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Czy wiesz, że…
Pierwszy Powszechny 

Dom Towarowy na Dolnym 
Śląsku i piąty w kraju został 
uruchomiony w czerwcu 
1947 roku w Wałbrzychu 
przy ul. Moniuszki 13/15. 
Jak podał tygodnik „Wał-
brzych”, podczas uroczy-
stości otwarcia dyrektor 
Warszawski krótko przed-
stawił zadania placówki: 

„(…) jako instytucji dla 
zwalczania spekulacji i jak 
największego obsługiwania 
świata pracy”.

Powszechny Dom Towa-
rowy otwarty był od 9:00 
do 13:00 dla wszystkich, 
a w godzinach popołu-
dniowych między 15:00 a 
18:00 tylko dla członków 
związków zawodowych 

(za okazaniem legitymacji 
członkowskiej). Sprzedaż 
odbywała się po ścisłych 
cenach cenników urzędo-
wych. Największym po-
wodzeniem c ieszy ł  s ię 
dział tekstylny. W dziale 
chemiczno-kosmetycznym 
można było kupić m.in. 1 kg 
proszku do prania za 80 zł.
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POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 15.09
Temp. 27/15 
zachmurzenie duże

Środa 16.09 
Temp. 26/15 
zachmurzenie duże

Czwartek 17.09
Temp. 19/5 
przelotne opady

Piątek 18.09
Temp. 14/4
zachmurzenie duże
 
Sobota 19.09
Temp. 17/9 
słonecznie

Niedziela 20.09
Temp. 16/7
zachmurzenie małe

Poniedziałek 21.09
Temp. 17/8 
zachmurzenie małe

Czytaj str. 11F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(S

ka
n 

re
kl

am
y 

– 
W

ał
br

zy
ch

, 2
9.

06
.1

94
7 

nr
 2

3 
– 

ze
 z

bi
or

ów
 B

ib
lio

te
ki

 p
od

 A
tla

nt
am

i)

Wydawca
INF-COM Beata Burdek, 

Redaktor naczelny
Tomasz Piasecki
t.piasecki@wieszco.pl 

Redaguje zespół
Piotr Frąszczak, Piotr Bogdański, 
Dominik Hołda, ViolKo, SCB

Reklama
Włodzimierz Kaźmirowicz
w.kazmirowicz@wieszco.pl
reklama@wieszco.pl

Skład 
Michał Marczak 

Nakład 
10.000 egzemplarzy 

Druk
Polska Press Sp. z o.o., Oddział 
Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

Poszukujemy oryginalnych 
tematów, ludzi z wielką pa-
sją, zajmujących się niety-
powymi rzeczami, mającymi 
niekonwencjonalne hobby. 
Staramy się przypominać o 
wydarzeniach, o których nie-
wielu słyszało, albo opisywać 
te najbardziej znane z innej 
strony. Pokazujemy historię 
nieznaną ludzi i miejsc, żeby 

zainteresować dziejami re-
gionu. Przeprowadzamy wy-
wiady z osobami, do których 
nikt dotąd nie dotarł, a które 
okazują się fascynującymi roz-
mówcami. Słowem staramy 
się być nieszablonowi. 

Do naszych poszukiwań 
tego, co niebanalne, próbu-
jemy zaangażować również 
naszych czytelników. Jeśli sły-

szeliście o sprawie, która was 
zainteresowała lub zbulwerso-
wała, dajcie nam znać. Może 
znacie ciekawą osobę, o której 
chcielibyście przeczytać na na-
szych łamach? Albo zafascyno-
wani jakąś miejską legendą, 
myślicie, żeby dowiedzieć 
się o niej więcej, także dajcie 
nam „cynk”. Piszcie do nas na 
adres: redakcja@wieszco.pl.      

Tradycyjnie przypominamy 
wam, że możecie nas znaleźć 
w około 150 punktach kolpor-
tażu w wielu miejscach Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Zresztą, 
co my będziemy was pouczać. 
Sami wiecie, gdzie nas szukać. 
Co więcej, WieszCo możecie 
czytać w sieci. W dowolnej 
chwili wejść na stronę www.
wieszco.pl i kliknąć zakładkę 

„ARCHIWUM NUMERÓW” 
przejrzeć gazetę po gazecie od 
początku ukazywania się tygo-
dnika. Jeśli nie przeczytaliście 
starych wydań. Zachęcamy, 
bo wiele artykułów jest po-
nadczasowych. I ostrych jak 
brzytwa. Jak to u nas, więc 
naprawdę warto zajrzeć na 
naszą stronę. Miłej lektury.  

Redakcja 

Ty lko  u  nas  28  s t ron!
Jeśli wiecie o czymś ciekawym, napiszcie!

Chwalicie nas za kreatywność i pomysłowość. Z ogromną ciekawością czytacie nasze artykuły, 
bo to nie są newsy na zasadzie „wytnij”, „wklej” z urzędniczych komunikatów, tylko prawdziwa 
dziennikarska robota. Możecie jednak WieszCo tworzyć razem z nami. Jak? Już tłumaczymy.  

WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKWIESZCO WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKCO WTOREK
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Można zaryzykować stwier-
dzenie, że kilka lat temu wał-
brzyszanin był posiadaczem 
jednego z największych w Eu-
ropie zbiorów medali z wize-
runkiem Jana Pawła II. Dlaczego 
piszemy w czasie przeszłym? 
Ostatnio wiele zdobywanych 
przez lata trofeów (kupowa-
nych, a także  wymienianych 
wśród innych kolekcjonerów) 
pojechało w Polskę. A to na 
jakąś wystawę, a to do biblio-

teki lub domu kultury. Około 
400 medali znalazło swoją 
„przystań” w Domu Rodzinnym 
Jana Pawła II w Wadowicach. 
Adam Tyszer przekazał bowiem 
muzeum sporą część swoich 
zbiorów. Gdy zdecydujecie się 
obejrzeć tam medale papieskie, 
prawdopodobnie będą to rze-
czy pochodzące z Wałbrzycha. 
Niesamowite!

Zaczęło się niewinnie. Jed-
nymi z pierwszych odlewów 

żeliwnych w kolekcji wałbrzy-
szanina były te autorstwa prof. 
Józefa Stasińskiego. Wybitnego 
polskiego medaliera. Był koniec 
lat 70., a one przedstawiały 
pierwszego Polaka na Tronie 
Piotrowym. – Wcześniej oczy-
wiście zbierałem medale filate-
listyczne, otrzymywałem ordery 
jako honorowy krwiodawca 
lub wymieniałem się na odzna-
czenia wojskowe, ale dopiero 
medale papieskie tak mnie 

zachwyciły, że postanowiłem 
zbierać wszystkie, które były 
związane z Janem Pawłem II – 
mówi Adam Tyszer. Obok tych 
autorstwa Józefa Stasińskiego 
w jego zbiorach są dzieła innych 
znanych polskich medalierów: 
Bronisława Chromego, Zbignie-
wa Łukowiaka czy Stanisławy 
Wątróbskiej. Przeciętnemu czy-
telnikowi te nazwiska niewiele 
mówią, ale uwierzcie nam, to 
wielkie nazwiska.

W chwili gdy Karol Wojtyła 
został papieżem, automatycznie 
wzrosło zapotrzebowanie na 
pamiątki z jego wizerunkiem. 
Gdy papież zaczął pielgrzy-
mować i odwiedzać ojczyznę, 
medale były obowiązkowym 
suwenirem każdego wiernego. 
Upamiętniały jego wizyty w róż-
nych zakątkach świata, a także 
podkreślały rozmaite rocznice. 
Jak choćby kolejne lata pontyfi-
katu papieża, a następnie jego 
kanonizacji. Medale robione są 
głównie z mosiądzu, a odlewa-
ne przez Mennicę Polską. Na 
awersie przedstawiają podobi-
znę papieża ze stułą, w stroju 
pontyfikalnym. Na rewersie 
umieszcza się przeważnie sym-
bol władzy papieskiej – herb 
składający się z klucza i tiary. 
Na wielu medalach tłoczono 
kształty klasztorów, kościołów, 

bywało, że herby miast, a na-
wet całe trasy przejazdu Jana 
Pawła II. – Każdy nowy medal 
po prostu musiałem mieć w 
swojej kolekcji. I tak zbiory 
rosły, aż wszystkich medali, 
tych papieskich i pozostałych, 
uzbierałem około 2500. Proszę 
sobie wyobrazić taką ilość mo-
siądzu w domu – uśmiecha się 
Adam Tyszer.  

Pytanie o najważniejszy me-
dal w kolekcji nie jest na miej-
scu, ale… Wszystkie są ważne, 
bo przedstawiają wyjątkowego 
człowieka. Zresztą taka jest 
idea medalierstwa. Honorować 
osoby ważne i zasłużone. Choć 
jest jeden krążek specjalny. 
Podarowany wałbrzyszaninowi 
przez kardynała Stanisława 
Dziwisza, osobistego sekretarza 
Jana Pawła II. To niepozorny, 
brązowy przedmiot o średnicy 
co najwyżej 7 cm. Pięknie zdo-
biony i wydany z okazji kolejnej 
rocznicy pontyfikatu papieża. 
Jest certyfikowany z nadanym 
numerem. Ten wałbrzyski nosi 
liczbę 206. – Dla kolekcjonera 
to wielkie wyróżnienie i niesa-
mowite przeżycie otrzymać taką 
pamiątkę prosto z Watykanu 
– podkreśla Adam Tyszer i na 
dłuższą chwilę milknie. Takie 
ordery dostają tylko nieliczni.  

Tomasz Piasecki
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Nasz kolekcjoner 
polskiego papieża

Zbierać można praktycznie wszystko. 
Wiadomo, znaczki, pocztówki, stare me-
ble i co kto sobie wymyśli. Adam Tyszer z 
Wałbrzycha postawił na medale. Nie tam 
jakieś zwykłe, ale głównie papieskie. Z 
wizerunkiem Jana Pawła II. Miał ich kie-
dyś blisko… 2,5 tys. Dziś kolekcja zmniej-
szyła się, ale zostało jeszcze kilka wali-
zek najważniejszych odznak i orderów. 

 » To tylko niewielka część 
zbiorów wałbrzyskiego 
kolekcjonera

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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Wiecie, że nie owijamy w bawełnę, 
a raczej w tej sytuacji poprawniej 
byłoby napisać w… jedwab. Co roku 
śmieszy nas jednak – jak każdorazowe 
obejrzenie „Misia” – publikowanie 
kolejnych raportów, badań i analiz o 
sensie obowiązkowego nauczania 
religii w szkole. Przecież do cholery 
każdy rodzic sam decyduje, czy jego 
latorośl ma chodzić na religię. Jasne, że 
jeśli sprzeciwi się, może zostać ukamie-
nowany. Jak biblijny Szczepan, uczeń 
Jezusa. Nie, nie dosłownie (chyba?), 
ale metaforycznie surowymi spojrze-

niami strażniczek cnoty i strażników 
moralności, na pewno.  

Dobra, dość tego. Co byście odpo-
wiedzieli, gdyby jakiś Poncjusz Piłat 
lub inny rzymski prefekt Judei zapytał 
was dawno temu, czy za 2000 lat 
dzieciaki w pewnym pięknym kraju 
położonym między górami a morzem, 
otoczonym gęstymi lasami, najeżonym 
jeziorami jak dobra babka rodzynkami, 
powinny uczyć się w szkołach religii? 
Tak zerojedynkowo? To prawie tak, 
jak byście mieli wybierać na przykład 
między Playstation a Xboxem, należeć 

do Ligi Sprawiedliwych czy być jednym 
z Awengersów, choć na chwilę zostać 
Batmanem czy jednak Supermanem 
albo poznać wszystkie sekrety (absolut-
nie wszystkie) Facebooka czy Googla. 
To ostatnie bardzo nas „kręci”. Ale do 
rzeczy, co byście woleli? My zdecy-
dowanie wybieramy to, żeby religia 
nie stanowiła przedmiotu w szkole, a 
nauczana była w salkach katechetycz-
nych. Jak dawniej. Pamiętacie, co robi-
liście na lekcjach z katechetą w szkole? 
Ale tak szczerze! My w ostatniej ławce 
przeważnie spisywaliśmy zadania 

domowe, najczęściej z matematyki lub 
graliśmy w statki. Kilka lat po nas inni 
rżnęli w węża na starej Nokii, a dziś 
dzieciaki nagrywają kretyńskie filmiki 
na TikToka.   

Sorry. Wiemy, że wielu zawiedliśmy. 
Ale żeby nie było. Do religii nic nie 
mamy, wszak to kwestia wiary. Gdyby 
odbywała się w salce przy kościele, 
prawdopodobnie byśmy dzieci posy-
łali. Pretensje kierujemy do ludzi. Bo z 
nich wychodzi typowo polska hipokry-
zja i dulszczyzna. Anonimowo mam-
roczą coś niewyraźnie pod nosem jak 

Minionki. Albo w swoim zakłopotaniu 
przewracają oczami niczym Jaś Fasola. 
Mają też miny dziecka przyłapanego 
na oglądaniu pornografii. I nawet 
jeśli są przeciw, puszczają pociechę na 
religię w szkole, bo „co powiedzą inni”.       

A przecież są przeważnie na „nie”, 
bo w badaniach opinii publicznej 
(tych, co nas tak bardzo śmieszą) 
wychodzi, że większość Polaków 
jest zdania, żeby religii nie uczono 
w szkołach publicznych. A i tak 99 
proc. klasy, zwłaszcza w podsta-
wówkach, uczy się o Jezusie i Duchu 
Świętym w szkolnych murach. Gdyby 
religia odbywała się po godzinach 
lekcyjnych w salce przy kościele, 
chodziliby na nią ci, którzy mieliby na 
to ochotę. Jak w weekend do takiego 
McDonalds’a. Wiesz, jakie to żarcie. 
Chcesz, to puszczasz dzieciaka. Nie 
chcesz, łepek zostaje w domu. To jak 
dawniej z przymusową nauką języka 
rosyjskiego. Chyba nie wierzycie, że 
całymi klasami uczniowie z wielką 
ochotą przyswajaliby dziś pisownię 
cyrylicą?!      

Nie to jest jednak największym 
problemem. Rzecz w czym innym. 
Niedawno popularność zyskała grafika 
udostępniona przez Roberta Biedronia. 
Wiecie, tego uwielbiającego tęczowe 
barwy, u którego wajcha poszła za 
daleko w drugą stronę. No więc na 
wspomnianej grafice widać liczbę 
godzin przeznaczonych na konkretne 
przedmioty w czasie 8-letniej nauki 
w szkole podstawowej. Przyznajemy, 
jesteśmy leniwi i nie chciało nam się 
sprawdzać, czy Biedroń nie pomylił się 
w rachunkach. Wychodzi, że religia w 
zestawieniu zajmuje piąte miejsce pod 
względem ilości godzin lekcyjnych. Jest 
wyżej niż historia, biologia, czy geogra-
fia. Teraz z innej beczki. Wystarczy, że 
przyjrzycie się planom lekcji w 5 lub 6 
klasie szkoły podstawowej. Znajdziecie 
tam tygodniowo po dwie godziny re-
ligii i jakiejś tam mało istotnej historii. 
Biologii i geografii jest – werble – po 
jednej lekcji w tygodniu, tyle samo 
nikomu niepotrzebnej informatyki. No 
skandal! 

Jasne, drwimy i dworujemy sobie, 
bo wracając choćby do jedwabiu ze 
wstępu, mamy nadzieję, że dzieciaki 
słyszały o roli jedwabników w produk-
cji tej delikatnej tkaniny i Chińczykach 
strzegących przez setki lat tajemnicy 
powstawania właśnie jedwabiu. Uwa-
żając na lekcjach biologii lub geografii 
uczniowie na pewno będą o tym 
pamiętać. Tak samo jak o tym, czym 
jest Trójca Święta. 

Tomasz Piasecki 

FAKtY

W imię ojca i syna, i…
... dajcie sobie już z tym spokój. To nie jest żadne obrazoburcze stwier-
dzenie. Tylko krew nas zalewa nad dysputami o nauce religii w szko-
łach. Ma być, czy nie? Temat wracający każdej jesieni niczym katar, 
kaszel i ból gardła jest tak delikatny jak… no niech będzie, jak jedwab 
(nic lepszego nie przychodzi nam do głowy). Delikatny nie znaczy tabu.    
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Prezydent Roman Szełemej zaznaczył, 
że pomimo pandemii nie przerwano prac, 
które były bardzo ważne dla mieszkańców 
oraz przedsiębiorstw korzystających z 
remontowanych ulic.

- Prace udało się dokończyć, między 
innymi dlatego, że aktywnie pomaga 

nam rozwiązywać wszelkie problemy KSS 
Bartnica, dzięki której jakość dróg jest dużo 
lepsza – mówi prezydent Wałbrzycha.

Kooperacja z firmą Bartnica pozwoliła 
również wyremontować ulicę Gdańską 
oraz część ulicy Wałbrzyskiej, dzięki czemu 
wysiłek finansowy miasta był dużo niższy 

niż pierwotnie zakładano. Prezes zarządu 
KSS Bartnica cieszył się również z tego, że 
do budowy bitumicznej masy używano 
lokalnego kruszywa, co pozwoliło na 
szerszą współpracę oraz na remonty wielu 
fragmentów miejskich ulic.

SCB

Wyremontowali kawałek Wałbrzyskiej 
Zakończyła się modernizacja następnego odcinka ul. Wałbrzyskiej. Tym razem prace 
trwały na jezdni o długości 850 m, łączącej wspomnianą ul. Wałbrzyską z ul. Niepodległości.
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Po stronie Zamku Książ w ramach projektu 
„Barok nie umiera” wykonane zostaną prace 
obejmujące wymianę pokrycia z dachówki 
oraz naprawy drewnianej konstrukcji zada-

szenia korony zewnętrznego muru Zamku 
Książ. W ten sposób zlikwidowane zostanie 
zagrożenie dla otoczenia muru wynikające ze 
złego stanu technicznego pokrycia oraz części 

konstrukcji drewnianej więźby. Przestrzeń ta 
jest od dwóch lat oblegana przez turystów, 
gdyż to właśnie naprzeciwko objętego inwe-
stycją muru został wybudowany w 2018 roku 
pawilon prowadzący do zamkowych podziemi 
z czasów II wojny światowej. Remont zapo-
biegnie dalszej degradacji istniejącej więźby 
dachowej oraz jej szachulcowej konstrukcji 
wsporczej. Tym samym umożliwi bezpieczne 
poruszanie się turystów po koronie muru w 
trakcie zwiedzania zamku.

SCB

FAKtY

Mur do naprawy
Wymiany dachówki oraz naprawy szachulcowej konstrukcji do-
czeka się niebawem mur okalający Zamek Książ w Wałbrzychu 
od strony północnej. Spółka pozyskała na tę inwestycję 30 tys. 
euro z Euroregionu Glacensis. 
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Fundusz Toyoty stworzony przez 
wałbrzyską fabrykę japońskiego 
koncernu co roku wspiera oryginalne 
i ciekawe projekty, które zakładają 
trwałą zmianę w otoczeniu w kilku 
ważnych dla firmy obszarach, który-
mi są: ekologia, edukacja techniczna, 
sport, bezpieczeństwo na drogach 
oraz poprawa mobilności/swoboda 
poruszania się.

- W tym roku podjęliśmy decyzję 
o rozszerzeniu zasięgu Funduszu 
Toyoty z obecnego powiatu wałbrzy-
skiego do Aglomeracji Wałbrzyskiej 
oraz o wprowadzeniu funduszu na 
terenie powiatu oławskiego, na 
którego obszarze, w Jelczu-Lasko-
wicach, funkcjonuje nasza druga fa-

bryka. Oznacza to, że oprócz powiatu 
wałbrzyskiego także organizacje 
non-profit z takich miejscowości jak: 
Kamienna Góra, Lubawka, Nowa 
Ruda, Świebodzice, Świdnica, Jawo-
rzyna Śląska, Strzegom, Żarów oraz 
Oława, Jelcz-laskowice i Domaniów 
będą mogły wziąć udział w Funduszu 
Toyoty – podkreśla prezes fabryki 
Toyoty Motor Manufacturing Polan 
Dariusz Mikołajczak.

Fundusz Toyoty to partnerstwo 
czterech podmiotów. W przygotowa-
niu i realizacji projektów organiza-
cjom pomagają uczniowie technikum 
architektury krajobrazu Zespołu Szkół 
nr 5 w Wałbrzychu oraz uczniowie 
kierunku informatyka Zespołu Szkół 

im. Jana Kasprowicza w Jelczu-
-Laskowicach. Fundacja Edukacji 
Europejskiej pełni rolę koordynatora, 
a fabryka Toyoty w Wałbrzychu i Jel-
czu-Laskowicach finansuje najlepsze 
pomysły.

W konkursie mogą wystartować 
organizacje non-profit, czyli jednostki 
nie nastawione na osiąganie zysku, 
takie jak fundacje, stowarzysze-
nia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby 
sportowe, wspólnoty samorządo-
we. Maksymalna kwota wsparcia 
projektu wynosi 20 tys. zł, nato-
miast całkowita pula środków do 
rozdysponowania to aż 100 tys. 
zł dla projektów realizowanych w 
Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz 60 tys. 

zł dla projektów z powiatu oławskie-
go. Łączna pula grantów jak łatwo 
policzyć to 160 tys. zł. Wszystkie za-
planowane działania w ramach pro-
jektów powinny być zrealizowane 
pomiędzy marcem a październikiem 
2021. Część z nich powstanie dzięki 
dodatkowemu wsparciu ze strony 
partnerów – firm, które w zamian 
za możliwość poznania unikalnego 
systemu produkcyjnego Toyoty prze-
kazują środki na cele funduszu.

We wtorek 15 września w siedzi-
bie Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Ogro-
dowej w Wałbrzychu oraz w środę 
16 września na terenie Zespołu Szkół 
im. Jana Kasprowicza w Jelczu-La-
skowicach o godz. 12:00 odbędzie 

się spotkanie dla organizacji zain-
teresowanych składaniem wniosku 
do Funduszu Toyoty. Uczestnicy 
zapoznają się z zasadami ubiegania 
się o dotację oraz projektami zreali-
zowanymi w poprzednich edycjach 
konkursu grantowego.

Szczegółowe informacje znajdują 
się na nowej, dedykowanej stronie 
funduszu pod adresem:  www.fun-
dusztoyoty.pl, na której umieszone 
są między innymi filmy prezentu-
jące fundusz, interaktywna mapa 
realizacji projektów z poprzednich 
edycji oraz wniosek, w tym wersja 
on-line, który należy złożyć do 31 
października.

SCB

Duże pieniądze do rozdania 
Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Fundusz Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają 
nasz świat”. Dzięki niemu organizacje pozarządowe mogą otrzymać granty do 20 tys. zł na 
realizację projektów małej rewitalizacji.
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 » Toyota od lat wspiera dobre pomysły
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Gwałtowna nawałnica wyrządziła wiele 
szkód w gminie Strzegom. Szczególnie 
ucierpiały sołectwa: Stanowice, Modlęcin 

i Olszany. Żywioł pozrywał całkowicie lub 
częściowo dachy, powalił i połamał drzewa 
oraz słupy energetyczne. Wiele gospodarstw 

pozbawionych zostało prądu. Według wstęp-
nych szacunków, poszkodowanych zostało 
68 gospodarstw domowych. Ewakuowano 
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To było jak huragan...
Choć od silnych wiatrów i gwałtownych burz minęło kilka dni, 
nadal trwa szacowanie zniszczeń, naprawa uszkodzonych do-
mostw oraz usuwanie powalonych drzew z dróg. Pracownicy 
służby drogowej powiatu świdnickiego, razem ze strażakami i 
leśniczymi, mieli mnóstwo pracy, by posprzątać po żywiole.  

 » Takie obrazki często ostatnio oglądali 
strażacy z powiatu świdnickiego 

7 osób. Podobnie było w okolicach Jaworzyny Ślą-
skiej. Przez nawałnicę, która przeszła nad powiatem 
świdnickim 5 września, wydano decyzję zakazującą 
wstępu do lasu. Ucierpiały też okolice Świebodzic, 
Świdnicy i Żarowa.

Ponad 300 razy interweniowali dolnośląscy 
strażacy po burzach, które przeszły nad naszym re-
gionem. Ta liczba dotyczy tylko jednego dnia. Inter-
wencji z czasem tylko przybywało... Wiele dni nie-
przejezdny był odcinek drogi na trasie Jaworzyna 
Śląska – Piotrowice Świdnickie. Według SDPŚ tylko 
na tej drodze leżało ok. 100 połamanych drzew. 
Po sobotnich porywistych wiatrach połamane 
drzewa zablokowały drogi: Nowice – Piotrowice, 
Piotrowice – Pastuchów, Piotrowice – droga 3396 
D, Czechy – Pastuchów oraz odcinek od drogi wo-
jewódzkiej 374 do Olszan, Stawisk i drogi krajowej 
nr 5, w Modlęcinie, Żarowie (do drogi powiatowej 
3396 D), Siedlimowicach i Mrowinach. Według 
informacji Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego 
liczbę powalonych drzew na drogach oszacowano 
na 200-250 sztuk.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Świdnicy odnotowała 512 interwencji w 
tym: zerwane dachy – 31, uszkodzone dachy – 91, 
podtopienia – 24, podtopione drogi – 8, wiatroło-
my – 358. 

W działaniach ratowniczych miejscowych straża-
ków wspierały jednostki z powiatów: jeleniogórskie-
go, jaworskiego, dzierżoniowskiego, wrocławskiego, 
wałbrzyskiego i złotoryjskiego. 

Dodajmy, że pomoc społeczna dotarła już do 
niemal wszystkich osób poszkodowanych w trakcie 
wichur i burz. Okoliczne samorządy wystąpiły do 
wojewody dolnośląskiego o pomoc finansową w 
wysokości ok. 400 tys. zł na zasiłki dla mieszkańców 
po 6 tys. zł na rodzinę.

KaR
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Na najbliższej sesji radni 
zajmą się uchwałą o wpro-
wadzeniu miejskiego progra-
mu dofinansowania leczenia 
bezpłodności metodą in vitro. 
Gościem specjalnym sesji bę-
dzie Agnieszka Ziółkowska, 
pierwsza Polka urodzona dzię-
ki tej metodzie.

– Głównym celem pro-
gramu będzie zapewnienie 

dostępu do procedury za-
płodnienia  pozaustrojowego 
mieszkańcom Świdnicy, u 
których zdiagnozowana zo-
stała niepłodność, poprzez  
wsparcie finansowe procesu 
leczenia – mówi Beata Mo-
skal-Słaniewska, prezydent 
Świdnicy.

Walka o in vitro w Świdnicy 
zaczęła się od Anny Gromek. 

– Z mężem chcieliśmy po-
większyć rodzinę o następne 
dzieciątko. Kolejne próby 
poczęcia nie przynosiły efek-
tu. Wtedy pomyślałam, że 
coś jest nie tak. Poszłam do 
lekarza na badania kontrol-
ne, których wyniki spadły na 
mnie jak grom z jasnego nie-
ba. Okazało się, że choruję na 
endometriozę, przypadłość 

uniemożliwiającą mi zajście 
w ciążę w sposób naturalny 
– opowiada Anna Gromek. 
Jedynym rozwiązaniem sta-
ło się zapłodnienie in vitro. 
Kobieta zaczęła interesować 
się sprawą, jak to wygląda 
w innych miastach, gdzie jest 
refundacja. – Powiedziałam 
sobie, dlaczego u nas mia-
łoby tak nie być. Inicjatywa 

stała się dla mnie wyzwa-
niem społecznym – dodaje 
świdniczanka.

Przeprowadzono już w 
mieście wstępne szacunki. 
Wynika z nich, że skorzystać 
z programu chciałoby około 
40 par zmagających się z 
problemem bezpłodności.

– Petycja trafiła do urzę-
du miejskiego, prezydenta, 
radnych. Program objąłby 
lata 2020-2023. Leczenie ko-
mercyjne bezpłodności dla 
wielu jest dużym utrudnie-
niem. Pod petycją podpisało 
się wiele osób. Jak każdy 
program, wiąże się on z za-
bezpieczeniem środków. To 
kwota łączna przez cały okres 
trwania programu na pozio-
mie 190 tys. zł. W tym roku 
byłoby to 40 tys. zł. Nie jest 
to suma astronomiczna, która 
zaborzałaby nasz budżet. W 
kolejnych latach też byłyby 
to kwoty rzędu około 50 tys. 
złotych – twierdzi zastępca 

prezydent Świdnicy Szymon 
Chojnowski.

Agnieszka Ziółkowska 
postara się przekonać na 
najbliższej sesji osoby, które 
nie są zdecydowane co do 
metody in vitro. Tak, nie 
brakuje takich rajców w 
świdnickiej radzie... - Jako 
najstarsza Polka urodzona 
dzięki in vitro od lat przeła-
muję w debacie publicznej 
mity i kłamstwa dotyczące 
tej metody leczenia niepłod-
ności i walczę o godność 
osób urodzonych dzięki in 
vitro i ich rodzin – mówi 
Agnieszka  Z ió łkowska, 
pierwsze w kraju dziecko 
z in vitro.

Przypominamy, że petycję 
Anny Gromek podpisało po-
nad 800 świdniczan. Na po-
przedniej sesji Rady Miejskiej 
w Świdnicy za jej przyjęciem 
ostatecznie głosowało 14 
radnych, 8 było przeciw.

KaR

FAKtY

O produkcji powstającej w 
Świdnicy i Wałbrzychu wiadomo 
niewiele. Wiele spraw owianych 
jest tajemnicą, co zrozumiałe. 
Pewne jest jedynie, że chodzi 
o realizację zdjęć filmowych 

do serialu „Elza”. Nieoficjalne 
informacje mówią o stworzeniu 
pleneru imitującego atmosferę 
wielkiej wody z 1997 roku, a 
powstający serial ma być konty-
nuacją – drugim sezonem – po-

pularnej produkcji emitowanej 
na platformach cyfrowych w 
2018 roku. 

Sezon pierwszy rozgrywał 
się w latach 80. XX wieku, a 
kontynuacja przeniesie widzów 

w okres tuż po wielkiej powo-
dzi. Filmowcy wybrali zatem 
części naszego miasta, których 
nie objęto jeszcze programem 
rewitalizacji... tak, by ich obec-
ny wygląd niewiele zmienił się 
przez ostatnie trzy dekady. W 
Świdnicy filmowcy gościli m.in. 
na ul. Okrężnej, Św. Jadwigi oraz 
w zakładzie produkcyjnym przy 
ul. Łukasińskiego.

KaR

Filmowcy kręcili w Świdnicy
W Świdnicy kilka dni trwały zdjęcia do nowego serialu w reżyserii Jana 
Holoubka. Główne role w produkcji grają Magdalena Różczka i Łukasz 
Simlat.
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Dziecko z in vitro 
przekona radnych? 

To, co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe, 
nabiera właśnie realnego kształtu. Chodzi o przyjęcie 
w Świdnicy pewnych działań. Zmierzających do za-
twierdzenia programu polityki zdrowotnej, dotyczące-
go leczenia niepłodności metodą zapłodnienia poza-
ustrojowego in vitro.

 » W Świdnicy nie składają broni. Władze 
miasta chciałyby wspomagać finansowo pary 
starające się o dziecko metodą in vitro  
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Jest Pan gotowy na szcze-
re wyznanie? 

- Tak
Od kiedy jeździ Pan na 

wózku? 
- Od 20 lat, ale nie namówi 

mnie Pan na opowieść, jak do 
tego doszło. To jest dla mnie 
bolesny i zarazem zamknięty 
rozdział i nie zamierzam do 
tego wracać.  

Dobrze, ale szczerze, co 
Pan najpierw pomyślał, 
gdy dowiedział się, że nie 
będzie chodził o własnych 
siłach? 

- Minęło od tamtej pory 
trochę czasu. Niech się za-
stanowię. Pomyślałem „jak 
to dalej będzie”. Na moim 
miejscu chyba każdy za-
dałby sobie podobne pyta-
nie. Będąc zdrową i w pełni 
sprawną osobą, w jednej 
chwili stałem się człowie-
kiem niepełnosprawnym, 
przykutym do wózka. To jak 
nokautujący cios w ringu. 
Nie tak łatwo pozbierać się 
po czymś takim. Nie mogłem 
jednak załamywać rąk, mu-
siałem żyć dalej.  

Bywają sytuacje że czuje 
się Pan gorszy, bo jeździ na 
wózku? 

- Owszem, spotykają mnie 
takie sytuacje, ale bardziej 
spowodowane są barierami  
architektonicznymi, niż tym, 
że jeżdżę na wózku. Gdy nie 
mogę gdzieś wjechać, bo nie 
ma podjazdu, albo zwyczaj-
nie podjechać, bo krawężnik 
jest zbyt wysoki, a projektant 
zapomniał, że są też ludzie, 
którzy nie poruszają się na 
nogach, to czuję się… po-
minięty. 

Stereotypowe myślenie 
jest takie, że osoba niepeł-
nosprawna to ta drugiej 
kategorii. Jak Pan z tym 
walczy? 

- Nie walczę z tym, bo 
moim zdaniem nie ma to 
większego sensu. Żyję jak 
żyję i tyle. Jeśli ktoś ma z 
tym kłopot, że poruszam się 
na wózku, to już jest jego 
problem. Nie mój. Nie za-
mierzam zmieniać czyjegoś 
podejścia do osób niepeł-
nosprawnych. A ze stereo-
typami wiadomo jak jest, 

nie zawsze mają one wiele 
wspólnego z rzeczywistością. 

Zadawał Pan sobie kiedy-
kolwiek pytanie: „Dlaczego 
akurat to mnie spotkało?”

- Tak, nie raz. Wciąż zada-
ję sobie to pytanie, ale co 
mam zrobić? Załamać ręce? 
Odpowiedź trudno znaleźć. 
Najłatwiej byłoby powie-
dzieć „tak musiało być”. Nie 
zgadzam się z tym, ale muszę 
zaakceptować swoją niepeł-
nosprawność. Zawsze mogło 
być gorzej (uśmiech). Mo-
głem skończyć przykuty do 
łóżka, bez rąk lub nóg albo 
po prostu umrzeć. Cieszę się, 
że żyję. 

Czym jest dla Pana niepeł-
nosprawność? 

- Pewnie tylko słowem, za 
którym stoją osoby bezradne 
życiowo, które we wszystkim 
potrzebują pomocy. Nie pod-
dałem się, nie załamałem się, 
bo wiele czynności potrafię 
samodzielnie wykonać. Przy-
gotować posiłek lub wziąć 
prysznic.  

Dla wielu wózek to ogra-
niczenie, które na lata za-

myka ich w domu. Jak to 
zmienić? 

- Ograniczenia posiadamy 
w głowach i nie jest to zależne 
czy chodzimy, czy też nie. Przy 
pomocy najbliższych i wiary w 
siebie można osiągnąć bardzo 
wiele. Jestem tego najlepszym 
przykładem. Gdy dowiedzia-
łem się, że nie będę chodzić, 
pojechałem na specjalny obóz 
organizowany przez Funda-
cję Aktywnej Rehabilitacji. 
Później na kolejny i jeszcze 
jeden. To tam nauczono mnie 
jeździć wózkiem, wsiadać do 
samochodu, przesiadać się 
na łóżko. Nie miałem poję-
cia, jak to robić. Na obozach 
wszystkiego się nauczyłem i 
zacząłem tłumaczyć sobie, że 
jakoś to będzie.  

Po prostu udowadnia 
Pan, że niepełnosprawność 
to nie jest koniec świata? 

- Staram się żyć na tyle nor-
malnie, na ile mogę. Pracuję, 
jeżdżę samochodem, latałem 
na motolotni. Niedawno zro-
biłem patent sternika-żeglarza 
w Giżycku na Mazurach, a 
także ukończyłem kurs kom-

puterowy. Obecnie gram w 
tenisa ziemnego i na co dzień 
jak każdy człowiek, walczę 
z różnymi przeciwnościami 
losu.

Sport to najlepszy sposób 
na aktywizację osób niepeł-
nosprawnych?

- Uczestnictwo w zajęciach 
sportowo-usprawniających 
w początkowej fazie rehabi-
litacji po urazie jest u osób 
niepełnosprawnych niejed-
nokrotnie jedyną możliwością 
wyjścia z domu, kontaktu ze 
społeczeństwem. Kontakt z 
innymi niepełnosprawnymi, 
zawodnikami czy chociażby 
instruktorami jest niesamo-
wicie ważny. Oni na swoim 
przykładzie pokazując prak-
tyczne możliwości i dzieląc 
się wiedzą na temat nor-
malnego funkcjonowania 
po urazie, potrafią dać wiel-
kiego, pozytywnego „kopa”. 
Pokazują i udowadniają, że 
można żyć i funkcjonować w 
społeczeństwie, poruszając 
się na wózku inwalidzkim. 

Jako DSSN Aktywni od 
kilku lat organizujecie w 

Szczawnie-Zdroju turniej 
tenisa ziemnego?

- Miło, że Pan o tym wspo-
mniał, bo to wartościowa i 
ważna inicjatywa dla całego 
naszego środowiska. Udało 
nam się zorganizować cyklicz-
ny turniej, dzięki wsparciu i 
pomocy ludzi nam przyja-
znych, za co jesteśmy jako 
Stowarzyszenie DSSN bardzo 
wdzięczni.

W tym roku turniej odbę-
dzie się po raz 7. Wszystko 
jest już dopięte na ostatni 
guzik?

- Tak, to już 7 turniej. My-
ślę, że wszystko jest dopięte, 
czekamy na zawodników i na 
ich zmagania turniejowe. W 
dwudniowych rozgrywkach, 
które odbędą się 3-4 paździer-
nika, weźmie udział 16 tenisi-
stów z 6 klubów z całej Polski. 
Wśród nich paraolimpijczyk 
Tadeusz Kruszelnicki. Ale co 
tam turniej?! Zapraszam każ-
dego niepełnosprawnego, kto 
chce spróbować swoich sił w 
tenisie stołowym, na korty do 
Szczawna-Zdroju.  

Rozmawiał Tomasz Piasecki
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 »  – Przy pomocy najbliższych i wiary w 
siebie samego można osiągnąć bardzo 

wiele – mówi Daniel Wojtarowicz, 
członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia 

Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI   

Ograniczenia 
posiadamy 
w głowach 
O swojej niepełnosprawności, sporcie, 
codziennych czynnościach, trudnych 
pytaniach i czasem braku na nie od-
powiedzi rozmawiamy z Danielem 
Wojtarowiczem, członkiem Dolno-
śląskiego Stowarzyszenia Spor-
towców Niepełnosprawnych 
AKTYWNI. Przyczyną jest 
zbliżający się turniej teni-
sa ziemnego w Szczaw-
nie-Zdroju. 

9RoZMoWA tYgoDNIA

»  – Przy pomocy najbliższych i wiary w 
siebie samego można osiągnąć bardzo 

wiele – mówi Daniel Wojtarowicz, 
członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia 

Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI   
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Dlaczego o tym przypominamy? 
Aby lepiej wybrzmiał apel kierowany 
dzisiaj z różnych stron Polski i świata, 
że „wszyscy musimy oszczędzać 
wodę”. Dobra, zapytacie, ale jak? 
Prysznic zamiast wanny, zakręcanie 
wody przy myciu zębów czy zlikwi-
dowanie kapiących kranów – o tych 
radach już na pewno słyszeliście. Jest 
coś jeszcze, co można zrobić?

Zapewne wielu mieszkańców 
Wałbrzycha zauważyło, że od kilku 
miesięcy przy szkołach znajdują się 
zbiorniki w metalowych koszach, 
ustawione w pobliżu rur spustowych, 
którymi spływa z dachów woda 
deszczowa. I ta deszczówka płynie 
właśnie do tych specjalnych pojem-
ników (każdy ma pojemność 1000 
litrów). Nie patrzymy tu na estetykę 
(niektórym może to się nie podobać), 
zamysł jest dobry i prosty. Chodzi o to, 
aby magazynować wodę deszczową 
i w odpowiednim czasie użyć jej do 
podlewania krzewów i drzew rosną-
cych na terenie placówki. Pamiętajmy, 
że woda deszczowa jest uboga w 

wapń, przez co łatwiej przyswajana 
przez rośliny. To samo może zrobić 
każdy właściciel domu czy użytkownik 
nawet niewielkiej altanki na terenie 
ogródków działkowych. 

Oczywiście na rynku istnieje wiele 
rodzajów zbiorników o różnych po-
jemnościach, w różnych kształtach 
(np. niektóre wyglądają jak beczki 
lub amfory), wyposażonych w do-
datkowe akcesoria (kraniki, pokrywy, 
łapacze wody z rur spustowych) i 
każdy na pewno znajdzie wśród 
nich coś dla siebie. Dzięki temu do 
podlewania roślin, do mycia narzędzi 
ogrodniczych czy podłóg, nie będzie 
używał wody z sieci wodociągowej, 
której uzdatnienie trochę przecież 
kosztuje. Wystarczy, że „złapie” 
trochę deszczówki i trochę w ten 
sposób zaoszczędzi wody z kranu. 

Na tym nie koniec. Najbardziej 
ekologiczni mieszkańcy idą krok 
dalej. Budują całą instalację dla 
wody deszczowej, na którą składa 
się podziemny zbiornik deszczówki 
(nie zajmuje miejsca na działce, dla-

tego może być naprawdę 
sporych rozmiarów), filtry 
i sieć wodociągowa dopro-
wadzająca deszczówkę do 
domu. Ale po co do domu? 
Bo wodę deszczową można 
wykorzystać do spłukiwania 
toalety. Zaskoczeni? Moż-
na ją również użyć do pra-
nia. Zaskoczeni podwójnie? 
Okazuje się, że deszczówka 
ma jedną wspaniałą cechę 
– jest wodą miękką, to zna-
czy zawiera bardzo mało soli 
wapnia i magnezu (w przeci-
wieństwie do wody twardej). A 
dzięki temu nie wytrącają się z 
niej osady kamienne, które 
w czasie wielu lat odkłada-
nia na wewnętrznych po-
wierzchniach instalacji czy 
urządzeń potrafią uszkodzić 
pralkę, zmywarkę, armaturę, kotły 
grzewcze. Woda miękka ich nie 
niszczy. A dodatkowo lepiej roz-
puszczają się w niej środki pio-
rące, co zmniejsza ich użycie.

Zbierając deszczówkę z da-
chu musimy pamiętać tylko o 
jednym ważnym szczególe – 
rodzaju pokrycia dachowego. 
Pamiętajcie! Nie zbierajcie wody 
z dachów pokrytych eternitem (za-
wiera groźny azbest) i papą. Najlep-
sze są dachy ceramiczne, betonowe 
i blaszane. A na koniec jeszcze jedna 
istotna uwaga – deszczówka nie 
nadaje się do picia!         Red

FAKtY

Oddany do użytku nowo-
czesny, przestronny komisariat 
składa się z czterech obiektów. 
W budynku A znajduje się część 
administracyjno-biurowa, budy-
nek B to nowoczesna strzelnica i 
siłownia, w budynku C znajdują 

się pomieszczenia dla psów po-
licyjnych, natomiast obiekt D to 
wiata garażowa. 

W nowo wybudowanym 
obiekcie mieści się m.in. pomiesz-
czenie dla osób zatrzymanych, 
pomieszczenie dla służby dyżur-

nej oraz dla policjantów z zaple-
czem sanitarnym i socjalnym, 
siłownia, magazyn dowodów 
rzeczowych z wentylatorami, 
wyposażona w system audio-
-video sala narad. Cały obiekt 
jest monitorowany. Stworzono 

także udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych – szeroką 
klatkę schodową, windę umoż-
liwiającą dojazd na wszystkie 
kondygnacje. Oddawane do 
użytku pomieszczenia są ume-
blowane, zainstalowano również 
nowy sprzęt biurowy oraz kom-
puterowy. W nowym komisaria-
cie będzie pracować łącznie 74 
funkcjonariuszy i 6 pracowników 
cywilnych.                SCB F
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i blaszane. A na koniec jeszcze jedna 
istotna uwaga – deszczówka nie 

wapń, przez co łatwiej przyswajana 
przez rośliny. To samo może zrobić 
każdy właściciel domu czy użytkownik 
nawet niewielkiej altanki na terenie 

Oczywiście na rynku istnieje wiele 
rodzajów zbiorników o różnych po-
jemnościach, w różnych kształtach 
(np. niektóre wyglądają jak beczki 
lub amfory), wyposażonych w do-
datkowe akcesoria (kraniki, pokrywy, 
łapacze wody z rur spustowych) i 
każdy na pewno znajdzie wśród 
nich coś dla siebie. Dzięki temu do 
podlewania roślin, do mycia narzędzi 
ogrodniczych czy podłóg, nie będzie 
używał wody z sieci wodociągowej, 
której uzdatnienie trochę przecież 
kosztuje. Wystarczy, że „złapie” 
trochę deszczówki i trochę w ten 
sposób zaoszczędzi wody z kranu. 

Na tym nie koniec. Najbardziej 
ekologiczni mieszkańcy idą krok 
dalej. Budują całą instalację dla 
wody deszczowej, na którą składa 
się podziemny zbiornik deszczówki 
(nie zajmuje miejsca na działce, dla-

tego może być naprawdę 
sporych rozmiarów), filtry 
i sieć wodociągowa dopro-
wadzająca deszczówkę do 
domu. Ale po co do domu? 
Bo wodę deszczową można 
wykorzystać do spłukiwania 
toalety. Zaskoczeni? Moż-
na ją również użyć do pra-
nia. Zaskoczeni podwójnie? 
Okazuje się, że deszczówka 
ma jedną wspaniałą cechę 
– jest wodą miękką, to zna-
czy zawiera bardzo mało soli 
wapnia i magnezu (w przeci-
wieństwie do wody twardej). A 
dzięki temu nie wytrącają się 
niej osady kamienne, które 
w czasie wielu lat odkłada-
nia na wewnętrznych po-
wierzchniach instalacji czy 
urządzeń potrafią uszkodzić 
pralkę, zmywarkę, armaturę, kotły 
grzewcze. Woda miękka ich nie 
niszczy. A dodatkowo lepiej roz-
puszczają się w niej środki pio-
rące, co zmniejsza ich użycie.

Zbierając deszczówkę z da-
chu musimy pamiętać tylko o 
jednym ważnym szczególe – 
rodzaju pokrycia dachowego. 
Pamiętajcie! Nie zbierajcie wody 
z dachów pokrytych eternitem (za-
wiera groźny azbest) i papą. Najlep-
sze są dachy ceramiczne, betonowe 
i blaszane. A na koniec jeszcze jedna 

toalety. Zaskoczeni? Moż-
na ją również użyć do pra-
nia. Zaskoczeni podwójnie? 
Okazuje się, że deszczówka 
ma jedną wspaniałą cechę 
– jest wodą miękką, to zna-
czy zawiera bardzo mało soli 
wapnia i magnezu (w przeci-
wieństwie do wody twardej). A 
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pralkę, zmywarkę, armaturę, kotły 
grzewcze. Woda miękka ich nie 
niszczy. A dodatkowo lepiej roz-
puszczają się w niej środki pio-
rące, co zmniejsza ich użycie.

Zbierając deszczówkę z da-
chu musimy pamiętać tylko o 
jednym ważnym szczególe – 
rodzaju pokrycia dachowego. 
Pamiętajcie! Nie zbierajcie wody 
z dachów pokrytych eternitem (za-
wiera groźny azbest) i papą. Najlep-
sze są dachy ceramiczne, betonowe 
i blaszane. A na koniec jeszcze jedna 

 »  Taki widok przy budynkach to żadna nowość. Ten zbiornik stoi przy MZB

Zbierać deszczówkę to 
w końcu żaden wstyd

Pamiętacie te dane? Pisaliśmy o nich kilka tygodni 
temu w akcji „Nasza dobra woda”. Choćby o tym, 
że do wyprodukowania 1 kilograma wołowiny 
potrzeba aż 14,5 tysiąca litrów wody. Żeby 
powstała jedna para dżinsów, trzeba zużyć aż 
8 tysięcy litrów. Wydaje się nieprawdopo-
dobne, ale tak właśnie jest. 
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Komisariat już działa
Otwarto nowo wybudowany Komisariat I Policji w Wałbrzychu z siedzibą 
w Szczawnie-Zdroju. Obiekt mieści się przy ul. Łączyńskiego 34.
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O dzieleniu odpadków na kilka 
frakcji napisano i powiedziano 
już tak wiele, że nic więcej nie 
da się wymyślić. Szlag nas jednak 
trafia, gdy widzimy papierzyska 
lub butelki PET walające się w 
pojemnikach na odpady zmie-
szane. Do cholery, nie można 
nauczyć się tego, że tak nie moż-
na robić? Gdzie jest trudność w 
przyswojeniu kilku zasad, które 
dla przedszkolaka byłyby jak 
zjedzenie lizaka Chupa Chups. 

Dobra, rozumiemy, można po-
mylić się wyrzucając opakowanie 
po jogurcie lub po kremie nie 
tam, gdzie trzeba. Ale i tego moż-
na się nauczyć. Ucieszylibyśmy 
się jak z mistrzostwa świata dla 
piłkarskiej reprezentacji Polski, 
gdyby rodacy nauczyli się dzielić 
śmieci choćby na trzy frakcje. I 

wyrzucać szkło, papier i plastik, 
tam gdzie ich miejsce. Ale nie, 
my mamy to w d…., wywalamy 
śmieci tam, gdzie nam pasuje. Bo 
przecież nikt nie będzie wielmoż-
nemu panu lub dystyngowanej 
paniusi kazał, co ma robić. 

W ten sposób doszliśmy do 
rzeczy, o której miał być ten 
artykuł. Przepraszamy za to nie-
co przydługie wprowadzenie. 
Widząc nowe uprawnienia dla 
straży miejskich w całej Polsce 
wydawało się, że może mun-
durowi dostali wreszcie bat na 
opornych lokatorów w budyn-
kach wielorodzinnych, bo mogą 
karać mandatami osoby źle se-
gregujące śmieci. Ale gdzie tam. 
W wieżowcach na Podzamczu 
czy Piaskowej Górze dalej będzie 
wolna amerykanka. Bo jak udo-

wodnić, że Kowalski spod „sie-
demnastki” wyrzuca butelki PET 
do kubła na odpadki zmieszane, 
a Malinowska z czwartego piętra 
w ogóle nie segreguje śmieci? 
Choć w deklaracji wyraźnie na-
pisała, że będzie to robić. Zresztą 
wyboru nie miała, bo teraz każdy 
musi dzielić swoje odpadki. Nic, 
tylko złapać delikwenta za rękę 
albo liczyć, że ktoś doniesie na 
sąsiada śmieciarza. 

Strażników miejskich musiało-
by być jak mrówek, a i to pew-
nie by nie wystarczyło. Zgodnie 
z nowym prawem mogą oni 
karać tych, którzy nie złożyli de-
klaracji (są tacy?). Również tych, 
którzy skłamali w dokumentach. 
Napisali, że w mieszkaniu za-
meldowane są np. 2 osoby, 
a tak naprawdę przebywa w 

nim 6-osobowa rodzina. Tylko 
jak to udowodnić? Chodząc po 
budynku i rozpytując sąsiadów? 
Znów absurd. Funkcjonariusze 
nie robiliby nic innego, tylko 
odwiedzali lokatorów jak księ-
ża po kolędzie. A nawet jakby 
zdecydowali się „kolędować”, 
to kto im drzwi otworzy?  

Coś tam jednak strażnicy 
będą mogli zdziałać. Choćby 
nałożyć grzywnę na źle segre-
gujących odpady w domkach 
jednorodzinnych lub w małych 
wspólnotach, tych do 4 loka-
torów. Tu dużo łatwiej można 
ustalić „sprawcę”. Mogą też 
karać mieszkańców, którzy nie 
posiadają  przydomowego kom-
postownika. Znów po głowach 
mogą dostać jednak ci z willi i 
małych budynków. Nygusy w 

dużych kamienicach i wieżow-
cach na osiedlach mogą raczej 
spać spokojnie. 

Na koniec musimy wspo-
mnieć o jeszcze jednej ważnej 
rzeczy. Wałbrzyscy strażnicy 
miejscy coraz chętniej korzy-
stają z mobilnej kamery, którą 
mają od niedawna na wypo-
sażeniu. Montują ją w konkret-
nym miejscu, często po zgło-
szeniu lokatorów i namierzają 
w ten sposób cwaniaków, pod-
rzucających duże ilości śmieci 
innym mieszkańcom. Za 
rok możliwe, że 
przybędą kolej-
ne dwa tego 
typu urzą-
dzenia.   

Tomasz 
Piasecki 

Co W gMINACH pISZCZY

WAŁBRZYCH

Złapać za rękę lub czekać na donos 
Gdy usłyszeliśmy, że rząd dał nowe uprawnienia strażom miejskim, pomyśleliśmy 
ho, ho, posypią się mandaty za niesegregowanie śmieci. Gdy jednak bliżej 
przyjrzeliśmy się przepisom, okazało się, że niewiele one zmienią. Tak przy-
najmniej nam się wydaje, ale może się mylimy.   

 » Strażnicy miejscy nie mają szans, by złapać osoby, które nie sortują swoich odpadków na osiedlach

To innowacyjne rozwiąza-
nie, które ma przyczynić się do 
wzmocnienia aktywności spo-

łecznej osób starszych, utrzy-
mywanie ich w dobrej kondycji 
psychicznej i pomoc we włącze-

niu się do życia społecznego. To 
także odpowiedź na potrzeby 
osamotnionych lub mniej aktyw-
nych seniorów. Pod numerem 
telefonu: 746-609-609 od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
10.00-14.00 dyżuruje zespół 
wolontariuszy. 

Wałbrzyski Telefon Senioralny 
ma służyć wszystkim seniorom, 
którzy potrzebują porozmawiać, 
podzielić się swoimi troskami, 

„wygadać się” drugiej osobie. 
Dzwoniący mogą liczyć na wysłu-
chanie, zrozumienie, rozmowę w 
przyjaznej i bezpiecznej atmosfe-
rze. Wolontariusze to mieszkańcy 
Wałbrzycha – znają zatem lokalne 
uwarunkowania i specyfikę miasta. 
Wałbrzyski Telefon Senioralny to 
efekt współpracy wałbrzyskiego 
urzędu miejskiego z Centrum Do-
radztwa Strategicznego z Krakowa.

SCB

WAŁBRZYCH

Telefon dla seniorów 
Od zeszłego tygodnia działa Wałbrzyski Telefon 
Senioralny. Jest to miejska linia telefoniczna dla 
osób starszych. Co ważne – prowadzona przez 
wałbrzyskich seniorów-wolontariuszy.
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Gdy usłyszeliśmy, że rząd dał nowe uprawnienia strażom miejskim, pomyśleliśmy 
ho, posypią się mandaty za niesegregowanie śmieci. Gdy jednak bliżej 

dużych kamienicach i wieżow-
cach na osiedlach mogą raczej 
spać spokojnie. 

Na koniec musimy wspo-
mnieć o jeszcze jednej ważnej 
rzeczy. Wałbrzyscy strażnicy 
miejscy coraz chętniej korzy-
stają z mobilnej kamery, którą 
mają od niedawna na wypo-
sażeniu. Montują ją w konkret-
nym miejscu, często po zgło-
szeniu lokatorów i namierzają 
w ten sposób cwaniaków, pod-
rzucających duże ilości śmieci 
innym mieszkańcom. Za 
rok możliwe, że 
przybędą kolej-
ne dwa tego 
typu urzą-
dzenia.   

Tomasz 
Piasecki 

przyjrzeliśmy się przepisom, okazało się, że niewiele one zmienią. Tak przy-

dużych kamienicach i wieżow-
cach na osiedlach mogą raczej 
spać spokojnie. 

Na koniec musimy wspo-
mnieć o jeszcze jednej ważnej 
rzeczy. Wałbrzyscy strażnicy 
miejscy coraz chętniej korzy-
stają z mobilnej kamery, którą 
mają od niedawna na wypo-
sażeniu. Montują ją w konkret-
nym miejscu, często po zgło-
szeniu lokatorów i namierzają 
w ten sposób cwaniaków, pod-
rzucających duże ilości śmieci 
innym mieszkańcom. Za 
rok możliwe, że 
przybędą kolej-
ne dwa tego 
typu urzą-

Tomasz 

ho, posypią się mandaty za niesegregowanie śmieci. Gdy jednak bliżej 
przyjrzeliśmy się przepisom, okazało się, że niewiele one zmienią. Tak przy-

 » Czy naprawdę tak trudno nauczyć się, 
żeby segregować np. butelki PET?
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Znacie Browar Jedlinka? Na 
pewno, nie raz, nie dwa tam 
gościliście, bo miejsce fajne i 
raczą  dobrym piwem. Wiosną 
tereny za browarem obsiano, 
tworząc w ten sposób pierw-
szą w powiecie wałbrzyskim 
plantację chmielu. Super po-
mysł. Na 8 arach zazieleniło 
się bardzo szybko i niedawno 
piwowarzy musieli zakasać 
rękawy i rozpocząć zbiory. 
Dodajmy, bardzo obfite. Z 

szyszek powstaje piwo, które 
czeka na premierę pod koniec 
września.    

Wtedy odbędzie się bo-
wiem 7 edycja Oktoberfe-
stu. Dokładnie między 25 
a 27 września. Jak co roku 
nie zabraknie ośmiu gatun-
ków złocistego trunku oraz 
specjalnie przygotowanego 
menu na tę okazję. Słowem, 
zapowiada się wielka biesia-
da. Wtedy skosztujecie wy-

jątkowego piwa powstałego 
z pierwszych zbiorów chmielu 
w Browarze Jedlinka. Trunku 
górnej fermentacji z akcentem 
cytrusów. Mniam… 

Wcześniej zaproszono 
piwoszów do konkursu na 
wymyślenie nazwy dla no-
wego piwa w jedlińskiej ro-
dzinie. Miała składać się z 
przymiotnika i rzeczownika, 
nawiązując w ten sposób do 
już istniejących nazw. Choćby 

Złotego Panicza. I tak Kac-
per Maj błysnął największą 
kreatywnością, proponując 
Rubasznego Kamerdynera. 
Wygrał konkurs, a w nagro-
dę otrzyma podczas Okto-
berfestu 5-litrową beczułkę 
złocistego trunku. Trochę mu 
zazdrościmy. Nie możemy już 
się doczekać, kiedy z kranów 
popłynie Rubaszny Kamer-
dyner. 

Red

Tym ra zem tu r y s tów 
przyciągnęła nie tylko wie-

ża widokowa. „Balladyna 
na szczycie” to pomysł Bi-

blioteki+Centrum Kultury 
w Czarnym Borze na tego-

roczną edycję Narodowego 
Czytania. Wiadomo, akcja 

promująca klasykę pol-
skiej literatury, której od 
2012 roku patronuje para 
prezydencka, kojarzy wam 
się przeważnie z nudnymi 
miejscami. Gdzie wśród re-
gałów, ławek lub stolików 
ludzie siadają i czytają. W 
małej miejscowości powia-
tu wałbrzyskiego postano-
wiono złamać ten schemat. 
Brawo!   

Miłośnicy l iteratur y w 
ca łe j  Po lsce  czyta l i  już 
wspólnie m.in. fragmen-
ty „Trylogii” i Quo Vadis 
Henryka Sienkiewicza, 
„Wesele” Stanis ława 
Wyspiańskiego, frag-
menty „Lalki” Bolesła-
wa Prusa. W tym roku 
padło  na  „Ba l ladynę” 
Juliusza Słowackiego. 

Na Trójgarbie na 
turystów i miło-
śników litera-
tury czekały 
m a l i n o w e 
przysmaki 
oraz cyta-
ty z „Bal-
ladyny”. 
Czytal i 
w s z y -
s c y  – 
organi-
zatorzy, 
turyści, mali 
i duzi. Każ-
dy chętnie 
b r a ł  d o 
r ę k i 

fragmenty dzieła Słowackie-
go, bo przeczytanie kawałka 
„Balladyny” było „biletem 
wstępu” na wieżę widokową. 
Najmłodsi zdobywcy Trój-
garbu mogli wziąć udział w 
quizach i rozwiązać zagadki 
dotyczące oczywiście „Bal-
ladyny”.  

W przyszłym roku podczas 
Narodowego Czytania zatra-
cimy się w lekturze „Moral-
ność Pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej. Może tym ra-

zem zejdziemy 
z książkami 
do najniżej 
położonego 
miejsca w 
regionie? 

Red

Co W gMINACH pISZCZY / pRoMoCJA

CZARNY BÓR 

Balladyna jak magnes 
Lubimy wiadomości o wszystkim, co jest „naj”. Gdy do tego dodamy poży-
teczną akcję, jaką jest Narodowe Czytanie, otrzymamy przepis na sukces. 
Na Trójgarbie jako jednym z najwyżej położonych miejsc w regionie, gdzie 
w tym roku zajęto się klasyką literatury, czytano Balladynę.  

JEDLINA-ZDRÓJ 

Rubasznie przy piwie 
Zapytacie, a cóż to za tytuł? Potrzebujemy kilku chwil, żeby to wytłuma-
czyć. Czytajcie dalej, a wszystko będzie jasne. Napiszemy tylko, że na 
samą myśl o tym, co chcemy naskrobać, cieknie nam ślinka. 

 » Nie tylko czytaniem człowiek żyje. Na Trójgarbie 
oprócz fragmentów „Balladyny” na turystów 
czekały malinowe przysmaki
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 » W strugach deszczu zbierano szyszki z pierwszej w 
powiecie wałbrzyskim uprawy chmielu  

Brawo!   
Miłośnicy l iteratur y w 

ca łe j  Po lsce  czyta l i  już 
wspólnie m.in. fragmen-
ty „Trylogii” i Quo Vadis 
Henryka Sienkiewicza, 
„Wesele” Stanis ława 
Wyspiańskiego, frag-
menty „Lalki” Bolesła-
wa Prusa. W tym roku 
padło  na  „Ba l ladynę” 
Juliusza Słowackiego. 

Na Trójgarbie na 
turystów i miło-
śników litera-
tury czekały 
m a l i n o w e 
przysmaki 
oraz cyta-
ty z „Bal-
ladyny”. 
Czytal i 
w s z y -
s c y  – 
organi-
zatorzy, 
turyści, mali 
i duzi. Każ-
dy chętnie 
b r a ł  d o 
r ę k i 

Narodowego Czytania zatra-Narodowego Czytania zatra-
cimy się w lekturze „Moral-cimy się w lekturze „Moral-
ność Pani Dulskiej” Gabrieli ność Pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej. Może tym ra-Zapolskiej. Może tym ra-

zem zejdziemy zem zejdziemy 
z książkami z książkami 
do najniżej do najniżej 
położonego położonego 
miejsca w miejsca w 
regionie? 

RedRed

 » Przeczytanie kawałka utworu Słowackiego było 
„biletem wstępu” na wieżę widokową
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Zwłaszcza teraz, gdy każdy 
dba o zachowanie dystansu 
społecznego, a w zamknię-
tych pomieszczeniach wypa-
da zakrywać nos i usta. W 
czasie trudnym, ale nie dla 
twardzieli, jakimi są biegacze 
górscy. 

Organizatorzy stanęli na 
wysokości zadania. Przygo-
towali wymagającą trasę z 
pięknymi widokami, mającymi 

umilać uczestnikom wspi-
naczkę. Dobra, ale dość tych 
okrągłych zdań. Przejdźmy do 
konkretów. Na trasę V Półma-
ratonu Górskiego „Z flagą na 
Trójgarbie” ruszyło blisko 200 
biegaczy. Pewnie byłoby ich 
więcej, gdyby nie obostrze-
nia związane z pandemią. 
Uczestniczyli rywalizowali 
na dwóch dystansach – 22 
i 11 kilometrów, ale każda 

z tras prowadziła na szczyt 
Trójgarbu. 

Najszybszym zawodnikiem 
na dłuższym z dystansów 
okazał się Patryk Bryłkowski, 
który 22 km pokonał w cza-
sie 1:21:34. I to pod górę! 
Wyobrażacie sobie?! W takim 
czasie to my co najwyżej mo-
glibyśmy dojść do marketu 
położonego na drugim końcu 
Podzamcza. A gość dosłownie 

„połknął” trasę. Najszybszą 
kobietą na 22 km była Oksana 
Vakh. Na krótszym dystansie 
zwyciężyli Daniel Sobczak i 
Anna Ficner. 

Po biegu każdy z uczest-
ników otrzymał oryginalny 
medal, regeneracyjny posi-
łek i mógł spokojnie odpo-
cząć w pięknych okoliczno-

ściach przyrody. Wydarzenie 
zorganizowały dwie gminy: 
Stare Bogaczowice i Czarny 
Bór. 

Red

STARE BOGACZOWICE/CZARNY BÓR

W zawrotnym tempie 
zdobywali Trójgarb 

Przeważnie takie informacje czytacie w dziale spor-
towym. Kto wygrał, kto był drugi, trzeci i w zasadzie 
tyle. My zdecydowaliśmy się opublikować newsa w tym 
miejscu, bo uznaliśmy, że to trochę więcej niż bieg.  
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W lipcu mieliśmy do czy-
nienia ledwie z rozgrzewką. 

Teraz nie było taryfy ulgowej, 
strome podjazdy i ostre zjazdy, 

czyli wszystko to, co „tygryski 
lubią najbardziej”. Na po-

czątku września dopisało do-
słownie wszystko – pogoda, 

humory, sami uczestnicy oraz 
co ważne, wolontariusze. 

Kolarze mieli do wyboru 
dwie trasy: classic (ponad 
100 km i ok. 4000 m prze-
wyższeń) oraz half (ponad 50 
km i ponad 2000 m przewyż-
szeń). Co zrozumiałe, większą 
popularnością cieszył się ten 
pierwszy dystans – dłuższy 
i bardziej wymagający. Jak 
się pokonuje pół Polski, żeby 
poszaleć na „góralu”, to po to, 
żeby się porządnie zmęczyć. 
Na starcie classica stanęło 90 
zawodników z całego kra-
ju. Najszybciej trasę 100 km 
pokonał Łukasz Klimaszew-
ski z rewelacyjnym czasem 
5:49:48! Najlepsza wśród pań 
była Justyna Frączek-Bogacka 
(7:42:20). Na dystansie half 
bezkonkurencyjny okazał się 
Marek Ardelli (3:24:23), a u 
pań triumfowała Hanna Fijał-
kowska, która dystans 50 km 
pokonała w czasie 4:24:19. 

Warto jeszcze wspomnieć o 
rywalizacji drużynowej, którą 
również prowadzono. Na dy-
stansie classic zwyciężyła eki-
pa Mitutoyo AZS Wratislavia 
Wrocław, a w halfie najlepszy 
łączny czas wykręcili kolarze 
reprezentujący Sklep Rowe-
rowy Bike Finger Wałbrzych. 

Red

GŁUSZYCA 

Ależ to była jazda! Na legendarnych trasach 
Tęskniliście za „góralami”. My bardzo! Wreszcie po kilkumiesięcznej przerwie, wielkie ściga-
nie wróciło do Głuszycy. Kolarze znów mieli okazję zmierzyć się z ultramaratonem rowero-
wym Extreme MTB Challenge, który prowadził przez legendarne trasy Strefy MTB Głuszyca. 

Co W gMINACH pISZCZY / pRoMoCJA
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Projekt f inansowany jest 
ze  ś rodków Uni i  Europe j -
sk ie j .  Wartość  pr zyznanej 
dotacji to ponad 64,3 tys. zł 

z przeznaczeniem na utwo-
r zenie w gminie 11 punk-
tów bezpłatnego dostępu do 
internetu.

Powstaną 3 wewnętr zne 
punkty dostępu w: Mieroszow-
skim Centrum Kultur y, hali 
sportowej i klubie seniora w 
Unisławiu Śląskim. Powstanie 
też 8 zewnętrznych punktów 
dostępu –  Mieroszów Ry-
nek, Mieroszów Góra Parkowa, 
Mieroszów teren w okolicy 
obiektów sportowych i hoste-
lu, Rybnica Leśna teren przy 
PTTK Andrzejówka, Sokołowsko 

Skwer Kieślowskiego, Sokołow-
sko skrzyżowanie okolice DWD 
Odrodzenie, Golińsk teren przy 
świetlicy wiejskiej, Kowalowa 
teren przy przystanku autobu-
sowym. Wszystkie lokalizacje 
uwzględniają wymogi regu-
laminu konkursu tj. prędkość 
i dostęp łączy internetowych. 
Projekt zakończy się 31 maja 
przyszłego roku. 

SCB

MIEROSZÓW 

Gmina z WiFi
Mieroszów otrzymał pozytywny wynik oceny 
formalnej i merytorycznej wniosku na realizację 
projektu pod nazwą „Dostęp WiFi do Mieroszowa”. 
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 » Takie ściganie lubimy. Długie i wymagające 

 » Półmaraton „Z flagą na Trójgarbie” odbył się po raz 5. 
Nie przeszkodziły obostrzenia związane z pandemią 
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Większość dawnych miesz-
kańców Wałbrzycha nie na-
leżała do ludzi przesadnie 
bogatych. Wręcz przeciwnie 
– na barkach ówczesnych 
wałbrzyszan, głównie kobiet, 
które zgodnie z panującym 
wówczas modelem rodziny 
zajmowały się domem, spo-
czywał niełatwy obowiązek 
związania końca z końcem, 
nakarmienia domowników i 
zaopatrzenia ich w niezbędne 
artykuły. 

Jak wspomina na łamach 
miesięcznika „Waldenburger 
Wochenblatt” Ernst Klenner, 
jeden z przedwojennych 
mieszkańców Wałbrzycha, 
w robotniczych rodzinach, a 

takich przecież w mieście było 
najwięcej, na porządku dzien-
nym było liczenie każdej marki 
i każdego feniga. Skrupulatnie 
wydzielano nieprzekraczalny 
budżet na artykuły pierwszej 
potrzeby, jednak mimo to i 
tak powszechnie kupowano 
na tzw. „zeszyt” prowadzony 
pieczołowicie przez właścicieli 
lokalnych sklepików spożyw-
czych. W każdy piątek, dzień, 
w którym zwyczajowo mę-
żowie przynosili do domów 
tygodniową pensję, dług był 
spłacany, ale już wkrótce, przy 
kolejnych zakupach zaciągany 
na nowo. W takim błędnym 
kole życia na kredyt znajdowa-
ło się wówczas całe mnóstwo 

rodzin wałbrzyskich górników 
i robotników. Większe kłopoty 
zaczynały się, kiedy trzeba było 
kupić – a zdarzało się to przy-
najmniej dwa razy do roku – 
nowe ubrania na zimę czy lato. 
Ci, którzy nie zdołali zawczasu 
zaoszczędzić potrzebnej kwoty, 
uciekali się do zakupów na 
raty. Inaczej niż w dzisiejszych 
czasach, czasach przelewów 
bankowych i kart kredytowych, 
pod koniec tygodnia bądź mie-
siąca – zależnie od ustaleń – w 
domu klienta pojawiali się wy-
najęci przez właściciela sklepu 
pracownicy, aby zainkasować 
kolejną ratę. Inną możliwo-
ścią tańszych zakupów było 
targowanie się. Jednak, jak 

wspomina Ernst Klenner, skle-
pikarze na metkach zapisywali 
za pomocą sobie tylko znanych 
kombinacji liter i symboli in-
formację, za jaką minimalną 
kwotę mogą sprzedać dany 
towar, aby „wyjść na swoje”. 
Próby wynegocjowania lepszej 
ceny dawały więc kupujące-
mu jedynie złudne poczucie 
oszczędności.

W tej sytuacji ciągłego 
braku pieniędzy powstał w 
Wałbrzychu nowoczesny dom 
towarowy, który radykalnie 
zmienił podejście mieszkań-
ców do zakupów. Salman 
Schocken, właściciel sieci tego 
typu sklepów w innych mia-
stach Niemiec, upatrywał 

swojej szansy na handlowy 
sukces właśnie w miastach 
podobnych do Wałbrzycha 
– niezbyt dużych i nie za bo-
gatych, gdzie oferując korzyst-
niejsze niż okoliczne sklepy 
ceny, uda się przyciągnąć 
rzesze nowych klientów. Po-
mysł okazał się absolutnie 
trafiony – do tego stopnia, 
że w pierwszych dniach po 
otwarciu domu towarowego 
policja musiała niemalże siłą 
ograniczać liczbę chętnych 
wchodzących do budynku, 
ponieważ istniała poważna 
obawa, że stropy nie wytrzy-
mają aż takiego obciążenia. 

Co przyciągało wałbrzyszan 
do Schockena? Oczywiście 

przede wszystkim ceny – dzię-
ki hurtowym zamówieniom 
znacznie lepsze niż u konku-
rencji, co dla ludzi nawykłych 
do ciągłego oszczędzania było 
argumentem niebagatelnym. 
Równie ważnym powodem 
jednak była możliwość swo-
bodnego oglądania towarów 
bez poczucia bycia zobowią-
zanym do kupna. W małych 
sklepach, na które wałbrzy-
szanie byli dotychczas skazani, 
natychmiast po wejściu do 
klienta podchodził właściciel 
bądź sprzedawca służąc swo-
ją radą i pomocą. Trudno było 
w takiej sytuacji wyjść z pu-
stymi rękami, trudno było po-
kazać, że jest się zbyt ubogim, 

 » Nieprzebrane tłumy wałbrzyszan szturmujące dom 
towarowy sieci Schocken w dniu otwarcia, 21 
października 1929 (Fot. polska-org.pl)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
HIStoRIA NIEZNANA

Schocken to był dopiero szok!
Lubicie zakupy? Chodzenie od sklepu do sklepu, oglądanie towaru, niekoniecznie 
nawet z zamiarem kupna czegokolwiek, no chyba, że uda się trafić na wyjątkową 
promocję? Nie inaczej było w przedwojennym Wałbrzychu, a to głównie za sprawą 
otwartego w 1929 roku domu towarowego sieci Schocken. Ale po kolei...
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aby pozwolić sobie na zakupy. 
U Schockena było inaczej – tu 
klient mógł do woli oglądać, 
przymierzać, dotykać, spraw-
dzać, porównywać i… wyjść. 

Podobnie, jak nasze dzi-
siejsze wizyty w galeriach 
handlowych, także wyprawa 
do Schockena bywała atrak-
cją samą w sobie, choćby za 
sprawą smakołyków, którymi 
w mieszczącym się wewnątrz 
bufecie można było podrepe-

rować nadwątlone zakupami 
siły. Ernst Klenner ze swoich 
lat dziecięcych zachował w 
pamięci przede wszystkim 
kakao z wielką ilością bitej 
śmietany oraz równie wielkie 
porcje kiełbasy na gorąco, ja-
kimi raczył się podczas pobytu 
– najczęściej ze swoją starszą 
siostrą – w domu towarowym.

A jak wyglądało życie tak 
wielkiego sklepu „od kuch-
ni”? Zaskakują, nawet dziś, 

olbrzymie ilości towaru, jakie 
codziennie trafiały na półki. 
Dostarczane punktualnie rano 
z dawnego dworca towarowe-
go mieszczącego się w okolicy 
skrzyżowania dzisiejszych ulic 
Wysockiego, Kolejowej i Sikor-
skiego. Autor wspomnień w 
„Waldenburger Heimatbote”, 
powołując się na rozmowy z 
dawnym szefem działu spo-
żywczego wylicza, dla przykła-
du, że dziennie sprzedawano 

blisko dwie tony świeżych ryb. 
Solone śledzie przywożono w 
wysokich na 125 centymetrów 
drewnianych beczkach, a każ-
dego dnia opróżniano ich od 
czterech do pięciu. Kiszone 
ogórki sprowadzano z Legnicy 
– również w podobnie wielkich 
beczkach, których „schodziło” 
pięć lub sześć. Pomidory do 
Schockena trafiały natomiast 
z okolic Wrocławia – dziennie 
około 1200 kilogramów. Mar-

garyny kupowano każdego 
dnia mniej więcej 200 kilo-
gramów – w cenie od 40 do 
46 fenigów za kilogram, przy 
średniej miesięcznej pensji w 
latach 30. ubiegłego wieku 
na poziomie około 140 marek. 

Na zakończenie garść fak-
tów historycznych. Pierwszy 
dom towarowy bracia Salman 
i Simon Schocken otworzyli w 
1904 roku w miejscowości 
Oelsnitz w Saksonii. Głównie 
w tym regionie Niemiec po-
wstawały kolejne inwestycje 
firmy, do 1913 roku domy 
towarowe Schocken działały 
już w takich miastach jak 
Aue, Planitz, Miśnia, Zerbst, 
Cottbus i Frankenberg. Póź-
niej dołączyły do tego grona 
między innymi Chemnitz, 
Norymberga, Stuttgart czy 
Zwickau. W 1930 roku sieć 
Schocken była czwartą co 
do wielkości siecią domów 
towarowych w Niemczech. 
Po dojściu Hitlera do władzy 
Salman Schocken został zmu-
szony do sprzedania swoich 
udziałów bankowi państwo-
wemu Rzeszy, zaś nazwę fir-
my Schocken przekształcono 
w Merkur Aktiengesellschaft.

Wałbrzyski dom towarowy 
Schockena otwarto 21 paź-
dziernika 1929 roku. Budynek 
sam w sobie jest niezwykle 
ciekawym przykładem archi-
tektury modernistycznej. Jego 
architektem był najprawdo-
podobniej Erich Mendelsohn, 
który zaprojektował dla sieci 
Schocken kilka bardzo po-
dobnych budowli w innych 
niemieckich miastach. 

Na podst.: Klenner E., Eikoofa 
derrheeme [w:] Waldenburger 
Heimatbote, nr 881, maj 1997,

tłum. i opr.: J. Drejer

HIStoRIA NIEZNANA

 » Po wojnie dawny Schocken stał się częścią sieci 
Powszechnych Domów Towarowych Centrum (przez pewien 
czas również pod nazwą „Chełmiec”), czyli popularnych 
Pedetów. Na zdjęciu widok PDT z drugiej połowy lat 60. XX 
wieku (Fot. Biblioteka pod Atlantami za polska-org.pl)

 » Lotnicze zdjęcie Śródmieścia Wałbrzycha z lat 30. XX wieku wraz z wpisującą 
się w dawną zabudowę pokaźną bryłą domu towarowego (Fot. polska-org.pl)

 » Wałbrzyski dom towarowy był jednym z wielu należących 
do sieci braci Schocken. Projektantem wielu z nich był 
Erich Mendelsohn. Na pocztówce domy towarowe kolejno 
w: Zwickau, Norymberdze, Stuttgarcie, Wałbrzychu, 
Crimmitschkau, Chemnitz (Fot. polska-org.pl)
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Wystawa „Zamek Książ w technikolo-
rze” pokazuje świat, którego już nie ma, 
historyczne dziedzictwo Dolnego Śląska, 
które w wyniku hekatomby II wojny 
światowej i okupacji radzieckiej zostało 
bezpowrotnie utracone. 

Na potrzeby ekspozycji wybrano oraz 
profesjonalnie pokolorowano 30 sta-
rych, wcześniej niepublikowanych fo-
tografii wnętrz zamkowych z archiwum 
Książa oraz Fundacji Księżnej Daisy von 
Pless. Na wystawie pokazano i opisano 
dawną rezydencję, historię wnętrz, 
wystroju i zastosowanych stylów. Po 
to powstała subdomena wtechniko-
lorze.ksiaz.walbrzych.pl. Kuratorem 
wystawy jest prezes Fundacji Księżnej 
Daisy von Pless, Mateusz Mykytyszyn, 
który pracuje na co dzień w Książu. 
Koloryzacji historycznych fotografii 
dokonał natomiast jeden z najlepszych 

specjalistów w tej dziedzinie w Polsce, 
Mirosław Szponar. 

Łącznie obok zdjęć poddanych kolo-
ryzacji na wystawie można dodatkowo 
podziwiać ponad 130 tzw. „fotografii to-
warzyszących”, w większości wcześniej 
niepublikowanych. Do projektu udało 
się także zaprosić aktorki i jednocześnie 
ambasadorki Wałbrzycha, Renatę Dan-
cewicz i Karolinę Bruchnicką. Artystki 
użyczają swoich głosów postaciom 
historycznym przybliżającym wnętrza 
Książa w towarzyszącym wystawie 
nagraniom. 

Autorem większości fotografii jest 
nadworny kucharz rodziny książęcej, 
Francuz, Louis Hardouin (w Książu 1909-
1932). Pozostałe, nigdy wcześniej 
niepublikowane fotografie pocho-
dzą z prywatnego archiwum Książąt 
Pszczyńskich (wnuków księżnej Daisy 

i księcia Jana Henryka XV, 
honorowego obywatela 
Wałbrzycha, księcia Bol-
ko von Pless i jego siostry 
hrabiny Gioi) i zostały 
udostępnione nieod-
płatnie na potrzeby wy-
stawy przez partnera 
merytorycznego w 
projekcie, Fundację 
Księżnej Daisy von 
Pless.

Dodajmy jeszcze, 
że wystawę cały 
czas można oglą-
dać. Zachęcamy, by-
ście zajrzeli pod adres: 
www.wtechnikolorze.
ksiaz.walbrzych.pl. Bę-
dziecie zachwyceni. 

Red

KULtURA

Tak jak w tytule najkrócej 
można podsumować naj-

nowszy film Roberta Gliń-
skiego „Zieja”. Czy podjęty 

przez reżysera temat – bo-
haterski życiorys księdza 

Jana Ziei – może być uspra-
wiedliwieniem dla zasto-
sowanej, dość infantylnej, 
formuły filmu? Niestety nie. 
Taka skostniała struktura 
obrazu – zasadnicza akcja 
przeplatana retrospekcja-
mi – to nie jedyny grzech 
twórcy obrazu. 

Wątpliwości może budzić 
chociażby obsada. W rolę 
dwóch głównych bohaterów 
księdza Jana Ziei i urzędnika 
bezpieki wcielają się Andrzej 
Seweryn i Zbigniew Zama-
chowski. Ich popularność nie 
pomaga w uwiarygodnieniu 
prawdziwej historii. Cały se-
ans dręczyło mnie poczucie, 
że za chwilę Zamachowski 
odejdzie od ubeckiego biurka 
i rzuci się do wielkiej ucieczki 
przed zomowcami. Męczący 
był także rodzaj patriotyczne-
go nadęcia, opowiadania o 
życiu duchownego na kola-
nach. To wszystko sprawia, że 
ma się wrażenie obcowania 
z produkcją zrealizowaną na 
konkretne zlecenie. W czołów-
ce filmu pojawia się co praw-
da logo TVP, ale nie wiem, czy 

jest to właściwy trop. Skupię 
się zatem na fabule. 

Obraz nakręcony na pod-
stawie scenariusza Wojciecha 
Lepianki opowiada o życiu 
księdza – Jana Ziei. W cza-
sie działań wojennych był 
kapelanem na froncie, za co 
został odznaczony medalem 
za odwagę. Z drugiej strony 
otwarcie głosił swoje nie-
popularne przekonania. Był 
bezwarunkowym przeciwni-
kiem zabijania, nawet śmier-
telnych wrogów. Przemawiał 
do żołnierzy idących do ataku, 
aby nie mordowali. Potrafił 
nawet spowiadać niemieckich 
najeźdźców. Nie przysparzało 
mu to jednak uznania wśród 
kościelnych hierarchów. Zyskał 
w ten sposób miano wieczne-
go buntownika. Taką postawę 
zachował do lat 80. i znako-
micie odnalazł się w ruchach 
wolnościowych. Poznajemy 
go, kiedy – już w sile wieku – 
idzie na przesłuchanie do ma-
jora SB Adama Grosickiego. 
Pytania agenta prowokują go 
do wspomnień począwszy od 
wojny bolszewickiej w 1920 

roku, przez II wojnę światową 
do powstania Solidarności. 

Gliński funduje nam coś w 
rodzaju historycznego space-
ru przez trudne wieki naszej 
ojczyzny. Nie wątpię, że Jan 
Zieja to niezwykła postać, ale 
w wersji kinowej nie przeko-
nuje. Za dużo w nim men-
tora, a za mało człowieka. 
Z każdą chwilą pierwiastek 
edukacyjny staje się coraz 
bardziej nieznośny. Dodatko-
wo sytuację pogarsza major 
alkoholik, który chce wrócić 
do struktur bezpieki i z pełną 
determinacją próbuje prze-
świetlić rozmówcę. Niestety 
ich rozmowy nie fascynują. 
Nie mają choćby znamion 
intelektualnego czy etyczne-
go pojedynku. Nie wiemy, 
jakie motywacje do obsesyj-
nych działań ma wyciągnięty 
z rynsztoka gliniarz. Mimo 
wszystko „Zieję” warto zoba-
czyć. Chociażby dlatego, aby 
przypomnieć sobie, na czym 
polega dekalog i że kolor pur-
pury nie jest kolorem prawdy.

Ocena 6/10
Piotr Bogdański
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Gwoździem po ekranie

Zieja po bożemu
Najważniejszą propozycją kinową w minionym 
tygodniu był film „Zieja” w reżyserii Roberta 
Glińskiego.

i księcia Jana Henryka XV, 
honorowego obywatela 
Wałbrzycha, księcia Bol-
ko von Pless i jego siostry 
hrabiny Gioi) i zostały 
udostępnione nieod-
płatnie na potrzeby wy-
stawy przez partnera 
merytorycznego w 
projekcie, Fundację 
Księżnej Daisy von 

Dodajmy jeszcze, 
że wystawę cały 
czas można oglą-
dać. Zachęcamy, by-
ście zajrzeli pod adres: 
www.wtechnikolorze.
ksiaz.walbrzych.pl. Bę-
dziecie zachwyceni. 

Red

Wirtualna podróż w czasie 
Zamek Książ w technikolorze to wyjątkowa, bo 
wirtualna wystawa, która powstała w ramach 
programu Kultura w sieci. Nie wychodząc z 
domu, korzystając z telefonu można zwiedzić 
zamek Książ sprzed stu lat. Dla tych, którzy za-
miast czytania opisów zechcą skupić się na po-
dziwianiu poddanych procesowi koloryzacji hi-
storycznych zdjęć, przygotowano wersję audio. 

 » Znana polska aktorka 
Renata Dancewicz, 

która debiutowała na 
deskach wałbrzyskiego 

teatru, użyczyła głosu 
księżnej Daisy von 

Pless, opowiadając o 
wnętrzach Książa 
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Legenda 
akustycznie 

Już 18 września o godz. 19:00 w Starej Kopalni (bilety w 
cenie 89, 99 i 110 zł, dostępne w kasie oraz na platformie 
kupbilecik.pl) w swoim akustycznym brzmieniu zaprezentuje 
się legendarny zespół IRA. Trzy dekady aktywności scenicz-
nej, 11 albumów studyjnych, występy na największych 
polskich festiwalach rockowych, trasy koncertowe po USA 
i Kanadzie, supportowanie legendarnej grupy Aerosmith 
oraz niezliczona ilość najbardziej prestiżowych statuetek 
przemysłu muzycznego – to tylko krótkie podsumowanie 
muzycznej kariery formacji IRA. Utwory formacji od 30 lat 
zajmują czołowe miejsca na polskich listach przebojów.

Jaka jest 
infrastruktura 
kłamstwa? 

Kolejni komicy w Wałbrzychu. Tym razem 20 września 
o 19.00 w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury wystąpi Bartosz 
Zalewski. Urodzony we Wrocławiu komik, zamieszkały tam 
do czasu, kiedy już tam nie mieszkał, założył Wrocławski 
stand-up, wstąpił do stand-up Polska, występował w 
telewizji, był, jadł, pił, sapał, używał czasowników. Sam 
umieszcza się w pierwszej „20” polskich komików, oczywi-
ście na pierwszym miejscu, bo na co komu skromność. Teraz 
zaprasza na program pt. „Infrastruktura kłamstwa”, który 
został opisany takimi słowami: „To autentyczna opowieść 
człowieka w pewnym wieku. Jej główny walor wynika z 
oparcia w pełni na faktach, dzięki czemu każdy będzie mógł 
odnieść się do jej zawartości”. Drugim gościem będzie 
Darek Gadowski – czysta koszalińska energia, spotkania z 
Darkiem to idealna terapia na smutną rzeczywistość. Jego 
stand-up napędzany na równi frustracją, inwencją i czystym 
relaksem wzbudza zasłużone reakcje w całym kraju. Każdy 
wieczór sygnowany nazwiskiem Darka Gadowskiego to tak 
naprawdę wizyta dawno niewidzianego, bliskiego przyjacie-
la, z którym uwielbiamy się śmiać i zgadzać na przemian. Na 
prowadzeniu gospodarz Ryszard Mazur. Bilety w cenie 30 zł 
w przedsprzedaży, 40 zł w dniu imprezy.

Freddie jak żywy

Projekt Queen Symfonicznie ponownie zawita do 
Wałbrzycha. Koncert w sali Filharmonii Sudeckiej 
rozpocznie się 19 września o godz.19.00. Niezwykłe 
wydarzenia łączące nieśmiertelną muzykę zespołu Qu-
een z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu chóru 
i orkiestry Alla Vienna już od ponad 5 lat zachwycają 
fanów twórczości legendarnej grupy. To dwugodzinny 
spektakl podzielony na dwie części, z najwspanialszymi 
kompozycjami Queen. Finał występu uświetni także 
występ solisty – śpiewającego aktora – wcielającego 
się w rolę Freddiego Mercury’ego. Zespół wystąpi z 
najnowszym programem, do którego włączono m.in 
„One Vision”, „Under Pressure” oraz wyjątkową kom-
pozycję „Barcelona”, którą Freddie Mercury nagrał wraz 
z hiszpańską śpiewaczką operową Montserrat Caballe. 
W drugiej części gościnnie wystąpi również gitarzysta 
solowy Piotr Wieczorek.

W promocji do 
teatru

W repertuarze Te-
atru Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu pojawił 
się nowy spektakl – 
„Akademia pana Klek-
sa” w adaptacji i reży-
serii Karoliny Macieja-
szek – przeznaczony 
dla widzów od 7. roku 
życia. Przedstawienie 
zostanie zaprezento-
wane tradycyjnie w 
niedzielę, 20 września 
o godz. 12:30. Do-
datkowo zapraszamy 
w tygodniu: 17.09 
(czwartek) i 22.09 
(wtorek) o godz. 18:00 na spektakle w promocyjnej cenie 
biletów, czyli 18 zł dla wszystkich.

Rozpoznawalny, ale 
drugoplanowy 

J a n u s z 
Chabior to 
polski aktor 
filmowy, te-
atralny oraz 
telewizyjny, 
u r o d z o n y 
1 7  l u t e g o 
1963 roku 
w Legnicy. 
Związany z 
legnickimi te-
atrami – Dra-
matycznym 
i  Te a t r e m 
imienia He-
l e n y  M o -
drzejewskiej. 
Na deskach 
debiutował 
już w 1991 
roku, karierę 
filmową zaś rozpoczął w 1993 (film „Magneto” Jana Jakuba 
Kolskiego). Janusz Chabior to aktor charakterystyczny, ze 
specyficzną charyzmą i rozpoznawalnym głosem, doskonale 
odnajdujący się jako rozpoznawalny aktor drugoplanowy. Już 
20 września o godz. 17:00 wystąpi w Świdnickim Ośrodku 
Kultury. 

Historie 
opowiedziane 
dźwiękami

Berkanan jest wypadkową połączenia się dwóch dusz, 
opartą na symbiozie dwóch struktur muzycznych, elektroniki 
ambientowej oraz instrumentów etnicznych i folkowych. Ich 
twórczość, to swoiste historie opowiedziane dźwiękami, ze 
szczyptą melancholii, dramatyzmu czy nostalgii gdzienie-
gdzie z liryczną, subtelną finezją, a gdzie indziej podniosłą 
epicką opowieścią. Śmiało możemy wpisać ich twórczość 
muzyczną do takich nurtów jak: eo Dark Folk, Dark Ambient 
Ethno, Shamanic & Mystic Music czy Cinematic Emotional 
Music. Berkanan wystąpi 19 września o godz.20:00 (Świd-
nica Rynek 43), bilety 10 zł.

SCB, KaR

Freddie jak żywy
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filmową zaś rozpoczął w 1993 (film „Magneto” Jana Jakuba 
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shem Bandicootem czy Spyro, 
które w dniu swojej pre-
miery kosztowały o połowę 
mniej, bo 30 dolarów. Która 
ze stron w tym sporze ma 
rację? Trudno jednoznacznie 
powiedzieć. Każdy ma pra-
wo do swojej opinii. Wielu 
znawcom tematu ta cena nie 
odpowiada, dla innych jest w 
porządku. 

Jedno jest pewne – gry 
powinny łączyć, a nie dzielić. 
Dlatego nawet jeśli nie zga-
dzamy się z innymi w jakimś 
temacie, nie warto rozpo-
czynać wojny online. Lepiej 
skończyć dyskusję i wrócić do 
grania.

Wiktoria „Wikunya” 
SKN Challenger

Najczęściej umowy dotyczą 
korzystania z usług przez kilka 
bądź kilkanaście miesięcy i 
zawierane są poprzez zakup 
karnetu. Niestety, w więk-
szości regulaminów znajdują 
się postanowienia, na mocy 
których w przypadku rozwią-
zania umowy konsument nie 
może się domagać zwrotu 
opłaconego z góry abona-
mentu. Dzieje się tak, mimo że 
klient rezygnuje z zajęć, a więc 
przedsiębiorca zostaje zwol-

niony z obowiązku spełnienia 
świadczenia. Takie zapisy w 
umowach lub regulaminach 
należy uznać za niedozwolone 
postanowienie umowne. Tak 
bowiem stanowi art. 3853 
pkt 12 kodeksu cywilnego. 
Zgodnie z nim niedozwolo-
nym postanowieniem jest 
taki zapis, który wyłącza obo-
wiązek zwrotu konsumentowi 
uiszczonej zapłaty za świad-
czenie niespełnione w całości 
lub w części, jeżeli konsument 

zrezygnuje z zawarcia umowy 
lub jej wykonania.

Trzeba jednak pamiętać, że 
przedsiębiorca nie ma obo-
wiązku zwrócenia całej kwoty, 
jaką konsument uiścił za nie-
wykorzystane świadczenie. 
Jeżeli klient zdecyduje się 
wypowiedzieć umowę bez 
ważnych powodów, obo-
wiązany jest zapłacić firmie 
wynagrodzenie za dotychczas 
dokonane czynności, ponieść 
koszty wydatków poczynio-

nych w celu należytego wy-
konania zlecenia, a ponadto 
musi naprawić szkodę. 

Przy ustalaniu wysokości 
odszkodowania należy z ko-
lei odliczyć choćby wartość 
zaoszczędzonego przez klub 
świadczenia, co automa-
tycznie wyklucza możliwość 
ustalenia wysokości odszko-
dowania na poziomie rów-
nym opłacie za wykupienie 
karnetu. Tak bowiem stanowi 
art. 746 kodeksu cywilnego. 
Z tego wynika więc, że żą-
danie zapłacenia kosztów 
w wysokości 100 proc. ceny 
usługi jest rażąco wygórowa-
ną kwotą, którą konsument 
ma zapłacić w przypadku 
niewykorzystania zakupionej 
usługi. Wynika to z faktu, że 
jeżeli uczestnik rezygnuje z 
usług świadczonych przez 

przedsiębiorcę, to nie ponosi 
on strat w wysokości 100 
proc. ceny usług. Koszty w 
takiej wysokości są pono-
szone jedynie wtedy, gdy 
konsument w pełni korzy-
sta z wykupionego pakietu 
świadczeń. 

Gdy klient rezygnuje z dal-
szej realizacji umowy, jego 
opłata nie może być w całości 
zatrzymana przez usługodaw-
cę. Przedsiębiorca powinien w 
takim przypadku przeanalizo-
wać, w jakim stopniu świad-
czenie na rzecz konsumenta 
zostało wykonane i obliczyć 
poniesione z tego tytułu kosz-
ty. Po dokonaniu tego typu 
obliczeń firma ma obowiązek 
zwrócić klientowi kwotę za 
niewykorzystane świadczenie 
pomniejszoną o kwotę ponie-
sionych przez siebie kosztów.

Radca  p rawny  Adam 
Daraż z Kancelarii Radcy 
Prawnego DARAŻ i  DO-
RADCY ul. Chrobrego 12/4, 
58-300 Wałbr zych,  te l . 
601472787, e-mail: kan-
celaria@daraz.pl.

Red

MISZMASZ

Okiem gracza

Stare gry, nowe wydania
Na specjalnym streamie z okazji 35 rocznicy marki Super Mario 
Bros, Nintendo zapowiedziało niedawno Super Mario 3D All-Stars. 
Kolekcję trzech hitów (Super Mario 64, Super Mario Sunshine i 
Super Mario Galaxy) z uwielbianym przez wszystkich wąsatym hy-
draulikiem! 

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Co w sytuacji, gdy konsument wykupił karnet na 
basen lub fitness, a COVID-19 lub inne przyczyny 
utrudniają korzystanie z tych usług? Odpowiada 
nasz prawnik Adam Daraż. 
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Wszystko wydawało się idealne, a przy-
najmniej do momentu, w którym kopie 
fizyczne gry pojawiły się na Amazonie. Otóż 
cena tego Mario-zestawu wynosiła 60 dola-
rów, czyli tyle, co przeciętna nowa gra triple 
A. Zdania były podzielone – jedni uważali, 
że taka kwota za trzy gry jest uczciwa. Inni 
wyrażali jednak swoje niezadowolenie w 
dziesiątkach tweetów pisząc, że levele i 
gameplay nie zostały odnowione, a jedynie 
odświeżone do wersji HD. 

Internauci porównywali trylogię Mario 
do zremasterowanych zestawów z Cra-
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Trasę można rozpocząć i 
zakończyć w dowolnym miej-
scu, tam gdzie będzie nam 
najwygodniej. Wałbrzyskie 
Podzamcze wydaje się do-
brym miejscem dla wielu. To 
stąd bezpieczna droga rowe-

rowa wyprowadzi nas poza 
miasto częścią wałbrzyskiej 
obwodnicy rowerowej wzdłuż 
ulicy Uczniowskiej. Zachwy-
cić się tu można widokiem 
pięknej górskiej panoramy z 
widokiem m.in. na Śnieżkę, 

Chełmiec czy Ptasią Kopę. Tuż 
za fabryką Toyoty na krótką 
wycieczkę warto skręcić w 
lewo w czerwony szlak ro-
werowy. Dojedziemy nim do 
pieszego szlaku turystycznego 
w kolorach żółto-niebiesko-

-żółtym, który doprowadzi 
do urokliwego Jeziorka Daisy. 
Stąd żółtym szlakiem rowe-
rowym możemy dojechać do 
Lubiechowa i dalej ulicą wy-
jechać koło Palmiarni robiąc 
w ten sposób razem z rodziną 

pętlę wycieczkową, a następ-
nie wrócić na Podzamcze. 

Z Jeziorka Daisy możemy 
również pojechać żółtym szla-
kiem w przeciwnym kierunku, 
by zacząć zabawę dla bardziej 
zaawansowanych. Szlak wie-

dzie przez Modliszów do Lu-
bachowa. Tutaj nie pozostaje 
nam nic innego, jak wspiąć się 
drogą na zaporę wodną i po-
dziwiać uroki położenia Jezio-
ra Bystrzyckiego u stóp Góry 
Choina, na której wznosi się 
fantastyczny piastowski Za-
mek Grodno. Na rozwidleniu 
dróg skręcamy w lewo w kie-
runku Michałkowej i wzdłuż 
rzeki Młynówki wspinamy 
się do przysiółka Toszowice. 
Poznajecie widoczną przed 
wami górę? Tak, dojeżdżając 
na szczyt wzniesienia widać 
Wielką Sowę. Na skrzyżowa-
niu skręcamy w prawo, by po 
ciężkim podjeździe doświad-
czyć upragnionego malowni-
czego zjazdu do Walimia. W 
centrum miejscowości warto 
odnaleźć żółty szlak, którym 
pniemy się w górę do spotka-
nia ze szlakiem czarnym, aby 
nim przez teren Osówki zje-
chać do Sierpnicy, skąd już bez 
szlaku skręcając w drogę w 
prawo przez Kolce dojedziemy 
do Głuszycy. Niestety z drogi 
nie zobaczymy Kamyków, na 
które również warto się wy-
brać na rowerową wycieczkę. 

Z Głuszycy kierujemy się 
w kierunku Rybnicy Leśnej, 
gdzie przez Kamionkę do-
jeżdżamy do czerwonego 
szlaku, którym w prawo pod 
szczytami obu Kozłów, Wo-
łowca i Dłużyny (z platformą 
widokową) dojedziemy do ul. 
Świdnickiej. Stąd drogą rowe-
rową, kierując się w prawo 
po wyjeździe z lasu wrócimy 
rowerową obwodnicą Wał-
brzycha na Podzamcze. Tak, 
to była ciężka i długa trasa 
wymagająca kondycji. Za to 
widoki i atrakcje na trasie 
wynagrodzą wszystkie trudy 
Najlepiej pokonać ją rowerem 
gravelowym, trekingowym 
lub MTB. Pamiętajcie, że trasę 
można dowolnie skracać i mo-
dyfikować korzystając z map.

Tomasz Czeleń

        UWAGA KONKURS  
To już taka świecka tradycja, że co tydzień zapraszamy was na 

lunch. Oczywiście na nasz koszt. W tym tygodniu możecie wygrać 
smaczny posiłek w Kryształowej – Gospodzie Kuflowej w Świdnicy. 
Możecie tam skosztować dań kuchni czeskiej i poczuć atmosferę 
znanych i lubianych praskich gospód. Co trzeba zrobić, żeby zjeść 
pyszny posiłek? Po pierwsze odpowiedzieć na pytanie konkursowe. 
Zerknij na fotografię. Ruiny jakiego dolnośląskiego zamku przedsta-
wia zdjęcie modelu obok?

Nagrodami dla osób znających poprawną odpowiedź są 3 
zestawy obiadowe do 35 zł każdy. Poprawne odpowiedzi na-
leży wpisać do kuponu, wyciąć i przyjść z nim do restauracji. 
Ale uwaga, każdy z 3 zwycięzców otrzyma tylko jeden zestaw. 
Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z 
gazety w Kryształowej – Gospodzie Kuflowej w Świdnicy 
przy ul. Równej 3 czekają od środy (16 września) do piątku 
(18 września) od godz. 12:00. Oczywiście kto pierwszy, ten 
lepszy. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.wieszco.pl.

MISZMASZ

Rower jest OK

Dla niesamowitej frajdy 
Dziś będzie o trasie, która idealnie nadaje się na całodzienną 
i ambitną rowerową wycieczkę po naszym regionie.
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KUPON
Ruiny jakiego dolnośląskiego zamku 
przedstawia zdjęcie modelu obok?
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Nagroda do odebrania w Kryształowej – Gospodzie 
Kuflowej w Świdnicy przy ul. Równej 3  

 » Zapraszamy w trasę, którą można dowolnie 
skracać i modyfikować korzystając z map
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 6

STREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKI

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
2 - drewniany kłamczuch 
5 - polski kwiat na ranę 
6 - miasto pod ziemią 
8 - oblicz dla mnie za Wrocławiem 
9 - głośne meble 
10 - pilnujący porządku, choć częściowo 
mili, to przyjemni nie byli 

Pionowo:
1 - argumentacja, podzielona 
stawała się miejscem wypoczynku 
2 - słona, szkolna wymówka 
3 - rzeka na straży 
4 - punkt widzenia z mieszkańcem Iranu 
7 - łączą rysia i malarza 
8 - super przestawiona angielska gra

Poziomo:
4 – kompletnie nieudane zamknięcie - klapa
8 – możliwe pytanie do partnera brydżysty, o strasznym 
wyglądzie - maszkara
9 –  często nie lubiana przez pracowników, choć posia-
dająca słuszność - korporacja
11 –  biegun ujemny w polskiej mafii - masa
12 – w telewizorze lub na ścianie z jedynką - obraz
Pionowo:
1 – należąca do dolnych górna kończyna stanowiąca 
cierpienie - udręka
2 – bliźniacze drzewo - klon
3 – bęben dwukrotnie nie tu - tamtam
5 – kontuzja jednokrotnie przed w - uraz
6 – źle odbierane przy stole, choć z pysznymi grzybami 
- mlaskanie
7 – polski, opancerzony, drapieżny ssak - rosomak
10 – wojskowy oddział za bogiem morza - neptun

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

Kocie piękności polecają się do adopcji 
Być może czasem o tym zapominamy, ale w Schronisku dla Zwierząt w Wał-
brzychu nie przebywają tylko psy. Wśród podopiecznych znajdziemy też koty. 
Piękne i tajemnicze i… potrzebujące nowego domu. A że zależy nam na adop-
cjach wszystkich czworonogów, dziś dla odmiany w naszym cotygodniowym 
cyklu wyłącznie kotki i kocury. 

Wiek: 2 miesiące
D a t a  p r z y j ę c i a 
do  s ch ron i ska : 
09.07.2020

Wiek: 3 miesiące
D a t a  p r z y j ę c i a 
do  s ch ron i ska : 
13.07.2020

Wiek: 3 miesiące
Data  pr zy jęc ia 
do schroniska: 
17.06.2020

Wiek: 2 miesiące
Data przyjęcia 
do schroniska: 
06.08.2020

Wiek: 2 miesiące
Data przyjęcia 
do schroniska: 
09.07.2020

Wiek: 3 miesiące
Data przyjęcia 
do schroniska: 
19.06.2020

Wiek: 4 miesiące
Data  pr zy jęc ia 
do schroniska: 
16.08.2020

Wiek: 2 miesiące
Data  pr zy jęc ia 
do schroniska: 
09.07.2020

Wiek: 2 miesiące
Data  pr zy jęc ia 
do schroniska: 
06.08.2020
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ANTOŚ, nr ewidencyjny 91/20

FILUŚ, nr ewidencyjny 102/20

MOLLY, nr ewidencyjny 68/20

BONI, nr ewidencyjny 123/20

KIER, nr ewidencyjny 94/20

MUCHOMOREK, nr ewidencyjny 70/20

ELTON, nr ewidencyjny 135/20

KOKOSZ, nr ewidencyjny 95/20

SIPPI, nr ewidencyjny 125/20
Młoda kotka Sippi to wulkan energii – 
ciągle bawi się i dokazuje, kocha towa-
rzystwo ludzi i innych kotów.

Kolejny młody kocurek, który w ostatnim 
czasie trafił do schroniska. Czy szybko 
znajdzie nowy dom?

Molly bardzo tęskni za ludźmi, do-
maga się zabaw i pieszczot. Pilnie 
szukamy dla niej kochającego, odpo-
wiedzialnego domu.

Antoś to słodki kociak, uwielbia zaba-
wy z ludźmi i z innymi kotami. Szuka-
my dla niego dobrego, kochającego 
domu!

Kotka Boni poleca się do adopcji! Jak na 
młode zwierzę jest ciekawska świata, 
uwielbia figle i zabawy!

Elton to młody kocurek, jest trochę 
nieśmiały, ale po bliższym zapoznaniu 
zaczyna zabawy i wygłupy z ludźmi.

Kocurek Filuś szuka dobrego domu, 
w którym będzie mógł dorosnąć i 
zaznać spokojnego, pełnego miłości 
życia!

Kier to kocurek, dla którego szukamy no-
wych właścicieli. Jest bardzo towarzyski, 
czas spędza na zabawach i figlach.

Ukochany Kokosz jest ciągle w schroni-
sku, ale może uda mu się w końcu zna-
leźć kochających, nowych właścicieli?
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18 - 24 września 2020

piątek
20:00TV Puls

Protektor

Akcja fi lmu rozgrywa się w Śródziemiu 60 
lat przed wydarzeniami znanymi z „Władcy 
Pierścieni”. Hobbit Bilbo Baggins (Martin 
Freeman) to prawdziwy smakosz, domator 
i elegant. Pewnego dnia, za namową zaprzy-
jaźnionego czarodzieja Gandalfa (Ian McKellen), 
postanawia on wziąć udział w wyprawie ma-
jącej na celu odzyskanie Ereboru - utraconego 
królestwa krasnoludów zagarniętego przez 
smoka Smauga. W ryzykownej misji uczestniczy 
także trzynastu krasnoludów pod wodzą 
legendarnego wojownika.

TVP1 fi lm fantasy, Nowa Zelandia, USA, 2012 

Hobbit: Niezwykła podróż21:00

Piątek

TVN

20:00

Sobota

Ambitna i atrakcyjna Lucy Hill (Renée 
Zellweger) jest menedżerem w dużej fi rmie 
w Miami. Kobieta całkowicie poświęciła się 
pracy, a najważniejszym celem w jej życiu są 
kolejne awanse. Licząc na uznanie w fi rmie, 
przyjmuje następne zadanie, ma przeprow-
adzić restrukturyzację podupadającego 
zakładu. Okazuje się, że przedsiębiorstwo 
znajduje się w małej miejscowości w Min-
nesocie. Lucy jedzie na miejsce i wkrótce 
przekonuje się, że znalazła się w zupełnie 
nowym świecie.

Od pamiętnego wieczoru kawalerskiego 
Douga minęły dwa lata. W tym czasie jeden 
z jego kompanów, stomatolog Stu, poznał 
Lauren. Zakochani planują wesele. Na 
życzenie rodziców dziewczyny uroczystość 
ma się odbyć w egzotycznej Tajlandii. 
Przyszły pan młody zaprasza na przyjęcie 
swoich najlepszych kumpli. Mając w pa-
mięci wydarzenia z Las Vegas, nie zamierza 
uczestniczyć w żadnej szalonej imprezie 
przed ślubem. Ulega jednak namowom, 
aby zorganizować kameralne ognisko. 

TVP1 komedia romantyczna, Kanada, USA, 2009 komedia, USA, 2011 

Za jakie grzechyKac Vegas w Bangkoku 22:15

Niedziela

Mirosław (Radosław Pazura) i Radomir (Cezary 
Pazura) cudem ocaleli z katastrofy lotniczej. 
Rozbitkowie trafi ają na bezludna wyspę 
w okolicach Bermudów. Całkowicie różnią się 
poglądami i charakterami, dlatego nie potrafi ą 
dojść do porozumienia. Mirosław uważa się za 
lepszego od swojego towarzysza, który w jego 
odczuciu jest prostakiem i gburem. Odmawia 
z nim współpracy i pomocy w budowie tratwy 
ratunkowej. Zamiast tego oddaje się swojemu 
malkontenctwu, co chwilę wymyśla pretensje 
i drwiny. 

TVP1 spektakl teatralny, Polska, 2020

Trójkąt Bermudzki21:00

Poniedziałek

Druga wojna światowa. Na rozkaz Hitlera 
naziści wywożą z okupowanych terenów 
dzieła sztuki. W zawierusze wojennej los 
takich symboli kultury jak rzeźby Michała 
Anioła czy obrazy Leonarda da Vinci jest nie-
pewny. Część zrabowanych eksponatów ma 
trafi ć do muzeum imienia przywódcy Trzeciej 
Rzeszy. Pozostałe, uznane za bezwartościo-
we przez znawców sztuki o wypaczonych 
gustach, zostaną zniszczone. By pokrzyżować 
plany nazistów, powołana zostaje specjalna 
jednostka agentów. 

POLSAT dramat wojenny, Niemcy, USA, 2014 

Obrońcy skarbów00:10

Wtorek

Nastoletni Woody Deane (Kevin Zegers) 
i Nell Bedworth (Samaire Armstrong), choć 
znają się od dziecka, mieszkają w sąsiedztwie 
i uczęszczają do tych samych szkół, od lat są 
zaprzysięgłymi wrogami. Różni ich niemal 
wszystko. Dziewczyna jest pilną uczennicą 
uwielbiającą Szekspira, a jej marzeniem są 
studia w Yale. Mimo że nie może narzekać na 
brak poczucia humoru i urody, nie radzi sobie 
zbyt dobrze w kontaktach z rówieśnikami, 
a nad spotkania towarzyskie przedkłada 
czytanie książek. 

TVP2 komedia romantyczna, Kanada, USA, 2006

Męsko-damska rzecz22:35

Środa

Od wydarzeń w Tajlandii minęły dwa lata. 
Zakrapiane alkoholem wieczory kawalerskie 
i naprawianie skutków szaleństw nocy 
są już jedynie wspomnieniami. Phil, Stu 
i Doug wiodą dziś szczęśliwe rodzinne 
życie. Jedynym członkiem ekipy, któremu 
twarde stąpanie po ziemi wciąż przychodzi 
z ogromnym trudem, jest Alan. Po śmierci 
ojca przechodzi on załamanie nerwowe 
i jego osobliwe zachowania się nasilają. 
Zdesperowani bliscy proszą o pomoc jego 
dawnych kumpli. 

TVN komedia, USA, 2013

Kac Vegas III00:30

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY TELENOWELA FILM PRZYGODOWY THRILLER DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 18 września

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja, 

2017 
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:35 Misja w Afryce 
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 

kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Odgłosy natury - fi lm 

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 Hobbit: Niezwykła

podróż - fi lm 
przygodowy

23:55 Obserwator - fi lm 
sensacyjny, prod. USA

01:35 SEAL Team - komando 
Foki - serial

04:50 Cafe piosenka 
05:45 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:40 Anna Dymna 

- spotkajmy się 
07:10 Spiszmy się jak 

na rolników przystało! - 
magazyn rolniczy

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

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

dokumentalna TVP 
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 
- telenowela 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:45 Anything goes.
Ale jazda! 
- program rozrywkowy 

22:50 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert 

23:55 Zdrada - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1997, reż. Alan 
J. Pakula, wyk. Harrison 
Ford, Brad Pitt

01:55 Biała hrabina 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, Chiny, USA, 
2005, reż. James Ivory, 
wyk. Natasha Richardson, 
Lynn Redgrave

04:20 Smaki świata 
po polsku - magazyn 

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 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn

20:05 Harry Potter i więzień 
Azkabanu - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2004, reż. 
Alfonso Cuarón, wyk. 
Daniel Radcliff e, Rupert 
Grint, Emma Watson, 
David Thewlis, Michael 
Gambon, Alan Rickman, 
Maggie Smith, Robbie 
Coltrane, Gary Oldman, 
Emma Thompson 

23:10 Ponad bezprawiem 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2012, reż. Oliver Stone, 
wyk. Taylor Kitsch, Blake 
Lively, Aaron Taylor-John-
son, John Travolta, Benicio 
Del Toro

01:55 Kuba Wojewódzki 
02:55 Uwaga! 

- magazyn

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

00:10 Znaki
  - thriller, USA, 2002,

reż. Shyamalan M.Night, 
wyk. Gibson Mel, Phoenix 
Joaquin, Jones Cherry, 
Culkin Rory, Breslin Abigail 

 Graham Hess, były pastor 
po tragicznej śmierci żony 
zaszywa się na farmie 
w Pennsylvanii, razem 
z dziećmi i młodszym 
bratem Merrillem.
 Na jego polu pojawiają 
się dziwne znaki. 

02:35 Diabelskie nasienie
 Samantha wyjeżdża po 

ślubie na miesiąc miodowy 
na Dominikanę.

04:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny 
08:30 Kronos - Judasz - maga-

zyn kulturalno-społeczny 
09:15 Cudze szczęście - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
1997, reż. Mirosław Bork, 
wyk. Danuta Stenka, 
Susanne Luning

11:00 Dom - serial TVP 
12:35 Zawodowcy - fi lm oby-

czajowy, reż. Feridun Erol, 
wyk. Bolesław Płotnicki, 
Witold Dębicki, Maria 
Kowalik, Józef Łodyński, 
Wirgiliusz Gryń, Barbara 
Rachwalska, Czesław Przy-
była, Stafan Paska, Jerzy 
Hutek, Andrzej Jurczak 

13:30 Zakochaj się 
w Polsce - magazyn 

14:20 Wydarzenie aktualne
14:45 Kratka - fi lm TVP, 

reż. Paweł Łoziński, 
wyk. Jerzy Kamas

15:50 Przypis - dramat, 
prod. Izrael, 2011

17:40 Co dalej?
18:00 Rok 2020 
18:30 Informacje kulturalne 
18:50 Jimi Hendrix na festi-

walu w Woodstock 
- koncert, prod. USA

20:00 Wieczór kinomana 
- Wstęp do fi lmu - Frantz 

20:10 Wieczór kinomana 
- Frantz, prod. Niemcy

22:05 Co dalej? - Druga fala 
pandemii 

22:30 45 Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 
Współczesnej 
Warszawska Jesień 
2002

23:35 Gomorra - serial
00:40 Teraz animacje! - Łuska - 

fi lm animowany 

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

07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

10:00 Kobra - oddział 
specjalny
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów
- serial fantasy

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Protektor
21:55 Tokarev: zabójca

z przeszłości
23:55 Wyrok śmierci
02:00 Na wariackich 

apierach 
- serial sensacyjny

03:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Niesamowite!

03:35 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

04:55 Szkoła - obyczajowy
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 
- obyczajowy

16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani 

po uszy - serial 
17:50 Detektywi 

- program kryminalny 
19:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
20:00 Kto odmówi pannie 

młodej? 

21:00 Bridget Jones III
- fi lm komedia, Francja, 
Irlandia, USA, Wielka 
Brytania, Chiny, 2016, 
reż. Sharon Maguire, 
wyk. Renée Zellweger, 
Colin Firth, Patrick 
Dempsey, Jim Broadbent, 
Gemma Jones

23:40 Kochajmy się 
od święta - fi lm 
komedia, USA, 2015, reż. 
Jessie Nelson, wyk. Diane 
Keaton, John Goodman, Ed 
Helms, Amanda Seyfried, 
Alan Arkin, Marisa Tomei, 
Olivia Wilde, Steve Martin, 
Anthony Mackie 

01:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:30 Noc Magii

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) walczy 
ze wszystkimi formami prze-
stępczości w stanie Teksas. 
Pomagają mu w tym inni 
agenci na czele z Jimmym Tri-
vettem oraz pani prokurator 
Alex Cahill Walker. Po dobrze 
wykonanym zadaniu wszyscy 
spotykają się w barze eme-
rytowanego strażnika C.D. 
Parkera (Noble Willingham). 
08:00 Nasz Nowy Dom 

09:00 Sędzia Judy 10:30 Wspa-
niali ludzie 11:00 Pamiętniki 
z wakacji 12:00 STOP Dro-
gówka 13:00 Pamiętniki 
z wakacji 14:00 Wzór 

16:00 Ryzykanci 17:00 Sekrety 
Sąsiadów 18:00 Policjantki 
i Policjanci 20:00 Gwiazdy 
Kabaretu 21:00 Gwiazdy 
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 00:05 
Wstrząsy 02:05 Interwencja 
02:25 Disco Polo Life

12:00 Anioł Pański 12:03 Infor-
macje dnia 12:20 Święty nie 
rodzi się po śmierci 13:30 
Msza Święta 14:30 Petra 
14:55 Słowo Życia 15:00 
Modlitwa w Godzinie Miło-
sierdzia Koronką do Bożego 
Miłosierdzia 15:20 Mocni 
w wierze 15:50 Ma się rozu-
mieć 16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 

16:35 Drogowskaz 16:50 Co 
by było gdyby zwierzęta 
mówiły? Niedźwiedź Wojtek 
17:00 Wyszyński 17:30 
Okiem kamery 17:55 Kartka 
z kalendarza - Powstanie 
Warszawskie 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje dnia 

18:15 Westerplatte Młodych 
19:00 Warto zauważyć... 
19:30 Opowieści Theo 19:45 
Modlitwa z telefonicznym 
udziałem dzieci 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 Śladami historii 21:00 
Apel Jasnogórski 
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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 
08:40 Pełnosprawni 

- magazyn
09:10 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
10:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Przybywa jeździec 

- dramat, prod. USA, 1978, 
reż. Alan Pakula

13:15 Fascynujący świat 
- Przyszłość lotnictwa 
cywilnego - fi lm 

14:15 Z pamięci

14:25 Okrasa łamie 
przepisy 
- magazyn kulinarny 

15:05 Ludzie i bogowie 
15:55 Rolnik szuka żony seria 

- reality show 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
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 - Sicario 

- dramat, prod. USA, 2015
23:40 Knockout Boxing Night 

w Tarnowie
00:40 Hobbit: Niezwykła 

podróż - fi lm przygodowy
03:35 Jaka to melodia? 
04:25 Z pamięci 

05:50 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP 

06:50 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

07:40 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:05 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:20 Rodzinny ekspres 
- Komunia w rodzinach 
patchworkowych 

11:50 Anything goes. 
Ale jazda! 

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

Eurowizja Junior 
2020

16:25 Przyjaciele na zawsze
17:20 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
17:50 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę

18:00 Panorama 
- program informacyjny
prod. Polska

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

- Humor - program 
rozrywkowy 

21:15 The Voice of Poland 
23:30 Muzyka, Taniec, Zaba-

wa - koncert 
00:35 Czas zapłaty

- fi lm fabularny, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2013, reż. Eran 
Creevy, wyk. James 
McAvoy, Mark Strong

02:20 Świat to za mało 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Wielka Bryta-
nia, 1999

04:30 Zakończenie dnia

04:55 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Niezwykłe Stany 

Prokopa 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, Polska 
13:20 MasterChef
14:55 Top Model
16:25 House Hunters 

- Poszukiwacze domów 
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 w Bangkoku 

- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Todd Philips, wyk. 
Bradley Cooper, Ed Helms, 
Zach Galifi anakis, Justin 
Bartha, Ken Jeong 

22:10 Ted - fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Seth 
MacFarlane, wyk. Mark 
Wahlberg, Mila Kunis, Seth 
MacFarlane, Joel McHale, 
Giovanni Ribisi 

 John ma 35 lat i chce się 
wreszcie ustatkować. 
Cały czas na złą drogę 
sprowadza go jednak jego 
pluszowy miś, który ożył 
dzięki wypowiedzianemu 
w dzieciństwie życzeniu.

00:35 Ouija 
- fi lm horror, 
USA, Japonia, 2014, 
reż. Stiles White, 
wyk. Olivia Cooke, Ana 
Coto, Daren Kagasoff , 
Bianca A. Santos 

02:25 Uwaga! 
- magazyn prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:30 Mój brat niedźwiedź
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty Dom 

- Biedny Dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:40 Rolnicy - Tak się żyje 

u nas na wsi
14:40 Budowlańcy
15:40 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Kogel - Mogel
 - komedia, Polska, 1988, 

reż. Roman Załuski, wyk. 
Błęcka-Kolska Grażyna, 
Kasprzyk Ewa, Lorentow-
icz Małgorzata, Łaniewska 
Katarzyna

22:15 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:30 Zakon
 - fi lm przygodowy 
 W XI wieku, w czasach 

krucjat, fl amandzki rycerz 
przeżył w Jerozolimie ob-
jawienie, które odmieniło 
jego życie i dało początek 
nowej sekcie religijnej. 
Swoje widzenia opisał 
w księdze Fazar. Ostatni 
rozdział księgi zaginął. Mi-
jają wieki rękopis trafi a w 
ręce znanego archeologa, 
Oscara Cafmeyera. Jego 
syn Rudy podczas wizyty 
u ojca widzi ów zaginiony 
rozdział. Wkrótce Oscar 
wyjeżdża do Izraela i tam 
zanika bez śladu. 

02:30 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska

07:00 Młodym być - koncert 
08:05 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
08:35 Od ucha do ucha - serial 
10:35 Serialowa nostalgia 

- Droga - serial 
11:45 Przekładaniec - kome-

dia, prod. Polska, 1968, 
reż. Andrzej Wajda, wyk. 
Bogumił Kobiela, Ryszard 
Filipski, Tadeusz Pluciński, 
Anna Prucnal, Jerzy Zelnik, 
Piotr Wysocki 

12:20 Urodzeni artyści 
- cykl reportaży 

13:00 Obraz - fi lm animowany, 
prod. Belgia, Francja

14:30 Tego się nie wytnie
- program rozrywkowy 

15:55 Retro kino - Moja noc u 
Maud - fi lm obyczajowy, 
prod. Francja, 1969

17:55 Tamte lata, tamte dni 
- Krzysztof Zanussi 

18:30 Informacje kulturalne 
18:55 Scena muzyczna

20:00 Bilet do kina 
- Capote
- fi lm biografi czny, 
prod. USA, 2005, reż. Ben-
nett Miller, wyk. Phillip 
Seymour Hoff man

22:05 Jimi Hendrix: Hear 
My Train A Comin’
- fi lm dokumentalny

23:45 Seans kultowy - Dzikie 
anioły - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1966, reż. 
Roger Corman, wyk. Diane 
Lade, Peter Bogdanovitch, 
Bruce Dern 

01:15 Arena 
01:19 55 miliardów 
01:20 Wymiana poglądów
01:25 Lamus - fi lm animowany 
01:30 Ogrodnik - serial 
01:34 Nie pchać się, proszę 

- fi lm dokumentalny 

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

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, 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: Furia

22:40 9. kompania
Młodzi radzieccy 
żołnierze wyruszają na 
misję do Afganistanu. 
Ataki tamtejszych 
partyzantów mocno przer-
zedzają ich szeregi.

01:15 Wojna Harta
Gdy w obozie jenieckim 
zostaje zamordowany 
jeden z ofi cerów, 
władze organizują sąd 
wojskowy.

03:55 Na wariackich 
papierach 
- serial sensacyjny

04:50 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

05:35 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 25 lat niewinności. 

Sprawa Tomka 
Komendy - kulisy fi lmu

08:40 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:40 Hotel Paradise 
12:40 Zakochani 

po uszy - serial 
13:50 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, Kristen Wiig 

15:50 RRRrrrr!!! - fi lm komedia, 
Francja, 2004, reż. Alain 
Chabat, wyk. Gerard 
Dépardieu, Maurice 
Barthelemy, Pef Martin 
Laval, Marina Fois

17:55 Minionki rozrabiają 
- fi lm komedia, USA

20:00 Saga Zmierzch: 
Przed świtem Część I
- fi lm horror, USA, 2011, 
reż. Bill Condon, wyk. 
Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner 

22:30 Kilerów 2-óch 
- fi lm komedia, Polska, 
1999, reż. Juliusz Machul-
ski, wyk. Cezary Pazura, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Janusz RewińskiJan 
Englert, Jerzy Stuhr, 
Katarzyna Figura, Jolanta 
Fraszyńska 

01:00 Sąsiedzi 
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. Nicholas Stoller, wyk. 
Seth Rogen, Zac Efron, 
Rose Byrne, Christopher 
Mintz-Plasse

03:00 Noc Magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Kudłaty i Scooby Doo 
na tropie 06:35 Szczenięce 
lata Toma i Jerry’ego 

07:00 Ryzykanci 09:00 
Galileo 11:00 Merlin i księga 
bestii Arkadian, wraz z całą 
menażerią bestii ze swej ma-
gicznej księgi, przejmuje we 
władanie Camelot. Avlynn 
prosi Merlina o pomoc. Sama 
będzie musiała znaleźć 
święty miecz Excalibur, który 
pomoże jej poprowadzić 
grupę rycerzy do walki 
z Arkadianem.

13:00 STOP Drogówka 
- magazyn prod. Polska 
14:00 Policjantki i Policjanci 
19:00 Galileo 20:00 Święty 
21:00 Wspaniali ludzie 
21:30 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
23:40 Baba Jaga. 01:40 
Śmierć na 1000 sposobów 
02:05 STOP Drogówka 03:05 
Interwencja 

10:20 Święty na każdy dzień 
10:25 Śladami historii 10:35 
Polski Punkt Widzenia 11:00 
Kropelka radości 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć... 
12:50 Porady Medyczne 
Bonifratrów 13:20 Ocalić 
od zapomnienia 

13:30 Msza Święta 14:30 Prze-
gląd Katolickiego Tygodnika 
„Niedziela” 14:35 Apokryfy 
15:30 Wierzę w Boga 16:00 
Informacje dnia 16:10 
Zakazane Piosenki 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 ks. bp. Antoniego 
Długosza 19:45 Modlitwa 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Śladami 
historii 21:00 Apel 
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niedziela 20 września

04:40 Klan - telenowela TVP 
06:00 Słownik polsko@polski
06:25 Wojsko - polskie.pl 
06:55 Słowo na niedzielę 
07:00 Transmisja Mszy 

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

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

Dyzmy - serial TVP 
11:00 Stulecie Winnych 

- serial TVP 
11:50 Między ziemią

a niebem 
12:00 Anioł Pański, prod. 

Watykan, Polska, 2020 
12:15 Między ziemią 

a niebem 
12:30 Rwanda 2020. Misje

na wzgórzach
13:00 Dożynki Prezydenckie
14:15 Z pamięci
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 kryminalny 
prod. TVP 

18:30 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

19:30 Wiadomości 
20:15 Ludzie i bogowie 

- serial, reż. Bodo Kox
21:15 Rolnik szuka żony seria 

- reality show 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Za jakie grzechy 
- komedia, prod. Kanada

24:00 Sicario - dramat
02:10 Lina - dramat 
03:50 Jaka to melodia? 

05:15 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

06:50 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP 

07:40 Spiszmy się jak na 
rolników przystało!
- magazyn rolniczy

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:05 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:15 Smaki świata po polsku 
- magazyn 

11:45 The Voice of Poland 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces. 

Eurowizja Junior 2020
16:15 Przyjaciele na zawsze 

- program rozrywkowy 
17:05 Jutro należy do nas 

- serial, prod. Francja
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Na dobre i na złe 

19:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

20:00 Czas zapłaty 
- fi lm fabularny, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2013, reż. Eran 
Creevy, wyk. James 
McAvoy, Mark Strong, 
David Morrissey

21:50 Kino bez granic 
- Chłopiec w pasiastej 
piżamie 
- dramat wojenny, 
prod. USA, 2008, reż. 
Mark Herman, wyk. Vera 
Farmiga, Asa Butterfi eld

23:35 Summer Night - koncert 
Schoenbrunn 2020 - 
koncert, prod. Austria

01:15 Ukryte zamiary
02:55 Jasne błękitne okna

- dramat, prod. Polska

04:55 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Co za tydzień 

- magazyn 
12:10 Usta Usta - serial 
13:10 25 lat niewinności. 

Sprawa Tomka 
Komendy - kulisy fi lmu

13:45 Gremliny II 
- fi lm S-F, USA, 1990, 
reż. Joe Dante, wyk. Zach 
Galligan, Phoebe Cates, 
John Glover

16:00 Harry Potter i więzień 
Azkabanu - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2004, reż. 
Alfonso Cuarón, wyk. 
Daniel Radcliff e 

19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! 

- magazyn

20:00 MasterChef
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Usta Usta - serial 
22:30 Gang Story 

- fi lm sensacyjny, 
Francja, 2011, reż. Olivier 
Marchal, wyk. Tcheky Kar-
yo, Gérard Lanvin, Daniel 
Duval, Lionnel Astier 
Podstarzały gangster 
wiedzie spokojne życie, 
do momentu kiedy jego 
stary przyjaciel z bandy 
wychodzi na wolność.

00:35 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

01:40 Uwaga!
- magazyn

02:00 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:35 Dzwonnik 
z Notre Dame

 Victor, Hugo i Laverne 
zachęcają Quasimodo 
do opuszczenia wieży. 

09:35 Mulan
 W niewielkiej wiosce mło-

da dziewczyna imieniem 
Mulan przygotowuje się 
do zamążpójścia. Spotka-
nie ze swatką kończy się 
katastrofą z powodu jej 
niesfornego świerszcza. 

11:30 Jak wytresować 
smoka 2

 Pięć lat po tym, jak 
Czkawka udowodnił 
mieszkańcom Berk, 
że ze smokami można żyć 
w zgodzie, na wyspie 
panuje pokój. 

13:40 Ninja Warrior Polska
15:40 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo

17:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo 

- Klinika Skeczów 
Męczących

22:10 Love Island. 
Wyspa miłości

23:10 Krokodyl Dundee
 Michael J. Dundee, łowca 

krokodyl z australijskiego 
buszu, przybywa do 
Nowego Jorku, gdzie 
opiekuje się nim dzien-
nikarka Sue Charlton.

01:30 Stare wygi
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

06:50 Myśli na ten czas 
- o. Paweł Kozacki

07:00 Liturgia prawosławna z 
cerkwi w Przemkowie - 
transmisja

08:25 Od ucha do ucha
- Niezapomniany 
Leonard Bernstein

09:35 Od ucha do ucha 
- Karnawał Zwierząt 
- fi lm animowany

10:15 Angielskie śniadanie 
- Czarna żmija - serial, 
prod. Wielka Brytania

11:40 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny 

12:10 Helix - fi lm animowany, 
prod. Węgry, 2018 

12:25 Świadek oskarżenia
- dramat, prod. USA

14:20 Zaginione Skarby 
14:40 Duo - Haydn i Mozart

- koncert
16:50 Informacje kulturalne 
17:15 Niedziela z... 

Teatrem TVP 

20:00 Bez lęku - dramat, 
prod. USA, 1993

22:05 Trzeci punkt 
widzenia - program 
publicystyczny 

22:35 Wściekły Byk - dramat, 
prod. USA, 1980, reż. Mar-
tin Scorsese, wyk. Robert 
De Niro, Cathy Moriarty, 
Joe Pesci, Frank Vincent, 
Theresa Saldana 

00:50 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

01:15 Teraz animacje! - Łuska 
- fi lm animowany 

01:20 Teraz animacje! - Nocny 
Portier - fi lm animowany 

01:25 Teraz animacje! 
- Zeszyt - animowany 

01:30 Teraz animacje! 
- Spacer z psem 
- fi lm animowany

06:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

09:55 Żandarm i kosmici
 Żandarmi z Saint-

Tropez wpadają na trop 
kosmitów, którzy potrafi ą 
przybierać postać dowol-
nej osoby.

11:45 Pamiętnik księżniczki
14:00 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: 
O soli cenniejszej 
niż złoto

15:10 Kraina jutra
 Rozczarowany życiem 

Frank oraz inteligentna 
nastolatka Casey wyrusza-
ją na niebezpieczną 
misję, której celem jest od-
krycie tajemnicy miejsca 
zagubionego w czasie 
i przestrzeni.

18:00 Czarownica
20:00 Niedziela z gwiazdami: 

Ocean ognia
22:25 Łzy słońca

01:00 Blair Witch
- horror
prod. USA
James wraz z przyjaciółmi 
wyrusza do upiornego 
lasu, aby odkryć prawdę
o zniknięciu swojej 
siostry.

02:50 Na wariackich 
papierach 
- serial sensacyjny

03:45 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:35 Z archiwum 
policji - serial 
dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny
prod. USA

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
10:05 Hotel Paradise 
12:05 Zakochani 

po uszy - serial 
13:05 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
14:05 Kto odmówi pannie 

młodej? - program 
15:05 Minionki rozrabiają - 

fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Pierre Coffi  n, Chris 
Renaud, wyk. Steve Carell, 
Kristen Wiig, Benjamin 
Bratt, Miranda Cosgrove 

17:10 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, Oscar Isaac

20:00 Wonder Woman 
- fi lm przygodowy, 
USA, Chiny, Hong Kong, 
2017, reż. Patty Jenkins, 
wyk. Gal Gadot, Chris Pine, 
Connie Nielsen, Robin 
Wright, Danny Huston, 
David 
Thewlis 

23:00 Bridget Jones III 
- fi lm komedia, 
Francja, Irlandia, 
USA, Wielka Brytania, 
Chiny, 2016, reż. Sharon 
Maguire, wyk. Renée 
Zellweger, Colin Firth, 
Patrick Dempsey, Jim 
Broadbent, Gemma Jones, 
Emma Thompson 

01:35 Druga strona
medalu - talk show 

02:45 Noc Magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:30 Ryzykanci 08:35 
Poszukiwacze świętej 
włóczni Dyrektor muzeum, 
profesor Bachmann, nagle 
znika. Jedyny ślad jaki po nim 
pozostał, to e-mail, który 
dostała kuratorka muzeum, 
Katharina. 

11:00 Galileo 12:05 Wspaniali 
ludzie 12:35 Gwiazdy Kaba-
retu 13:35 Wspaniali ludzie 
14:10 Prawdziwa historia 
16:55 Centralne biuro 
uwodzenia 19:00 Galileo 

20:00 Święty 21:00 Wstrząsy 
- komedia. Akcja rozgrywa 
się w małym miasteczku, 
które nawiedzają dziwaczne 
stwory, prawdopodobnie po-
rywające ludzi. Ukrywają się 
pod ziemią, skąd wyłaniają 
się niespodziewanie. 23:00 
Węzeł śmierci 01:25 Śmierć 
na talerzu 02:25 Disco Polo 
Life 03:25 TOP 10 Lista Prze-
bojów 05:30 Telezakupy

10:40 Cuda Jezusa 11:30 
Przyjaciele i bohaterowie 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
Świętym Franciszkiem 12:20 
Wieś - to też Polska 13:30 
Papież Polak do Rodaków 
14:30 Brat naszego Boga 
15:45 Biegnę całym swoim 
sercem 

16:00 Informacje dnia 16:10 
Koncert życzeń 17:00 
Zostań Żołnierzem RP 17:15 
100 cudownych miejsc na 
świecie. Pekin, Zakazane 
Miasto, Chiny 17:25 Święty 
na każdy dzień 

17:30 Okiem kamery 17:55 
Kartka z kalendarza 18:00 
Koncert Jednego Serca Jed-
nego Ducha 20:20 Różaniec 
20:50 Śladami historii 21:00 
Apel Jasnogórski 21:20 
Informacje dnia 21:40 Retro-
spekcja 21:45 Santkuarium 
Maryi Matki Słowa w Kibeho 
w Rwandzie 22:40 Mama 
Limma
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05:10 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

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 

07:30 Okiem Wiary - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:15 Leśniczówka 
09:40 Ta jedyna - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:55 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody 

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 

- Trójkąt Bermudzki
22:25 Świat bez fi kcji
23:50 Warto rozmawiać 
00:50 Za jakie grzechy 
02:30 Podwójna tożsamość 

- fi lm sensacyjny

04:55 Cafe piosenka
- talk-show 

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

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 

11:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

12:25 Koło fortuny 
- teleturniej 

13:00 Va Banque - teleturniej 
13:30 Uzdrowisko - telenowela 

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

- magazyn medyczny 

15:00 Koło Fortuny 
- teleturniej 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 

- teleturniej 
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque 

- teleturniej 
19:00 Uzdrowisko 
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Kulisy serialu 

„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 O mnie się nie martw 
22:50 Deep State: tajny układ
23:55 Paterson 
02:00 Warto kochać - serial 
02:55 Chłopiec w pasiastej 

piżamie - 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 

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Projekt Lady 
22:30 47 roninów 

- fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania, 
USA, Węgry, Japonia, 
2013, reż. Carl Rinsch, 
wyk. Keanu Reeves, Hi-
royuki Sanada, Tadanobu 
Asano, Rinko Kikuchi, 
Ko Shibasaki, Cary-Hi-
royuki Tagawa 

01:00 Chyłka-Kasacja
- serial, Polska 

02:00 Co za tydzień 
02:35 Zabójcza broń

- serial, USA
03:35 Uwaga! - magazyn
03:55 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 MEGA HIT - Transporter
 Frank, były komandos, 

żyje z bycia kierowcą, 
który działa na usługi 
przestępców i przewozi 
tajemnicze przesyłki. 

22:05 Love Island. Wyspa 
miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska

23:10 Zdrady
00:25 Zastępca 

- thriller 
 Jean-Claude Van Dammem 

w roli głównej. Jest byłym 
żołnierzem oddziałów 
specjalnych. Walczył 
w obronie interesów 
Stanów Zjednoczonych 
USA dosłownie wszędzie. 
Lecz gdy przybywa objąć 
nową placówkę
we wstrząsanym 
niepokojami kraju Europy 
Wschodniej, Komandor 
trafi a w sam środek 
krwawego chaosu. 

02:10 Magik z Nowego Jorku

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Tego się nie wytnie 

- program rozrywkowy 
09:55 Reżyserzy 

- cykl dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania

11:00 Dom - serial TVP 
12:30 Kratka - fi lm TVP,

reż. Paweł Łoziński, 
wyk. Jerzy Kamas, Michał 
Michalak, Jadwiga 
Bukowska, JOlanta 
Czaplińska, Jerzy Dominik 

13:30 Dzika muzyka - Kujawska 
Atlantyda - magazyn 

14:00 Niedziela z...
Teatrem TVP 

14:50 Słodkie oczy - fi lm TVP, 
reż. Juliusz Janicki,
wyk. Witold Pyrkosz

16:05 Prawo Archimedesa 
- fi lm TVP 

17:30 Rok 2020 
17:55 Trzeci punkt widzenia 
18:30 Informacje kulturalne

19:00 Anna Karenina
- serial kostiumowy,
prod. Rosja

20:00 Panorama kina
polskiego - Excentrycy

22:00 Kronos - Chaos - magazyn 
kulturalno-społeczny 

22:40 Scena muzyczna TVP 
Kultura 

23:45 Żelazna klasyka 
- Sieć - dramat, prod. USA, 
1976, reż. Sidney Lumet, 
wyk. Peter Finch, William 
Holden, Faye Dunaway 

01:45 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

02:10 Bez lęku - dramat
04:10 Tamte lata, tamte dni

- Krzysztof Zanussi
04:35 Oczy uroczne - fi lm 
05:20 Teledyski
05:30 Afi sz kulturalny

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 - serial 
sensacyjny

12:00 Zaklinaczka duchów 
- serial fantasy

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Czarownica
Zdrada, której doświad-
czyła Diabolina, zmienia 
jej czyste serce w kamień. 
Żądna zemsty rzuca 
klątwę na Aurorę - nowo 
narodzoną córkę króla 
wrogiego królestwa.

21:55 Ocean ognia
00:20 Krzyk 2
03:00 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny

03:55 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

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

obyczajowy, Polska 
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- obyczajowy
16:50 Szpital - program 

obyczajowy 
17:55 Detektywi 

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

po uszy - serial 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Pieniądze 
to nie wszystko 
- fi lm komedia, Polska, 
2001, reż. Juliusz Machul-
ski, wyk. Marek Kondrat, 
Stanisława Celińska, 
Sylwester Maciejewski, 
Cezary Kosiński, Hanna 
Mikuć, Magdalena Wójcik, 
Andrzej Chyra, Tomasz 
Sapryk 

23:15 Saga Zmierzch: 
Przed świtem 
Część I - fi lm horror, 
USA, 2011, reż. Bill Con-
don, wyk. Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, 
Taylor Lautner 

01:40 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:45 Noc Magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) walczy 
ze wszystkimi formami prze-
stępczości w stanie Teksas. 
Pomagają mu w tym inni 
agenci na czele z Jimmym 
Trivettem (Clarence Gilyard 
Jr.) oraz pani prokurator Alex 
Cahill Walker (Sheree J. Wil-
son). Po dobrze wykonanym 
zadaniu wszyscy spotykają 
się w barze emerytowanego 
strażnika C.D. Parkera. 

08:00 Nasz Nowy Dom 09:00 
Sędzia Judy 10:30 Święty 
11:00 Pamiętniki z wakacji 
12:00 STOP Drogówka 13:00 
Pamiętniki z wakacji 14:00 
Wzór 16:00 Ryzykanci 

17:00 Sekrety Sąsiadów 18:00 
Policjantki i Policjanci 20:00 
Święty 20:30 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny - serial 
kryminalny 21:40 Siódemka 
wspaniałych 23:40 Śmierć na 
1000 sposobów 

10:00 Informacje dnia 10:15 
Rozmowy niedokończone 
11:25 Śladami historii 11:35 
Przyroda w Obiektywie 
11:45 100 cudownych miejsc 
na świecie. USA: Statua 
Wolności 11:55 Święty na 
każdy dzień 

12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Jezus 
12:50 Galilejczyk 13:20 100 
cudownych miejsc na świecie 
13:30 Msza Święta 14:30 
Oratorium średniowieczne 
15:50 Ma się rozumieć 

16:00 Informacje dnia 16:10 
Sanktuaria polskie 16:30 
Zew natury 16:55 Świadko-
wie 17:30 Spotkanie Rodziny 
Radia Maryja w Sanktuarium 
MB Saletyńskiej 19:25 Kart-
ka z kalendarza - Powstanie 
Warszawskie 19:30 Opo-
wieści Starego Testamentu 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Śladami 
historii 21:00 Apel
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06:50 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

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

rolników przystało!
08:40 Korona królów 
09:15 Leśniczówka
09:40 Ta jedyna - serial 
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 Greckokatolickie 

uroczystości 
odpustowe 

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

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka 
21:00 Motel Polska 
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:00 Ocaleni - reality show 
00:05 Chinatown - fi lm sensa-

cyjny, prod. USA, 1974
02:25 Muszę cię mieć 
04:05 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 

04:55 Cafe piosenka
- talk-show 

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

06:45 Otwarte umysły, 
otwarte serca - reportaż 

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

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
- magazyn rolniczy

11:20 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

12:25 Koło fortuny 
- teleturniej 

13:00 Va Banque - teleturniej 
13:30 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 
17:15 Więzień miłości 
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Uzdrowisko 
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Kulisy serialu „M jak 

miłość” 
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 Czerwona królowa 
23:00 Lubię patrzeć jak 

wschodzi słońce - fi lm 
24:00 O mnie się nie martw
00:55 Rodzinka.pl - serial 
01:30 Paradoks - serial 
02:15 Paterson 

- komediodramat
04:20 Potentat

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:35 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 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
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 

reporterów 
00:05 36,6 - obyczajowy 

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 Ninja Warrior 

Polska
22:10 Love Island. 

Wyspa miłości
- program rozrywkowy

23:10 Zdrady

00:10 Obrońcy skarbów
 Zainspirowany 

prawdziwymi zdarzeniami 
i największymi poszuki-
waniami skarbów 
w historii, trzymający
w napięciu, pełen 
akcji fi lm jest znakomitym 
popisem gry aktorskiej 
takich sław, jak George 
Clooney, Matt Damon, 
Bill Murray, John 
Goodman i Cate Blanchet. 

02:45 Wszystko się wali
 Peter, rozwiedziony 

prawnik, umawia 
się przez Internet z piękną 
i inteligentną prawniczką. 

04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:30 Film dokumentalny
09:30 Prawo Archimedesa 

- fi lm TVP, reż. Mariusz 
Walter, wyk. Jan Gałązka, 
Alicja Wyszyńska, Wiesław 
Drzewicz, Józef Kalita, 
Jarosław Kopaczewski, 
Bohdan 
Tomaszewski, Mieczysław 
Waśkowski 

11:00 Dom - Przed miłością nie 
uciekniesz - serial TVP 

12:35 Autor wychodzi 
- fi lm TVP, reż. Dominika 
Montean, wyk. Kamilla 
Baar, Olgierd Łukaszewicz, 
Marcin Bosak, Jan Nowicki, 
Tadeusz Bradecki

13:30 Tego się nie wytnie 
- program rozrywkowy 

14:55 List - fi lm TVP, reż. Denijal 
Hasanovic, wyk. Aldin 
Bakal, Boro Stjepanovic, 
Zaim Muzaferija

16:00 Wakacje z Madonną
- fi lm obyczajowy

17:30 Co dalej? - program 
publicystyczny 

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

18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

18:55 Anna Karenina - serial 
20:00 Staatsoper Unter den 

Linden - Król Artur 
23:05 Lekkie obyczaje - Mów 

mi Vincent - komedia
00:55 Co dalej? - program 

publicystyczny 
01:15 Informacje kulturalne 
01:35 Młoda Polska - Techno 
02:05 Panorama

kina polskiego
03:55 Kino nocne - Gabinet 

doktora Caligari - horror

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

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

10:00 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

12:00 Zaklinaczka duchów 
- serial fantasy

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 Wściekle szybcy
- fi lm sensacyjny

22:00 Gorący pościg
Mało ogarnięta 
policjantka musi eskor-
tować świadka koronnego 
do sądu. Po drodze mają 
mnóstwo przygód.

23:50 Linia ryzyka
01:40 Wichry namiętności
04:10 Na wariackich 

papierach
- serial sensacyjny

05:05 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango telezakupy 
07:30 Przepis na życie - serial 
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 - obyczajowy
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani 

po uszy - serial 
17:50 Detektywi - program 

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

 po uszy - serial 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Zabójcza broń
- fi lm sensacyjny, USA, 
1987, reż. Richard Donner, 
wyk. Mel Gibson
Dwóch detektywów, 
szalony Martin Riggs 
i doświadczony 
Roger Murtaugh, zostaje 
partnerami. W pierwszej 
wspólnej sprawie badają 
okoliczności tajemniczego 
samobójstwa młodej 
kobiety.

23:20 Szczęki
- fi lm sensacyjny,
 USA, 1975, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Roy Schei-
der, Robert Shaw, Richard 
Dreyfuss, Lorraine Gary

02:00 Druga strona 
medalu 
- talk show 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) jest 
jednym z najlepszych 
Strażników Texasu. Ma dosyć 
„ostre” metody zwalczania 
przestępców. 08:00 Nasz 
Nowy Dom 09:00 Sędzia Judy 

10:30 Święty 11:00 Pamiętniki 
z wakacji 12:00 STOP Dro-
gówka 13:00 Pamiętniki 
z wakacji 14:00 Wzór 16:00 
Ryzykanci 17:00 Sekrety 
Sąsiadów 18:00 Policjantki 
i Policjanci Policjanci z dwóch 
komend codziennie interwe-
niują, począwszy od pijackich 
melin, a skończywszy na 
domowych kłótniach. 

20:00 Święty 20:30 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 
21:40 Naznaczony Josh i Re-
nai wraz z trójką dzieci two-
rzą szczęśliwą rodzinę.23:50 
Śmierć na 1000 sposobów 
00:20 Spadkobiercy 01:20 
Śmierć na 1000 sposobów 

11:45 Historia i architektura 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 
Sanktuaria polskie 12:40 
Nieoczekiwana podróż

13:20 100 cudownych miejsc na 
świecie 13:30 Msza Święta 
14:30 Wielcy i mali 15:40 
100 cudownych miejsc 15:50 
Ma się rozumieć 16:00 In-
formacje dnia 16:10 Jestem 
mamą 16:30 Kalejdoskop 
Młodych 16:50 100 cu-
downych miejsc na świecie. 
Wyspa Nosy Be, Madagaskar 
17:00 Z nami bezpiecznie 
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 
niedokończone19:25 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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05:10 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

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

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

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

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

08:45 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP 

09:20 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 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

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

15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan 

- telenowela TVP 
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Podwójna tożsamość 

- fi lm sensacyjny
22:45 Historia bez tajemnic 

- Oprawcy z Katynia
23:50 Ludzie i bogowie 
00:45 Muszę cię mieć - fi lm

05:20 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:45 Pożyteczni.pl 

- magazyn 
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:50 Barwy szczęścia - serial 
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej 
13:30 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 

17:15 Więzień miłości
- serial obyczajowy

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 

fabularyzowany TVP 
22:35 Kino relaks 

- Męsko-damska rzecz 
- fi lm fabularny

00:25 Doktor Foster - serial
01:30 Moja własna wojna 

- fi lm dokumentalny

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango 

- telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Misja ratunkowa

- 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
- program kulinarny
prod. Polska

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Top Model
23:00 Nagi instynkt

- fi lm sensacyjny, 
USA, 1992, reż. Paul 
Verhoeven, wyk. Michael 
Douglas, Sharon Stone, 
George Dzundza, Jeanne 
Tripplehorn, Denis Arndt 

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

00:25 Zoolander
 Derek, zdobywca

tytułu Modela Roku, 
zostaje zdetronizowany 
przez Hansela znienaw-
idzonego, młodszego 
rywala. Derek porzuca 
Nowy Jork i wraca do 
rodzinnego miasteczka, 
gdzie zostaje górnikiem. 
Niestety, praca w kopalni 
jest pomyłką. Delikatne 
dłonie nie są przyzwycza-
jone do ciężkiego kilofa. 
Co gorsza, nowi koledzy 
coraz trudniej znoszą 
jego, dziwne ich zdaniem, 
poczucie humoru. 

02:10 Fałszywy senator
04:25 Kabaretowa 

Ekstraklasa
- program rozrywkowy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:30 Niedziela z...
09:25 Wakacje z Madonną 

- fi lm obyczajowy
11:00 Dom - serial TVP 
12:35 Trójka do wzięcia

- fi lm krótkometrażowy, 
reż. Bartek Konopka, wyk. 
Klaudia Barcik, Małgorzata 
Hajewska-Krzyssztofi k, 
Krzysztof Czeczot, Michał 
Włodarczyk, Marek 
Kasprzyk, Violtetta Arlak, 
Łukasz Mechanicki

13:30 Urszula Broll - reportaż z 
wystawy - reportaż 

13:45 Którędy po sztukę
13:55 Tamte lata, tamte 

dni - Krzysztof Zanussi
14:30 Czy jest tu panna na 

wydaniu? - fi lm TVP,
reż. Janusz Kondratiuk, 
wyk. Roman Kłosowski, 
Jan Wrona, Beata 
Andrzejewsk

15:50 Jeszcze nie wieczór 
- fi lm obyczajowy

17:40 Co dalej? - program 
publicystyczny 

18:05 Urodzeni artyści 
18:30 Informacje 

kulturalne
- informator kulturalny 

19:00 Anna Karenina - serial 
20:00 Na wschód od Holly-

wood - Zimowi bracia 
- dramat

21:40 Więcej niż fi kcja 
- Moje pokolenie

23:10 Co dalej? - program 
publicystyczny 

23:30 The Marcus King Band 
00:40 Informacje kulturalne 
01:05 Lekkie obyczaje - Mów 

mi Vincent - komedia 
02:50 Kino nocne - Wesołych 

świąt pułkowniku

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Kobra - oddział 
specjalny
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
 serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Polowanie na łowcę
Gdy młoda prostytutka 
ucieka z rąk seryjnego 
mordercy, detektyw 
Jack Halcombe robi 
wszystko, by złapać
 zabójcę i doprowadzić 
go przed wymiar 
sprawiedliwości.

22:00 Protektor
Były nowojorski gliniarz 
ratuje małą dziewczynkę 
z rąk gangsterów, którzy 
zmienili jego życie w 
koszmar.

23:55 Asy bez kasy
01:55 Charlie St. Cloud
03:55 Na wariackich

papierach
- serial sensacyjny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango 

telezakupy 
07:30 Wiza na miłość 3
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 - obyczajowy
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani 

po uszy - serial 
17:50 Detektywi 

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

- serial 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Apollo 13 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1995, reż. Ron How-
ard, wyk. Tom Hanks, Bill 
Paxton, Kevin Bacon, Gary 
Sinise, Ed Harris, Kathleen 
Quinlan 

23:55 Detoks 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2002, reż. Jim 
Gillespie, wyk. Sylvester 
Stallone, Kris Kristof-
ferson, Tom Berenger, 
Jeff rey Wright, Robert 
Patrick, Charles S. Dutton, 
Dina Meyer, Sean Patrick 
Flanery 

01:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:30 Noc Magii
- program ezoteryczny
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06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Sędzia Judy 10:30 Święty 
11:00 Pamiętniki z wakacji 
12:00 STOP Drogówka 13:00 
Pamiętniki z wakacji 14:00 
Wzór

16:00 Ryzykanci 17:00 Sekrety 
Sąsiadów 18:00 Policjantki 
i Policjanci Policjanci z dwóch 
komend codziennie interwe-
niują, począwszy od pijackich 
melin, a skończywszy na 
domowych kłótniach. 

20:00 Święty 20:30 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny. 
Zespoły policyjne prowadzą 
różne sprawy kryminalne 
począwszy od zabójstw, po-
przez napady, a skończywszy 
na narkotykach. 21:40 Prawo 
do zemsty 23:30 Śmierć 
na 1000 sposobów 23:55 
Spadkobiercy - program 
rozrywkowy  00:55 Śmierć 
na 1000 sposobów

11:15 Co by było gdyby 
zwierzęta mówiły? Baśka 
Murmańska 11:25 Śladami 
historii 11:30 100 cudow-
nych miejsc na świecie 11:40 
Prosto o gospodarce 12:00 
Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 12:20 
Filmowe Życiorysy 13:25 
Kolory Świętości 13:30 
Msza Święta 14:30 Nie 
oplataj mnie śmierci 15:30 
Narodowe Sanktuarium 
Maryjne w Subukia 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 TELENOWELA PROGRAM KULINARNY FILM OBYCZAJOWY MELODRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 24 września

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

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

rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:15 Leśniczówka 
09:40 Ta jedyna 

- serial obyczajowy 
10:15 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 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 

05:50 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:40 Operacja Zdrowie
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 
11:50 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:25 Koło fortuny 
13:00 Va Banque - teleturniej 
13:30 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
14:05 Na dobre i na złe

- 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 
- telenowela 

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:40 Filmowe czwartki 
- Wiesław Kot - felieton 

20:45 Filmowe czwartki 
- Zasady nie obowiązują 
- fi lm prod. USA, 2016, 
reż. Warren Beatty, 
wyk. Lily Collins, Annette 
Bening, Warren Beatty, 
Matthew Broderick, 
Martin Sheen, Alec 
Baldwin 

23:05 Śmierć nadejdzie jutro
01:25 Męsko - damska rzecz 

- fi lm fabularny
03:15 Midnight Sun 

- serial kryminalny
04:20 Art Noc - Albert Lee/

Shemekia Copeland

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 
12:15 Ukryta prawda 
13:15 Szpital - program 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 
20:55 Milionerzy 

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Oszukane
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2013, reż. Marcin 
Solarz, wyk. Katarzyna 
Herman, Karolina Chapko, 
Paulina Chapko, Ewa 
Skibińska, Artur 
Żmijewski 

00:30 Kac Vegas III
- fi lm komedia, 
USA, 2013, reż. Todd 
Phillips, wyk. Bradley 
Cooper, Ed Helms, Zach 
Galifi anakis, Justin Bartha, 
Ken Jeong, John Goodman, 
Melissa McCarthy, Heather 
Graham 

02:45 Uwaga! - magazyn
03:05 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
19:25 Pogoda
19:25 Sport
19:35 Nasz Nowy Dom
20:40 Superpuchar UEFA 

Studio
20:55 Superpuchar UEFA 

Bayern – Sevilla
23:10 Love Island. Wyspa 

miłości

00:20 Dziewczyna 
z ekstraklasy

 Kettner pracuje
jako ochroniarz 
na lotnisku w Pittsburghu. 
Chłopak jest typowym 
przeciętniakiem, 
który słabo radzi sobie 
z kobietami. Jego życie 
zmienia się całkowicie, 
kiedy pewnego dnia 
poznaje piękną i 
przebojową organizatorkę 
imprez - Molly. Para 
zakochuje się w sobie do 
szaleństwa. Aby jednak 
ich związek miał szansę 
przetrwać, Kirk musi nie 
tylko zapanować nad 
swoją nieśmiałością

02:25 Magik z Nowego Jorku
04:40 Disco Gramy

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Tamte lata, tamte dni 

- Krzysztof Zanussi
08:55 Jeszcze nie wieczór 

- fi lm obyczajowy, reż. 
Jacek Bławut, wyk. Jan 
Nowicki, Nina Andrycz

10:45 Zaginione Skarby - Tryp-
tyk „Emalia z Limoges” 
- fi lm animowany 

11:00 Dom - serial TVP 
12:35 Andrzej Panufnik 

- Koncert fortepianowy 
13:10 Pobocze - fi lm 

dokumentalny, 
reż. Julia Sokolnicka 

13:30 Rok 2020 
14:00 Trzeci punkt widzenia

- program publicystyczny 
14:35 Stacja - fi lm obyczajowy, 

reż. Antoni Krauze, wyk. 
Henryk Bista, Ryszard 
Pietruski, Mieczysław Voit, 
Lidia Korsakówna, Konrad 
Morawski

16:00 Pestka - melodramat, 
reż. Krystyna Janda

17:35 Co dalej? - program 
publicystyczny 

17:55 Teresa Tyszkiewicz 
18:20 Którędy po sztukę 
18:30 Informacje kulturalne 
19:00 Anna Karenina - serial 
20:00 Tego się nie wytnie 
21:25 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Wstęp do fi lmu 
- Pluton 

21:30 Czwartkowy klub
fi lmowy - Pluton 
- dramat wojenny,
prod. USA

23:35 Co dalej? 
23:55 Scena muzyczna 
01:00 Informacje kulturalne 
01:25 Na wschód 

od Hollywood - Zimowi 
bracia - dramat

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny
Serial o niemieckich 
policjantach, którzy patro-
lują autostradę wiodącą 
ze wschodu na zachód 
Europy. W swojej pracy 
spotykają przemytników, 
handlarzy narkotyków i 
wiele innych podejrzanych 
osób.

12:00 Zaklinaczka 
duchów - serial fantasy

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Asterix i Obelix 
kontra Cezar

22:10 Poznaj moich 
Spartan

23:50 Krzyk 3
02:10 Na wariackich 

papierach - serial 
sensacyjny

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

04:00 Menu na miarę 
- program kulinarny

04:35 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango telezakupy 
07:30 Wiza na miłość
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 - obyczajowy
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani 

po uszy - serial 
17:50 Detektywi 

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

po uszy - serial 
20:00 Hotel Paradise 

21:00 Kochajmy
się od święta 
- fi lm komedia, USA, 
2015, reż. Jessie Nelson, 
wyk. Diane Keaton, John 
Goodman, Ed Helms, 
Amanda Seyfried, Alan 
Arkin, Marisa Tomei, 
Olivia Wilde, Steve Martin, 
Anthony Mackie 

23:15 Wonder Woman 
- fi lm przygodowy, 
USA, Chiny, Hong
 Kong, 2017, reż. Patty 
Jenkins, wyk. Gal 
Gadot, Chris Pine, Connie 
Nielsen, Robin Wright, 
Danny Huston, David 
Thewlis 

02:25 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Sędzia Judy 10:30 Święty 
11:00 Pamiętniki z wakacji 
- serial obyczajowy 12:00 
STOP Drogówka 13:00 
Pamiętniki z wakacji - serial 
obyczajowy prod. Polska 

14:00 Wzór 16:00 Ryzykanci 
17:00 Sekrety Sąsiadów 
18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial 20:00 Święty

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 21:40 T-34 - fi lm 
wojenny Nikolaj dowodzi 
czołgiem, który z niewielkim 
wsparciem piechoty walczy 
z siłami niemieckimi idącymi 
na Moskwę w 1941 roku. 
Kiedy trafi a do niewoli nie 
poddaje się i wielokrotnie 
próbuje zbiec. 00:30 Śmierć 
na 1000 sposobów 01:25 
STOP Drogówka 02:25 Disco 
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista 
Przebojów

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 Inżynier 13:20 Przegląd 
katolickiego tygodnika „Nie-
dziela” 13:30 Msza Święta 
14:30 Hildegarda z Bingen 
15:25 Ja głuchy 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 17:05 400. rocznica 
śmierci Matki Katarzyny 
z Kłobucka 17:30 Okiem 
kamery 17:55 Kartka z ka-
lendarza 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 
historii 21:00 Apel 
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Jesteśmy w dalszym ciągu w 
rozdziale pomarańczowym naszej 
opowieści. Jest 2016 rok, Górnik od 
dwóch lat usilnie próbuje skruszyć 
ligowy mur, za którym znajduje się 
zaplecze ekstraklasy. Barwa poma-
rańczowa kojarzy się z ogniem, a 
ten, gdy podejdzie się zbyt blisko, 
staje się niebezpieczny. W sezonie 
2016/17 wałbrzyszanie się sparzyli. 
Ale po kolei.

W trzecim z rzędu sezonie w 
2 lidze Górnik wciąż trzyma się 
w czubie, w biało-niebieskich 
barwach pod koszami dominuje 
Piotr Niedźwiedzki. Tym razem 
największe wyzwanie w lidze sta-
wia wrocławski Śląsk. Kluczowy 
moment sezonu ma miejsce w 
listopadzie. Nasi przegrali wtedy 
w kuriozalnych okolicznościach z 
Sudetami Jelenia Góra 75:76 po 

dogrywce. Tak tamte wydarzenia 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
wspomina Ryszard Burdek: 

– „Załatwił” nas Łukasz Niesobski, 
brat Rafała, który grał u nas. My 
walczyliśmy o awans, a Sudetom 
tamto zwycięstwo nie było do ni-
czego potrzebne. Na końcu to brat 
pozbawił brata szansy awansu, 
okazji do wzniesienia rąk w górę. 
Tamten mecz oddaje ducha sportu i 
rywalizacji – mówi.

Łukasz Niesobski zdobył 28 punk-
tów, a ostatnie dwa po akcji od 
kosza do kosza, w samej końcówce 
dogrywki, trafiając z dość dziwnej 
pozycji. Rzut młodszego z braci 
zdefiniował sezon wałbrzyszan. W 
tej samej serii gier ze Stalą Ostrów 
Wielkopolski przegrał bowiem 
Śląsk, w równie dramatycznych oko-
licznościach. Nasi nie wykorzystali 
więc okazji, by przeskoczyć WKS w 
tabeli. Ostatecznie, z bilansem 21-

3, drugiego w grupie D Górnika los 
skojarzył w ćwierćfinale z R8 Basket 
AZS Politechniką Kraków. Zespół z 
Małopolski przejął szalony inwestor, 
który zapowiadał szybkie awanse 
i grę w europejskich pucharach w 
15-tysięcznym obiekcie w Krakowie. 
Góra banknotów przyciągnęła do 
klubu bardzo solidnych zawod-
ników. Niezwykle mocny jak na 

drugoligowe warunki skład był poza 
zasięgiem rywali, w tym budowa-
nego stopniowo Górnika. Burdek: 
– Po przegranej serii z R8 Kraków 
pojawiła się chwila zwątpienia. Nie 
powiem, że zupełnie się załamałem, 
ale zapytałem się samego siebie 
„Co ja tu robię? Dokąd zmierza ten 
sport?” Przez wiele lat wkładaliśmy 
ogrom pracy, by odbudować klub. 
Nagle okazało się, że te długie 
starania może zepsuć pieniądz. R8 
Kraków był jak meteoryt, który szyb-
ko przeleciał przez rozgrywki, ale 
zdążył w nas uderzyć – podkreśla.

R8 pewnie wygrało serię 2:0, 
awansowało do 1 ligi, ale już w 
2018 zniknęło z koszykarskiej mapy. 
Po klubie pozostały długi i ogromny 
niesmak. W Wałbrzychu z kolei 
dominowało poczucie bezsilności. 
Historia Sudetów i R8 Kraków pasuje 
jak ulał do tego rozdziału – obie eki-
py mają w swoich barwach przecież 
kolor pomarańczowy. Górnik znalazł 
się na rozdrożu. To, co wydarzyło 
się później, wprawiło wszystkich 
w osłupienie. O tym za tydzień, w 
kolejnym rozdziale!

Dominik Hołda

drugoligowe warunki skład był poza 

SpoRt

 » Górnik przez dwa lata nieskutecznie próbował 
skruszyć mur dzielący go od 1 ligi 

Dekada pod koszem: 
rozdział pomarańczowy (2)

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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Komplet zwycięstw Górnika
Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych wygrali trzy kolejne gry kontrolne. Najpierw 
pokonali pierwszoligową Pogoń Prudnik 91:73. Górnik: Ratajczak 20, Bojanowski 11, 
Jakóbczyk 10, Wróbel 10, Malesa 7, Koperski 7, Kamiński 7, Zywert 6 (8 asyst), Podejko 
5, Durski 4, Niziński 3, Stankiewicz 1, Jeziorowski 0. W następnym spotkaniu ograli ko-
lejną ekipę z 1 ligi, Zetkamę Doral Nysę Kłodzko 105:90, choć jeszcze w trzeciej kwarcie 
przegrywali 9 „oczkami”. Punkty: Koperski 18, Kamiński 17, Malesa 15, Ratajczak 12, 
Jakóbczyk 11, Bojanowski 11, Zywert 10, Podejko 4, Wróbel 3, Cechniak 2, Durski 2. 
Dużo mniej kłopotów sprawił za to drugoligowy Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocław-
skie. Wałbrzyszanie zwyciężyli aż 102:61, grając w mocno okrojonym składzie. Górnik: 
Koperski 25, Wróbel 18,  Zywert 13, Stankiewicz 10, Kamiński 8, Podejko 8, Jeziorowski 
8, Malesa 7, Niziński 5. Nowy sezon Suzuki 1 Ligi startuje już 26 września, gdy nasi 
zagrają w Kołobrzegu z Energa Kotwicą.

Karnety w sprzedaży
Nowy sezon Suzuki 1 ligi tuż-tuż. W związku z tym można już nabywać karnety, 
uprawniające do wstępu na wszystkie mecze koszykarzy Górnika Trans.eu Wałbrzych 
w rozgrywkach 2020/21 (wraz z ewentualną fazą play-off). Karnet normalny to koszt 
330 zł oraz 300 zł dla tych kibiców, którzy posiadali tego typu wejściówkę w sezonie 
2019/20. Karnet ulgowy kosztuje z kolei odpowiednio 165 zł oraz 150 zł. Karnet 
ulgowy przysługuje studentom, młodzieży uczącej się do 26 roku życia oraz emerytom 
i rencistom. Istnieją także zniżki dla karnetów rodzinnych (dzieci do lat 7 pod opieką 
dorosłych – wstęp na mecze bezpłatny). Ceny biletów na pojedyncze mecze nie uległy 
zmianie: normalny zakupiony w przedsprzedaży kosztuje 16 zł, a ulgowy 8 zł, nato-
miast zakupiony w kasie w dniu meczu to koszt odpowiednio 24 zł oraz 16 zł. Karnety 
oraz pojedyncze bilety na mecz w przedsprzedaży można kupić w sklepie Sporting (ul. 
Długa 2e, Wałbrzych).  Pojedyncze wejściówki na mecz będą także dostępne na stronie 
www.bilety24.pl.
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Przed sezonem 1982/83 w zespole 
mistrzów z Wałbrzycha nie zaszły 
wielkie zmiany. No może poza jedną, 
czyli wyjazdem na Węgry Zbigniewa 
Słomińskiego. Trenerem wciąż był  
Henryk Zając, a jego asystentem zo-
stał Jan Lewandowski. Drużyna była 
zgrana i gotowa na kolejne sukcesy. 

PZKosz tymczasem znów pomaj-
strował przy regulaminie. W każdy 
weekend zespoły rozgrywały po dwa 
spotkania, ale z innymi przeciwnika-
mi. I rzecz jasna każdy z każdym. Po 
18 kolejkach to jednak 6 najlepszych 
ekip, a nie 5, jak było przed rokiem, 
kwalifikowało się do gry o mistrzo-
stwo. Cztery najgorsze teamy w 
tabeli walczyły o utrzymanie. W naj-

lepszej „szóstce” znów grano każdy 
z każdym. Tak więc Górnicy mieli do 
rozegrania 28 spotkań, bo nikt nie 
miał w Wałbrzychu wątpliwości, że 
biało-niebiescy ponownie powalczą 
o medal. Niewiadomą pozostawał 
jego kolor. 

Podopieczni trenera Zająca rozpo-
częli piorunująco, choć w meczach 
z Polonią i Legią nasi musieli sobie 
radzić bez Stanisława Kiełbika. Po-
konanie drużyn z Warszawy nie 
było problemem. Podobnie jak od-
niesienie zwycięstw z kolejnymi 
czterema przeciwnikami. Strach u 
rywali wywołał zwłaszcza triumf nad 
Śląskiem 118:74 i 46 pkt Mieczysła-
wa Młynarskiego.  Pierwszej porażki 

w sezonie biało-niebiescy doznali w 
Poznaniu. Lech wygrał aż 114:82, 
a jego najlepszymi graczami byli 
słynni Jarosław Jechorek i Eugeniusz 
Kijewski. „Kolejorz” pokazał rywalom 
z Wałbrzycha, że w tym sezonie ce-
lują w mistrzostwo. W następnych 
meczach wszystko wróciło do normy 
i na półmetku rozgrywek prowadziły 
dwa zespoły – Lech i Górnik, które 
miały na koncie po jednej przegranej. 
W tej fazie sezonu Górnik po do-
grywce pokonał Lecha, ale przegrał 
jeszcze z Gwardią Wrocław, którą 
do triumfu poprowadził Jerzy Bin-
kowski. Po wielu latach koszykarz… 
biało-niebieskich. Musicie wiedzieć 
jeszcze o wyczynie Młynarskiego z 

17 kolejki spotkań. To wtedy dokonał 
rzeczy niespotykanej. Rzucił Pogoni 
Szczecin 90 pkt (sic!), a jego zespół 
zwyciężył 133:109. Wyobrażacie to 
sobie! A musicie pamiętać, że nie 
obowiązywał wówczas przepis o 
rzutach za 3 pkt. Wróćmy jednak do 
sezonu 1982/83. Po rozgrywkach za-
sadniczych Górnik był liderem i miał 
33 pkt. Kolejne miejsca zajmowali: 
Gwardia (32 pkt) i Lech (31 pkt). 
Pozostali już się nie liczyli. 

Przyznacie, sytuacja idealna, by 
obronić tytuł, ale… No właśnie. Już 
na starcie gier w najlepszej szóstce 
podopieczni trenera Henryka Zają-
ca przegrali dwa spotkania – z… 
Lechem i Zagłębiem Sosnowiec. Po 

23 seriach w tabeli prowadziły dwa 
zespoły, mające po 41 pkt na koncie. 
To Lech i Górnik. Absolutni domi-
natorzy. W następnej kolejce obie 
drużyny zmierzyły się w bezpośred-
nim boju w hali przy ul. Masarskiej. 
Zwycięsko z potyczki wyszli Górnicy, 
pokonując rywali minimalnie 96:95. 
Żeby zdobyć mistrzostwo Polski, ko-
szykarze spod Chełmca potrzebowali 
wygranych w czterech ostatnich 
starciach sezonu. Zakładając rzecz 
jasna, że Lech również wszystko 
wygra do końca. Dlaczego akurat 
tyle wygranych? To proste, pozna-
niacy legitymowali się bowiem 
lepszym bilansem bezpośrednich 
pojedynków z Górnikiem. Plan 
legł w gruzach już w następnym 
tygodniu, kiedy to wałbrzyszanie 
przegrali z  Zagłębiem Sosnowiec. 
Potem nasi pokonali wprawdzie 
Stal Bobrek Bytom i Śląsk, ale wciąż 
zajmowali drugą pozycję w tabeli. 
Po ostatniej kolejce wałbrzyszanie 
mogliby świętować złote medale 
tylko pod jednym warunkiem. W 
przypadku swojego triumfu nad 
Gwardią Wrocław i porażki „Kolejo-
rza” z bytomianami.  Wałbrzyszanie 
zrobili swoje. Po bardzo ciężkim 
meczu pokonali Gwardię na jej 
parkiecie i czekali na wieści ze 
stolicy Wielkopolski. Czekali przy 
tarczowym telefonie wpatrując się 
w niego, aż zadzwoni. To były czasy, 
że o internecie i telefonach komór-
kowych nawet nikt nie marzył. Ba, 
nawet o Telegazecie nikt nie śnił. 
Wieści długo nie nadchodziły. Jak się 
okazało, z prostej przyczyny. Mecz w 
Poznaniu nie odbył się, gdyż zespół 
Stali Bobrek Bytom miał wypadek i 
nie dojechał na spotkanie. PZKosz 
postanowił przyznać Lechitom wal-
kower, co było równoznaczne ze 
zdobyciem przez nich mistrzostwa 
Polski. Rozumiecie?! Koszykarska 
centrala zdecydowała, że najważniej-
sze starcie sezonu, w którym ważyły 
się złote medale mistrzostw kraju, po 
prostu się nie odbędzie. 

Górnicy drugi raz w historii zajęli 
drugie miejsce i musieli zadowolić się 
srebrem. Na otarcie łez Mieczysław 
Młynarski trzeci raz został królem 
strzelców I ligi (840 pkt) i znów trafił 
do najlepszej piątki ekstraklasy, obok 
swego klubowego kolegi Stanisława 
Kiełbika, którego Przegląd Sportowy 
nominował do tego prestiżowego 
grona po raz pierwszy.    

Tomasz Piasecki
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Gdyby nie wypadek autokaru…  
Jeszcze kilka lat wcześniej wydawało się to niemożliwe. Tymczasem po wicemi-
strzostwie Polski w 1981 i mistrzostwie rok później, przed startem następnego se-
zonu koszykarze Górnika Wałbrzych byli głównym faworytem do złotego medalu. W 
jego zdobyciu przeszkodziło jedno potknięcie i… wypadek graczy z Bytomia.  

 » Jeden z wielu meczów na szczycie rozgrywanych w latach 80. Śląsk Wrocław 
– Górnik Wałbrzych. Broni Leszek Chudeusz, atakuje Mieczysław Młynarski
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