całe wędliny, 
patyczki do uszu, warzywa i owo-
ce, strzykawki, igły, pampersy...

Jak widać, Świdnica zmaga się 
z problemem. Nie inaczej jest w 

pobliskim Strzegomiu. Ostatnio 
służby eksploatacyjne spółki WiK 
w Strzegomiu otrzymują znaczną 
ilość zgłoszeń dotyczących zatorów 
na kanalizacji sanitarnej w różnych 
częściach gminy, w tym miasta. - Z 
przykrością stwierdzamy, że sytu-
acje te wynikają przede wszystkim 
z niewłaściwego korzystania przez 
odbiorców z instalacji kanalizacyj-
nych w budynkach – mówi Dorota 
Borkowska, prezes strzegomskiej 
spółki WiK.

Zmorą w eksploatacji są przede 
wszystkim nawilżane chusteczki, 
które zamiast trafiać do kosza na 
śmieci, wrzucane są do toalety, 
skąd trafiają do urządzeń kanali-
zacyjnych.

Oprócz tego do instalacji ka-
nalizacyjnych trafiają: obierki, 
śmieci, resztki jedzenia, tłuszcze, 

Prócz nowoczesnego zaaran-
żowania przestrzeni, głównymi 
atutami świdnickiej informacji 
turystycznej są .m.in. dostęp 
do internetu, możliwość kupie-
nia produktów regionalnych, 

czy też wystawy prac lokalnych 
twórców. – Nowa siedziba 
informacji pozwoli na obsługę 
przyjeżdżających do Świdni-
cy turystów w wygodnych, 
komfortowych warunkach. 

Chcemy ich także zachęcić 
do zakupu regionalnych pro-
duktów. Naszą intencją było 
również stworzenie miejsca 
do ekspozycji prac świdnickich 
twórców. Cieszę się, że udało 

się ten pomysł sfinalizować ze 
wsparciem unijnych środków – 
mówi prezydent Beata Moskal-
-Słaniewska.

W budynku Rynek 39/40 
utworzono nie tylko nową In-
formację Turystyczną, ale całą 
sferę aktywności obywatel-
skiej z salami warsztatowymi i 
szkoleniowymi. I to się nazywa 
postęp!

KaR

Tak Świdnica wita turystę! 
Świdnicka informacja turystyczna działa już w nowej siedzibie, na parte-
rze budynku w centrum (Rynek 39/40) w dużych i ciekawie urządzonych 
pomieszczeniach. Jest światowo!
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Sedes to nie śmietnik
Każdy wie, czym jest toaleta? Wszyscy wie-
my, do czego służy sedes? Czy na pewno?! Po 
informacjach napływających w ostatnim cza-
sie ze Świdnicy i Strzegomia powoli zaczyna-
my w to wątpić. Gruz w toalecie? Igły? Tak, i 
to nie wszystko...

 » Co roku usuwane są setki zatorów sieci kanalizacyjnej 
z odpadków, które nigdy nie powinny się tam znaleźć
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podpaski, pampersy, odzież, gruz, 
popiół, baterie, a nawet przewody 
elektryczne. Wszystko to gromadzi 
się w rurach, powodując zmniejsze-
nie ich przepustowości, a w kon-
sekwencji zatory. Jeżeli dochodzą 
do tego intensywne, krótkotrwałe 
opady deszczu, które ostatnio ob-
serwujemy, następuje spiętrzenie 
ścieków w kolektorach, co skutkuje 
zalewaniem ulic, podwórek oraz 
pomieszczeń położonych poniżej 
poziomu kanalizacji.

A czy wiedzieliście o tym, że zgod-
nie z Ustawą z 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
zabrania się wprowadzania ścieków 
opadowych i wód drenażowych do 
kanalizacji sanitarnej? Kto nie prze-
strzega tego zakazu, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny 
do 10 tys. zł. 

KaR
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Oddzielnym zadaniem, które urząd 
miejski chce zrealizować w przyszłym 
roku, jest odbudowanie słynnej 
altany i fontanny, co niestety we-
dług założeń POIŚ nie może zostać 
dofinansowane. Do 15 września 
ma zostać przygotowany projekt 
odbudowy altany. Miasto planuje 
wykonanie tej części zadania po 
uzyskaniu środków przeznaczonych 
na ratowanie zabytków.

Ta ruina to dzieło wojsk napole-
ońskich, które oblegając świdnicką 
twierdzę wysadziły w powietrze ka-
zamaty świdnickiej fleszy, zwanej już 
wtedy Fleszą Ceglaną. – Co zrobić z 
ogromniastą stertą gruzu? Ano jeden 

z ówczesnych świdnickich radnych 
wymyślił na poczekaniu romantyczny 
wzgórek, z niemniej romantycznym 
belwederem… Jak wymyślił, tak też 
świdniczanie uczynili, ale śpieszyli się 
bardzo chcąc władzy dogodzić i mó-
wiąc dzisiejszym językiem, odstawili 
fuszerkę – mówi architekt Anna Baran.

Tu należy przypomnieć, że Świd-
nica otrzyma na rewitalizację Parku 
Młodzieżowego ponad 7,1 mln zł. 
Będzie to już kolejne zielone miejsce, 
po Ogrodzie Różanym, Parku Central-
nym i Parku Sikorskiego, które do-
czeka się gruntownej modernizacji. 
Dofinansowanie pochodzić będzie z 
unijnego Programu Operacyjnego In-

frastruktura i Środowisko. Całkowity 
koszt rewitalizacji, według złożonego 
projektu, to blisko 9,2 mln zł. Inwe-
stycja obejmie całą powierzchnię, 
czyli około 11 hektarów.

Wracając jednak do głównej boha-
terki, czyli altany w parku. Wzgórze z 
pięknym belwederem jakoś trwało, 
było znanym miejscem spotkań, 
odbywały się tu imprezy, spotkania, 
nawet duże koncerty. Wzgórze „prze-
żyło” dwie wojny i socjalizm. Zin-
wentaryzowano zawalony belweder, 
wszystkie jego misterne drewniane 
elementy, zachowały się słupki balu-
strady,  zachowała się część schodów, 
główny korpus muru jeszcze stoi.  

– Teraz przyszedł czas i ruina w 
końcu „doczekała się”. Już jest po 
badaniach historycznych, wiemy 
co gdzie było, co na czym stoi i na 
co możemy sobie pozwolić. Przy 
okazji rewitalizacji Parku Młodzie-
żowego będzie odtworzony piękny 
drewniany belweder, będzie urato-
wany taras dolny i taras górny oraz 
wachlarzowe kamienne schody i 
wbudowana w mur tarasu fontanna 
z kaskadą i wolnostojąca, neoba-
rokowa fontanna przed tarasem. 
No i roślinność się pojawi, taka, jak 
kiedyś. Belweder będzie wykonany 
z drewna na nowo, a mury? Mu-
rów nie da się już wyremontować, 

trzeba będzie w specjalny sposób 
rozbierać fragmentami i powtórnie 
wymurować dokładnie tak, jak było, 
z użyciem tego samego materiału 
kamiennego i ceglanego, tylko z 
porządną historyczną zaprawą i bez 
fuszerki. Projekt właśnie złożyliśmy u 
konserwatora – barwnie opowiada 
Anna Baran.

Świdniczanie bacznie obserwują 
postępy w parku. Obawiano się, 
że jego alejki wyłożone zostaną 
betonem. Tak się szczęśliwie nie 
stanie. Czekamy na kolejne etapy i 
już zacieramy ręce na koncerty we 
wracającej do życia kultowej altanie.  

KaR
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Aqua aerobik, zajęcia z die-
tetykiem, zajęcia komputero-
we, fotograficzne, ćwiczenia 
pamięci, zdrowe gotowanie, 
rehabilitacja to tylko niektóre z 
wielu zajęć, które już się odby-

ły i mają swoją kolejną edycję. 
Seniorzy przygotowali także 
teatr kukiełkowy dla dzieci. 
Swoją premierę planowali w 
czerwcu z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka. Jednak 

pandemia koronawirusa po-
krzyżowała ich plany. Mają 
jednak nadzieję, że nieba-
wem uda się zaprezen-
tować ich talent przed 
szerszą publicznością.

– Rok działania Klubu ABC 
Seniora w Bystrzycy Dolnej, 
to zasługa powołania i pa-
sji wielu wspaniałych ludzi, 
seniorów, którzy przez rok 
poświęcili swój czas i energię 
udowadniając, że życie na 
emeryturze może być pełne 
płomiennych barw – podkre-
ślała Weronika Socha, opie-

kun i koordynator Klubu.
KaR

Dla nich wiek to tylko liczba
Mieszkańcy gminy Świdnica w wieku 60+ otrzymali nowe, funkcjonalne 
miejsce do spotkań, integracji, wspólnego odpoczynku oraz do realizacji 
swoich planów i pomysłów. Klub ABC Seniora świętował rok działalności.
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Kultowa altana jak malowana
Prace w Parku Młodzieżowym idą pełną parą. Projekt jest już po konsultacjach, 
struktura gatunkowa szaty roślinnej parku powinna być zgodna z okresem końca 
XIX w. Świdniczan zastanawia najbardziej, co z zabytkową, niemal kultową altaną? 
Sporo już na jej temat wiemy.

 » Przyszedł czas, gdy ruina doczeka się remontu 
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Od początku formuła por-
talu była non profit. Tak 
będzie zawsze? 

- Tak. W tym zakresie nic 
się nie zmieni. Strona zawsze 
będzie non profit. Na na-
szym portalu użytkownik nie 
znajdzie żadnych reklam, czy 
tekstów sponsorowanych. 
Jestem przekonany, że przyję-
cie takiej formuły przyczyniło 
się do osiągnięcia wysokiej 
popularności i utrzymania jej 
przez tyle lat. Niekomercyjny 
charakter serwisu zachęca 
także kolekcjonerów do dzie-
lenia się swoimi zbiorami, 
czy fotografów do publikacji 
swoich prac. Nie zarabiamy 
na odsłonach, dzięki czemu 
możemy być z jednej strony 
całkowicie niezależni, z dru-
giej zaś nikt nam nie zarzuci 
działania dla zysku. 

Jesteście niezależni finan-
sowo? 

- Aż tak dobrze nie jest. 
Każdy medal ma dwie strony. 
Choć nie zarabiamy, to jed-
nak strona generuje koszty 
i to spore. Miliony odsłon 
wiążą się z koniecznością 
zapewnienia łączy o wysokiej 
przepustowości, stabilnych 
serwerów oraz opieki tech-
nicznej. Większość wydatków 
staramy się finansować dzięki 
składkom płaconym przez ok. 
40 członków stowarzyszenia. 

Niestety nie są to wystarcza-
jące fundusze, dlatego tak 
ważne dla nas są darowizny 
od internautów. Dzięki nim 
jesteśmy w stanie wyjść „na 
zero”. Jednak większe zmiany 
na portalu musimy na razie 
odłożyć na przyszłość. Bez 
większego wsparcia nie uda 
nam się wprowadzić wersji 
mobilnej, czy odświeżyć gra-
ficznie strony. W związku z 
tym, przy każdej okazji zachę-
camy fanów do przekazywa-
nia darowizn. Nawet drobna 
kwota jest kroplą, która drąży 
skałę.  

Skąd pochodzą zdjęcia 
dodawane na portalu?  

- Zdecydowana większość 
zdjęć, które zostały dodane 
na portalu, to autorskie foto-
grafie naszych użytkowników. 
Mowa tutaj nie tylko o zdję-
ciach współczesnych, ale rów-
nież archiwalnych z lat 60., 
70., czy 80. XX wieku. Spora 
grupa fotografii pochodzi z 
prywatnych kolekcji osób, 
które się u nas zarejestrowały.

Fotografie zgromadzone na 
stronie w dużej części pocho-
dzą również z aukcji interneto-
wych, przedwojennych gazet, 
bibliotek cyfrowych, archiwów 
publicznych, czy muzeów. Nie-
kiedy źródła są ogólnodostęp-
ne, czasem jednak pozyskanie 
zdjęć wymaga przekopania 

wielu archiwaliów, czy albu-
mów rodzinnych.

Pamięta Pan, jaka foto-
grafia znalazła się na stro-
nie jako pierwsza? 

- Dzięki możliwości wyszu-
kiwania zdjęć zgromadzonych 
na stronie pod różnym kątem, 
można to szybko sprawdzić. 
Oficjalnie pierwsze zdjęcie zo-
stało dodane 16 sierpnia 2003 
roku i przedstawiało wnętrze 
Pawilonu Czterech Kopuł we 
Wrocławiu.

Od niedawna starymi 
zdjęciami można zachwycać 
się pod adresem polska-
-org.pl. Dlaczego doszło do 
takiej zmiany? 

- Od samego początku funk-
cjonowania strony przyjęte 
ramy tematyczne były nieco 
„za wąskie” wobec szerokich 
zainteresowań naszych użyt-
kowników. Początkowo portal 
poświęcony był tylko Wro-
cławiowi, ale szybko został 
rozszerzony na Dolny Śląsk. 
Jednak i te granice okazały się 
niewystarczające, stąd kolejne 
rozszerzenie, tym razem o 
obszar historycznego Śląska, 
uwzględniający Opolszczyznę 
i Ziemię Lubuską. W takiej 
wersji strona działała przez 
12 lat. Co prawda, w tym 
czasie pojawiały się nieśmiałe 
pomysły kolejnych rozszerzeń 
(choćby o Górny Śląsk), jednak 

nie znajdowały uznania więk-
szości społeczności. 

Przełom nastąpił pod koniec 
2017 roku. W czasie dyskusji 
nad korektą północnych gra-
nic zainteresowań naszego 
portalu, pojawiła się propo-
zycja rozszerzenia na cały 
kraj. Pomyśleliśmy, że skoro 
wykonujemy tak świetną pra-
cę w naszym regionie, czemu 
nie mielibyśmy pójść krok 
dalej i swoją pasją zarażać 
mieszkańców pozostałych 
regionów Polski. 

I zdecydowaliście się zro-
bić ten krok dalej? 

- Nie od razu. Z począt-
ku były to dość luźne myśli, 
wokół których powstawał 
szkic rozszerzonego porta-
lu. Im koncepcja stawała się 
coraz bardziej poważna, tym 
pojawiało się coraz więcej 
dyskusji na temat przyszłości 
naszej strony. Zwolennicy 
rozszerzenia przekonywali, że 
jest to jedyny słuszny kierunek 
rozwoju, zwłaszcza że w tym 
okresie serwis złapał lekką 
zadyszkę. Przeciwnicy wska-
zywali na to, że portal straci 
swój unikalny charakter, a 
strona się „rozmyje”. Dyskusje 
trwały kilka miesięcy, aż do 
momentu zebrania, na którym 
większość członków stowa-
rzyszenia wyraziła zgodę na 
rozszerzenie. 

Dobrze się stało, że do-
szło do zmiany? 

- Z perspektywy ponad 
dwóch lat mogę stwierdzić, 
że zmiany dobrze zostały przy-
jęte, a portal tylko na tym 
zyskał. Rozwijamy się coraz 
bardziej dynamicznie, przy-
bywa nowych użytkowników, 
dostrzegają nas instytucje z 
różnych części kraju. Co naj-
ważniejsze, zmiany tchnęły 
świeżego ducha wśród naszej 
społeczności i zachęciły użyt-
kowników do dalszej pracy.

Mimo wszystko ludzie 
cały czas mówią o was „hy-
dralowcy”? 

- Związane jest to z dome-
ną, na której przez wiele lat 
funkcjonował nasz projekt. 
Właśnie za sprawą adresu 
www.wroclaw.hydral.com.pl 
przyjęła się potoczna nazwa 
portalu, która używana jest 
do dziś wśród osób znających 
nasze przedsięwzięcie. Zresztą 
my sami często określamy 
siebie jako „hydralowcy”. 
Niewątpliwie jest to ważna 
część naszej historii, dlatego 
jeszcze przez wiele lat będzie 
funkcjonować w świadomości 
wielu osób.

Ile zdjęć jest dzisiaj na 
portalu? 

Aktualnie posiadamy milion 
trzysta tysięcy fotografii, map 
i planów. Drugie tyle stano-

wią opisy zdjęć, obiektów, 
zabytków, czy miejscowości. 
Z roku na rok rośnie ilość 
materiału, który jest dodawa-
ny. Początkowo użytkownicy 
publikowali rocznie kilkana-
ście tysięcy zdjęć. Dziś jest to 
ponad 100 tysięcy fotografii 
rocznie. Szacuję, że w połowie 
obecnej dekady nasze zbiory 
przekroczą 2 miliony zdjęć.

Milionom użytkowników 
pomagacie „powrócić do 
przeszłości”?

- Jest to jeden z naszych ce-
lów, który przyjęliśmy tworząc 
stronę prawie dwadzieścia 
lat temu. Chcemy „zarażać” 
historią i swoją pasją, a jedno-
cześnie być pomocnym serwi-
sem, nie tylko dla historyków, 
czy architektów, ale również 
dla zwykłych ludzi ciekawych, 
jak wyglądały miejsca, które 
znają.

Co ciekawe, określenie 
„milionom” nie będzie tutaj 
przesadą. Co roku stronę od-
wiedza kilka milionów użyt-
kowników. To z jednej strony 
ogromny powód do dumy, a 
z drugiej olbrzymia odpowie-
dzialność. Myślę jednak, że 
przez ten czas udowodniliśmy 
swoją wartość i daliśmy się 
poznać jako miejsce w sieci, 
które warto poznać i regular-
nie do niego wracać.

Rozmawiał Tomasz Piasecki
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 » – Zmiany tchnęły 
świeżego ducha wśród 
naszej społeczności – 
mówi Maciej Mituła, 
redaktor naczelny 
portalu polska-org.pl

Dalej jesteśmy 
„hydralowcami” 

Co roku stronę odwiedza kilka milionów użyt-
kowników. – To z jednej strony ogromny powód 

do dumy, a z drugiej olbrzymia 
odpowiedzialność – podkreśla 
Maciej Mituła, redaktor na-
czelny portalu polska-org.pl. 
Dziś druga część rozmowy z 
człowiekiem, który wraz z gru-
pą zapaleńców nie daje zapo-
mnieć o przeszłości. 
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» – Zmiany tchnęły 
świeżego ducha wśród 
naszej społeczności – 
mówi Maciej Mituła, 
redaktor naczelny 
portalu polska-org.pl
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Do konkursu zgłosiło się 11 osób. Po 
pierwszym etapie postępowania kon-
kursowego polegającego na weryfikacji 
kompletności złożonej dokumentacji i 
spełnieniu wymogów formalnych, rada 

nadzorcza dopuściła 6 kandydatów do 
drugiego II etapu postępowania konkur-
sowego. 

W oparciu o przeprowadzone roz-
mowy kwalifikacyjne, analizę przed-

stawionych koncepcji funkcjonowania 
i rozwoju spółki do 2023 roku oraz o 
ocenę kompetencji i doświadczenia 
zawodowego poszczególnych kandy-
datów, rada nadzorcza stwierdziła, że 
żaden kandydat nie spełnił wymagań 
określonych na stanowisko prezesa za-
rządu Aqua-Zdroju. Wkrótce członkowie 
rady nadzorczej mają poinformować o 
dalszych decyzjach dotyczących zarządu 
spółki.

SCB

Spółka bez prezesa 
Rada nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego Aqua-Zdrój w Wałbrzychu postanowiła zakończyć postępo-
wanie konkursowe bez wyłonienia kandydata na prezesa spółki. 
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Ciągle słyszycie, że WOK to i 
tamto. Nie możecie zdecydować 
się, które zajęcia wybrać? Spró-

bujemy wam pomóc, pokazując, 
ile dzieje się w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury! Tylko uwa-

żajcie, żeby nie rozbolała was 
głowa od mnóstwa propozycji. 
Wałbrzyska Szkoła Talentów 

zaprasza! Formularz do zapisów 
on-line na stronie www.wok.
walbrzych.pl. Ale nim zaczniecie 
czytać o propozycjach i zbierać 
szczęki z podłogi trochę niety-
powo, bo zaczniemy od Zespołu 
Pieśni i Tańca Wałbrzych działają-
cego przy WOK. Dołącz do grup 
tanecznych i wokalnych! Pofolkuj 
sobie! A co!

Nabór adeptów do ZPiT 
Wałbrzych odbywa się co roku 
we wrześniu. Zainteresowanie 
zawsze jest ogromne. Chore-
ografowie i muzycy wypatrują 
nowych talentów, które być 
może kiedyś przejmą ich dzie-
ło. Nauka w zespole oparta 
jest na podstawach obej-
mujących: elementy rytmiki, 
śpiew, podstawy baletu. Tak 
nabyte umiejętności pozosta-
ją na całe życie. Aby włożyć 
upragniony sceniczny kostium 
i pojawić się na scenie, trzeba 
się sporo napocić na: rytmice, 

ćwiczeniach śpiewu i lekcjach 
tańca. Oczywiście tylko część 
najodważniejszych odbywa 
całą, wieloletnią karierę w ze-
spole. Ci, którzy zostają, mają 
okazję zaprezentować się na 
dorocznych koncertach grup 
dziecięcych i młodzieżowych, 
organizowanych specjalnie 
dla ich rodziców i przyjaciół, 
uczestniczą w międzynarodo-
wych festiwalach. A wszyst-

kim pozostają niezapomniane 
wspomnienia, przyjaźnie i 
zdobyte umiejętności. Infor-
macji o przyjęciach udziela 
Rafał Ślipek – koordynator 
zespołu, telefon 531 088 204; 
mail: rafal@wok.walbrzych.pl

Zbudowaliśmy napięcie, a 
teraz do dzieła. Co i gdzie do-
kładnie czeka na Was w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury?!

TS
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Z pewnością masz talent…
…dlatego dołącz do nich! Taniec towarzyski dla dzieci w wieku szkolnym i doro-
słych, nauka gry na ukulele, na akordeonie, szycie na maszynie, dziecięca grupa 
kuglarska. To tylko część propozycji na jesień, zimę, wiosnę w Wałbrzyskim Ośrod-
ku Kultury.

 » Jak co roku we wrześniu odbywa się 
nabór do ZPiT Wałbrzych   

WOK na Piaskowej Górze
• Fortepian/Pianino, Akordeon
• Flet, Gitara, Skrzypce
• Pracownia kreatywności 8-13 lat
• Muzyczne studio 8-10 lat
• Język angielski 8-9 lat
• Język angielski 10-12 lat
• Język angielski dla dorosłych, gr. początkująca
• Dziecięca grupa kuglarska „CYRKonia” 9-15 lat
• Grupa Ognia IMPULS od 16 lat
• Szachy (dorośli), Brydż (dorośli)
• Kreatywna edukacja muzyczna dla najmłod-

szych 0-4 lat 
• Taniec towarzyski dzieci szkolnych 
• Taniec towarzyski dla dorosłych
• Joga senior
• Minecraft/warsztaty programowania od 7 lat

Przedszkole Samorządowe
nr 8 na Podzamczu

• Pianino
• Skrzypce

Teatr Zdrojowy 
w Szczawnie-Zdroju

• Fortepian
WOK na terenie Starej Kopalni

• Pianino, Gitara, Ukulele
• Hip Hop 7-10 lat
• Hip Hop od 11 lat
• Zumba fitness 16+
• Język angielski z elementami muzyki 4-6 lat
• Język angielski z elem. muzyki 7-9 lat
• Język angielski 12-14 lat
• Zajęcia plastyczne 5-7 lat
• Zajęcia plastyczne 8-10 lat
• Zajęcia plastyczne od 11 lat
• Warsztaty fotograficzne 10 – 15 lat
• Warsztaty fotograficzne od 16 lat
• Warsztaty szycia na maszynie – UL-KA 

(dzieci, dorośli)
• Zumba Nation 16+, Joga
• Taniec dla najmłodszych dzieci 3-6 lat 
• Taniec towarzyski dzieci szkolnych 
• Taniec towarzyski dla dorosłych
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Już widzimy te ironiczne 
uśmiechy i miny mówiące 
„czy wyście powariowali”. Tak 
powariowaliśmy, bo jak już 
wiecie, na łamach WieszCo, 
chętnie  pokazujemy piękno 
naszego regionu. Piszemy o 
ludziach z pasją pochodzą-
cych stąd, nietuzinkowych, 
mających ciekawe rzeczy do 
opowiedzenia lub za którymi 
stoją niesamowite dokonania.     

Co jest ciekawego w Bo-
guszowie-Gorcach? Jednym 
tchem wymieniamy: Szyb 
Witold, pełen tajemnic Dziko-
wiec, najwyżej w Polsce po-
łożony ratusz wraz z rynkiem, 
jedyna taka Droga Krzyżowa 
Górniczego Trudu i powsta-
jący pomnik niezłomnego 
Rajmunda Niwińskiego. To 

obiekty, które… przemawiają 
w ramach systemu „Poznaj 
historię”. 

Tak, to nie pomyłka. W pię-
ciu miejscach na terenie Bo-
guszowa pojawiły się tabliczki 
znane choćby z Warszawy, 
na których znajdziecie kody 
QR. Wystarczy, że je zeska-
nujecie swoim smartfonem, 
połączonym z internetem, 
a system „Poznaj historię” 
automatycznie przekieruje 
was do wyjątkowego słucho-
wiska. Usłyszycie fascynujące 
opowieści o poszczególnych 
obiektach. 

Dla mieszkańców miasta to 
jest oczywiste, że ich ratusz i 
rynek położone są najwyżej w 
Polsce. Dodajmy na wysokości 
592 m. n.p.m. Gdyby sław-

ną wieżę Eiffla „zestawić” z 
boguszowskim magistratem 
( co, wolno nam pofantazjo-
wać), zwiedzający ostatnią 
platformę francuskiej atrakcji, 

żeby popatrzeć na Boguszów-
-Gorce, musieliby spojrzeć w... 
górę. Nieprawdopodobne.  

Dzikowiec i Chełmiec to z 
kolei góry z bardzo ciekawą 

historią. Pierwsza jest rekre-
acyjną mekką, miejscem orga-
nizacji imprez zarówno zimą, 
jak i latem. Owiana jest też 
całą masą legend i opowieści. 
Wspomnijmy tylko o zagi-
nionych skarbach III Rzeszy. 
Zainteresowani? Posłuchajcie 
opowieści. 

Zielony szlak prowadzący na 
Chełmiec to z kolei atrakcja nie 
tylko dla ciała (można się po-
rządnie zmęczyć zdobywając 
to wzniesienie), ale też dla du-
cha. Wzdłuż traktu ustawiono 
granitowe tablice wytyczające 
Drogę Krzyżową Górniczego 
Trudu. To jedyny taki szlak w 
Polsce. Zeskanowanie kodu QR 
pozwoli odsłuchać niesamo-
witej historii, rzucającej nowe 
światło na pracę górników.  

Rajmund Paprzyca Niwiń-
ski, to nazwisko zna każdy 
mieszkaniec miasta. Ten nie-
zwykły sportowiec i niezłomny 
żołnierz AK doczeka się wkrót-
ce pomnika. Od razu „mówią-
cego”.  Już dziś odwiedzający 
stadion, gdzie niedługo stanie 
pomnik, poznają historię Ni-
wińskiego odtwarzając słu-
chowisko.

Piątym miejscem, przy któ-
rym warto zatrzymać się i 
przyłożyć do tablicy swojego 
smartfona, jest Szyb Witold, 
To pozostałość po ostatniej 
zamkniętej w Boguszowie 
kopalni. Dziś wiele osób 
spotyka się tu towarzysko 
i biznesowo. Was też tam 
zapraszamy. 

Tomasz Piasecki 

Co W gMINACH pISZCZY

BOGUSZÓW-GORCE

Zostań odkrywcą. To nie żadne bajanie
Ile razy słyszeliście to hasło, zachęcające do poznawania różnych zakątków świata? 
Nie musicie wyjeżdżać tysiące kilometrów od domu, nie musicie nawet przejechać 
całej Polski. Możecie zostać odkrywcami tu i teraz. Wystarczy, że na chwilę „zagubi-
cie się” w Boguszowie-Gorcach. 

 » Co za widok

W uroczystościach wzięli udział 
samorządowcy, przedstawiciele 
kuratorium, dyrektorzy szkół, 
zaproszeni nauczyciele i ucznio-

wie. Prezydent Roman Szełemej 
podczas swojego przemówie-
nia zwrócił uwagę na obecną 
sytuację wałbrzyskich szkół.

- Zanim rozpoczął się rok 
szkolny, trwały intensywne 
prace nad przygotowaniem 
placówek.  Dzisiaj są one 
zabezpieczone najlepiej jak 
na ten moment można było 
to zrobić. W szkołach zainsta-
lowano dozowniki z płynami 
dezynfekującymi, z których 
powinniśmy korzystać, na-
wet za każdym razem, kiedy 
koło nich przechodzimy. Pa-

miętajmy też o maseczkach, 
które powinniśmy nosić we 
wszystkich częściach wspól-
nych. Nosimy je w biurach, 
autobusach, sklepach. Nośmy 
też w szkołach. W klasach 
dzieci mają zgodę na to, żeby 
je ściągnąć, ale jeśli jest to 
możliwe, to zachęcam do 
noszenia ich przez cały czas – 
mówił prezydent Wałbrzycha.

SCB

WAŁBRZYCH

Pierwszy dzwonek
W IV LO w Wałbrzychu na Piaskowej Górze 
odbyło się miejskie rozpoczęcie roku szkol-
nego 2020/2021.
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 » Żeby dostać się na 
Dzikowiec, można skorzystać 

z nowoczesnego wyciągu
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Zwiedzający mieli oka-
z ję  wejść  na wieżę ko-
ścioła NMP. O samej wieży 

jako punkcie widokowym 
już  p isa l i śmy.  Zastana-
wialiście się, jak do tego 

doszło, że w ogóle została 
ona udostępniona tur y-
stom?

Na realizację projektu 
gmina uzyskała dofinan-
sowanie w wysokości po-

nad 800 tys. zł ze środków 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych. 
Pisząc po ludzku, środki 
trafiły do Głuszycy z Unii 
Europejskiej. 

Ce l em  p ro j e k tu  by ł o 
zwiększenie dostępności 
t u r y s t y c zne j  w  gmin ie 
poprzez przystosowanie 
właśnie zabytkowej wieży 
Kościoła pw. NMP Królo-
wej Polski do pełnienia 
funkcji wieży widokowej. 
Wykonano kawał dobrej 
roboty. Całkowicie odno-
wiono i  zabezpieczono 
wieżę kościelną. Wypo-
sażono ją w niezbędne 
elementy do prowadzenia 
działalności turystycznej, 
odrestaurowano elewację 
zewnętrzną oraz wnętrza 
wraz z remontem i czę-
śc iową wymianą  scho-
dów.

Wieża zaadaptowana 
na potrzeby nowej funk-
c j i  wyposażona została 
w  t ab l i c e  i n f o rmu ją ce 
o histor i i  okol ic ,  pano-
ramy z opisem widocz-
nych  mie j sc  o raz  s ta re 
r yc iny  i  zd jęc ia .  Obraz 
z  kamer  bezpr zewodo-
w y c h  u m i e s z c z o n y c h 
na  w ieży  p r zekazywa-
ny do internetu można 
obser wować z każdego 
miejsca.

Red

To położony na wysokości 
864 m n.p.m. i ok. 1,5 km 
od schroniska Andrzejówka 

trzeci najważniejszy węzeł 
szlaków w gminie Miero-
szów.

Krzyżują się tu szlak nie-
bieski  z Sokołowska na 
Przełęcz Trzech Dolin, żółty 

z Waligóry do Zamku Ra-
dosno, a także szlak czarny 
z Andrzejówki na Przełęcz 

pod Szpiczakiem. Oprócz 
szlaków turystycznych to 
także skrzyżowanie szla-

ków rowerowych Stref y 
MTB Sudety: zielonego, 
żół tego i  n iebiesk iego, 
którym dojedziemy aż do 
Głuszycy.

Niezależnie, czy zaplanuje-
my zdobycie ponad 900-me-
trowych szczytów wokół, 
odkryjemy ruiny pałacyku 
myśliwskiego Hochbergów, 
czy wspomnianego wcze-
śniej Zamku Radosno lub 
powędrujemy do Ruprech-
tickiego Szpiczaka, podjęcie 
decyzji można sobie w pe-
wien sposób umilić. Zapy-
tacie jak? Już tłumaczymy. 
Choćby przy wygodnych 
drewnianych miejscach do 
siedzenia wraz ze stołami 
albo przystając tuż przy nie-
dawno wybudowanej wiacie 
turystycznej.

Wiata w stylu skandy-
nawskim została oddana do 
użytku w czerwcu tego roku 
i cieszy się popularnością 
wśród turystów, którzy znaj-
dują tu schronienie przed 
deszczem, upałem, a nawet 
jako miejsce noclegowe.

Zachęcamy zwiedzać te 
okolice przez cały rok, na-
wet zimą. Rodzinny spacer 
z Andrzejówki skutecznie 
poprawi nastrój. Każde-
mu! 

Red

Co W gMINACH pISZCZY / pRoMoCJA

MIEROSZÓW 

Jeśli rozdroże, to pod Waligórą
Na pewno wielokrotnie wędrowaliście po Górach Suchych. Gdy już się w nie zapuściliście, 
jesteśmy pewni, że natrafiliście na miejsca, w których musieliście podjąć decyzję „w którą 
stronę teraz”. Jednym z nich jest właśnie Rozdroże pod Waligórą.

GŁUSZYCA 

Zajrzysz w każde miejsce 
Pamiętacie akcję LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej #odkrywajlokalnie? Pisaliśmy o tym kilka-
krotnie w WieszCo. W akcji chodziło o to, by pokazać mieszkańcom ciekawe miejsca w ich 
własnej okolicy i zachęcić do wycieczek. W cyklu znalazła się też Głuszyca. 

 » Takich miejsc wciąż brakuje na naszych szlakach. 
W Mieroszowie robią wszystko, by to zmienić 
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 » Jeśli jeszcze nie byliście na wieży widokowej kościoła 
w Głuszycy, najwyższy czas, żeby nadrobić zaległości 
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Przebudowany zostanie 
istniejący i działający od wielu 
lat punkt selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych. 
Punkt ten przyjmuje odpady 
komunalne od mieszkańców 
Boguszowa-Gorc i w tym za-
kresie nic się nie zmieni. Punkt 
ten zyska drugą młodość i bę-
dzie spełniał najwyższe stan-
dardy obsługi mieszkańców.

Czym jest PSZOK?
Mieszkańcy muszą zda-

wać sobie sprawę z faktu, że 
PSZOK to ważny element spój-
nej, uporządkowanej całości, 
dzięki której w gminie czy 
nawet regionie prowadzona 
jest bezpieczna gospodarka 

odpadami, a zwłaszcza tymi, 
których nie segregujemy w 
domu. 

W PSZOK-u można bezpłat-
nie oddać, np. meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, 
a więc odpady komunalne, 
które stwarzają problem ze 
względu na swój rozmiar lub 
wagę. Ponadto do PSZOK-u 
trafią odpady budowlane, 
powstające np. przy wyko-
nywaniu prac remontowo-
-wykończeniowych, a także 
zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny pochodzący 
z gospodarstw domowych, 
baterie i akumulatory, prze-
terminowane leki, chemikalia, 
termometry rtęciowe, farby i 

lakiery oraz opony pojazdów 
o masie całkowitej do 3,5 
t. Co więcej, do gminnego 
punktu zbierania odpadów 
można bezpłatnie przekazać 
odpady komunalne wytwa-
rzane w gospodarstwach do-
mowych, zebrane w sposób 
selektywny, w tym: papier, 
tworzywa sztuczne, a także 
metale i szkło. Wybór loka-
lizacji PSZOK-u ma kluczowe 
znaczenie dla zachęcenia 
mieszkańców do korzystania 
z niego i ułatwienia im po-
zbywania się niebezpiecznych 
odpadów. Dostarczane odpa-
dy będą selektywnie groma-
dzone w przystosowanych 
do tego celu kontenerach, a 

następnie przekazywane do 
zagospodarowania firmom 
zewnętrznym lub do instalacji 
zlokalizowanej w Lubawce.

 
PSZOK, 

a bezpieczeństwo
W punkcie selektywnej 

zbiórki odpady magazynuje 
się jedynie okresowo. Jednym 
z zadań podmiotu prowadzą-
cego PSZOK jest przestrzeganie 
wymagań z zakresu ochrony 
środowiska oraz bezpieczeń-
stwa życia i zdrowia ludzi. 
Celem PSZOK-u jest stworzenie 
mieszkańcom możliwości ca-
łorocznego przekazywania do 
unieszkodliwienia odpadów 
problematycznych, powszech-

nie spotykanych właśnie na 
dzikich wysypiskach. Na tere-
nie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów nie dokonuje się 
demontażu, mielenia czy in-
nej obróbki zgromadzonych 
odpadów, a zwłaszcza opon i 
elektrozłomu. Warunki maga-
zynowania odpadów określa 
art. 25 ust. 1 ustawy o odpa-
dach. W miejscach, gdzie może 
nastąpić wyciek substancji 
niebezpiecznych, musi być 
przewidziane odpowiednie 
zabezpieczenie środowiska 
gruntowo-wodnego. Dlatego 
też odpady niebezpieczne, 
które są dziś magazynowane 
w obrębie PSZOK-u, takie jak: 
akumulatory, baterie, świe-

tlówki, będą przechowywane 
w specjalistycznym kontene-
rze. Taki kontener uniemożli-
wia przedostanie się substancji 
płynnych do środowiska – ma 
wannę wychwytującą ewen-
tualne rozlanie się substancji 
(np. kwas z akumulatora lub 
resztki farby).

Dodatkowo teren PSZOK-u 
musi być ogrodzony, oświe-
tlony i zabezpieczony przed 
dostępem osób niepowo-
łanych. Miejsca magazyno-
wania odpadów winny być 
odpowiednio oznakowane 
oraz nadzorowane, podobnie 
jak poszczególne obiekty i 
instalacje znajdujące się na 
obszarze punktu.

Co ważne, dobrze zaprojek-
towany i zarządzany PSZOK 
nie emituje żadnych zanie-
czyszczeń do środowiska ani 
ubocznych efektów zapa-
chowych. Jest funkcjonalny, 
łatwo dostępny oraz w pełni 
bezpieczny dla ludzi i środowi-
ska. Przyjmowanie odpadów 
następuje wg rygorystycznych 
reguł, a odpady niebezpieczne 
są przechowywane w specja-
listycznych pojemnikach, a 
także w kontenerach i w po-
mieszczeniach zamkniętych. 
Magazynowanie odpadów 
w PSZOK-u odbywa się w 
sposób uporządkowany! 

Należy więc stanowczo 
podkreślić, że znikoma uciąż-
liwość takiego punktu nie 
wykracza poza jego teren.

Drugie życie 
odpadów

Spółka Sanikom przy PSZOK 
organizuje punkt drugiego 
życia odpadów. To jest miej-
sce, gdzie wystawione będą 
meble i sprzęty, które po 
drobnej naprawie mogą być 
ponownie wykorzystane. Każ-
dy mieszkaniec będzie mógł 
wybrać sobie nieodpłatnie 
taki przedmiot, sprzęt.

(MM)

BOGUSZÓW-GORCE/LUBAWKA

PSZOK – bezpieczne miejsce dla odpadów
Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Boguszowie-
-Gorcach przy ul. Brzozowej 1 to część projektu pn. „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych 
procesów przetwarzania i odzysku odpadów w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki 
Odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”. Nowoczesną Inwestycję realizuje lu-
bawska spółka Sanikom. 

Co W gMINACH pISZCZY / pRoMoCJA
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Po kilku miesiącach etapowego przywracania 
połączeń zawieszonych w związku z epidemią, 
Koleje Dolnośląskie uruchamiają wszystkie, które 
były zaplanowane w rocznym rozkładzie jazdy. 

– Powrót wszystkich pociągów na ich pierwotne 
trasy to coś, na co czekali wszyscy. Zarówno nasi pasa-
żerowie, jak i my w KD. Kilka miesięcy temu epidemia 
wymusiła na nas trudne decyzje w postaci cięcia 

połączeń, ale krok po kroku udało nam się wrócić na 
właściwe tory. Dosłownie i w przenośni – komentuje 
Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Co dla nas bardzo istotne, na trasy wróciły po-
ciągi kursujące na odcinku Kłodzko – Wałbrzych. 

W związku z rozpoczęciem prac przez PKP PLK, 
od 1 września na odcinku Szklarska Poręba – Je-
lenia Góra kursuje natomiast komunikacja zastęp-
cza z pominięciem stacji Górzyniec. Zmianie uległy 
również częstotliwości kursowania wybranych 
połączeń. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny 
jest na stronie przewoźnika.              SCB

WAŁBRZYCH

Wraca pociąg do Kłodzka
Koleje Dolnośląskie przywracają pełną siatkę połączeń w regionie. Do-
datkowe składy wróciły do rozkładu jazdy wraz z powakacyjną korektą, 
która weszła w życie 30 sierpnia.
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 » Nowoczesną inwestycję realizuje lubawska spółka Sanikom

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej 

SANIKOM Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 5A, 
58-420 Lubawka
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Jak „mówi” kronika zakła-
dowa, już w 1945 roku po-
wołano do życia pierwszą 
komórkę artystyczno-kultural-
ną w postaci orkiestry dętej, 
wykorzystującej instrumenty 
po byłej „Karlshütte”. Organi-
zatorem orkiestry i jej pierw-
szym kapelmistrzem był Wło-
dzimierz Huk. W 1947 roku 
pracownica „akcji socjalnej” 
Jadwiga Orzelska zorgani-
zowała duży chór mieszany 
i przygotowywała występy 
artystyczne dla załogi. Wiosną 
1949 roku kapelmistrzem or-
kiestry zakładowej został Józef 
Domagała, repatriant z Fran-
cji. W okresie letnim niemal 
w każdą niedzielę orkiestra 

Huty Karol koncertowała we 
wsiach dolnośląskich. Towa-
rzyszył jej zespół artystyczny. 
Prelegenci i agitatorzy, w prze-
rwach koncertu i występów 
artystycznych, prowadzili ak-
cję „uświadamiającą” wśród 
mieszkańców wsi. Kronikarz 
wspomina, że: „wyjazdy takie 
dawały pewne rezultaty, gdyż 
nawiązywano więź robotni-
ków z chłopstwem i stopnio-
wo zmieniano ich psychikę i 
sposób myślenia. Wyjeżdżali 
często również fachowcy, któ-
rzy naprawiali sprzęt rolniczy 
chłopom, by w ten sposób po-
móc im w gospodarowaniu”. 
Była to tzw. akcja „łączności 
miasta ze wsią”. 

Gdy uchwałą nr 430 Rady 
Ministrów z 18 czerwca 1951 
roku rząd ogłosił warunki roz-
pisania Narodowej Pożyczki 
Rozwoju Sił Polski (emisja ob-
ligacji państwowych dla osób 
fizycznych), znowu do akcji 
wkroczyła orkiestra dęta z 
zespołem artystycznym oraz... 
a jakże, agitatorzy. Zespoły te 
wyjeżdżały do gromad wiej-
skich, aby propagować wśród 
mieszkańców wsi konieczność 
przyjścia państwu z pomocą i 
subskrybowania jak najwięk-
szych sum na rzecz pożyczki 
narodowej. Czy przynosiło 
to efekt? Kronikarz twierdzi, 
że tak: „wyjazdy takie były 
opłacalne i dawały zamie-

rzone wyniki. Przekonywani 
przez agitatorów chłopi gro-
madnie podpisywali deklara-
cje pożyczkowe, a przy tym 
rodziła się więź robotników 
fabrycznych z pracującym 
chłopstwem. W ten sposób 
budowano podwaliny sojuszu 
robotniczo-chłopskiego”. (sic!)

W 1951 roku kapelmistrzem 
został pracownik sąsiedniej 
„Lustrzanki”, Władysław Ko-
żuch. W pierwszych latach 
funkcjonowania orkiestra słu-
żyła nie tylko załodze zakładu, 
ale również, na polecenie 
miejskich władz partyjnych, 
zapewniała muzyczną oprawę 
uroczystości w Mieroszowie, 
Bolkowie, Boguszowie czy 

Jaworze. Ponadto orkiestra 
koncertowała w różnych miej-
scach Wałbrzycha i w szcza-
wieńskim parku. Wszystkie 
organizowane z różnych 
okazji akademie obsługi-
wane były przez zakładowe 
zespoły artystyczne i chór. 
Nad życiem kulturalnym za-
kładu czuwała rada zakła-
dowa oraz komisja kultu-
ralno-oświatowa. W 1957 
roku chór męski Huty Karol 
„Harfa” dyrygowany przez 
Władysława Kożucha wystąpił 
na Zjeździe Chórów w Po-
znaniu (26-29 października).

Z nieustalonych powodów 
już w 1958 roku jedynym 
pozostałym i aktywnym zakła-

dowym zespołem artystycz-
nym Huty Karol była orkie-
stra, mocno wspierana przez 
nowego dyrektora zakładu, 
Zygmunta Podhajskiego (na 
to stanowisko powołano go 
1 czerwca 1958 roku). Nowy 
dyrektor chętnie wykorzysty-
wał orkiestrę do występów na 
wieczornicach oraz w dniach 
wykonania kwartalnych pla-
nów produkcyjnych. Na mar-
ginesie warto przypomnieć, 
że  1958 rok był bardzo udany 
dla instrumentalistów. Na 
przykład, w dniu 23 lipca Pre-
zydium Miejskiej Rady Naro-
dowej w Wałbrzychu (Wydział 
Kultury i Sztuki) wystosowało 
podziękowania za obsłużenie 

 » Orkiestra zakładowa Huty Karol pod batutą Antoniego Kawalca na I Dolnośląskim Festiwalu 
Orkiestr Dętych w dniach 18-19.10.1958 roku (Fot. Kronika zakładowa Huty Karol)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
HIStoRIA NIEZNANA

Jakże kulturalna Huta Karol
Tak jak w każdym większym zakładzie przemysłowym, również w Hucie Karol krót-
ko po zakończeniu II wojny światowej narodziło się bogate życie kulturalno-oświa-
towe. Pracownicy umęczeni wojenną pożogą, borykający się z trudnościami dnia 
codziennego, chętnie angażowali się w tego rodzaju aktywności, dające nadzieję 
na szybki powrót do normalności.
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w dniu 21 lipca Sesji Miejskiej 
Rady Narodowej oraz w dniu 
22 lipca festynu urządzonego 
z okazji Święta Odrodzenia na 
wzgórzu V Festiwalu (okolice 
Mauzoleum na Nowym Mie-
ście). Niecałe 3 miesiące póź-
niej, w dniach 18-19 paździer-
nika, orkiestra wzięła udział 
w I Dolnośląskim Festiwalu 
Orkiestr Dętych, zorganizowa-
nym trochę „na próbę” przez 
Wydział Kultury Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej i Zjednoczenia Polskich 
Zespołów Śpiewaczych i In-
strumentalnych we Wrocła-
wiu. Pod batutą Antoniego 
Kawalca, wśród 20 zespołów, 
orkiestra huty zdobyła IV miej-
sce w pierwszej kategorii i 
została zakwalifikowana do 
jednego z najlepszych ze-
społów instrumentalnych na 
terenie ówczesnego woje-
wództwa wrocławskiego. Jak 
informowała lokalna prasa: 
„cztery orkiestry zdobyły w 
czasie Festiwalu I kategorię 
– odznaczona pierwszą na-
grodą orkiestra dęta ZNTK z 
Oleśnicy oraz orkiestry poczty 
wrocławskiej, BZPB z Bielawy 
i Huty Karol z Wałbrzycha”. 
Wielki powód do dumy dla 
całej załogi przedsiębiorstwa. 
Dyplom wyróżnienia i uznania 
za poziom artystyczny i wła-
ściwą interpretację utworów 
wręczył przedstawicielom 
huty przewodniczący jury, mjr 
Czesław Kęstowicz, dyrygent 
Reprezentacyjnej Orkiestry 
Śląskiego Okręgu Wojsko-
wego we Wrocławiu. O nie-
wątpliwym sukcesie dyrektor 
Podhajski pisemnie powia-
domił jednostkę nadrzędną, 
tj. Centralny Zarząd Budowy 

Maszyn Górniczych w Byto-
miu. Rok później, w dniach 
24-25 października, orkiestra 
wzięła udział w drugim Dol-
nośląskim Festiwalu Orkiestr 
Dętych powtarzając swój 
sukces z poprzedniego roku 
i zyskując rozgłos w całym 
województwie. W kolejnych 
latach orkiestra uświetniała 
różne uroczystości zakładowe, 
ale również organizowane 
przez inne przedsiębiorstwa 
czy stronnictwa polityczne. Na 
przykład w dniu 21 maja 1961 
roku orkiestra wzięła udział w 
Święcie Ludowym organizo-
wanym w Książu przez Powia-
towy Komitet Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego, a 
w 1964 roku zespół wraz z 
załogą uświetnił uroczystość 
święta XX-lecia PRL, którego 
obchody zorganizowano w 
sąsiedniej Hucie Szkła „Wał-
brzych” (Lustrzanka). 

Wspomniany wcześniej, 
zorganizowany w 1958 roku 
tylko „na próbę” festiwal or-
kiestr dętych na stałe wpi-
sał się do kalendarza imprez 
dolnośląskich. A jego edycja 
w 1967 roku przyniosła or-
kiestrze zakładowej wielki 
sukces. W dniu 25 maja orkie-
stra pod batutą kapelmistrza 
Antoniego Kawalca zajęła 
pierwsze miejsce w pierwszej 
kategorii zespołów instru-
mentalnych rejonu. Ponadto 
wyróżniono trębacza solistę 
Jana Wyszyńskiego, starszego 
ogniomistrza zakładowej stra-
ży przeciwpożarowej.

W tym miejscu można za-
dać sobie pytanie: gdzie od-
bywały się te wszystkie próby 
orkiestry, chóru i zespołów 
artystycznych? Gdzie organi-

zowano akademie? Z pomocą 
znowu przychodzi kronika za-
kładowa. Pierwsza wzmianka 
o świetlicy przyzakładowej, 
wokół której zaczęto organi-
zować życie kulturalne załogi 
przedsiębiorstwa, pojawia się 
w 1947 roku. Opisując 1948 
rok autorzy kroniki zakłado-
wej wspominali, że: „przy 
zakładzie istniał chór oraz 
świetna drużyna gimnastyki 
sportowej. Życie kulturalne 
ogniskowało się w świetlicy 
zakładowej, w której spędzała 
wieczory przy godziwej roz-
rywce znaczna część załogi”. 
Kolejna wzmianka pochodzi z 
1956 roku: „życie kulturalno-
-rozrywkowe ogniskowało się 
w świetlicy przyzakładowej, 

nad którą nadzór sprawowała 
Rada Zakładowa. W sali tej 
kwitło życie kulturalne, odby-
wały się imprezy dla dzieci, 
zabawy dla pracowników, tu 
zapadały różne, często ważne 
decyzje załogi na zebraniach, 
tu wybierano egzekutywy 
POP i Rady Zakładowej, tu 
wyróżniano i odznaczano 
zasłużonych pracowników”.

Wiosną 1965 roku budynek 
świetlicy zakładowej oddano 
do gruntownego remontu. 
Ostatnią znaczącą uroczysto-
ścią zorganizowaną w sali 
teatralnej świetlicy przed jej 
remontem była akademia z 
okazji Święta Górników w 
dniu 4 grudnia 1964 roku. W 
trakcie uroczystości załodze 

został przekazany sztandar 
przechodni Ministra Górnic-
twa i Energetyki Jana Mitręgi 
za zajęcie I miejsca w socjali-
stycznym współzawodnictwie 
pracy wśród przedsiębiorstw 
podległych Zjednoczeniu Prze-
mysłu Maszyn Górniczych w 
trzecim kwartale 1964 roku. 
Sztandar przekazali przed-
stawiciele Samorządu Ro-
botniczego Fabryki Maszyn 
Górniczych w Mikołowie (jako 
ciekawostkę dodam, że w 
dniu 1 maja 1965 roku huta 
przekazała ten sztandar prze-
chodni Rybnickiej Fabryce 
Maszyn Górniczych, która 
wykazała się lepszymi wyni-
kami we współzawodnictwie 
międzyzakładowym).

Gruntownie przebudowana 
świetlica przyzakładowa, już 
jako klub zakładowy, została 
oddana do użytku 4 grudnia 
1967 roku. W klubie znajdo-
wała się sala teatralna z w 
pełni wyposażoną sceną oraz 
przylegającym do niej dużym 
pomieszczeniem. W piwnicy 
służącej dawniej za prowizo-
ryczne archiwum wybudowa-
no piękną kawiarnię z zaple-
czem, pomieszczenie szatni, 
salę gier szachowych i brydżo-
wych, salkę telewizyjną, pokój 
kierownika klubu, magazyn 
instrumentów muzycznych 
orkiestry zakładowej, dwie 
sale biblioteki z czytelnią pra-
sy codziennej i tygodników 
ilustrowanych. Wszystkie po-
mieszczenia wyposażono w 
meble i niezbędny sprzęt. 
Koszt remontu klubu wyniósł 
2.093.713 złotych. Akademia 
z okazji Barbórki odbyła się 
już w sali teatralnej nowego 
klubu. W ostatnim dniu roku, 
po pracy, w kawiarni klubu 
odbyło się spotkanie dyrekcji 
huty z aktywem polityczno-
-społeczno-gospodarczym. 
Dyrektor Stefan Krawczyk 
podziękował załodze za trud 
włożony w realizację rocznych 
zadań produkcyjnych oraz 
życzył pomyślności w pracy 
zawodowej, w życiu rodzin-
nym i osobistym. Spotkanie 
zakończyło się składaniem 
osobistych życzeń na nowy, 
1968 rok.

Tak rozpoczęła się nowa 
historia wyremontowanego 
klubu zakładowego, ale o tym 
już w kolejnym odcinku.

Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:

Kronika zakładowa Huty Karol, Wał-
brzych, 1965/1975 

HIStoRIA NIEZNANA

 » Chór męski Huty Karol „Harfa” podczas występu na Zjeździe 
Chórów w Poznaniu, w dniach 26-29.10.1957 r. Dyryguje 

Władysław Kożuch (Fot. Kronika zakładowa Huty Karol)

 » Orkiestra zakładowa Huty Karol na koncercie w Świnach koło Bolkowa w 1950 roku. Odręczny 
krzyżyk wskazuje na kapelmistrza Józefa Domagałę (Fot. Kronika zakładowa Huty Karol)
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W zmodernizowanej sali koncer-
towej, przy dopuszczalnej ilości słu-
chaczy (połowa miejsc na widowni 
pozwala na przyjęcie 200 osób) 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 

Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza 
Żurakowskiego wykona II Kon-
cert fortepianowy G-dur op. 44 
Piotra Czajkowskiego, „Walce 
szlachetne i sentymentalne” i „La 
valse” Maurice’a Ravela. Partię 

solową w koncercie Czajkowskiego 
zagra Vadim Palmov – fortepian, 

bułgarski pianista mieszkający obecnie 
w Niemczech. 

Przypomnijmy, że na inaugurację 
poprzedniego, 42 sezonu arty-

stycznego, Lorenzo di 
Bella, włoski pianista, 
wykonał brawurowo I 
Koncert fortepianowy 
b-moll Piotra Czajkow-
skiego, a w dalszej części 
koncertu usłyszeliśmy 
II Symfonię Ignacego 
Feliksa Dobrzyńskiego. 
No więc drugi Koncert 

fortepianowy Czajkowskiego, który 
usłyszymy niebawem, jest bardzo rzad-
ko wykonywany, chociaż jego walory 
wirtuozowsko-popisowe nie ustępują 
popularnemu pierwszemu koncertowi 
b-moll. Efektowne symfoniczne brzmie-
nie, wykorzystywanie wszystkich 
rejestrów fortepianu oraz błyskotliwa 
technika akordowa i pasażowa, warte 
są obecności na sali koncertowej, by 
w pełni docenić interpretację Vadima 
Palmova. W drugiej części koncertu 
wykonane zostaną dwie symfoniczne 
kompozycje Maurice’a Ravela, obie 
nawiązujące do walca. „Walce szla-
chetne i sentymentalne” powstały w 
1911 roku jako ośmioczęściowy cykl 
fortepianowy. Zorkiestrowane przez 
kompozytora posłużyć miały jako mu-
zyka baletowa. Chociaż uważa się, że 
to właśnie „Walce szlachetne…” stano-
wią sumę harmonicznych doświadczeń 
kompozytora, imponują prostotą wyra-
zu przy zastosowaniu wyrafinowanych 
środków technicznych oraz mają ten 
„niewysłowiony urok” muzyki ravelow-
skiej, to znacznie większą popularność 

zyskał poemat choreograficzny „La 
valse” z 1919. 

Drugi wrześniowy koncert symfo-
niczny przypomina nam w sposób 
szczególny, że jesteśmy w czasie pan-
demii. Zaplanowany na 13 kwietnia 
2020 roku koncert, w którym Orkiestrą 
Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej dy-
rygować miał Tadeusz Wojciechowski, 
a solistami mieli być Paweł Dziewoński, 
Anna Mondry, Grzegorz Mondry i Marek 
Gumiela – waltornie, przełożony został 
na 25 września 2020. Artyści znowu 
zjawią się w Wałbrzychu i wykonają 
Konzertstück F-dur na 4 waltornie i 
orkiestrę Roberta Schumanna, Uwerturę 
do opery „Oberon” C.M.Webera oraz IV 
Symfonię A-dur Feliksa Mendelssohna.  

Wszystkie koncerty, które odbywać 
się będą w Filharmonii Sudeckiej, orga-
nizowane są z zachowaniem obowią-
zujących warunków bezpieczeństwa 
dla słuchaczy i muzyków. Obowiązują 
dezynfekcja rąk, dystans społeczny i ma-
seczki zakrywające usta i nos. Bądźmy 
odpowiedzialni.  

Red

KULtURA

Filmowy świat ogłosił, że 
„Tenet” ma spowodować, że 
widzowie spektakularnie wró-
cą do kin. Istotnie, wielka (czy-
taj droga) produkcja ma taki 
potencjał, ale niestety tylko… 
potencjał. Film Christophera 
Nolana, niekwestionowanego 
specjalisty od bardziej am-
bitnego kina rozrywkowego, 
ma wielki rozmach. Budżet 
przedsięwzięcia pozwolił np. 
filmowcom zniszczyć samolot. 
I trzeba przyznać, że sceny na 
lotnisku robią wrażenie. Akcja 
„Tenetu” toczy się wartko. 
Bohaterowie walczą wręcz, 
strzelają, ścigają się – wszyst-
ko, by uratować świat. Aby 
to się jednak udało, główne 
postacie – Protagonista (John 

David Washington) i Neil (Ro-
bert Pattison) muszą zrozu-
mieć, jak działa odwrócona 
entropia. Przeszłość i przy-
szłość przenikają się. Pewne 
rzeczy dzieją się wstecz. W 
pewnym momencie oglądamy 
trzy perspektywy czasowe 
jednocześnie. Panowie jakoś 
to zjawisko oswoili, my, wi-
dzowie, mamy z tym większy 
problem. Niestety brak zrozu-
mienia rzeczywistości wyge-
nerowanej przez Nolana nie 
pomaga w odbiorze „Tenet”. 

Pozostaje nam zatem cieszyć 
się scenami akcji. Niestety, tu 
też jest kłopot. Nie wiemy, z 
kim tak naprawdę zmagają 
się mężczyźni. Kładą na ziemi 
dziesiątki zamaskowanych 

postaci – żołnierzy. Potrafią 
wziąć się za bary nawet sami 
ze sobą. Jedyne zło, które ma 
twarz, to oblicze Andreja Sa-
tota (Kenneth Branagh), który 
mówi po angielsku z rosyj-
skim akcentem. To szaleństwo, 
które funduje nam twórca 
niezapomnianego „Memen-
to”, powoduje, że z każdym 
kwadransem coraz bardziej 
tracimy zainteresowanie czy 
panowie wyrwą świat z rąk 
psychopaty, czy nie. Wszystkie 
migające na ekranie obrazki 
dają poczucie obcowania z 
nieludzką sytuacją. Postacie z 
Protagonistą na czele nie mają 
żadnych emocji. Działają jak 
zaprogramowane roboty. Poja-
wia się co prawda w filmie wą-

tek uczuciowy. Kat (Elizabeth 
Debicki) pragnie uwolnić się od 
opresyjnego męża – Andreja 
Satora (Branagh) i marzy, aby 
uciec od niego. Nadzieje na 
odzyskanie wolności daje jej 
oczywiście nasz emocjonalny 
beton. Nie wiemy jednak, dla-
czego Protagonista ryzykuje 
dobro świata na rzecz kobiety. 
Może się zakochał? Tego się 
nie dowiemy. Jestem pewny, 
że on tego też nie wie. 

Podsumowując, „Tenet” nie 
przekonuje. Robi co prawda 
wrażenie, zaskakuje, intry-
guje, zachwyca muzyką i 
akcjami na drodze, ale domi-
nujące wrażenie to zmęcze-
nie. Nolan tak zachwycił się 
swoją wizją odwróconych, że 
zatracił się w niej. Ewident-
nie zapomniał, po co i dla 
kogo zrealizował swój film. 
Niestety „Tenet” nie wejdzie 
do grona najlepszych jego 

obrazów jak „Incepcja”, „In-
terstaller” czy „Dunkierka”. 
Tak zupełnie na marginesie –  
może coś w skali mikro (np. 
uczucie między Protagonistą 
a Kate) może być zdecydo-
wanie bardziej pasjonujące 
od wydarzeń w skali makro 
(ratowanie świata). Kiedyś 
Nolan to wiedział. Odsyłam 
do znakomitego „Memento”.

Ocena 5/10
Piotr Bogdański
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Gwoździem po ekranie

Tenet – teneT
Najważniejszą propozycją kinową w minionym 
tygodniu był „Tenet” w reżyserii Christophera 
Nolana.

Czajkowski na dobry start 
Jeśli napiszemy, że czekaliśmy na tę chwilę z utęsknie-
niem, na pewno nie będzie to wielką przesadą. Już 11 

września (najbliższy piątek) o godz. 19:00 w Filharmo-
nii Sudeckiej w Wałbrzychu rozpocznie się 43. trze-

ci sezon artystyczny. Wreszcie usłyszymy orkie-
strę na żywo!  

W zmodernizowanej sali koncer-
towej, przy dopuszczalnej ilości słu-
chaczy (połowa miejsc na widowni 
pozwala na przyjęcie 200 osób) 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 

Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza 
Żurakowskiego wykona II Kon-
Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza 
Żurakowskiego wykona II Kon-
Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza 

cert fortepianowy G-dur op. 44 
Piotra Czajkowskiego, „Walce 
szlachetne i sentymentalne” i „La 
valse” Maurice’a Ravela. Partię 

solową w koncercie Czajkowskiego 
zagra Vadim Palmov – fortepian, 

bułgarski pianista mieszkający obecnie 
w Niemczech. 

Przypomnijmy, że na inaugurację 
poprzedniego, 42 sezonu arty-
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Jeśli napiszemy, że czekaliśmy na tę chwilę z utęsknie-
niem, na pewno nie będzie to wielką przesadą. Już 11 

września (najbliższy piątek) o godz. 19:00 w Filharmo-
nii Sudeckiej w Wałbrzychu rozpocznie się 43. trze-

ci sezon artystyczny. Wreszcie usłyszymy orkie-
strę na żywo!  
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Witajcie w naszej 
bajce

W Teatrze Lalki 
i Aktora w Wał-
brzychu wielkimi 
krokami zbliża się 
premiera spektaklu 
na podstawie jed-
nego z najpopular-
niejszych tekstów 
Jana Brzechwy. 
„Akademię pana 
Kleksa” w adaptacji 
i reżyserii Karoliny 
Maciejaszek od 13 
września będą mo-
gli oglądać widzo-
wie w wieku 7+. 
Witajcie w naszej 
bajce… i poznajcie niezwykle ekscentrycznego nauczycie-
la – pana Ambrożego Kleksa oraz jego uczniów. Nauka u 
kogoś, kto potrafi czytać w myślach, unosić się w powietrzu, 
z małych rzeczy zrobić duże czy gotować z kolorowych 
szkiełek, musi być nadzwyczajną przygodą. „Akademia pana 
Kleksa” to rozśpiewane przygody, które zyskują na atrakcyj-
ności dzięki nowym aranżacjom znanych piosenek. Dzieci z 
pewnością rozpoznają utwory Brzechwy, a dorośli wrócą do 
dziecięcych lat. Premiera spektaklu odbędzie się 12 września 
o godz. 17:00 (spektakl zamknięty). Na najbliższe pokazy 
popremierowe zapraszamy 13 i 20 września o godz. 12:30.

Taniec dla 
dziedzictwa

W dniach 12-13 września, jak co roku na terenie Starej 
Kopalni, odbędą się Europejskie Dni Dziedzictwa. W pro-
gramie zajęcia edukacyjne i specjalne zwiedzanie obiektu. 
Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajduje się na 
stronie instytucji. W ten sam weekend (13 września, start o 
godzinie 15:00) odbędzie się „Work it out” - wspólne wy-
darzenie organizowane przez Europejski Szlak Dziedzictwa 
Przemysłowego (ERIH) w ramach Europejskiego Roku Dzie-
dzictwa Kulturowego, podczas którego tysiące tancerzy wy-
konuje wspólny taniec dla dziedzictwa w dawnych zakładach 
przemysłowych. Stara Kopalnia od 2015 roku widnieje na 
szlaku ERIH, który jest największą siecią turystyczną Europy. 
Szczegóły również są dostępne na stronie Starej Kopalni.

Na Wieniawskiego 
do Szczawna 

Przed nami 5 koncertów oraz 1 wykład w ramach 55. 
Międzynarodowego Festiwalu im. Henryka Wieniawskiego 
w Szczawnie-Zdroju. Już 10 września o 18:30 na deptaku 
spacerowym przy Teatrze Zdrojowym nastąpi uroczyste zło-
żenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Henryka Wieniaw-
skiego. Tego samego dnia w Teatrze Zdrojowym o godzinie 
19.00 odbędzie się koncert inauguracyjny (Luke Hsu (USA) 
– skrzypce (Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w 
Wałbrzychu, Bartosz Żurakowski – dyrygent). W kolejnych 
dniach przewidziano koncerty kameralne, a także wykłady na 
temat życia i twórczości Wieniawskiego. Ostatniego dnia Fe-
stiwalu, 13 września o godzinie 19:00, odbędzie się Koncert 
Finałowy (Jakub Jakowicz – skrzypce, Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Śląskiej, Yaroslav Shemet – dyrygent).

Kreuj przyszłość
EvolucJA II – daj się zainspirować to marka, która staje 

się rozpoznawalna na Dolnym Śląsku i w kraju. W tym 
roku pod hasłem „Wyprzedź zmiany – świadomie kreuj 
przyszłość” będziemy rozmawiać o pokonywaniu kryzysów, 
nowych technologiach w biznesie, budowaniu silnej marki 
i odporności na zmiany. Już 26 i 27 września zapraszamy 
do Starej Kopalni na dwa dni inspirujących warsztatów, 
networkingu, panel dyskusyjny z udziałem ekspertów oraz 
gościa specjalnego – będzie nim Paweł Tkaczyk, ekspert 
budowania marek, spec od storytellingu, mówca publiczny 
i niezwykle charyzmatyczna postać w świecie marketingu. 
Podczas dwóch dni będziemy spotykać się na warsztatach, 
by rozmawiać m.in. o nowoczesnej komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej, eko-zarządzaniu firmą, o budowaniu własnej 
świadomości i przygotowaniu do sytuacji kryzysowych. Bo w 
dzisiejszym świecie będzie ich coraz więcej. Program i bilety 
na https://evolucja.biz. Organizatorami wydarzenia są: Petra 
Consulting i Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

Różnorodność do 
posłuchania

Pięć zespo-
łów weźmie 
udział w serii 
3 koncertów, 
które odbę-
dą  s i ę  we 
wrześniu w 
sali teatralnej 
ŚOK. Usły-
szymy rock, 
pop, coun-
try, blues i 
dark etno, a 
wszystko w 
wykonaniu 
l o k a l n y c h 
muzyków.

P o d c z a s 
pierwszego 
wydarzenia, 
które odbę-
dzie się 12 września, na scenie ŚOK wystąpią reprezentanci 
Strzegomia: Ślad (country/blues) oraz Oya (rock’n’roll). Z kolei 
19 września w ramach Świdnickich Recenzji Muzycznych zo-
baczymy duet Berkanan (dark etno), który zapowiada udział 
gości. Na zakończenie wrześniowych koncertów spotkamy 
się z zespołami, których planowane wiosną występy nie 
doszły do skutku, chodzi tu o ekipy Luna Park i FanKlub.

Ach ta chrupiąca 
i pachnąca skórka

Jednym 
z najważ-
nie jszych 
p u n k t ó w 
programu 
Festiwalu 
Mąki był i 
będzie kon-
kurs Chle-
bowzięci. 
– Chrupią-
ca skórka, 
z a p a c h , 
to coś, za 
czym tęsk-
nimy. Wiemy, że w zaciszu domowym wypiekacie swoje 
ulubione chleby. Chcemy z wami stworzyć wyjątkową galerię 
waszych chlebowych wypieków – mówi Tomasz Pietrzyk, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i 
zachęca do wysyłania fotografii na adres mailowy: festiwal-
maki@gmail.com.

W związku z panującą epidemią koronawirusa i obostrze-
niami sanitarnymi tegoroczny Festiwal Mąki w Siedlimowi-
cach został odwołany. Kolejny festiwal dopiero w 2021 roku.

SCB, KaR

Szczegóły również są dostępne na stronie Starej Kopalni.
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Każdy z was pewnie wiele 
razy miał zagwozdkę, co do 
optymalizacji swojej rozgrywki 
łączącą się z odwiecznym pyta-
niem: „Co jest ważniejsze, lep-
sza grafika czy płynność gry?” 
Wiele zależy tu od osobistych 
preferencji jak i gatunku nasze-

go tytułu, ale wracając do kart 
graficznych, to one mają na to 
znaczący wpływ. I tu od za-
wsze istniał „wyścig” – nowe 
karty graficzne pozwalały na 
znacznie więcej w starszych 
grach, ale po niedługim czasie 
pojawiały się zupełnie świeże 

oraz bardziej wymagające 
tytuły, powodując kolejne za-
potrzebowania na lepsze karty 
graficzne. I tak to się ciągnie. 

A teraz, od 1 września dane 
nam było poznać możliwości 
najnowszej serii kart graficz-
nych Nvidia – RTX 3070, 3080 

i 3090 – które, swoją drogą są 
ogromne. Firma opublikowała 
materiał z porównaniem mocy 
pomiędzy RTX 2080 Ti (czyli 
jedną z topowych  kart graficz-
nych dostępnych w tej chwili 

na rynku), a wspomnianą RTX 
3080. 

Test przeprowadzono w grze 
„Doom Eternal”, uruchomionej 
na najwyższych ustawieniach 
graficznych (ultra) oraz w roz-
dzielczości 4K. Na filmie jeste-
śmy świadkami, jak nowe GPU 
znacząco przebija swojego 
poprzednika – nawet o 70%. 
Karta RTX 2080 Ti podczas 
rozgrywki osiągała górny limit 
w granicy 120 FPS (klatki na 
sekundę) podczas gdy RTX 
3080 wyświetlał się w średnio 
120 FPS, a udało się wyciągnąć 

nawet 170 FPS. Cóż, dla mnie, 
który uważał ‘80 Ti za potwo-
ra, ta nowa seria robi duże 
wrażenie. RTX 3080 ma się 
ukazać na rynku od 17 wrze-
śnia, potężniejszy RTX 3090 
zadebiutuje 24 września, na-
tomiast słabszy RTX 3070 trafi 
do sprzedaży w październiku. 

Jeżeli planujecie zakup no-
wego sprzętu lub myślicie o 
podrasowaniu już posiadane-
go, to lepiej zatrzymajcie się 
na chwilę i pomyślcie, czy nie 
warto w nie zainwestować.

„Venegeur” SKN Challenger

        UWAGA KONKURS  
W tym tygodniu pyszny posiłek zjecie dzięki naszemu stałe-

mu partnerowi – Restauracji A’propos, wygrywając smaczną 
pizzę w kolejnym kulinarnym konkursie. Co trzeba zrobić, 
żeby na nasz koszt rozkoszować się lunchem? Musicie znać 
odpowiedź na pytanie konkursowe. Jak zwykle prosimy was, 
żebyście spojrzeli na zdjęcie obok. Jaki znany, dolnośląski 
obiekt turystyczny przedstawia widoczny na zdjęciu model? 
Poprawne odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć go i 
pokazać w restauracji. Do wygrania są 3 pizze cotto e funghi. 
Ale uwaga, każdy ze zwycięzców otrzyma tylko jedną pizzę. 
Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników dobrego jedzenia i 
posiadaczy kuponów z gazety w Restauracji A’propos przy 
ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu czekają od najbliższej 
środy (9 września) do piątku (11 września) w godz. 13:00 
– 18:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na 
stronie www.wieszco.pl.  

 Kupując buty w sklepie 
stacjonarnym zawsze mamy 
do czynienia z przedsiębiorcą. 
W przypadku zakupu przez 
internet podmiot, który ofe-
ruje nam dany produkt, nie 
zawsze musi być dobrze iden-
tyfikowany. Dlatego forma 
reklamacji będzie zależała od 
tego, czy buty zostały kupione 
od osoby, która nie prowadzi 
działalności, czy od takiej, 
która jest przedsiębiorcą. 

Z pierwszym przypadkiem 
możemy mieć do czynienia, 
gdy ktoś sprzedaje buty na 

Allegro lub OLX. W takiej 
sytuacji wszelkie niezgod-
ności można rozstrzygać na 
podstawie rękojmi. W przy-
padku przedsiębiorcy możemy 
zacząć od odpowiedzialno-
ści sprzedawcy z tytułu nie-
zgodności towaru z umową. 
Uprawnienia konsumenta, 
zarówno przy reklamacji tra-
dycyjnej, jak i internetowej, 
są identyczne. Przede wszyst-
kim konsument może żądać 
nieodpłatnej naprawy lub 
wymiany towaru. Jeżeli nie da 
się spełnić takiego żądania, bo 

np. wymagałoby to nadmier-
nych kosztów albo naraziło 
na znaczne niedogodności, to 
możliwe jest obniżenie ceny 
lub odstąpienie od umowy 
i żądanie zwrotu pieniędzy. 
Podstawowym błędem, któ-
ry popełniają konsumenci, 
jest żądanie od sprzedawcy 
od razu zwrotu pieniędzy. 
Żądanie zwrotu pieniędzy od 
razu możliwe jest tylko wtedy, 
gdy wiadomo, że naprawa 
nie będzie możliwa. Warto 
jednak wiedzieć, że w takiej 
sytuacji to konsument będzie 

musiał wykazać, że nie da 
się naprawić butów. Żądając 
zwrotu pieniędzy trzeba ten 
fakt dobrze uzasadnić. 

Jeśli żądamy wymiany lub 
naprawy butów, to sprze-
dawca musi w ciągu 14 dni 
ustosunkować się do żądania. 
Jeśli tego nie zrobi, istnieje do-
mniemanie uznania żądania. 
Gdy jednak od razu zażądamy 
zwrotu pieniędzy, nie będzie 
mowy o obowiązku ustosun-
kowania się sprzedawcy do 
naszego żądania. Dodatkową 
przesłanką skutecznego od-
stąpienia od umowy, a w jego 
efekcie żądania zwrotu pienię-
dzy jest istotność wad. Zgod-
nie z prawem możesz odstąpić 
od umowy i żądać zwrotu 
pieniędzy jedynie w sytuacji, 
gdy wady obuwia są istotne. 
Konsument może się również 

domagać zwrotu kosztów 
poniesionych na przesyłkę bu-
tów do sprzedawcy w związ-
ku z ich reklamacją. Pamiętaj, 
żeby te koszty były racjonalne 
i uzasadnione. Jeżeli koszt 
przesyłki obuwia przekroczy 
ich wartość, to warto zasta-
nowić się, czy nie zachodzi 
przesłanka nadmierności kosz-
tów naprawy i wymiany, a w 
związku z tym, czy nie lepiej 
żądać obniżenia ceny albo 
zwrotu gotówki. 

Warto w tej sprawie skon-
sultować się z prawnikiem, 
który doradzi sposób postępo-
wania. Pismo do sprzedawcy 
wysłać należy listem pole-
conym, za potwierdzeniem 
odbioru. Ułatwi to oblicze-
nie 14-dniowego terminu na 
ustosunkowanie się sprze-
dawcy do naszego żądania.

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

Red

MISZMASZ

Okiem gracza

Nowe możliwości
Dla nas, graczy istnieje wiele waż-
nych składowych, dzięki którym mo-
żemy w pełni nacieszyć się swoim 
wirtualnym światem. W tym tygodniu 
jednak idąc śladem najnowszej za-
powiedzi przybliżę wam nieco temat 
kart graficznych, a konkretniej ich 
najnowszą serię od Nvidii.

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Jak zareklamować wadliwe obuwie? To temat na 
dzisiejszą poradę naszego prawnika, Adama Daraża. 
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KUPON
Jaki znany, dolnośląski obiekt 

turystyczny przedstawia widoczny na 
zdjęciu model?
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Nagroda do odebrania w restauracji A’propos 
w Wałbrzychu  przy ul. Wieniawskiego 82  
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Ja też. „Mam tak samo jak 
Ty…” miejsca „...swoje, a 
w nich, najpiękniejszy swój 
świat…”.  Ostatni raz jecha-
łem „swoimi” ścieżkami 10 

listopada 2019 roku. Pamiętam 
dokładnie, tak, jakby to było 
wczoraj, jakbym wiedział, że już 
rzadko będę je odwiedzał. Pod-
czas takich wypraw, jadąc po-

woli, staram się objąć wszystko 
wzrokiem. Pochłaniam oczami. 
Tak, by zapamiętać jak najwię-
cej. Zobaczyć, niezauważalne, a 
z perspektywy roweru wszystko 

wygląda inaczej. Naprawdę. 
Nie zawsze lepiej. Inaczej. 

Widać więcej niż idąc i zde-
cydowanie więcej niż  jadąc 
w zamkniętym samochodzie z 

ograniczonym polem widzenia 
i zakazami wjazdu. Prędkość 
jest idealna, pozwala pozna-
wać, zachwycić się tym, na co 
codziennie czas nie pozwala 

popatrzeć z innej perspekty-
wy. Taka wycieczka, która jest 
chwilą szczerości. Pokazuje 
nieidealne, ale realne. Żywe. 
Otaczającą nas rzeczywistość. 
Dzień z rowerem, który posze-
rza horyzonty, rozjaśnia umysł. 
Pozwala dostrzegać. Daje 
większą szansę pozachwycać 
się czymś. I zrozumieć. Świat, 
sytuację, może czegoś sens.

„Moja” trasa to 100 km z 
dużą górką. Długi dystans daje 
godzinom biec niepostrzeże-
nie. Pozwala uspokoić nerwy, 
stres i dać czas do namysłu. 
Cieszyć się chwilą. Mam tam 
swoją rzekę, wały i mosty. 
I jest staw, jezioro, kawałek 
lasu. Szlak, brzeg i park. Nawet 
ulubione dziury i perspektywy. 
Jak z serca, z umysłu wyjęte. 
Czasami bez specjalnych wspo-
mnień, ale po prostu „moje”. 
Tam układam myśli, słowa, 
posty, obmyślam plany. Nie 
wiem, co spotkam za zakrętem, 
ale układam plan na najbliższe 
miesiące i znajduję ich sens.

Dziś nie będzie konkretnej 
propozycji trasy. Ta jest „moja”, 
mimo iż wielu ją przemierza. 
Nie podam startu, mety ani 
celu. Wyszukajcie sami swoje 
własne trasy, być może z pro-
pozycji opisywanych tutaj w 
poprzednich odcinkach albo 
tych w zupełnie innych kierun-
kach. Bo rower to jest świat. To 
styl, sposób i tryb życia.

Jesień prawie przyszła, lato 
niemal minęło. Życie dla wie-
lu dopiero teraz wróciło do 
tego sprzed pandemicznej 
przeszłości. Może należało 
z tym tekstem poczekać do 
jesieni albo wręcz napisać z 
początkiem wakacji? Wyszło, 
że to potrzeba chwili. Jest tu 
i teraz. Tak jak z moją trasą.

Szukajcie swoich szlaków, 
wyznaczajcie nowe cele. Sta-
wiajcie wyzwania. Rozpoczy-
najcie nowe etapy i kończcie 
stare rozdziały.  

Tomasz Czeleń

        UWAGA KONKURS  
Zawsze świeże potrawy z produktów sezonowych i bogate menu 

na każdą porę dnia. Tak w skrócie można opisać Restaurację Hotelu 
Księżyc w Świebodzicach. Tym razem zabierzemy was właśnie w to 
miejsce, zachęcając, byście wzięli udział w naszym cotygodniowym 
konkursie. 

Skoro zapraszamy, to pyszny posiłek zjecie na nasz koszt. Co trzeba 
zrobić, żeby wygrać lunch? Oczywiście odpowiedzieć na pytanie konkur-
sowe. Przyjrzyjcie się fotografii obok. Jaki dolnośląski obiekt turystyczny 
przedstawia makieta widoczna na zdjęciu? Nagrodami dla osób zna-
jących poprawną odpowiedź jest 5 zestawów obiadowych w cenie 25 
zł – kotlet schabowy panierowany z kapustą zasmażaną i ziemniaki z 
koperkiem. Palce lizać. 

Poprawne odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać 
go w restauracji. Ale uwaga, każdy z 5 zwycięzców otrzyma tylko jeden 
zestaw. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników dobrego jedzenia 
i posiadaczy kuponów z gazety w Restauracji Hotelu Księżyc w 
Świebodzicach czekają od najbliższej środy (9 września) do piątku 
(11 września) w godz. 13:00 – 19:00. Szczegółowy regulamin 
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. 

MISZMASZ

Rower jest OK

Dla poprawy nastroju
Czasem jest tak, że człowiek siada na rower i jedzie. Bez celu. 
Ciesząc się chwilą i nie przejmując upływającym czasem. Dla 
kompletnego resetu i nawet nie dla towarzystwa. Po to, by być 
w „swoich” miejscach. Może nie często, ale sentymentalnie. Bo 
każdy w życiu ma swoje miejsca…
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KUPON
Jaki dolnośląski obiekt turystyczny 

przedstawia makieta widoczna na zdjęciu?
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Nagroda do odebrania w Restauracji Hotelu Księżyc 
przy ul. Jeleniogórskiej 52 w Świebodzicach   

 » Szukajcie swoich szlaków, 
wyznaczajcie nowe cele
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

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

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
4 – kompletnie nieudane zamknięcie 
8 – możliwe pytanie do partnera brydżysty, 
o strasznym wyglądzie 
9 –  często nie lubiana przez pracowników, 
choć posiadająca słuszność 
11 –  biegun ujemny w polskiej mafii 
12 – w telewizorze lub na ścianie z jedynką 
Pionowo:
1 – należąca do dolnych górna kończyna 
stanowiąca cierpienie 
2 – bliźniacze drzewo 
3 – bęben dwukrotnie nie tu 
5 – kontuzja jednokrotnie przed w 
6 – źle odbierane przy stole, 
choć z pysznymi grzybami 
7 – polski, opancerzony, drapieżny 
ssak 
10 – wojskowy oddział za bogiem 
morza 

Poziomo:
4 – zwierzątko z procentami - małpka
7 – spotykany na okrętach, bez na plaży naturystów - 
majtek
9 – paląca Lady z z - zgaga
10 – stanowiące odwet konta bankowe Platformy Oby-
watelskiej - porachunki
12 – fiasko na obiad - klops

Pionowo:
1 – a łap od tyłu razem - pała
2 – poprzestawiany park na Wigilię - karp
3 – fałszywy z Kraju Rad z d na początku - zdradziecki
5 – pistolet do drzwi - klamka
6 – oszukańczy filozof - Kant
8 – jednostka wojskowa ponad nogami - korpus
11 – odwrócony Karol z trawą - rolka

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

Popatrzcie głęboko w ich oczy. Co widzicie? 
Pragnienie lepszego domu i tęsknotę za ciepłem i miłością. My przynaj-
mniej tak odbieramy spojrzenia czworonogów ze Schroniska dla Zwie-
rząt w Wałbrzychu. Razem z tą instytucją kontynuujemy akcję, w której 
namawiamy was do adopcji psów i kotów. Naprawdę warto im pomóc.

Wiek: 14 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
26.06.2020

Wiek: 2,5 roku
Data przyjęcia 
do schroniska: 
16.07.2020

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
12.06.2020

Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
03.04.2017

Wiek: 1 rok
Data przyjęcia 
do schroniska: 
20.07.2020

Wiek: 13 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
04.08.2020

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
25.07.2020

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
20.07.2020

Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
13.01.2020
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BRUNO, nr ewidencyjny 140/20

LILI, nr ewidencyjny 161/20

MONTE, nr ewidencyjny 122/20

JADZIA, nr ewidencyjny 17/17

MATYLDA, nr ewidencyjny 106/20

REKSIO, nr ewidencyjny 173/20

KOBI, nr ewidencyjny 167/20

MILO, nr ewidencyjny 162/20

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Witek to duży owczarek z charakterem. 
Szukamy dla niego bardzo odpowiedzial-
nego domu, który obdarzy psiaka miłością 
i będzie potrafił z nim pracować.

Reksio to średniej wielkości psiak, zo-
stał porzucony i zawaliło się jego życie. 
Kochany i zdrowy senior potrzebuje 
wyrozumiałej rodziny, która go pokocha.

Monte to bardzo spokojny i cichutki psiak 
średniej wielkości. Na spacerach otwiera 
się do ludzi, z innymi psiakami ma ostroż-
ne stosunki, lepiej by był jedynakiem.

Bruno to spokojny, duży pies. Przeszedł 
operację wycięcia guza, niestety był to nowo-
twór, który może powrócić. Szukamy bardzo 
odpowiedzialnego i świadomego domu.

Staruszka Jadzia –  kochana kotka, która 
pomimo wieku nadal chętnie się bawi, 
jest ciekawska otoczenia. Czy znajdzie 
dom na stare lata?

Kobi to mały, spokojny i grzeczny pies. 
Ładnie chodzi na smyczy, tęskni bardzo 
za człowiekiem. Poszukujemy dla niego 
odpowiedzialnego domu.

Lili to malutka sunia na długich łapkach, 
uwielbia ludzi i potrafi zaprzyjaźnić się 
z innymi psiakami. Ma piękne sterczące 
uszka i wyjątkowy uśmiech.

Matylda to młoda kocia indywidualistka, 
jak na szylkretowe umaszczenie przystało. 
Jest kotką, która będzie chodzić swoimi 
drogami, ale lubi bawić się z ludźmi.

Milo to nieduży psiak, bardzo otwarty 
i chętny do zabawy chłopak, uwielbia 
ludzi. Świetnie dogaduje się z innymi, 
ale spokojnymi psiakami.
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poniedziałek
11:25TVP 2

Rodzinka.pl

Rok 1958. Kenia. Przebywający na wakacjach 
z rodziną Robin Cavendish poważnie podupada 
na zdrowiu. Wyniszczająca choroba przykuwa 
go do szpitalnego łóżka, by ostatecznie doprow-
adzić do pełnego paraliżu od szyi w dół. Robin 
ma 28 lat, gdy słyszy diagnozę brzmiącą jak 
wyrok - polio. Lekarze zaś dają mu zaledwie trzy 
miesiące życia. Pacjent zostaje przetranspor-
towany do swojej ojczyzny, Wielkiej Brytanii. 
Pogrążony w depresji mężczyzna nie chce 
widzieć żony i synka. Żąda też, by odłączono go 
od respiratora i zakończono jego cierpienia. 

TVP2 dramat biografi czny, Wielka Brytania, 2017 

Pełnia życia01:45

Piątek

TVP1

23:40

Sobota

Liliput Calvin i jego wspólnik Percy zaraz po 
odbyciu kary więzienia przeprowadzają kole-
jną spektakularną akcję. Ich celem staje się 
wspaniały wart sto tysięcy dolarów diament. 
W czasie ucieczki przed policją nie wszystko 
jednak idzie zgodnie z planem i złodzieje 
muszą jak najszybciej pozbyć się łupu. 
Zdesperowani wrzucają kamień do torebki 
przypadkowo napotkanej kobiety, Vanessy 
Edwards. Później bacznie obserwują ją i jej 
męża Darryla, by w odpowiednim momencie 
odebrać swój łup. 

Jack jest nastolatkiem i miłośnikiem gier 
komputerowych. Chłopak praktycznie 
każdą wolną chwilę poświęca swojemu 
hobby. W wirtualnym świecie wciela się 
w postać Czarnego Rycerza, który broni 
starożytne imperium przed wrogami. Pew-
nego dnia Jack przenosi się naprawdę do 
świata gry. Jego zadaniem jest uratowanie 
pięknej księżniczki i imperium przed 
najeźdźcami. Jeden z nich podejrzewa, że 
chłopak jest legendarnym wojownikiem 
i postanawia zniszczyć go za wszelką ceną.

POLSAT komedia kryminalna, USA, 2006fi lm przygodowy, Kanada, Francja, Chiny, 2016

MałyWrota Bohaterów 23:10

Niedziela

Były agent CIA Bryan Mills dowiódł, że 
potrafi  stać się koszmarem dla ludzi, 
którzy w jakikolwiek sposób zagrożą jego 
rodzinie. Doświadczenie zawodowe oraz 
samozwańcze misje ratunkowe w Paryżu 
i Istambule wzbogaciły go w umiejętności 
na miarę zawodowego zabójcy. Przestępcy 
przypłacili życiem zamachy na jego byłą żonę 
Lenore i córkę Kim. Bryan niebawem zostanie 
dziadkiem. Utrzymuje ciepłe relacje z Lenore, 
która tkwi obecnie w niesatysfakcjonującym 
związku. 

POLSAT fi lm sensacyjny, Francja, 2014

Uprowadzona 320:00

Poniedziałek

David Dunn (Bruce Willis) kiedyś był 
futbolistą, lecz jego karierę przerwał 
nieszczęśliwy wypadek samochodowy. Teraz 
pracuje jako ochroniarz na stadionie swojej 
dawnej drużyny. Pewnego dnia wraca do 
domu po rozmowie w sprawie pracy. Pociąg, 
którym podróżuje, ulega katastrofi e. Giną 
wszyscy pasażerowie z wyjątkiem Dunna, 
który nie odnosi nawet najmniejszych 
obrażeń. Wkrótce kontaktuje się z nim 
tajemniczy Elijah Price (Samuel L. Jackson), 
właściciel sklepu z komiksami.

POLSAT thriller, USA, 2000 

Niezniszczalny00:10

Wtorek

Manhattan. Blisko 40-letnia Eliza Welch (Uma 
Thurman) doskonale wie, że macierzyństwo to 
ciężka praca na pełnym etacie. Jej mąż Avery 
(Anthony Edwards) jest stale nieobecny albo 
zajęty, więc to na niej spoczywa obowiązek 
opieki nad dwójką dzieci. Każdy dzień w życiu 
kobiety to pasmo niekończących się powin-
ności. Po wyprawieniu do szkoły córki Clary 
(Daisy Tahan) Eliza zajmuje się dwuletnim 
synkiem. W międzyczasie musi jeszcze 
wyprowadzać psa na spacer, robić domowe 
porządki i zakupy. 

TVP2 komedia, USA, 2009 

Mama w opałach22:35

Środa

Pod dnem Morza Kaspijskiego zostają odkryte 
znaczne złoża ropy naftowej. Staje się to 
powodem walki między korporacjami o prawo 
do eksploatowania kopaliny. Szef fi rmy King 
Enterprises, sir Robert King zostaje zamor-
dowany w siedzibie brytyjskich tajnych służb. 
Opuszczający budynek James Bond zostaje 
postrzelony. Rana okazuje się niegroźna, więc 
agent rozpoczyna pościg za kobietą, która 
chciała go zabić. Kobieta ginie, a wkrótce 
wychodzi na jaw, że pracowała dla terrorysty 
Victora „Renarda” Zokasa.

TVP2 fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 1999

Świat to za mało23:15

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM FANTASY FILM TVP FILM SENSACYJNY KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 11 września

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

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

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

07:35 Misja w Afryce 
- Edukacja - reportaż 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
09:15 Leśniczówka
09:40 Okrasa łamie przepisy
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Tatry 

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

15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm!- magazyn
15:35 Gra słów. 

Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm!- magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Wrota Bohaterów 

- fi lm fabularny
22:55 Drugie oblicze - dramat
01:20 SEAL Team - komando 

Foki - serial
02:15 Geniusz - serial

04:55 Cafe piosenka 
05:50 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:40 Anna Dymna
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 obyczajowy TVP 
12:25 Koło fortuny 
13:00 Va Banque - teleturniej 
13:30 Uzdrowisko 
14:05 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 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:45 Anything goes. 
Ale jazda! 

22:50 Muzyka, Taniec, 
Zabawa - koncert 

23:55 Pole rażenia - fi lm kry-
minalny, prod. USA, 1993, 
reż. Rowdy Herrington, 
wyk. Bruce Willis, Sarah 
Jessica Parker, Dennis 
Farina, Tom Sizemore 

01:45 Pełnia życia 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
2017, reż. Andy Serkis, 
wyk. Andrew Garfi eld, 
Claire Foy, Tom Hollander 

03:50 Smaki świata 
po polsku
- magazyn 

04:20 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! 

koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn

20:05 Harry Potter 
i komnata tajemnic 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2002, reż. 
Chris Columbus, wyk. Dan-
iel Radcliff e, Rupert Grint, 
Emma Watson, Kenneth 
Branagh, Richard Harris, 
Maggie Smith, Robbie 
Coltrane, Alan Rickman

23:25 Oldboy: Zemsta 
jest cierpliwa 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2013, reż. Spike Lee, 
wyk. Josh Brolin, Elizabeth 
Olsen, Sharlto Copley, 
Samuel 
L. Jackson

01:35 Kuba Wojewódzki 
02:40 Uwaga! 

- magazyn
02:55 Noc magii 

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
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Dancing with 

the Stars. Taniec 
z Gwiazdami

22:10 Love Island. 
Wyspa miłości

23:10 Zdrady

00:20 Underworld: 
Bunt Lykanów

 - fi lm fantasy, USA, 
Nowa Zelandia, 2009,
reż. Tatopoulos Patrick, 
wyk. Kate Beckinsale

 Trzecia odsłona słynnej 
sagi, będąca jednocześnie 
prequelem poprzednich 
części, śledzi początki 
trwającej od wieków 
krwawej waśni arystokra-
tycznych wampirów, 
znanych jako Handlarze 
Śmiercią i ich byłych 
niewolników 
Lykanów. 

02:15 Alamo
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

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

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

08:35 Koło pióra - magazyn 
08:50 Zbrodnia i kara - fi lm 

animowany, prod. Polska, 
2000, reż. Piotr Dumała 

09:30 Blanka - dramat, prod. 
Włochy, Filipiny, 2015, reż. 
Kohki Hasei, wyk. Cydel 
Gabutero, Peter Millari, 
Jomar Bisuyo

11:00 Dom - serial TVP 
12:50 Esterhazy - fi lm 

animowany, prod. Polska, 
Niemcy, 2009 

13:30 Zakochaj się w Polsce 
- magazyn 

14:25 Cena strachu - dramat, 
prod. Francja, 1953, 
reż. Georges Clouzot 
Henri, wyk. Yves Montand, 
Charles Vanel, Folco Lulli, 
Peter Van Eyck

17:05 Horror w Wesołych 
Bagniskach 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1995

18:30 Informacje kulturalne 
18:50 Duma i uprzedzenie
20:00 Wieczór kinomana 

 Wstęp do fi lmu 
20:05 Wieczór kinomana 

- Wybuch - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1981

22:05 Eufonie | Arvo Pärt 
nowe oblicze współcz-
esnej duchowości 

22:50 Informacje kulturalne 
23:05 Gomorra - serial
00:10 Teraz animacje! 

- Mgnienia oka 
00:15 Teraz animacje! 

- Figury niemożliwe 
i inne historie II 
- fi lm animowany 

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

10:00 Kobra - oddział 
specjalny
Serial opowiada
o przygodach policjantów 
patrolujących autostradę, 
którzy często uczestniczą 
w ciężkich sprawach 
kryminalnych i szalonych 
pościgach. Nasycony jest 
efektami specjalnymi
i szybką akcją.

12:00 Zaklinaczka 
duchów

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw -
 serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Transporter 3
Transporter Frank dostaje 
kolejne zadanie; musi 
przewieźć córkę urzędnika 
z Marsylii do Odessy.

22:00 Kobiety mafi i 2
Po objęciu władzy nad 
stolicą „Niania” wraz z 
gangiem postanawia 
wprowadzić do kraju 
narkotyki.

00:50 Everly
02:30 Na wariackich 

papierach
- serial kryminalny

03:30 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Na 
jedwabnym szlaku

04:15 Z archiwum 
policji - serial 

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

04:55 Szkoła
05:55 Mango 

telezakupy
07:15 Wiza na miłość
08:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:05 Detektywi 

- program kryminalny 
11:40 Mango 

telezakupy
11:55 Szpital 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

po uszy - serial 
17:50 Detektywi 

- program kryminalny 
19:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia

20:00 Bridget Jones: 
W pogoni za rozumem 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, Francja, 
Niemcy, Irlandia, 2004, 
reż. Beeban Kidron, wyk. 
Renée Zellweger, Hugh 
Grant, Colin Firth, Jacinda 
Barrett, Sally Phillips, Jim 
Broadbent, Gemma Jones 

22:25 Wrogowie publiczni 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Japonia, 2009, reż. Michael 
Mann, wyk. Christian 
Bale, Johnny Deep, Marion 
Cotillard, Stephen Graham, 
David Wenham, Stephen 
Dorff  

01:15 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:25 Noc magii 

06:00 Strażnik Teksasu - serial 
sensacyjny Cordell Walker 
(Chuck Norris) walczy ze 
wszystkimi formami prze-
stępczości w stanie Teksas. 
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 - 
program rozrywkowy 17:00 
Sędzia Judy 18:00 Policjantki 
i Policjanci 20:00 Gwiazdy 
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 

00:05 Jestem numerem cztery 
John Smith to pozornie zwy-
czajny młody mieszkaniec 
jednego z miasteczek w USA. 
W rzeczywistości jest jednak 
uciekinierem z pogrążonej 
w wojnie planety Lorien, 
który na Ziemi szuka schro-
nienia.

10:15 Rozmowy niedokończone 
11:00 Śladami historii 11:05 
Filmowe życiorysy 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 Spuścizna św. 
Wincentego a Paulo 14:55 
Słowo Życia 15:00 Modlitwa 
w Godzinie Miłosierdzia 

15:20 Mocni w wierze 15:50 
Ma się rozumieć 16:00 In-
formacje dnia 16:10 Siódmy 
sakrament 16:35 Ja głuchy 
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 
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05:30 Klan - telenowela TVP 
06:00 Sprawa dla reportera 
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

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

07:35 Rok w ogrodzie 
08:00 Rok w ogrodzie Extra

- magazyn 
08:15 Wojsko - polskie.pl 

- reportaż 
08:40 Pełnosprawni 

- magazyn 
10:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Bitwa o Anglię - dramat 

wojenny, prod. Wielka 
Brytania, 1969

13:25 Fascynujący świat
- Sekrety najwyższych 
wieżowców na świecie

14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy 

15:05 Heca w zoo 
- komedia, prod. USA, 
2012 

17:00 Teleexpress 
17:30 Postaw na milion
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm!- magazyn 
20:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP 
21:30 Hit na sobotę 

- Kochając Pabla, 
nienawidząc Escobara

23:40 Wrota Bohaterów 
- fi lm fabularny

01:40 Sekrety - fi lm obycza-
jowy, prod. USA, 1992 

03:20 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

04:10 Z pamięci 
- felieton

04:15 Zakończenie dnia

05:20 Cafe piosenka 
05:50 Barwy szczęścia - serial
06:55 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
07:40 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:20 Rodzinny ekspres 
12:55 Anything goes. 

Ale jazda! 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces. 

Eurowizja Junior 2020
16:30 Przyjaciele na zawsze
17:20 Rodzinka.pl - serial 
17:50 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:25 Kronika Orlen Wyścig 

Narodów
18:30 Czerwona królowa
19:35 Lajk! 
20:00 Ameryka da się lubić 

21:15 The Voice of Poland
- program rozrywkowy
prod. Polska

23:25 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert 

00:30 Red Eye - Nocny lot 
- thriller, prod. USA, 2005, 
reż. Wes Craven, wyk. 
Rachel McAdams
Wracająca z pogrzebu 
Lisa poznaje na lotnisku 
pozornie sympatycznego 
mężczyznę, Jacksona. 
W trakcie lotu dowiaduje 
się, że musi wyświadczyć 
mu przysługę, jeżeli chce 
ocalić życie ojca.

02:05 Jutro nie umiera 
nigdy - fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Wielka Bryta-
nia, 1997

04:05 Zakończenie dnia

04:55 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango 

- telezakupy
07:25 Gwiazdy prywatnie

- Karolina Pisarek 
- program lifestylowy

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:30 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

13:20 MasterChef 
14:55 Top Model 
16:25 25 lat niewinności. 

Sprawa Tomka 
Komendy - kulisy fi lmu 

17:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 36,6 - obyczajowy
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Kac Vegas - fi lm komedia, 

USA/Niemcy, 2009, reż. 
Todd Phillips

22:15 Nie wszystko złoto, 
co się świeci 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2008, reż. Andy 
Tennant, wyk. Kate 
Hudson, Matthew 
McConaughey, Donald 
Sutherland
Rozwiedzeni Ben i Tess 
są łowcami skarbów. 
Razem z miliarderem 
Nigelem oraz jego córką 
rozpoczynają poszukiwan-
ia zatopionego skarbu.

00:45 Coś - fi lm horror, 
USA, 1982, reż. John 
Carpenter, wyk. Kurt 
Russell, Wilford Brimley, 
T.K. Carter, David Clennon, 
Keith David, Richard 
A. Dysart 

03:00 Uwaga! - magazyn

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:25 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny 

08:40 Opole - koncertowe 
wspomnienia - felieton 

08:55 KFPP Opole - 43. KFPP 
Opole 2006 - przeboje 
Marka Grechuty 

10:25 Dokument tygodnia 
- James Stewart i Robert 
Mitchum: Dwa oblicza 
Ameryki - fi lm dokumen-
talny, prod. Francja, 2017 

11:30 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny 

11:45 Grobowiec świetlików - 
fi lm animowany

13:25 Borsalino - dramat, prod. 
Włochy, Francja, 1970, reż. 
Jacques Deray, wyk. Jean 
- Paul Belmondo, Alain 
Delon, Catherine Rouvel, 
Francoise Christophe, 
Corinne Marchand 

15:35 Koło pióra - magazyn 

15:50 Retro kino
- Garniec miodu
- komedia

18:25 Co dalej? 
18:55 Sami Yaff a na tropie 

dźwięków
20:00 Bilet do kina

- McImperium 
- fi lm obyczajowy

22:05 Adele: Live in London 
- koncert

23:20 Seans kultowy - Kruk 
- horror, prod. USA, 1963

00:55 Wieczór kinomana 
- Wybuch - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1981

02:45 Kino nocne - Gry uliczne
- fi lm sensacyjny

04:25 Sami Yaff a na tropie 
dźwięków - cykl 
dokumentalny

05:15 Teledyski

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
- fi lm animowany 

12:55 Ikaria XB 
- fi lm science fi ction

14:30 Siedem czerwonych 
róż, czyli Benek 
Kwiaciarz o sobie
i o innych - fi lm 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 - fi lm 

20:00 Bilet do kina 
- Planetarium
- fi lm 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 
- fi lm dokumentalny

05:15 Teledysk

06:00 Na wariackich 
papierach
- serial komediowy

 David Addison
wraz z piękną wspól-
niczką, Maddie Hayes, 
prowadzą agencję 
detektywistyczną.

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

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

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Cudzoziemiec

22:10 Mechanik: 
Konfrontacja
Zabójca wykonuje 
niezwykle trudne zlecenia, 
aby uratować ukochaną.

00:05 Cena powrotu
02:00 Na wariackich 

papierach
- serial komediowy

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

03:55 Biesiada na cztery
pory roku

04:20 Z archiwum 
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango 
- telezakupy

08:05 Detektywi 
- program kryminalny 

08:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:45 Hotel Paradise 
11:45 Hotel Paradise

- Rajskie Rozdanie 
12:45 Zakochani 

po uszy - serial 
13:55 Piotruś: Wyprawa 

do Nibylandii 
- fi lm przygodowy, 
Australia, USA, Wielka 
Brytania, 2015, reż. Joe 
Wright, wyk. Hugh Jack-
man, Levi Miller, Garrett 
Hedlund, Rooney Mara, 
Amanda Seyfried 

16:15 Głupi i głupszy II: Kiedy 
Harry poznał Lloyda - 
fi lm komedia, USA, 2003, 
reż. Troy Miller

18:00 Jak ukraść księżyc
- fi lm komedia, USA, 
Francja, 2010, reż. Pierre 
Coffi  n, Chris Renaud, wyk. 
Steve Carell, Jason Segel, 
Russell Brand

20:00 Saga Zmierzch: 
Zaćmienie 
- fi lm horror, USA, 2010, 
reż. David Slade, wyk. 
Kristen Stewart, Robert 
Pattinson

22:35 Kiler - fi lm komedia, 
Polska, 1997, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Cezary 
Pazura, Janusz Rewiński, 
Jerzy Stuhr

00:50 RRRrrrr!!! 
- fi lm komedia, 
Francja, 2004, reż. Alain 
Chabat

02:55 Noc magii 
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TV Trwam

07:00 Ryzykanci 
09:00 Galileo 11:05 
Zaczarowane królestwo 
- fi lm przygodowy, Wielka 
Brytania, 2014, reż. Morris 
Patrick, Neil Nightingale 
Przepięknie sfi lmowana 
opowieść o Afryce, która 
zachwyci nie tylko wielbicieli 
fi lmów dokumentalnych. 

13:00 STOP Drogówka 14:00 
Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy prod. 
Polska 19:00 Galileo 20:00 
Święty 21:00 Wspaniali 
ludzie 21:30 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny - serial 
obyczajowy 

23:40 Pan Wypadek Mike 
Fallon jest mistrzem 
w upozorowanych na 
wypadki morderstwach na 
zlecenie, a w jego profesji nie 
ma miejsca na sentymenty. 
01:50 STOP Drogówka 02:50 
Interwencja

10:00 Informacje dnia 10:15 Re-
trospekcja 10:20 Święty na 
każdy dzień 10:25 Śladami 
historii 10:30 Izba Pamięci 
Pułkownika Kuklińskiego 
10:35 Polski Punkt Widzenia 
11:00 Ingres Bp. Marka Men-
dyka do katedry świdnickiej. 

13:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze 14:30 Ocalić od 
zapomnienia 14:45 Człowiek 
orkiestra 15:30 Wierzę 
w Boga 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Savionalia 17:00 
Z Parlamentu Europejskiego 

17:30 Okiem kamery 17:55 
Kartka z kalendarza 
18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 18:15 Roz-
mowy niedokończone 19:25 
Święty na każdy dzień 19:30 
Katecheza 19:45 Modlitwa 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Śladami 
historii 21:00 Apel
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niedziela 13 września

06:00 Słownik polsko@polski
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę 

- 60 milionów dni pracy 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:05 Prywatne życie 

zwierząt 
09:35 Las bliżej nas 
10:05 Kariera Nikodema 

Dyzmy - serial TVP, 
prod. Polska, 1979

11:55 Między ziemią 
a niebem 

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem 
12:50 Misja Rwanda 
13:15 BBC w Jedynce 

- Błękitna planeta
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem 

15:05 Postaw na milion 
- teleturniej 

16:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Ojciec Mateusz - serial 
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:15 Ludzie i bogowie

- serial, prod. Polska
21:15 Rolnik szuka żony seria 

- reality show 
22:15 Zakochana Jedynka

- Zawsze jest czas 
na miłość 
- komedia 

00:05 Kochając Pabla, 
nienawidząc Escobar

02:15 Telefon 110: Dla dobra 
mojego dziecka
- fi lm kryminalny

04:50 Cafe piosenka 
05:20 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
06:55 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
07:40 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:05 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:15 Smaki świata po polsku 

- magazyn 
11:45 The Voice of Poland 
12:50 The Voice of Poland 

- Przesłuchania w ciemno 
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 - 

serial, prod. Francja, 2017 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
18:25 Kronika Orlen Wyścig 

Narodów

18:30 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

19:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

20:00 Red Eye 
- Nocny lot - thriller, 
prod. USA, 2005, 
reż. Wes Craven, 
wyk. Rachel McAdams

21:35 Kino bez granic
- Mała matura 1947
- dramat, prod. Polska, 
2011, reż. Janusz Majewski

23:40 Tajemnicze porwanie
- fi lm fabularny

01:15 Z odzysku 
- dramat, prod. Polska, 
2005, reż. Sławomir Fab-
icki, wyk. Antoni Pawlicki, 
Natalia Wdowina, Jacek 
Braciak

03:05 Zakończenie dnia

04:55 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:30 Co za tydzień 
12:15 Usta Usta - serial 
13:15 Gremliny rozrabiają - 

fi lm S-F, USA, 1984, reż. 
Joe Dante, wyk. Zach 
Galligan, Phoebe Cates, 
Hoyt Axton, Polly Holliday, 
Keye Luke, Scott Brady, 
Edward Andrews 

15:40 Harry Potter i kom-
nata tajemnic - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2002, reż. Chris 
Columbus, wyk. Daniel 
Radcliff e, Rupert Grint

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef 
21:30 Usta Usta - serial 

22:30 Tożsamość 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada, Niemcy, 
Francja, Japonia, Wielka 
Brytania, 2011, reż. Jaume 
Collet-Serra, wyk. Liam 
Neeson, Diane Kruger, 
January Jones, Aidan 
Quinn, Bruno Ganz, Frank 
Langella 
Doktor Martin Harris 
budzi się po wypadku 
samochodowym w 
Berlinie i odkrywa, że żona 
go nie rozpoznaje, a jego 
tożsamość przyjął inny 
mężczyzna.

00:55 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

01:55 Uwaga! - magazyn
02:15 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:45 Gorączka lodu
 Zbliżają się urodziny Anny 

i Elsa pragnie wyprawić 
siostrze przyjęcie niespod-
ziankę. 

07:55 Mulan
 W niewielkiej wiosce 

młoda dziewczyna imieni-
em Mulan przygotowuje 
się do zamążpójścia. 
Spotkanie ze swatką 
kończy się katastrofą z 
powodu jej niesfornego 
świerszcza. Tego samego 
wieczoru jej ojciec zostaje 
powołany do wojska na 
wojnę z Hunami, którzy 
najechali Chiny. 

09:50 Tarzan
11:45 Madagaskar 2 
13:40 Ninja Warrior Polska
15:40 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia

19:30 Państwo w Państwie
- magazyn

20:00 Kabaret na żywo 
- Klinika Skeczów 
Męczących

22:10 Love Island. 
Wyspa miłości

23:10 Mały
 Uciekając przed policją 

po kradzieży bajecznego 
diamentu, Calvin Simms, 
który jest liliputem i 
jego tępy partner Percy, 
podrzucają bezcenny 
kamień do torebki Vanessy 
Edwards.

01:15 Udając gliniarzy
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna 

z cerkwi Opieki Matki 
Bożej w Bielsku 
Podlaskim - relacja

08:25 Od ucha do ucha 
10:30 Angielskie śniadanie 

- Czarna żmija - serial
11:45 15:10 do Yumy 

- western
13:20 Trzeci punkt widzenia
13:50 Bilet do kina - McImpe-

rium - fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2016

15:55 Zaginione Skarby 
- fi lm animowany 

16:05 Koncerty w TVP 
Warszawa - Victoria 1920 
- widowisko 

17:15 Niedziela z... 
TVP Kultura

18:10 Niedziela z...
- Książę i dybuk 
- fi lm dokumentalny

19:40 Niedziela z... - 15 lat TVP 
Kultura - reportaż 

20:00 Pełnia życia - fi lm 
obyczajowy, prod. Wielka 
Brytania, 2017

22:05 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny 

23:00 Toni Erdmann
- komedia

01:40 Teraz animacje! 
- Mgnienia oka
- fi lm animowany,
prod. Niemcy, 2018 

01:40 Teraz animacje! 
- Figury niemożliwe
i inne historie II - fi lm 

02:00 Kino nocne
- Moja krew - dramat, 
prod. Polska, 2009,
reż. Marcin Wrona, 
wyk. Eryk Lubos

03:30 Chórem za Europą
- koncert

05:00 Teledyski

06:00 Rodzinny interes - serial
08:00 Żandarm 

na emeryturze
Żandarmi z Saint-Tropez 
zostają wysłani na 
wcześniejszą emeryturę. 
Bezczynność daje im się 
ostro we znaki.

10:05 Robin Hood: 
Książę złodziei
Po powrocie do Anglii 
Robin odkrywa, że stracił 
rodzinny majątek. 
Przyłącza się do bandy 
rzezimieszków z lasu 
Sherwood, wypowiadając 
wojnę bezwzględnemu 
szeryfowi Nottingham.

13:00 Najpiękniejsze 
baśnie braci 
Grimm: Bajka 
o tym, co wyruszył, 
by nauczyć się bać

14:25 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: 
Grające drzewko

15:35 Pamiętnik
księżniczki

17:55 Pokojówka 
na Manhattanie

20:00 Niedziela 
z gwiazdami: 
Eskorta

21:55 Cudzoziemiec
00:05 Jestem zemstą
01:55 Na wariackich 

papierach
03:05 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Biesiada na cztery
pory roku

04:40 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango
- telezakupy

08:05 Detektywi - program 
kryminalny 

08:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:45 Hotel Paradise 
12:45 Zakochani 

po uszy - serial 
13:55 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
14:55 Jak ukraść księżyc 

- fi lm komedia, USA, 
Francja, 2010, reż. Pierre 
Coffi  n, Chris Renaud, 
wyk. Steve Carell, Jason 
Segel, Russell Brand, Julie 
Andrews, Will Arnett

16:55 Transformers - fi lm 
przygodowy, USA, 2007, 
reż. Michael Bay, wyk. 
Shia LaBeouf, Megan Fox, 
Josh Duhamel, Tyrese 
GibsonRachael Taylor

20:00 Gwiezdne wojny: Część 
VII - Przebudzenie mocy 
- fi lm przygodowy, USA, 
2015, reż. J.J. Abrams, 
wyk. Harrison Ford, Mark 
Hammill, Carrie Fisher, 
Adam Driver, Daisy Ridley, 
John Boyega

22:55 Bridget Jones: 
W pogoni za rozumem 
- fi lm komedia, Wielka 
Brytania, USA, Francja, 
Niemcy, Irlandia, 2004, 
reż. Beeban Kidron, wyk. 
Renée Zellweger, Hugh 
Grant, Colin Firth, Jacinda 
Barrett, Sally Phillips, Jim 
Broadbent, Gemma Jones 

01:10 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:25 Noc magii 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Kudłaty i Scooby Doo 
na tropie 07:00 Ryzykanci 
08:00 Kod Karola Wielkiego 
Ike Meiers zaprzestał poszu-
kiwania skarbów, kiedy jego 
żona zginęła pod skalnym 
osuwiskiem. 

10:30 Galileo 11:30 Wspaniali 
ludzie 12:00 Gwiazdy Kaba-
retu 13:00 Wspaniali ludzie 
13:40 Rycerz Króla Artura 
W drodze do zamku Camelot 
orszak narzeczonej króla, Gi-
newry zostaje zaatakowany 
przez wojsko Malaganta, Ry-
cerza Okrągłego Stołu. 16:25 
Chłopaki mojego życia Rok 
1965, robotnicza dzielnica 
Connecticut na wschodnim 
wybrzeżu USA. 

19:00 Galileo 20:00 Święty 
21:05 Jestem numerem 
cztery 23:30 Fanatyk 01:25 
Śmierć na talerzu 02:25 
Disco Polo Life 03:25 
TOP 10 Lista Przebojów 

10:35 Przegląd Katolickiego 
Tygodnika „Niedziela” 
10:40 Syria 11:00 100- lecie 
koronacji cudownego obrazu 
Matki Bożej 13:00 Wieś - to 
też Polska 13:30 Papież Polak 
do Rodaków-I Pielgrzymka 
św. Jana Pawła II 13:55 Cud 
wirującego słońca 

14:25 Matka Teresa 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 hi-
storie animowane z Nowego 
Testamentu 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 Śladami historii 21:00 
Apel Jasnogórski 
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poniedziałek 14 września

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 

07:30 Okiem Wiary - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
08:40 Korona królów 
09:15 Leśniczówka
09:45 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 
12:50 BBC w Jedynce 

- Błękitna planeta

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 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm!- magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji 

- Warszawa - spektakl 
22:45 Świat bez fi kcji - Chiny. 

Nowy jedwabny szlaki
23:50 Warto rozmawiać
00:50 Zawsze jest czas 

na miłość - komedia

05:00 Cafe piosenka
- talk-show 

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2016 

06:45 Coś dla Ciebie 
- magazyn 

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

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

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
14:05 Coś dla Ciebie 
14:30 Operacja Zdrowie 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada 
- teleturniej 

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:45 Kulisy serialu

„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 O mnie się nie martw
22:50 Tajemnice Majorki 
23:50 Egzamin - dramat, prod. 

Rumunia, Francja, Belgia
02:00 Warto kochać - serial 
02:55 Mała matura 1947 

- dramat

04:50 Uwaga! - magazyn
05:05 Nowa Maja w ogrodzie
05:35 Akademia ogrodnika 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN 

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

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Gwiazdy prywatnie

- Karolina Pisarek
- program lifestylowy

16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:35 Epidemia 

- fi lm sensacyjny, USA, 
1995, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Dustin 
Hoff man, Rene Russo, 
Morgan Freeman, Kevin 
Spacey, Cuba Gooding Jr., 
Donald Sutherland, Patrick 
Dempsey 

00:10 Chyłka-Kasacja 
- serial, Polska 

01:10 Co za tydzień 
- magazyn 

01:55 Zabójcza broń 
- serial, USA

02:55 Uwaga! 
- magazyn

03:15 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

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

20:00 MEGA HIT 
- Uprowadzona 3

 Były agent służb spec-
jalnych od lat oczyszcza 
świat z najbardziej 
zwyrodniałych szumowin. 
Przestępcy już kilka razy 
próbowali go za to ukarać i 
za każdym razem przypła-
cali to życiem. Tym razem 
zaatakują wyjątkowo 
boleśnie. 

22:20 Love Island. 
Wyspa miłości

23:25 Zdrady
00:30 Misjonarz
02:15 Gwiazd naszych

wina
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial, 
prod. Wielka Brytania

07:55 IV Europejski Festiwal 
Akademii Muzycznych 

08:25 Horror w Wesołych 
Bagniskach - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1995, 
reż. Andrzej Barański, 
wyk. Joanna Szczepkows-
ka, Jan Frycz

10:00 Reżyserzy 
11:00 Dom - serial TVP 
12:30 Viva Dada - fi lm 
13:30 Dzika muzyka 
14:00 Niedziela z...
14:50 Duże zwierzę - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
2000, reż. Jerzy Stuhr, 
wyk. Jerzy Stuhr

16:15 Próba orkiestry
 - dramat

17:30 Rok 2020 
18:00 Trzeci punkt widzenia - 

program publicystyczny 
18:30 Informacje kulturalne 

18:55 Duma i uprzedzenie 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1995 

20:00 Panorama kina
polskiego 
- Różyczka 
- dramat, prod. Polska

22:05 Kronos Judasz - maga-
zyn kulturalno-społeczny

22:40 Antyfonie - Rafał Zapała 
/ Mikołaj i Piotr Tkacz 

23:20 Żelazna klasyka - Trzy 
kobiety, prod. USA, 1977, 
reż. Robert Altman

01:25 Informacje kulturalne 
01:50 Pełnia życia 

- fi lm obyczajowy, prod. 
Wielka Brytania, 2017

03:45 Teledyski
05:05 Co mówią lekarze - fi lm 
05:30 Afi sz kulturalny ekstra
05:45 Zakończenie dnia

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

07:00 Rodzinny interes 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
10:00 Kobra - oddział 

specjalny
12:00 Zaklinaczka

duchów
Dzięki darowi Melinda 
Gordon potrafi  komu-
nikować się z zagubionymi 
duszami zmarłych ludzi i 
pomaga im przejść 
na drugą stronę.

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Tokarev: zabójca z 
przeszłości

22:00 Eskorta
00:00 Blair Witch
01:50 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

02:40 Niesamowite!
03:55 Biesiada na cztery 

pory roku
04:35 Z archiwum policji 
05:00 Nash Bridges

04:55 Szkoła
05:55 Mango 

telezakupy
07:30 Przepis na życie

- serial obyczajowy, Polska 
08:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

11:20 Detektywi 
- program kryminalny

11:55 Szpital - program 
obyczajowy 

12:55 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:50 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:50 Szkoła
16:50 Detektywi 

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

po uszy - serial 
20:00 Hotel Paradise

21:00 Kilerów 2-óch 
- fi lm komedia, 
Polska, 1999, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Cezary 
Pazura, Małgorzata 
Kożuchowska, Janusz 
RewińskiJan Englert, Jerzy 
Stuhr, Katarzyna Figura, 
Jolanta Fraszyńska 

23:35 Saga Zmierzch: 
Zaćmienie 
- fi lm horror, USA, 
2010, reż. David Slade, 
wyk. Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor 
Lautner, Billy Burke, Bryce 
Dallas Howard, Dakota 
Fanning 

02:05 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:35 Noc magii 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 
08:00 Nasz Nowy Dom 
09:00 Sędzia Judy 10:00 
Sekrety Sąsiadów

11:00 Pamiętniki z wakacji 
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. 
12:00 STOP Drogówka
13:00 Pamiętniki z wakacji 
14:00 Wzór 

16:00 Ryzykanci 17:00 Sędzia 
Judy 18:00 Policjantki i Po-
licjanci - serial obyczajowy 
prod. Polska 20:00 Święty 
20:30 Sprawiedliwi - Wy-
dział Kryminalny - serial kry-
minalny 21:40 Haker 23:40 
Śmierć na 1000 sposobów 
00:05 Spadkobiercy 01:00 
Śmierć na 1000 sposobów 
01:30 Galileo

10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Śladami historii 11:35 
Przyroda w Obiektywie 
11:50 Kolory Świętości 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 

12:20 Jezus 12:50 Galilejczyk 
13:20 100 13:30 Msza 
Święta 14:30 Góra Świętej 
Anny 14:55 Sanktuarium 
Matki Bożej o Złotym Sercu 
w Beauraing 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Sanktuaria 
polskie 16:30 Zew natury 

16:55 Świadkowie 17:20 100 
cudownych miejsc na świecie 
17:30 Spotkanie Rodziny 
Radia Maryja w parafi i 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego 19:25 Kartka z ka-
lendarza 19:30 Opowieści 
Starego Testamentu 20:00 
Informacje dnia 20:20 Róża-
niec 20:50 Śladami historii 
21:00 Apel Jasnogórski
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wtorek 15 września

05:15 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Agape - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:15 Leśniczówka 
09:45 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 
12:50 Natura w Jedynce 

- Brahmaputra

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 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm!- magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Motel Polska
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:00 Ocaleni 

- reality show 
00:05 Ostatni pociąg 

z Haserabadu 
02:25 Jesteś tylko mój

04:55 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial 

06:45 Ku nadziei - 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 

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

dokumentalna TVP 
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej 

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
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 
22:55 Ludzkie historie - Saka-

wa - fi lm dokumentalny
00:05 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
00:55 Rodzinka.pl - serial 
01:30 Paradoks - serial 
02:20 Egzamin - dramat

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:30 Misja ratunkowa 

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Chyłka-Kasacja

- serial, Polska 
Prawnicy z kancelarii 
Żelazny & McVay 
podejmują się obrony 
Piotra Langera juniora 
(Jakub Gierszał), który 
zostaje oskarżony 
o brutalne morderstwo. 
Jego ojciec, bogaty
i wpływowy biznesmen, 
żąda by sprawą zajęła 
się Joanna Chyłka
(Magdalena Cielecka). 

22:30 Kuba Wojewódzki 
23:30 Superwizjer - magazyn 
00:05 36,6 - obyczajowy
01:05 Nie z tego świata 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski 
i Partnerzy
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

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

Detektywi z Warszawy ro-
związują skomplikowane 
zagadki kryminalne.

18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:45 Sport, Pogoda 

20:05 Ninja Warrior Polska
- program rozrywkowy

22:10 Love Island. 
Wyspa miłości

23:10 Zdrady
00:10 Niezniszczalny
 Czarnoskóry Elijah 

Price przychodzi 
na świat w 1961 r. 
w Filadelfi i z kończynami 
połamanymi w trakcie 
porodu. Okazuje się, że ma 
wyjątkowo kruche kości, 
które skazują go na ciągłe 
urazy, pobyty w szpitalu, 
docinki kolegów i życie 
w izolacji. 

02:30 Dziewczyna
z ekstraklasy

04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Wszystkie stworzenia 
duże i małe 

08:40 Film dokumentalny
09:35 Próba orkiestry

- dramat, prod. Włochy, 
Niemcy, 1978

11:00 Dom - serial TVP 
12:45 Kocie ślady 

- fi lm TVP 
14:15 Westerplatte 

- dramat wojenny, 
prod. Polska

16:05 Diabelski 
wynalazek 
- fi lm fabularny

17:30 Co dalej? - program 
publicystyczny

17:50 Kronos - Judasz 
- magazyn kultural-
no-społeczny 

18:30 Informacje kulturalne 
18:55 Duma i uprzedzenie 

- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1995 

20:00 Nie - Boska komedia
- spektakl teatralny

22:15 Lekkie obyczaje 
- Paterson
- komediodramat, 
prod. Niemcy, Francja, 
USA, 2016, reż. Jim Jar-
musch, wyk. Adam Driver, 
Golshifteh Farahani, Barry 
Shabaka Henley 

00:15 Co dalej? 
00:35 Informacje kulturalne 
01:00 Młoda Polska 

- 60 kilo niczego
- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 2017, 
reż. Piotr Domalewski, 
wyk. Grzegorz 
Damięcki

01:30 Panorama kina 
polskiego - Różyczka 

03:25 Kino nocne 
- Śmierć Ludwika XIV
- fi lm kostiumowy

06:00 Nash Bridges - serial
07:00 Rodzinny interes 

- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Kobra - oddział 
specjalny

12:00 Zaklinaczka
duchów
Melinda Gordon 
potrafi  komunikować
się z zagubionymi duszami 
zmarłych ludzi i pomaga 
im przejść 
na drugą stronę.

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

20:00 Transporter 3

22:00 Bóg zemsty
Gdy żona Willa pada 
ofi arą brutalnego napadu, 
pragnący zemsty mężczyz-
na przyjmuje propozycję 
od przedstawiciela tajnej 
organizacji zajmującej się 
wymierzaniem spraw-
iedliwości.

00:00 Życzenie śmierci 2
01:50 Na wariackich 

papierach
02:50 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Biesiada na cztery 
pory roku

03:15 Na jedwabnym 
szlaku

04:35 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła
05:55 Mango telezakupy
07:30 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
08:25 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:20 Detektywi 
11:55 Szpital - program 

obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

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

po uszy - serial 
17:50 Detektywi - program 

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

po uszy - serial 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Wygrać
ze śmiercią 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1989, reż. Bruce Malmuth, 
wyk. Steven Seagal, 
Kelly Le Brock, Bill Sadler, 
Frederick Coffi  n, Bonnie 
Burroughs 

23:05 Szefowie-wrogowie 
- fi lm komedia, USA, 
prod. 2011, reż. Seth 
Gordon, wyk. Jason 
Bateman, Charlie Day, 
Jason Sudeikis, Jennifer 
Aniston, Colin Farrell, 
Kevin Spacey, Donald 
Sutherland, Jamie Foxx, 
Julie Bowen 

01:10 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:20 Noc magii 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker jest jednym z najlep-
szych Strażników Texasu. 
Ma dosyć „ostre” metody 
zwalczania przestępców. 

08:00 Nasz Nowy Dom 09:00 
Sędzia Judy 10:00 Sekrety 
Sąsiadów 11:00 Pamiętniki 
z wakacji 12:00 STOP Dro-
gówka 13:00 Pamiętniki 
z wakacji 14:00 Wzór 16:00 
Ryzykanci 17:00 Sędzia Judy 
18:00 Policjantki i Policjanci 

20:00 Święty 20:30 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 
21:40 Modliszka Sophie 
jest cenioną ilustratorką, 
szczęśliwą żoną i matką 
dwóch córeczek, ale po 
śmierci matki przeżywa 
trudne chwile. 23:50 Śmierć 
na 1000 sposobów 00:20 
Spadkobiercy 01:20 Śmierć 
na 1000 sposobów 01:50 
Galileo 02:50 Trans World 
Sport 2020

11:05 Mocni w wierze 11:35 
Śladami historii 11:40 Kolory 
Świętości 11:45 Historia 
i architektura 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 

12:20 Sanktuaria polskie 12:40 
Człowiek orkiestra 13:30 
Msza Święta 14:30 Geniusz 
Stworzenia 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop Młodych 
16:50 Co by było gdyby 
zwierzęta mówiły? Baśka 
Murmańska 17:00 100 cu-
downych miejsc na świecie 

17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 17:55 
Kartka z kalendarza 18:00 
Anioł Pański 18:05 Infor-
macje dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 19:25 Święty 
na każdy dzień 19:30 Każdy 
maluch to potrafi  19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Śladami historii 21:00 Apel
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środa 16 września

05:15 Przysięga - serial 
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
08:45 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:15 Leśniczówka 
09:45 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 Rok w ogrodzie Extra 
12:50 Natura w Jedynce 

- Brahmaputra

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 Korona królów - 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm!- magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test

o Polskiej Husarii 
22:30 Historia bez tajemnic 

- Oprawcy z Katynia 
23:35 Ludzie i bogowie
00:25 Jesteś tylko mój 

- fi lm fabularny

05:25 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:45 Łódź, miasto Dawida
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

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

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada
- teleturniej 

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Kulisy seriali Na dobre

i na złe i Na sygnale 
20:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
21:55 Na sygnale - serial 
22:35 Kino relaks - Mama 

w opałach - komedia
00:15 Doktor Foster - serial
01:20 O zwierzętach

i ludziach - fi lm 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Misja ratunkowa 

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty 

po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! 

koronawirus 

19:55 Uwaga! 
- magazyn

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Top Model 
23:00 Medium 

- fi lm obyczajowy, 
USA, 2010, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Matt 
Damon, Cecile Ranc, 
Jay Mohr, Bryce Dallas 
Howard, Thierry Neuvic, 
Marthe Keller 

01:45 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

02:20 Uwaga! 
- magazyn

02:40 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat
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
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Kabaret na dobry 

wieczór. Paranienor-
malni Show

22:10 Love Island. Wyspa 
miłości

23:10 Zdrady

00:10 Kocham cię, Beth 
Cooper
- komedia

 Gdy Denis Cooverman 
- największy frajer 
w liceum, podczas swojej 
mowy pożegnalnej ogłosił 
swoją miłość do Beth 
Cooper - najpopularnie-
jszej dziewczyny w szkole, 
wszyscy oniemieli. Jednak 
prawdziwym szokiem jest 
wizyta Beth oraz jej dwóch 
najlepszych przyjaciółek 
w domu Denisa, podczas 
której zamierzają pokazać 
mu jak bawi się fajna 
młodzież. 

02:25 Stare wygi
04:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne 
08:30 Niedziela z...
09:25 Diabelski wynalazek 

- fi lm fabularny, prod. 
Czechosłowacja, 1958 

11:00 Dom - serial TVP 
12:55 Co mówią lekarze 

- fi lm krótkometrażowy, 
prod. Polska, 2009, 
reż. Michał Wnuk, 
wyk. Agnieszka Glińska, 
Dominika Ostałowska, 
Tomasz Borkowski

13:30 Księga Przestrzeni 
- Piony i poziomy edukacji 

14:10 Którędy po sztukę 
14:20 Wrota Europy - dramat 

historyczny, prod. Polska, 
1999, reż. Jerzy Wójcik

15:45 Wrzeciono czasu
- fi lm fabularny

17:35 Co dalej? - program 
publicystyczny

17:55 Wydarzenie aktualne
18:30 Informacje kulturalne 

18:55 Duma i uprzedzenie 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1995 

20:00 Na wschód od Holly-
wood - Uczta Babette 
- fi lm fabularny

21:50 Więcej niż fi kcja 
- Igrzyska pamięci
 - fi lm dokumentalny

23:25 Co dalej? - program 
publicystyczny

23:45 Shakin’ Dudi - Rawa 
Blues Festival 2016 

00:40 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

01:05 Lekkie obyczaje 
- Paterson 
- komediodramat

03:00 Kino nocne - Mara-
tończyk - fi lm fabularny

05:00 Teledyski
05:25 Afi sz kulturalny ekstra

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
Serial opowiadający o 
dwójce przyjaciół, którzy 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy. 
Z kolei ich żony prowadzą 
mały salon fryzjerski 
„Bella Ella”.

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 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Łzy słońca

22:20 Wojna Harta
- dramat wojenny
Gdy w obozie jenieckim 
zostaje zamordowany 
jeden z ofi cerów, władze 
organizują sąd wojskowy. 
Obrońcą oskarżonych 
mianują nowo osadzonego 
więźnia.

01:00 Życzenie śmierci 5
02:55 Na wariackich 

papierach
03:55 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:35 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła
05:55 Mango telezakupy
07:30 Wiza na miłość 

- program obyczajowy
08:25 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:20 Detektywi 

- program kryminalny 
11:55 Szpital - program 

obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

po uszy - serial 
17:50 Detektywi 

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

po uszy - serial 

20:00 Hotel Paradise
- program rozrywkowy

21:00 Człowiek z blizną 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1983, reż. Brian De 
Palma, wyk. Al Pacino, 
Steven Bauer, Michelle 
Pfeiff er, Mary Elizabeth 
Mastrantonio, Robert Log-
gia, F. Murray Abraham, 
Harris Yulin 

00:30 Wygrać 
ze śmiercią 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1989, reż. Bruce 
Malmuth, wyk. Steven 
Seagal, Kelly Le Brock, Bill 
Sadler, Frederick Coffi  n, 
Bonnie Burroughs 

02:40 Noc magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska
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08:00 Nasz Nowy Dom 09:00 
Sędzia Judy 10:00 Sekrety 
Sąsiadów 11:00 Pamiętniki 
z wakacji 12:00 STOP Dro-
gówka 13:00 Pamiętniki 
z wakacji 14:00 Wzór 16:00 
Ryzykanci 17:00 Sędzia Judy 

18:00 Policjantki i Policjanci 
Policjanci z dwóch komend 
codziennie interweniują, po-
cząwszy od pijackich melin, 
a skończywszy na domowych 
kłótniach. 20:00 Święty 

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 21:40 Alex Cross 
Alex Cross tropi Picassa, 
znanego też jako Rzeźnik ze 
Sligo, który zabija dla czystej 
przyjemności. Kiedy policjant 
uniemożliwi jedno z jego za-
bójstw, przestępca zemści się 
krwawo, wyzwalając pokłady 
przemocy, której skali nikt 
sobie nie wyobrażał... 23:45 
Śmierć na 1000 sposobów 
00:15 Spadkobiercy 

10:00 Audiencja Generalna Ojca 
Świętego 11:00 Świat na wy-
ciągnięcie ręki 11:15 Śladami 
historii 11:20 Kapłan pro-life 
11:35 Święty na każdy dzień 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 

12:20 Filmowe Życiorysy  13:00 
Inżynier 13:30 Msza Święta 
z kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze 14:30 
Samuraj Chrystusa 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 niedokoń-
czone 19:25 Święty na każdy 
dzień 19:30 Brat Franciszek 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Myśląc 
Ojczyzna 21:00 Apel

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA DRAMAT KOMEDIA AKCJI KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 17 września

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

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej 

07:30 Coś dla Ciebie 
07:50 Spiszmy się jak na 

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

rolników przystało! 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:15 Leśniczówka 
09:45 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 
12:50 Natura w Jedynce 

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 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm!- magazyn 
20:30 Leśniczówka 
20:55 Ojciec Mateusz - serial 
21:40 Sprawa dla reportera 
22:30 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
23:05 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
23:50 Motel Polska 

04:50 Cafe piosenka 
05:50 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:40 Operacja Zdrowie 

- magazyn medyczny 
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
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Uzdrowisko 
14:10 Na dobre i na złe 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Uzdrowisko 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:40 Filmowe czwartki 
- Wiesław Kot - felieton 

20:45 Filmowe czwartki 
- Biała hrabina 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, Chiny, USA, 
2005, reż. James Ivory, 
wyk. Natasha Richardson, 
Lynn Redgrave

23:15 Świat to za mało 
- fi lm sensacyjny, prod. 
USA, Wielka Brytania, 
1999, reż. Michael Apted, 
wyk. Pierce Brosnan

01:30 Mama w opałach 
- komedia

03:10 Midnight Sun 
- serial kryminalny

04:05 Art Noc

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 

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Ziarno prawdy 
- fi lm sensacyjny, Polska, 
2015, reż. Borys Lankosz, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Jerzy Trela, Magdalena 
Walach

00:50 Kac Vegas w Bangkoku 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Todd Philips, wyk. 
Bradley Cooper, Ed Helms, 
Zach Galifi anakis, Justin 
Bartha, Ken Jeong, Paul 
Giamatti, Mike Tyson 

02:55 Uwaga! - magazyn
03:15 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny

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
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island. Wyspa 

miłości
23:10 Zdrady

00:25 Małolaty na obozie
 Dwóch tatusiów, 

Charlie Hinton i Phil Ryer-
son, w kolejnej przygodzie 
z bandą dzieciaków. Tym 
razem przyjmują na siebie 
prowadzenie letniego 
obozu. Bez żadnej wiedzy 
na temat życia poza 
domem i umiejętności 
przetrwania, ale za to 
z grupą rozmaitych 
obozowiczów, nie 
zajmuje dużo czasu, kiedy 
rzeczy wymykają się spod 
kontroli.

02:05 I że cię nie opuszczę
04:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:30 Co mówią lekarze

- fi lm krótkometrażowy
08:55 Zaginione Skarby 
09:05 Wrzeciono czasu 

- fi lm fabularny, prod. 
Polska, 1995, reż. Andrzej 
Kondratiuk

11:00 Dom - serial TVP 
12:30 Piękny był pogrzeb, 

ludzie płakali - dramat 
13:30 Rok 2020 
13:55 Trzeci punkt widzenia 
14:35 Pograbek - fi lm 
16:00 Cudze szczęście 

- fi lm obyczajowy 
17:35 Co dalej? - program 

publicystyczny
18:00 Urszula Broll 
18:20 Którędy po sztukę
18:30 Informacje kulturalne 
18:55 Duma i uprzedzenie 
20:00 Tego się nie wytnie 
21:25 Czwartkowy klub 

fi lmowy

21:30 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Gallipoli 
- dramat, prod. Australia, 
1996, reż. Peter Weir, wyk. 
Mel Gibson, Mark Lee, Bill 
Hunter, Robert Grubb, 
Bill Kerr 

23:25 Co dalej? - program 
publicystyczny

23:45 Blue Wild Angel. Jimi 
Hendrix na Wyspie 
Wight - koncert, 
prod. USA, 1970 

01:20 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

01:45 Na wschód 
od Hollywood 
- Uczta Babette
- fi lm fabularny

03:25 Kino nocne - Carrie
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1976

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny
Nash jest policjantem 
kierującym grupą 
zwalczającą przestępczość 
w San Francisco. Po 
mieście porusza się 
swoją żółtą Barrakudą 
z lat siedemdziesiątych, 
siejąc postrach wśród 
przestępców.

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 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Gorący pościg
- komedia akcji
Mało ogarnięta policjantka 
musi eskortować świadka 
koronnego do sądu. Po 
drodze mają mnóstwo 
przygód.

21:50 Asy bez kasy
23:45 Krzyk 2
02:05 Na wariackich 

papierach
- serial komediowy

03:05 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

04:00 Menu na miarę
04:35 Z archiwum 

policji
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła
05:55 Mango 

telezakupy
07:30 Wiza na miłość 
08:25 Ukryta prawda

 - program obyczajowy 
11:20 Detektywi 
11:55 Szpital - program 

obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

- serial 
17:50 Detektywi 

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

po uszy - serial 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Szefowie-wrogowie
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Seth Gordon, wyk. 
Jason Bateman, Charlie 
Day, Jason Sudeikis, 
Jennifer Aniston, Colin Far-
rell, Kevin Spacey, Donald 
Sutherland, Jamie Foxx

23:05 Gwiezdne wojny: 
Część VII - Przebudzenie 
mocy - fi lm przygodowy, 
prod. USA, 2015,
 reż. J.J. Abrams, 
wyk. Harrison Ford, 
Mark Hammill, Carrie 
Fisher, Adam Driver, Daisy 
Ridley, John Boyega, Oscar 
Isaac, Lupita Nyong’o, 
Domhnall Gleeson

02:00 Druga strona 
medalu 

02:35 Noc magii 
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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 W każdym 
odcinku znajdzie się kilka 
najciekawszych interwencji 
zarejestrowanych przez 
towarzyszące wybranym 
patrolom ekipy telewizyjne. 

13:00 Pamiętniki z wakacji 
14:00 Wzór 16:00 Ryzykanci 
17:00 Sędzia Judy 18:00 
Policjantki i Policjanci - serial 
obyczajowy 20:00 Święty 

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska 
21:40 Kałasznikow. Film 
na podstawie biografi i 
legendarnego konstruktora 
jednego z najsłynniejszych 
karabinów - AK-47. 23:55 
Śmierć na 1000 sposobów 
00:25 Anatomia głupoty 

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 Kolumb 13:30 Msza 
Święta 14:30 Bądź wierny, 
idź i pamiętaj 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Z wędką nad 
wodę w Polskę i Świat 
16:35 Porady Medyczne 
Bonifratrów 17:00 Akademia 
pro-life 17:05 Danuta 
Siedzikówna „Inka” 17:30 
Okiem kamery 17:55 Kartka 
z kalendarza - Powstanie 
Warszawskie 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Śladami hi-
storii 21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia 21:40 
Polski Punkt Widzenia
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Za nami rozdział czerwo-
ny. Zastopowany w 3 li-
dze Górnik rusza powoli z 
miejsca. Jest rok 2014, a 
sygnalizacja świetlna pod 
koszem zmieniła kolor na 
pomarańczowy. Nasi wspięli 
się o jeden szczebel. 

Beniaminek z Wałbrzycha 
od początku rozpychał się 
w 2 lidze łokciami, po run-
dzie zasadniczej legitymując 
się bilansem 16-4. – Moż-
na było się zastanawiać, 
jak klub sobie poradzi po 
awansie. To był całkiem fajny 

sezon, byliśmy w ligowym 
czubie, przy okazji sięgnęli-

śmy po Puchar Polski PZKosz. 
Z tamtego okresu najbardziej 

pamiętam mecz w Kłodzku. 
Do dziś nikt nie jest w sta-
nie rozstrzygnąć, czy wtedy 
wygraliśmy z Nysą, czy też 
nie – zastanawia się Ryszard 
Burdek.

Chodzi o kluczową decyzję 
sędziego z ostatniej sekundy 
meczu.  Był remis, gdy Daniel 
Iwański trafił spod kosza. 
Według arbitrów, jego rzut 
był już po końcowej syrenie. 
Kamera była pod zegarem, 
co nie pozwalało dociec, czy 
„Iwan” zmieścił się w czasie 
czy nie. Zadecydowały setne 

części sekundy. W dogrywce 
więcej zimnej krwi w piekiel-
nie rozgrzanym od emocji 
obiekcie zachowali gospo-
darze, wygrywając 69:68. 

SpoRt

 » Beniaminek z Wałbrzycha potrafił rozpychać się w 2 
lidze łokciami

Dekada pod koszem: 
rozdział pomarańczowy (1)

W tym roku mija dziesięć lat od powstania Stowarzyszenia Górnik 
Wałbrzych 2010, które kieruje biało-niebieskimi koszykarzami. O dłu-
giej sportowej podróży, z samego dna aż do wygrania 1 ligi, rozma-
wialiśmy z Ryszardem Burdkiem, członkiem zarządu stowarzyszenia.
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Górnik mistrzem Polski 3x3
Świetne wieści z Gdyni! Górnik Trans.eu Wałbrzych zdobył mistrzostwo 
Polski U-23 w koszykówce 3x3! W turnieju wałbrzyszanie zagrali w 
składzie: Mateusz Podejko, Damian Durski, Maciej Koperski oraz Marcin 
Jeziorowski. W finale nasi pokonali po wielkich emocjach Energę 3x3 
Gdańsk. Prowadzili już 7:1, ale nerwów nie zabrakło do ostatnich se-
kund. Przy stanie 16:15 dla Gdańska za trzy (liczone jako dwa punkty) 
trafił Maciej Koperski, wyprowadzając Górnika na prowadzenie 17:16, 
na trzy sekundy przed końcem! Mający bardzo niewiele czasu na oddanie 
rzutu rywale spróbowali jeszcze desperackiej próby z dystansu, z rogu 
boiska, ale bez powodzenia. Energa 3x3 Gdańsk wystąpiła w składzie: 
Patryk Wilk (Weegree AZS Politechnika Opolska, 1 liga), Michał Szwedo 
(Miasto Szkła Krosno, 1 liga) oraz Marcel Kapuściński (Pogoń Prudnik, 1 
liga). Po brązowy medal sięgnął HydroTruck Radom.

Żary spłonęły pod Chełmcem
Górnik Trans.eu Wałbrzych kontynuuje gry kontrolne. W Hali Wał-
brzyskich Mistrzów nie miał litości dla drugoligowego BC Swiss 
Krono Żary, wygrywając aż 125:61 i grając bez Damiana Cechniaka 
(był poza składem) i Macieja Bojanowskiego (spędził mecz na ławce). 
Punkty: Durski 21, Ratajczak 21, Koperski 18, Kamiński 14, Podejko 
13, Malesa 12, Jakóbczyk 12, Zywert 8, Jeziorowski 6, Wróbel 0. Dla 
gości 9 „oczek” zdobył Jakub Der, były zawodnik biało-niebieskich. 
Z powodu kilku drobnych urazów koszykarzy Górnika nie doszedł 
do skutku sobotni sparing z Sudetami Jelenia Góra, kolejną ekipą 
z 2. ligi.

Pomimo dnia roboczego, 
do Kłodzka wybrała się po-
kaźna, ponad 70-osobowa 
grupa wałbrzyszan.

Górnik kontynuował walkę 
o awans. W starciu we Wro-
cławiu z WKK miał kłopoty, 
ale udany „rzut z kolanka” 
Rafała Glapińskiego, nie-
mal z połowy boiska, dał 
biało-niebieskim dogrywkę 
równo z końcową syreną. 
Szał radości nie trwał długo, 
bo młoda ekipa gospoda-
rzy ostatecznie zwyciężyła 
67:61. Fani Górnika ryknęli 
w gniewie, dostało się za-
wodnikom i trenerowi. Jak 
się później okazało, te dwie 
porażki po dramatycznych 
końcówkach przekreśliły na-
dzieje na walkę o awans. 
Promocję wywalczyła kłodz-
ka Nysa.

W sezonie 2015/16 Górnik 
pozostał w ligowej czołów-
ce,  o tron rywalizując z 
Polonią Leszno, prowadzoną 
wtedy przez Łukasza Grud-
niewskiego, obecnego tre-
nera biało-niebieskich. – Nie 
da się ukryć, że w tamtym 
momencie byliśmy gorszym 
zespołem od Leszna, choć 
wierzyłem do końca, że 
może być inaczej. Polonia 
przeszła przez ligę jak bu-
rza (bilans 31-1 – przyp. 
red.). My z kolei w ćwierć-
finale graliśmy z Kotwicą 
Kołobrzeg. Nie było tak, że 
w tamtej serii polegliśmy. 
Można było powalczyć, ale 
serię 2:1 wygrali rywale – 
przypomina Ryszard Burdek.

Dwa kolejne lata niepo-
wodzeń nie sprawiły, że 
odbudowujący się Górnicy 
spuścili głowy. Wiara w suk-
ces została z koszykarzami 
na rozgrywki 2016/17. Pa-
miętajcie jednak, jesteśmy w 
rozdziale pomarańczowym. 
To nie jest kolor nadziei. Bli-
żej mu raczej do płomienia, 
który karci odważnych. W 
kolejnych zmaganiach wał-
brzyszanie ponownie wło-
żyli dłoń do ognia. Sparzyli 
się, choć mogli tego losu 
uniknąć. Co się wydarzyło 
w lutym 2017 roku? Kto w 
jednej akcji podpalił lont 
pod górniczymi marzeniami? 
Więcej w kolejnym numerze 
„WieszCo”!

Dominik Hołda
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„Będzie! Będzie zabawa! 
Będzie się działo! I znowu 
nocy będzie mało. Będzie 
głośno, będzie radośnie 
Znów przetańczymy razem 
całą noc” – to słowa utworu 
„Bałkanica” zespołu Piersi. 
W sezonie 2013/14 ten hit 
stał się hymnem Górnika. 
„Bałkanica” wydobywała się z 

głośników w szatni biało-nie-
bieskich. Powodów do radości 
nie brakowało. Wałbrzyszanie 
wygrywali w II lidze mecz za 
meczem. Na 13 kolejek przed 
końcem sezonu Górnik był 
wiceliderem. Choć ostatecz-
nie zakończył rozgrywki na 
szóstej lokacie, trudno tamten 
sezon uznać za rozczarowu-

jący. Zwłaszcza z dzisiejszej 
perspektywy.

„Bałkanica” zeszła z list prze-
bojów, a powodów, by ponow-
nie rozbrzmiewała w szatni było 
jak na lekarstwo. Problemy 
organizacyjne zaprowadziły 
klub na dno, do A klasy, czyli na 
siódmy poziom rozgrywkowy. 
W sierpniu 2019 roku bardzo 

odmłodzony zespół biało-nie-
bieskich przegrał na otwarcie 
sezonu z Sudetami Dziećmo-
rowice 1:7. Nie wiem, czy w 
tamtym okresie Górnicy mieli 
przewodni motyw muzycz-
ny, ale najbardziej pasowałby 
„Marsz żałobny” Chopina. Choć 
potem, po kilku wzmocnie-
niach, było lepiej, to siódme 

miejsce Górnika w siódmej lidze 
nikomu nie sprawiło radości. 

Coś jednak zaczęło się zmie-
niać na lepsze. Zaczęło się od 
strojów w biało-niebieskie 
pasy. Nowe trykoty to zasługa 
kibiców, bez których trudno 
sobie wyobrazić piłkarskiego 
Górnika. – Wcześniejsze ko-
szulki były już mocno zużyte, 

koniecznie trzeba było coś z 
tym zrobić. Nie było specjalnej 
zbiórki, została przeznaczona 
na to pewna suma z budżetu, 
naszego budżetu, z którego 
utrzymujemy klub. Zbieramy 
środki na meczach, sprzedaje-
my cegiełki, cześć kibiców co 
miesiąc wspiera klub, przele-
wając datki – wyjaśnia Kamil 
Szopa, jeden z fanów biało-
-niebieskich. Za nowym wize-
runkiem idą wyniki, czyli kom-
plet trzech zwycięstw w lidze 
(stan na 4 września), w tym 
rozgromienie aż 12:0 wspo-
mnianych wcześniej Sudetów. 
Wałbrzyszanie dziś mogliby 
zanucić przebój zespołu Hey: 
„Moja i twoja nadzieja, uczyni 
realnym krok w chmurach. 
Moja i twoja nadzieja, pozwoli 
uczynić dziś cuda”. 

Tak wysokie zwycięstwo nie 
może dziwić, gdy spojrzymy na 
skład gospodarzy. Kapitanem 
drużyny jest 23-letni Mateusz 
Sobiesierski, który Sudetom 
wbił pięć goli. O tym, że klub 
ma dość A klasy, świadczą 
powroty Damiana Chajew-
skiego i Sławomira Orzecha, 
rozpoczynających sezon w 3 
lidze, w Polonii-Stali Świdnica. 
Spokój w szykach obronnych 
ma zapewnić Marcin Smoczyk, 
a polot w akcjach zaczepnych 
Jan Jakacki i przede wszystkim 
Michał Bartkowiak, ale ten na 
razie leczy kontuzję. 

W Pucharze Polski Górnik 
uległ trzecioligowcowi ze 
Świdnicy 1:4, ale to zdecy-
dowanie najwyższy czas, by 
pomachał A klasie na poże-
gnanie. Jak to śpiewał Ryszard 
Rynkowski: „Szczęśliwej drogi 
już czas, mapę życia w sercu 
masz, jesteś jak młody ptak”.

Dominik Hołda
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Będzie głośno i radośnie?
Piłkarski Górnik Wałbrzych odbudowuje się i celuje w awans do kla-
sy okręgowej. Czy zdobędzie go w śpiewającym stylu?

 » Najwyższy czas, aby piłkarski Górnik pomachał A klasie na pożegnanie 

Akcja ma na celu propa-
gowanie sportu oraz aktyw-
nego spędzania wolnego 
czasu i zdrowego trybu ży-
cia. Dlatego już dziś zarezer-
wujcie sobie czas w sobotę, 
12 września. Najlepiej cały 
dzień (szczegóły na plakacie 
w tym wydaniu WieszCo na 
str. 7). 

Rano zaplanowano Ligę 
MTB Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. To od 9:00 do 14:00, 
potem… Potem to dopiero 

będzie się działo! Od 16:00 
ruszy Test Coopera w kat. 
open. To próba wytrzymało-
ściowa polegająca na 12-mi-
nutowym nieprzerwanym 
biegu. W tym czasie należy 
pokonać jak najdłuższy dy-
stans. Biegi odbywać się 
będą 8-osobowych grupach. 
Każdy może zapisać się na 
konkretną godzinę. Starty 
co 15 minut.  W zawodach 
mogą uczestniczyć osoby, 
które ukończyły 13 lat. Każdy 

otrzyma pamiątkowy, imien-
ny certyfikat z wynikiem koń-
cowym testu oraz bilet wstę-
pu do Wodnego Centrum 
Rekreacji w Świebodzicach. 
Zapisywać można się na stro-
nie www.datasport.pl 

Na najmłodszych od 16:30 
czeka bieg z przeszkodami. To 
impreza sportowa dla dzieci 
mająca charakter integracyj-
no-rekreacyjny i bezpłatny. 
W biegu mogą wystartować 
dzieci w wieku 5-13 lat. Tor 

przeszkód i jego długość do-
stosowane zostaną do kate-
gorii wiekowej. Dla każdego 
uczestnika przygotowano pa-
miątkowy dyplom ukończenia 
zawodów.  

Chcesz sprawdzić, w ja-
kiej jesteś formie? Przyjdź 12 
września z dzieckiem na sta-
dion przy ul. Rekreacyjnej 1. 
„Sportowa sobota w Świebo-
dzicach” to doskonały sposób 

na spędzenie czasu z rodziną 
i znajomymi. Na terenie obiek-
tu znajdziecie miejsce do od-
poczynku, zabaw z dziećmi, a 
także punkty gastronomiczne. 
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Sprawdź swoją formę 
Nie ma co, lubimy o takich rzeczach pisać. 
„Sportowa sobota w Świebodzicach” to inicja-
tywa, obok, której nie sposób przejść obojętnie. 
Zaraz dowiecie się dlaczego. To nie jest pierw-
sza lepsza akcja. Tam trzeba po prostu być!   

 » Zapamiętajcie tę datę – 12 września, „Sportowa sobota w Świebodzicach”
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