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Czy wiesz, że…
Dokładnie 27 sierpnia 

1981 roku na szybie „Chwa-
libóg” KWK „Thorez” w 
pierwszą rocznicę powstania 
Solidarności uroczyście odsło-
nięto i poświęcono kamienny 
obelisk z pamiątkową tablicą. 
Zalakowaną butelkę z na-
zwiskami osób z pierwszego 
Komitetu Strajkowego w 
województwie wałbrzyskim 

umieścili w podstawie Zbi-
gniew Senkowski i Kazimierz 
Żołnierek. W sierpniu 2006 
roku obelisk został przewie-
ziony na teren parafii św. Je-
rzego i Matki Bożej Różańco-
wej w Wałbrzychu. Ponownie 
został przetransportowany na 
teren szybu „Chwalibóg” po 
protestach osób związanych 
z Solidarnością. W ubiegłym 

roku nowy właściciel terenu 
poprosił o zabranie tablicy, 
która trafiła do Starej Kopalni.

Identyczny obelisk z ta-
blicą stoi do dziś przy ulicy 
Wysockiego, przed dawnym 
budynkiem dyrekcji KWK 
„Thorez”. Został odsłonięty 
dzień później, 28 sierpnia 
1981 roku.

Red
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POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 22.09
Temp. 23/13 
zachmurzenie duże

Środa 23.09 
Temp. 23/13 
zachmurzenie duże

Czwartek 24.09
Temp. 21/12 
zachmurzenie duże

Piątek 25.09
Temp. 17/8
zachmurzenie duże
 
Sobota 26.09
Temp. 16/8 
zachmurzenie duże

Niedziela 27.09
Temp. 15/8
zachmurzenie duże

Poniedziałek 28.09
Temp. 16/8 
zachmurzenie duże
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Chodzi nam o to, żebyśmy wspólnie 
tworzyli WieszCo. Wasz ulubiony tygo-
dnik, w którym moglibyście przeczytać 
interesujące historie. Również takie, 
które nam podsuniecie. Dlatego kolej-
ny raz apelujemy. Jeśli wiecie o czymś 
ciekawym, znacie nietuzinkowych 
ludzi, którzy niespecjalnie pchają się 
„na świecznik”, ale warto byłoby napi-
sać o ich życiu lub pasjach, koniecznie 
dajcie nam znać. Może usłyszeliście 
rzecz, która was zszokowała, zaintry-

gowała lub zwyczajnie, tak po ludzku 
pomyśleliście „dlaczego o niej nie 
powinno zrobić się głośno”. Również 
pamiętajcie wtedy o nas.  

Pierwsze telefony z informacjami 
już odebraliśmy, przeczytaliśmy też 
kilka maili. Nie wszystkie „newsy” 
okazały się na tyle ciekawe, by o nich 
napisać. Z różnych powodów. Choćby 
dlatego, że o podobnych sprawach już 
pojawiły się na naszych łamach arty-
kuły. A wiecie na pewno, że staramy 

się być oryginalni i poszukiwać cały 
czas nowości. Liczymy na was Drodzy 
Czytelnicy. Twórzmy razem WieszCo, 
ulubioną gazetę mieszkańców Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Piszcie do nas na 
adres: redakcja@wieszco.pl.      

Jeżeli nie możecie nas znaleźć w 
około 150 stacjonarnych punktach 
kolportażu – o czym wciąż nas in-
formujecie – zapraszamy do czytania 
WieszCo w internecie. Wiemy, że coraz 
chętniej to robicie, bo widać to w ilości 

odwiedzin naszej strony. Która nie jest 
przecież żadnym portalem, a jedynie 
miejscem, gdzie znajdziecie każdy 
archiwalny numer naszego tygodni-
ka. Bez pośpiechu gazetę po gazecie 
możecie bezpłatnie ściągnąć na swoje 
urządzenie (komputer, tableta, smart-
fona) i zatracić się w lekturze. Nasz 
adres to: www.wieszco.pl. Zresztą na 
pewno go znacie, ale tak na wszelki 
wypadek nie zaszkodzi przypomnieć.  

Redakcja

Ty lko  u  nas  28  s t ron!
Nie odkładajcie tego na później, piszcie!

Nasz zeszłotygodniowy apel poskutkował. Prosiliśmy, byście podzielili się z nami informacjami o 
ciekawych osobowościach, niespotykanych wydarzeniach lub bulwersujących sprawach. Są efekty, 
bo otrzymaliśmy już pierwsze maile i telefony. Czekamy na kolejne sygnały. Nie zwlekajcie, piszcie. 

WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKWIESZCO WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKCO WTOREK



WIESZ CO | NR 38/22.09.2020 r. 3

Wiecie na pewno, że rzadko 
zajmujemy się takimi sprawami. W 
tej sytuacji postanowiliśmy zrobić 
jednak wyjątek. Bo… No właśnie, 

w głowach nam się nie mieści za-
chowanie dwóch mężczyzn. Nic ich 
nie usprawiedliwia. Nawet to, że 
w chwili zdarzenia byli kompletnie 

pijani. Trzeba było tyle nie żłopać 
alkoholu.  

Przybyli na wioskę mundurowi 
mieli podjąć interwencję wobec 

awanturującego się młodego gościa, 
który komuś tam przyłożył. Tymcza-
sem sami stali się obiektem ataku. 
Wywiązała się szarpanina. Ojciec 

chłopaka, którego chcieli zatrzymać 
policjanci, rzucił się na jednego z funk-
cjonariuszy. Wymierzył mu cios niczym 
Mike Tyson i powalił na ziemię. Potem 
usiadł na mundurowym i zasypał 
go ciosami. Wyglądało to tak jakby 
zawodnik MMA dopadł w oktagonie 
swą ofiarę. Syn nie chciał być gorszy 
i soczystym sierpowym położył poli-
cjantkę. Dziewczynie udało się jakoś 
pozbierać, więc ruszyła na pomoc 
swojemu koledze. Na usta ciśnie nam 
się jedno słowo – PATOLOGIA. 

Jak inaczej określić napad na 
policjantów? Nie wiemy. Nie mamy 
pomysłu. Po tym, co zobaczyliśmy, 
mamy mętlik w głowie. Wiemy 
jedno, gdy nas zatrzymuje nawet 
taka zwykła drogówka, to choć nic 
nie przeskrobaliśmy, czujemy się 
podenerwowani, jakoś jest nam 
nieswojo. A tu? Dwóch pijanych 
gości nie ma żadnych zahamo-
wań. Bezpardonowo atakuje poli-
cjantów. Niewyobrażalny poziom 
agresji. 

Gdy przyjechały posiłki, obaj na-
pastnicy zostali złapani. Decyzją 
sądu trafili na 3 miesiące do aresztu. 
Przesłuchiwani mówili, że nie pamię-
tają zajścia, bo byli… pijani. Jasne, 
gdyby pod wpływem alkoholu kogoś 
okaleczyli lub pozbawili życia, uspra-
wiedliwieniem też byłaby wóda?! 
Nie powinno być pobłażania dla tego 
typu zachowań. 

Tomasz Piasecki
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Bili ich bez opamiętania  
Choć minął tydzień, dalej siedzą nam w głowie obrazki, które zoba-
czyliśmy na filmie z Pastuchowa. W małej miejscowości pod Jaworzy-
ną Śląską doszło do potężnej draki. Syn z ojcem zaatakowali policjan-
tów. Okładali ich pięściami niczym worki treningowe.   

 »  Mieszkańcy Pastuchowa 
mogą trafić do więzienia 
na 10 lat. Czy to 
wystarczająca kara? 

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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To, że czekają nas wyższe opłaty 
nakładane przez rząd, jest tak pew-
ne jak to, że podczas najbliższego 
Sylwestra z Dwójką w Zakopanem 
wystąpi Zenek Martyniuk, Natalia 
Siwiec po raz „pierdylnasty” w tym 
roku wyjedzie na egzotyczne waka-
cje, a Karol Strasburger poprowadzi 
kolejny odcinek Familiady. Kojarzycie 
Andrzeja Twarowskiego z Canal+? 
Gość w fenomenalny sposób ko-
mentuje mecze angielskiej Premier 
League. Gdy zaczyna transmisję, za-
wsze mówi coś w stylu „rozsiądźmy 
się wygodnie w fotelach i zapnijmy 

pasy”. My też radzimy wam przypiąć 
się pasami. Jeśli nie macie fotela, 
bo właśnie zlicytował go komornik, 
możecie przypiąć się do kaloryfera.  

Rząd szuka pieniędzy. To pewne. I 
kombinuje, jak tu przygarnąć więcej 
szmalu. To tak jak w domowym bu-
dżecie. Postawcie się na miejscu pre-
miera Morawieckiego, wbijcie się w 
jakiś stylowy garnitur, załóżcie modne 
okulary, tylko spoglądając na swoje 
konta, na litość boską, mówcie praw-
dę. Nie okłamujcie siebie, ani rodziny. 
Przeważnie macie trzy wyjścia, żeby 
dopiąć swój budżet. Zacząć pracę na 

trzeci lub czwarty etat. Zadłużyć się 
lub ograniczyć wydatki, np. nie dając 
dzieciakom kieszonkowego. Tak samo 
rząd. Ma w zasadzie kilka alternatyw. 
Może wprowadzić nowe daniny, dalej 
generować dług albo zredukować lub 
nawet zlikwidować swoje sztandaro-
we programy socjalne. Ze względów 
politycznych ta ostatnia opcja odpada.   

Teraz napiszemy coś mało popular-
nego, co nie wszystkim z pewnością 
się spodoba. Program 500+ to bar-
dzo dobry pomysł. Tak, nie przesły-
szeliście się, nie wracajcie nerwowo 
wzrokiem do początku zdania. To 

dobry program, ale… pod pewnymi 
warunkami. Bo jak to jest, że pienią-
dze na dzieci otrzymują nawet boga-
cze lub bezrobotni?! „Pińcet” powinni 
dostawać jedynie pracujący i płacący 
podatki oraz legitymujący się okre-
ślonym dochodem w rodzinie. Nie za 
wysokim rzecz jasna. To by było na 
tyle. Koniec. Kropka. Może to niezbyt 
popularne, ale cóż, tak uważamy. Tu 
rząd może poszukać pieniędzy. Albo 
na przykład wprowadzić podatek cy-
frowy. Co tu dużo gadać, musimy się 
powtórzyć, dlaczego daniny nie płacą 
w Polsce choćby Facebook, Google 

czy Amazon? Amerykańscy cyfrowi 
giganci są jacyś nietykalni? Co, Zuc-
kerberg zawiesi nam Facebooka? Co 
najwyżej uschniemy z rozpaczy, cho-
wając się pod kołdrą w kącie łóżka.      

Pośmialiśmy się, fajnie było, ale 
najwyższy czas… napisać coś po-
ważnie. Od stycznia przyszłego roku 
zapłacimy podatek cukrowy. Więcej 
kosztować będą też tzw. „małpki”, 
alkohole w małych opakowaniach. 
Bez słodzonych napojów i wódeczek 
„na raz” jakoś da się przeżyć. Chwila, 
chwila, niebawem w życie może 
też wejść podatek od sprzedaży 
detalicznej. A mówiąc po ludzku 
danina od hipermarketów. Myślicie, 
że niemieccy lub francuscy właściciele 
sieci handlowych przyjmą pomysł z 
pokorą i wyślą wam w geście przy-
jaźni weisswurst i bagietkę? Przerzucą 
płatność na klientów, podwyższając 
ceny towarów. Można spodziewać 
się też likwidacji ulgi abolicyjnej. 
Dziś jeśli legalnie pracujesz przy ce-
bulkach w takiej Holandii i tylko tam 
dostajesz wypłatę, w Niderlandach 
płacisz podatek dochodowy. Proste 
jak konstrukcja cepa. Po likwidacji 
ulgi również w Polsce będziesz musiał 
zapłacić daninę. A dokładnie różnicę 
między tym, co oddajesz w Holandii, 
a obowiązującym podatkiem w Pol-
sce. Na pewno wkrótce wzrośnie też 
abonament RTV, a być może zacznie 
obowiązywać podatek od reklam. 
Można? Można. Trochę po omacku, 
trochę na hurra, alleluja i do przodu.   

Siedzicie, to trzymajcie się mocno 
oparcia. Ze swej strony proponu-
jemy podatek od wagi ciała. Mniej 
kupujesz, mniej wydajesz, mniej jesz, 
jesteś zdrowszy. Może danina od 
wykształcenia? Niech ci po studiach 
płacą więcej. Wprowadzić podatek 
od ilości zrobionych kroków w ciągu 
dnia. Ograniczy się w ten sposób 
przemieszczanie ludzi i zahamuje 
rozprzestrzenianie koronawirusa. 
Dwie korzyści w jednym. Albo do-
kręcić śrubę opłatą dla okularników 
za pogłębianie efektu cieplarnianego 
przez ich parujące szkła i daniną 
dla młodych mam za zbyt wysoki 
poziom natężenia dźwięku wywo-
ływany przez płaczące niemowlaki.   

Wydaje się, że wystawne przyjęcie 
dobiega właśnie końca. Zbliża się 
czas, gdy trzeba będzie zapłacić 
rachunek. Tyle, że na wyżerkę zapro-
szono niektórych, a zapłacą wszyscy. 
Zwłaszcza ci, których na imprezę 
nie wpuszczono, zatrzaskując drzwi 
przed nosem.  

Tomasz Piasecki

FAKtY

W poszukiwaniu szmalu 
Jest w naszym kraju kilka nierozwikłanych zagadek. Ot choćby jak 
długie nogi ma Elżbieta Jaworowicz? Dlaczego państwo pompuje mi-
liony w muzeum pewnego ojca z Torunia? Albo jak to możliwe, że czas 
płynie, a Małgorzata Rozenek wciąż ma 42 lata? A teraz na poważnie. 
Ogromną niewiadomą, prawie tak dużą jak figura Chrystusa ze Świe-
bodzina, pozostaje pytanie, jakie podwyżki danin czekają nas wkrótce.     

- Cieszymy się, że po zainwestowaniu 
środków unijnych w infrastrukturę tych 
terenów, w końcu pojawiają się inwe-
storzy, dzięki którym to miejsce nabierze 
nowego znaczenia – mówi prezydent 
miasta Roman Szełemej.

Firma Oxygen ma wałbrzyskie korzenie, a 
przed dołączeniem w szeregi międzynaro-
dowego koncernu produkowała dla niego 
komponenty do większej produkcji. Firma 
rozwija się od kilku lat, co sprawia, że po-
większa swoje potrzeby i obecnie również 

Będą nowe miejsca pracy
Początek budowy fabryki Oxygen Development, która zajmuje 
się produkcją kosmetyków, już niebawem. Powstanie ona przy 
ul. Villardczyków na Poniatowie w Wałbrzychu. 
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zatrudnienie. W nowej fabryce, poza szeregowymi 
pracownikami, zatrudnienie otrzymają również spe-
cjaliści, którzy obecnie pilnie są poszukiwani.

Co ważne, wychodząc naprzeciw problemom miesz-
kaniowym, władze miasta zdecydowały się przeznaczyć 
część z puli mieszkań komunalnych dla firm zatrudnia-
jących osoby spoza Wałbrzycha, ale kluczowych do 
funkcjonowania przedsiębiorstw na naszym terenie. 
Warunkiem będzie umowa o pracę oraz płacenie po-
datków w wałbrzyskim urzędzie skarbowym.

Inwestycja firmy Oxygen ma zostać zakończona w 
ciągu najbliższych 3 lat.      SCB
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Przypomnijmy, że 28 lipca 2013 
roku po godzinie 11:00 w Szczawnie 
spadające drzewo zabiło 4-letnią 
dziewczynkę. Do tragedii doszło w 

Parku Zdrojowym, w trakcie zabawy 
i pozowania do zdjęcia przy jednej z 
rzeźb. W pewnym momencie stara 
lipa runęła w kierunku  dzieci. Ojciec 

Oli zdążył jedynie krzyknąć, by dzieci 
uciekały. Sześcioletnia kuzynka Oli zdą-
żyła uciec, młodszej dziewczynce nie-
stety się nie udało. Zginęła na miejscu.

Wyrok w sprawie wypadku wydał 
w ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu. Sławomirowi G., który 
pełnił wówczas funkcję kierownika 

wydziału gospodarki komunalnej w 
Szczawnie-Zdroju, prokuratura zarzu-
ciła, że był odpowiedzialny za zabez-
pieczenie drzewa, które zabiło 4-latkę. 
Sąd uznał, że zabrakło właściwej 
ekspertyzy dendrologicznej i drzewo 
było niewłaściwie zabezpieczone. 
Sąd wziął pod uwagę, że wprawdzie 
urzędnik zlecił prowadzenie prac przy 
drzewach, ale do ich zabezpieczenia, 
zastosowano niewłaściwe wiązania i 
nie zachowano należytej ostrożności. 
Dlatego urzędnika skazano na 10 
miesięcy pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na 2 lata. Sławomir G. musi 
również zapłacić 5 tys. zł grzywny i 
pokryć koszty procesu. Zupełnie innego 
zdania na temat wyroku był obrońca, 
który domagał się uniewinnienia klien-
ta. Również sam Sławomir G. wnosił 
o uniewinnienie. Sąd podkreślił, że 
mężczyzna nieumyślnie spowodował 
śmierć i naraził na niebezpieczeń-
stwo utraty życia również kuzyn-
kę Oli. Wyrok nie jest prawomocny. 

– Oskarżony popełnił czyn nie-
umyślny, bo nie zachował należy-
tej ostrożności i nie zaangażował 
eksperta. Oskarżony powinien tę 
sytuację przewidzieć, kiedy decy-
dował o zamocowaniu określonego 
wiązania – tak wyrok argumentował 
sędzia prowadzący rozprawę, Fryde-
ryk Kwiatek. 

Pełnomocnik reprezentujący rodzi-
nę Oli jest usatysfakcjonowany, że 
udowodnił przed sądem, że zawinił 
czynnik ludzki i tragedia była możli-
wa do uniknięcia, bowiem nie była 
dziełem losowego przypadku.

Przypomnijmy również, że rodzice 
dziewczynki domagali się w procesie 
cywilnym odszkodowania od gminy 
Szczawno-Zdrój. Domagali się 2 mln 
zł, ale w 2017 roku. Sąd przyznał im 
612 tys. zł zadośćuczynienia.

SCB

- W ramach inwestycji z programu Fun-
duszu Dróg Samorządowych ulicę wybudo-
wano niemal od nowa. W trakcie realizacji 
okazało się, że jej koszt wyniesie nieco 
więcej niż pierwotnie zakładano. Wszystko 
związane było z trudnością prac, jakie tutaj 

zostały wykonane – mówi prezydent miasta 
Roman Szełemej.

Zakres prac budowlanych obejmował 
wykonanie 305 mb jezdni o nawierzchni 
bitumicznej wraz z nową konstrukcją, ciągu 
pieszo-rowerowego o długości 168 mb, 

murów oporowych, oświetlenia ulicznego 
oraz kanalizacji deszczowej. Ulica Długosza 
jest drogą publiczną przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, kołowego i rowerowego z wydzie-
lonym od ulicy Porcelanowej, w kierunku ulicy 
Wyszyńskiego, odcinkiem o długości 168 mb 
przeznaczonym jedynie dla ruchu pieszo-
-rowerowego. Całkowity koszt inwestycji to 
ponad 2,4 mln zł, w tym ponad 1,4 mln zł to 
dofinansowanie z programu Funduszu Dróg 
Samorządowych.

SCB

FAKtY

Długosza wyremontowana
Zakończyły się prace modernizacyjne nad poprawą nawierzchni 
ulicy Jana Długosza na Piaskowej Górze w Wałbrzychu.

F
ot

. (
re

d)

Urzędnik dostał „zawiasy” 
Sławomir G. usłyszał wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na 2 lata. Sprawa dotyczy tragicznego wypadku, do jakiego 
doszło przed 7 laty w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju, w wyni-
ku którego śmierć poniosła 4-letnia Ola.
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 » W 2013 roku drzewo przygniotło 
dziewczynkę. Zapadł wyrok w tej sprawie 

Komisja złożona z pracowników 
urzędu miejskiego oraz radnych pra-
cowała społecznie przez 2 dni nad-
zorując prawidłowy przebieg gło-
sowania. Tego rodzaju konsultacje 

odbyły się w Świebodzicach po raz 
pierwszy. Mieszkańcy, którzy odwiedzili 
USC, sami decydowali o tym, który z 
17 zgłoszonych projektów zostanie 
wykonany. 

Realizacja wybranych projektów plano-
wana jest na 2021 rok. W sumie oddano 
209 ważnych głosów. Pierwsza trójka 
głosowania przedstawia się następują-
co: „Budowa placu zabaw dla psów w 
Parku Miejskim” – 52 głosy, „Bezpieczna 
nawierzchnia na placu zabaw w Parku 
Miejskim” – 36 głosów, „Utwardzenie 
drogi przy budynkach: Zamkowa 14, 15, 
26, 27, 29” – 20 głosów.

W przyszłym roku dojdzie więc do 
realizacji projektu zgłoszonego przez 
Marka Gąsiora. Będzie to drugi (po 
Świdnicy) plac zabaw przeznaczony 
wyłącznie dla psów.

KaR

Plac zabaw dla psów
Dwa dni trwało głosowanie nad projektami 
zgłoszonymi w ramach budżetu obywatel-
skiego w Świebodzicach. Wszystko jest już 
jasne.

 » Mieszkańcy Świebodzic zdecydowali, 
że chcą placu zabaw dla psów 
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Szokujące fakty dotyczące wybuchu gazu 
w Świdnicy. Ale po kolei. Przy ul. Wyspiań-
skiego doszło do wybuchu. Budynek groził 
zawaleniem. Do feralnego zdarzenia doszło 

w niedzielę 6 września, kilka minut po godzi-
nie 11:00. Na miejscu katastrofy natychmiast 
pojawiły się służby ratunkowe. Skierowa-
no kilkanaście zastępów straży pożarnej, 

pogotowie gazowe, policję i pogotowie 
ratunkowe.

Służby pracujące na miejscu przyjechały 
m.in. z Wałbrzycha i Dzierżoniowa. Ewaku-
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Chciał zabić nie tylko siebie 
Wybuch gazu w jednej z kamienic w Świdnicy wstrząsnął mia-
stem. Siła eksplozji była tak duża, że oderwała jedną ze ścian 
budynku. Czy to był wypadek? Wszystko wskazuje na to, że nie...

 » Mężczyzna, który doprowadził do wybuchu 
gazu w Świdnicy, trafił do aresztu 

owano 4 osoby. Jedna ze ścian budynku całkowicie 
odpadła. Stan kamienicy był tak zły, że strażacy 
wyłącznie za pomocą wysięgnika dokonywali oglę-
dzin pomieszczeń w poszukiwaniu ewentualnych 
ofiar. Obawa przed zwalaniem się kolejnych ścian 
uniemożliwiała im wejście do środka.

Jedna osoba została ranna. To niemal cud, że 
skończyło się tylko na tym. Jak się okazuje, wybuch 
najprawdopodobniej był działaniem zamierzonym... 
Osoba, która w wybuchu odniosła obrażenia w 
postaci poparzeń pierwszego i drugiego stopnia, to 
28-letni mężczyzna. Wstępne ustalenia są takie, że 
chciał on popełnić samobójstwo.

Początkowo prokuratura prowadziła śledztwo w 
sprawie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu 
wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w 
postaci gwałtownego wybuchu gazu. Postępowanie 
prowadzono jednak w sprawie, a to oznaczało, że ni-
komu nie postawiono zarzutów. Teraz jednak prowa-
dzący sprawę zdecydowali się na ich postawienie.

Ustalenia prokuratury są szokujące... Śledczy wy-
dają się być pewni, że było to działanie zamierzone. 
– Poparzony w wybuchu mężczyzna został zatrzyma-
ny po opuszczeniu szpitala. Kupiona wcześniej przez 
niego butla gazowa została celowo rozszczelniona. 
Oskarżony zerwał folię z butli i odkręcił zawór za-
bezpieczający. Zatrzymany odłączył też przewód od 
kuchenki gazowej. Prawdopodobnym motywem 
jego działań była próba samobójcza – mówi proku-
rator Marek Rusin. 

28-letni mężczyzna nie przyznaje się do winy. 
Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 
– Oskarżony usłyszał zarzuty działania przeciwko 
bezpieczeństwu ludzi oraz doprowadzenia do za-
grożenia utraty życia oraz strat w mieniu wielkich 
rozmiarów – dodaje prokurator. Grozi mu nawet 10 
lat pozbawienia wolności.

KaR
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Olgę Tokarczuk do tytułu hono-
rowego obywatela województwa 
zgłosiła Koalicja Obywatelska. Prawo 
i Sprawiedliwość chciała natomiast, 
by zaszczytny tytuł przyznano emery-
towanemu biskupowi świdnickiemu 
Ignacemu Decowi. Biskup senior 
diecezji świdnickiej znany jest z kon-
trowersyjnych wypowiedzi na temat 
środowisk LGBT. Podczas jednej z ho-
milii mówił m.in. o diable przebranym 
w tęczowe szaty.

– Honorowe obywatelstwo to nie 
jest nagroda za przejście na emeryturę, 
tylko za zasługi dla regionu. Jeżeli mamy 
kandydaturę Tokarczuk, to nie powinna 
być składana żadna inna, bo wygląda 
to na prowokację – przekonuje Marek 
Łapiński, przewodniczący KO w sejmiku 
dolnośląskim.

- Ksiądz biskup jest otoczony po-
wszechnym szacunkiem, to spełnie-
nie oczekiwań bardzo wielu ludzi. 
Biskup napisał piękną kartę, szcze-
gólnie w diecezji świdnickiej, gdzie 
pracował w ostatnich 10 latach – 
mówi z kolei Tytus Czartoryski, radny 
klubu PiS.

Tytuł przyznany dotychczas m.in. 
Lechowi Kaczyńskiemu, Kornelowi Mo-
rawieckiemu czy też Janowi Miodkowi 
został ustanowiony w 2004 r. Otrzymują 
go osoby, które swoją postawą i pracą, 
w szczególności na polu gospodarczym, 
społecznym i kulturalnym wniosły wkład 
w rozwój i podnoszenie konkurencyj-
ności Dolnego Śląska, promocji regionu 
w Polsce i za granicą oraz przyczyniły 
się do kształtowania tożsamości regio-
nalnej.

Kapituła w składzie: przewodniczący 
sejmiku, wiceprzewodniczący i szefo-
wie klubów PiS, Bezpartyjnych Samo-
rządowców, Koalicji Obywatelskiej 
i Nowoczesnej Plus, zdecydowała, 
że zaszczytny tytuł należy przyznać 
zarówno Oldze 
Tokarczuk, jak i 
b i s k u p o w i 
emer y towi 
I g n a c e m u 
Decowi. – W 
związku z ideą 
radnych sejmiku 
o przyznaniu tytułu 
biskupowi skierowa-
łem list otwarty do radnych 
z apelem o wycofanie się z 
tego pomysłu – informuje 
poseł Krzysztof Mieszkow-
ski, który przekonuje, że 
środowiska LGBT w Polsce 
są stygmatyzowane, piętno-
wane, a w konsekwencji 
narażone na społeczny 
ostracyzm. – Dziś potrzebują 
naszego wsparcia i zrozumienia, a nie 
gestów, które poczucie ich wyklucze-
nia pogłębiają. Takim bez wątpienia 
jest idea przyznania tytułu hono-
rowego obywatela Dolnego Śląska 
świdnickiemu biskupowi. Uważam, 
że przyznanie tytułu honorowego 
obywatela Dolnego Śląska Ignacemu 
Decowi będzie gestem legitymizacji 
nienawiści i wykluczenia środowisk 
LGBT. Gestem poparcia dla człowie-
ka, który głosząc tak skrajnie ne-
gatywne poglądy na temat Unii 
Europejskiej, jest propagatorem 

wykluczenia Polski, a więc i nas, 
jako mieszkańców Dolnego Śląska, 
z europejskiej wspólnoty. Będzie 
wreszcie gestem poparcia silnej 
homofobii polskiego kościo-
ła, która godzi w podsta-

wowe i niezbywalne 
prawa człowieka 
– wylicza poseł 
Mieszkowski.

KaR

FAKtY

Na wyposażeniu jednostki jest 
również przenośny defibrylator AED. 
Dzięki temu możliwe jest podjęcie 
działania z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy przed przyjazdem 
Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Jak powiadomić ratowników? 
Wystarczy podejść do specjalnej 
tablicy znajdującej się na ścia-
nie remizy, nacisnąć przycisk i 
postępować zgodnie z instruk-
cjami głosowymi. Po naciśnięciu 

przycisku system automatycznie 
alarmuje strażaków. Należy za-
czekać i przekazać im informacje 
o rodzaju i miejscu zdarzenia.

Pamiętajmy, aby alarmo-
wać ratowników tylko w uza-

sadnionych przypadkach. Kto 
wiedząc, że zagrożenie nie 
istnieje, zawiadamia o zda-
rzeniu, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób lub mieniu 
w znacznych rozmiarach lub 
stwarza sytuację, mającą wy-
wołać przekonanie o istnieniu 
takiego zagrożenia, podlega 
karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do 8 lat.

KaR

Ma być bezpieczniej 
Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowie (gm. Marcinowice) 
zainstalowali właśnie na remizie system powiadamiania ratowników o 
zdarzeniu medycznym.
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Honorowe obywatelstwo za 
diabła w tęczowych szatach 

Noblistka Olga Tokarczuk i świdnicki biskup emeryt 
Ignacy Dec mają otrzymać tytuł Honorowego Oby-
watela Dolnego Śląska. Tak zdecydowali radni Sej-
miku Województwa Dolnośląskiego. Ten drugi wybór 
wywołuje spory. Wszystko przez kontrowersyjne wy-
powiedzi kościelnego hierarchy.  

Kapituła w składzie: przewodniczący 
sejmiku, wiceprzewodniczący i szefo-
wie klubów PiS, Bezpartyjnych Samo-
rządowców, Koalicji Obywatelskiej 
i Nowoczesnej Plus, zdecydowała, 
że zaszczytny tytuł należy przyznać 
zarówno Oldze 
Tokarczuk, jak i 
b i s k u p o w i 
emer y towi 
I g n a c e m u 
Decowi. – W 
związku z ideą 
radnych sejmiku 
o przyznaniu tytułu 
biskupowi skierowa-
łem list otwarty do radnych 
z apelem o wycofanie się z 
tego pomysłu – informuje 
poseł Krzysztof Mieszkow-
ski, który przekonuje, że 
środowiska LGBT w Polsce 
są stygmatyzowane, piętno-
wane, a w konsekwencji 
narażone na społeczny 
ostracyzm. – Dziś potrzebują 
naszego wsparcia i zrozumienia, a nie 
gestów, które poczucie ich wyklucze-
nia pogłębiają. Takim bez wątpienia 
jest idea przyznania tytułu hono-
rowego obywatela Dolnego Śląska 
jest idea przyznania tytułu hono-
rowego obywatela Dolnego Śląska 
jest idea przyznania tytułu hono-

świdnickiemu biskupowi. Uważam, 
że przyznanie tytułu honorowego 
obywatela Dolnego Śląska Ignacemu 
że przyznanie tytułu honorowego 
obywatela Dolnego Śląska Ignacemu 
że przyznanie tytułu honorowego 

Decowi będzie gestem legitymizacji 
nienawiści i wykluczenia środowisk 
LGBT. Gestem poparcia dla człowie-
ka, który głosząc tak skrajnie ne-
gatywne poglądy na temat Unii 
Europejskiej, jest propagatorem 

wykluczenia Polski, a więc i nas, 
jako mieszkańców Dolnego Śląska, 
wykluczenia Polski, a więc i nas, 
jako mieszkańców Dolnego Śląska, 
wykluczenia Polski, a więc i nas, 

z europejskiej wspólnoty. Będzie 
wreszcie gestem poparcia silnej 
homofobii polskiego kościo-
ła, która godzi w podsta-

wowe i niezbywalne 
prawa człowieka 
– wylicza poseł 
Mieszkowski.

KaR

Noblistka Olga Tokarczuk i świdnicki biskup emeryt 
Ignacy Dec mają otrzymać tytuł Honorowego Oby-
watela Dolnego Śląska. Tak zdecydowali radni Sej-
miku Województwa Dolnośląskiego. Ten drugi wybór 
wywołuje spory. Wszystko przez kontrowersyjne wy-
powiedzi kościelnego hierarchy.  
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Jedziemy na rezerwie 
Jest źle, ale nie to jest jeszcze najgorsze. Dobija niepew-
ność o jutro, bo nie widać lepszych perspektyw. A prze-
cież idzie jesień i zima. Okresy w roku, gdy trudno o 
dobry zarobek w turystyce. Wiosny może nie doczekać 
wielu agentów i organizatorów wypoczynku. O branży 
turystycznej rozmawiamy z Małgorzatą Nitecką, właści-
cielką wałbrzyskiego biura podróży ZBUTA. 

F
ot

. (
re

d)
 

Jak Pani ocenia obecną kondy-
cję branży turystycznej?

- W jakiej skali?
Niech będzie szkolnej.
- (Dłuższa chwila milczenia). Zależy 

jeszcze, o jakiej gałęzi turystyki mó-
wimy. Jeżeli jednak mam wystawić 
ocenę, będzie to „dwója”. Kiepsko 
to wszystko wygląda. 

Jest aż tak źle? 
- Wystarczy, że weźmiemy pod 

uwagę sprzedaż agencyjną, którą 
między innymi zajmuje się moje 
biuro. Ogromna część naszych ze-
szłorocznych i zimowych rezerwacji 
na ten sezon została odwołana, 
przeniesiona na przyszły rok albo 
wymieniona na vouchery. Jeśli w 
wakacje sprzedawaliśmy jakiekol-
wiek wycieczki zagraniczne, były to 
przeważnie tak zwane „lasty”, które 
kupowali ludzie tuż po lockdownie, 
liczący na wielkie okazje cenowe. 
Na przykład w Bułgarii, Grecji lub 
Hiszpanii. 

O ile klientów mniej niż w ze-
szłym roku wysłała Pani w te 
wakacje na urlop?

- Trudno określić to w liczbach 
bezwzględnych. Na pewno o kilka 
tysięcy mniej. Ile dokładnie? Muszę 
dopiero to przeliczyć. Nie skłamię, 
jeśli powiem, że w tym roku w po-
równaniu z ubiegłym z mojego biura 
wyjechało o około 80 proc. mniej 
turystów. 

To zatrważająca liczba.
- Być może wielu, oglądającym 

zdjęcia zatłoczonych plaż nad pol-
skim morzem, czy tłumów na gór-
skich szlakach, wydaje się, że z naszą 
branżą nie jest tak źle. To jednak 
obraz tak zwanej wewnątrzkrajowej 
turystyki. Moje biuro akurat bardzo 
mało sprzedaje dłuższych wyjazdów 
na terenie Polski. Jesteśmy nastawie-
ni na sprzedaż wycieczek zagranicz-
nych. Być może hotele lub pensjona-
ty w kraju nie odczuły w wakacje aż 
tak bardzo pandemii koronawirusa, 
ale pytanie, co będzie dalej? 

A jak pani zdaniem będzie? 
- Nie jestem w stanie na to pytanie 

odpowiedzieć. Nie wiem, jak hote-
larze poradzą sobie z dużo mniejszą 
liczbą turystów. W tamtym roku 
wynajmowaliśmy autokary, obsłu-
giwaliśmy przez cały rok kolonie, 

zielone szkoły, wycieczki zakłado-
we. To wszystko w tej chwili stoi. 
Obsługiwaliśmy także turystów z 
Chin przylatujących do Europy. W tej 
chwili grup z Azji w ogóle nie ma i 
tu też obserwujemy potężny zastój. 
Skoro nie ma wyjazdów, nie ma też 
gości w hotelach.  

Jakie podmioty w branży tury-
stycznej najbardziej ucierpiały z 
powodu pandemii? 

- Weźmy takich pilotów wycieczek 
lub przewodników. Jeśli dorabiali 
sobie w ten sposób, to jeszcze pół 
biedy. Jeżeli natomiast utrzymywali 
się głównie z oprowadzania tury-
stów, to chyba ucierpieli najbardziej, 
bo po prostu nie mieli pracy. Prawdo-
podobnie zresztą dalej jej nie mają. 
Gdy na początku lipca wróciliśmy 
do organizowania jednodniowych 
wycieczek do Czech lub Niemiec, pa-
miętam, że na początek pojechaliśmy 
z niewielką grupą do Pragi. Kierowca 
zadzwonił do mnie mówiąc, że na 
parkingu, gdzie zazwyczaj nie było 
gdzie postawić autobusu, byliśmy 
tylko my i jeszcze jeden autokar.    

Jak sobie radzicie, skoro biuro 
generuje niewielkie przychody, a 
koszty ma cały czas wysokie? 

- Nie możemy załamywać rąk. 
Gdy trwał lockdown, byliśmy zwol-
nieni z opłat za lokal, ale nic nie ma 
za darmo. Zostaliśmy zobowiązani 
do przedłużenia umowy z wynaj-
mującym o okres zamknięcia, czyli o 
3,5 miesiąca, bo tyle nie pracowali-
śmy na miejscu i ponadto o kolejne 
pół roku. Jeżeli tego nie zrobimy, 
będziemy musieli zapłacić za okres 
3,5 miesiąca, gdy nie wnosiliśmy 
opłat za dzierżawę. Mamy wzięte 
autokary w leasing. Udało nam się 
wprawdzie przesunąć płatności o 
kilka miesięcy, ale zbliża się czas, 
gdy będziemy musieli zacząć regu-
lować nasze zobowiązania. Nie mo-
gliśmy w pełni skorzystać z tarczy 
antykryzysowej, bo zatrudnialiśmy 
19 osób, więc zgodnie z zapisami 
ustawy, nie byliśmy mikroprzed-
siębiorcą. 

Czy w czasach prosperity, przez 
2-3 ostatnie lata udało się Pani 
zaoszczędzić środki i przygotować 
poduszkę finansową na wypadek 
gorszego okresu? 

- Akurat w naszym biurze o tym 
pomyśleliśmy. Przez ostatnie mie-
siące to właśnie dzięki zaoszczędzo-
nym środkom byliśmy w stanie jako 
tako funkcjonować, choć zmuszeni 
zostaliśmy do redukcji zatrudnie-
nia. W tej chwili jedziemy na 
tak zwanej rezerwie. Żyjemy 
w niepewności. Czekamy na 
konkretne ustalenia rządu w 
naszej sprawie.     

Dobrze, no to jak rząd 
powinien pomóc branży 
turystycznej? 

- (Głośne westchnięcie). 
Dobrze by było, gdyby poli-
tycy dotrzymali obietnic dla 
branży turystycznej. Mówię 
o dodatkowych zwolnie-
niach z ZUS i postojowym, 
w przypadku gdy nie można 
organizować turystyki zagra-
nicznej. Jeżeli rządzący nie mogą 
nam pomóc, to chociaż niech nie 
przeszkadzają. Żyjemy w czasach 
chaosu informacyjnego. Jednego 
dnia pojawiają się zakazy o wylotach 
do konkretnego państwa, potem są 
one odwoływane. Jedni mówią o 
kwarantannie po powrocie z jedne-
go kierunku, inni temu zaprzeczają. 
Musimy znać jasne i konkretne in-
strukcje, co można, a czego nie. 

ZBUTA korzystało z Funduszu 
Zwrotów Zaliczek?

- Nie korzystaliśmy z tej formy 
pomocy. Dotyczy to głównie dużych 
organizatorów wyjazdów, a nie 
małych biur touroperatorskich. Zimą 
sprzedawaliśmy natomiast wycieczki 
jednodniowe, ale wszystkie wpłaco-
ne pieniądze oddaliśmy klientom. 

Bon turystyczny okazał się zba-
wieniem? 

- Jak mówiłam, wyjazdy po Polsce 
nie cieszą się w moim biurze wielką 
popularnością, dlatego nie dziwię 
się, że jeszcze nikt nie skorzystał u 
nas z bonu turystycznego. Mimo to 
chcąc z tej formy skorzystać, zimą i 
wiosną zaproponujemy klientom wy-
jazdy do ciekawych zakątków nasze-
go kraju. Po to, żeby mogli zapłacić 
za wycieczkę bonem turystycznym.   

W turystyce panuje sezonowość. 
Zarabiamy późną wiosną, latem i 
wczesną jesienią, żeby zaoszczędzić 
na zimę. Aby móc ze spokojną głową 

pokryć koszty funkcjonowania, mieć 
na wypłaty dla pracowników i raty 
kredytów. Teraz nie mamy tego kom-
fortu i nie wiemy, co będzie dalej, ale 
pomysłów mamy sporo. 

Zimą branża turystyczna zacznie 
powoli stawać na nogi? 

- Nie sądzę, że to się stanie tej 
zimy. Szkoły nie mają wprawdzie 
zakazu organizowania wycieczek 
i zimowisk, ale rekomenduje się, 
żeby tego nie robiły i raczej nikt nie 
weźmie na siebie odpowiedzial-
ności za zorganizowany wyjazd 
dzieci na zieloną szkołę czy obóz 
w górach. Poza tym nie wiemy, jak 
będą wyglądały kierunki daleko-
dystansowe. Anulowany jest już 
choćby Meksyk. Od marca do paź-
dziernika nikt tam nie poleci na zor-
ganizowaną wycieczkę. Obawiam 
się, że podobnie będzie z innymi 
kierunkami egzotycznymi. W Egipcie 

na przykład musimy przedstawić 
wynik testu na koronawirusa. Nie 
wszystkim to się podoba.    

Jak długo turystyka będzie lizać 
rany po pandemii?

- Tyle, że pandemia jeszcze się 
nie skończyła. Klienci nie wiedzą, co 
będzie z wylotami, czy nie zostaną 
zamknięte granice. Do tego dochodzi 
niepewność o swoje zatrudnienie, 
być może niższa pensja. To wszystko 
przemawia za tym, że w miarę nor-
malnie branża turystyczna powinna 
zacząć funkcjonować dopiero za 3 
lata. I to jest bardzo optymistyczna 
prognoza. Namawiam do rezerwa-
cji wypoczynku w stacjonarnych, 
lokalnych biurach podróży, aby 
zostało nas jak najwięcej. I żeby 
wiosną klienci nie natykali się co 
kawałek na napis na witrynie „lokal 
do wynajęcia” .

Rozmawiał Tomasz Piasecki 

Jedziemy na rezerwie 
Jest źle, ale nie to jest jeszcze najgorsze. Dobija niepew-

lepszych perspektyw. A prze-
cież idzie jesień i zima. Okresy w roku, gdy trudno o 
dobry zarobek w turystyce. Wiosny może nie doczekać 
wielu agentów i organizatorów wypoczynku. O branży 
turystycznej rozmawiamy z Małgorzatą Nitecką, właści-

- Akurat w naszym biurze o tym 
pomyśleliśmy. Przez ostatnie mie-
siące to właśnie dzięki zaoszczędzo-
nym środkom byliśmy w stanie jako 
tako funkcjonować, choć zmuszeni 
zostaliśmy do redukcji zatrudnie-
nia. W tej chwili jedziemy na 
tak zwanej rezerwie. Żyjemy 
nia. W tej chwili jedziemy na 
tak zwanej rezerwie. Żyjemy 
nia. W tej chwili jedziemy na 

w niepewności. Czekamy na 
konkretne ustalenia rządu w 

Dobrze, no to jak rząd 
powinien pomóc branży 

- (Głośne westchnięcie). 
Dobrze by było, gdyby poli-
tycy dotrzymali obietnic dla 
branży turystycznej. Mówię 
o dodatkowych zwolnie-
niach z ZUS i postojowym, 
w przypadku gdy nie można 
organizować turystyki zagra-
nicznej. Jeżeli rządzący nie mogą 
nam pomóc, to chociaż niech nie 
przeszkadzają. Żyjemy w czasach 
nam pomóc, to chociaż niech nie 
przeszkadzają. Żyjemy w czasach 
nam pomóc, to chociaż niech nie 

chaosu informacyjnego. Jednego 
dnia pojawiają się zakazy o wylotach 
do konkretnego państwa, potem są 
one odwoływane. Jedni mówią o 
kwarantannie po powrocie z jedne-
go kierunku, inni temu zaprzeczają. 
Musimy znać jasne i konkretne in-
strukcje, co można, a czego nie. 

ZBUTA korzystało z Funduszu 
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pokryć koszty funkcjonowania, mieć na przykład musimy przedstawić 

 » - Turystyka powinna normalnie zacząć funkcjonować za 3 lata – mówi 
Małgorzata Nitecka, właścicielka wałbrzyskiego biura podróży ZBUTA    
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Budowa parkingu, który 
powstaje z ażurowych płyt 
oraz kostki betonowej, trwa. 
Miejsce zostanie oświetlone 
i obsadzone drzewkami. Pro-
jekt realizowany jest dzięki 

Wałbrzyskiemu Budżetowi 
Obywatelskiemu.

– Koszt inwestycji wyniesie 
niemal 300 tysięcy złotych. 
Wszystko ze względu na trudny 
teren, gdzie realizowana jest 

budowa. Już sam projekt i 
później wybór wykonawcy był 
bardzo trudny. Wierzę jednak, 
że wszystko będzie wykonane 
dobrze – mówi Roman Szełe-
mej, prezydent Wałbrzycha.

Parking powstaje w dużej 
mierze dzięki mieszkańcom, 
którzy zaproponowali jego 
budowę w ramach budżetu 
obywatelskiego. Dzięki szybkiej 
realizacji, istnieje duża szansa 
na to, że prace zostaną zakoń-
czone jeszcze przed 1 listopada, 
co byłoby wielkim ułatwieniem 
dla osób odwiedzających groby 
bliskich.
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Powstaje parking przy cmentarzu
Wałbrzych wzbogaci się o kolejne miejsca parkingowe, które budowane 
są przy cmentarzu na ulicy Piaskowej w dzielnicy Biały Kamień.

Jasne, że niektóre sceny można 
było nakręcić inaczej. Czy lepiej? 
Możliwe. Skoro jest przebitka Bo-
rowej, która nie leży na terenie 
Wałbrzycha, to dlaczego nie wy-
korzystano Masywu Chełmca? Czy 
podłożenie głosu lektora o mieście 
„przyjaznym i otwartym” w chwili, 
gdy oglądamy znanego piekarza 
wręczającego Lichocie torbę z wy-
piekami, było najszczęśliwsze? Albo 
cukierkowy obrazek dziewczyny 
mknącej na rowerze ulicą Fredry 
(chyba?) przywołujący na myśl Ojca 
Mateusza, to takie małe kamyczki 
wrzucone do pięknego ogrodu. 

Z drugiej strony ujęcia z lotu ptaka 
Śródmieścia lub Nowego Miasta 
wyglądają po prostu zjawiskowo, 

sceny dzieciaków przy odrapanej 
ścianie kamienicy skradły nasze 
serca. Albo grających w szachy se-
niorów, jawią się jako niezwykle kli-
matyczne. Zbliżenie pary w ogródku 
działkowym na tle Podzamcza, palce 
lizać. Kończący rzut oka na miasto z 
Harcówki naprawdę jest urokliwy. 
Tak, wcale nie przesadzamy. W 
myśl zasady inżyniera Mamonia, im 
częściej oglądamy minutowy spot 
o Wałbrzychu, tym bardziej nam 
się podoba. Dostrzegamy więcej 
szczegółów, przesiąkamy klimatem, 
atmosferą naszego przecież miej-
sca. Mając przy okazji nadzieję, że 
podobne odczucia będą mieć ludzie 
oglądający film w całej Polsce lub 
zagraniczni globtroterzy.     

Główną rolę w spocie, jeśli w 
ogóle możemy tak napisać, gra 
Leszek Lichota, jeden z ambasa-
dorów Wałbrzycha, a na co dzień 
aktor. Zdjęcia do filmu powstawały 
od czerwca do sierpnia tego roku, 
a filmowcy spędzili na planie sie-
dem dni. Teraz bardzo ważne. W 
realizację projektu zaangażowano 
blisko 30 mieszkańców miasta. 
Ludzie, których oglądamy w spocie, 
są wałbrzyszanami. To oni, obok 
głównego bohatera i narratora 
całej opowieści, wcielili się w rolę 
aktorów w spocie. Na ekranie wi-
dzimy kilka doskonale znanych 
lokalizacji – Zamek Książ, Starą 
Kopalnię, wnętrza Palmiarni, plac 
Magistracki i Harcówkę w Parku 

Sobieskiego. Pojawiają się też mniej 
oczywiste „miejscówki” jak boisko 
koszykarskie Alkatraz, gdzie uważ-
ny widz dostrzeże choćby Marcina 
Balcerowskiego, również amba-
sadora Wałbrzycha, a na co dzień 
koszykarza na wózkach Górnika, czy 
wspomniane już przez nas ogródki 
działkowe na Podzamczu. 

Założenie filmu było takie, aby po-
kazać historię i klimat miasta poprzez 
jego prawdziwych mieszkańców. 
– Wałbrzych to miasto, które dzięki 
ciężkiej pracy wielu osób ciągle 
zmienia się na lepsze. To miasto 
dumnych i pracowitych ludzi. Cieszę 
się, że film, który udało nam się 
zrealizować, stawia na prawdziwość 
i emocje. Ważne jest również to, że 

wystąpili w nim praktycznie sami 
wałbrzyszanie z krwi i kości, w tym 
nasz ambasador Leszek Lichota – 
mówi prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej. 

Spot ma dwie wersie: 30-se-
kundową (przeznaczoną do emisji 
w telewizji oraz kinach), a także 
dwukrotnie dłuższą do obejrzenia 
w internecie. Półminutową wersję 
zobaczą widzowie kilku telewizji 
ogólnopolskich i lokalnych, m.in. na 
Śląsku czy w aglomeracji łódzkiej. 
Film wpisuje się w dotychczasowe 
działania promocyjne Urzędu Miej-
skiego w Wałbrzychu pod hasłem 
„Wałbrzych. Miasto do odkrycia”. 
Niech nas wszyscy odkrywają. 

ToP

Lichota o Wałbrzychu do odkrycia  
Czy po obejrzeniu nowego filmu promującego nasze miasto, nagle do Wałbrzycha przy-
jadą tłumy turystów? Jak chce tego aktor Leszek Lichota, pojawiający się w wielu sce-
nach spotu. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że wykonano kawał dobrej roboty. Poka-
zując klimatyczne miejsce na ziemi. 
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 » Główną rolę w nowym filmie promocyjnym 
Wałbrzycha odgrywa aktor Leszek Lichota
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Pewnie, że brzmi patetycznie, ale 
historia dwudziestokilkulatki tak 
nas zafascynowała, że postanowi-

liśmy o niej napisać. Nie zdarza 
się codziennie spotkać osobę z 

pewnymi, hm, powiedzmy, że 
poważnymi ograniczenia-

mi, która zachowuje się 
zupełnie normal-

nie, jak tysiące 
jej rówieśników 
i czerpie z życia 
pełnymi garścia-

mi. Podczas gdy 
inni biorą z łatwością, 

co im się należy i nie 
zastanawiają się nad 
prozą życia, ona po 
wszystko wspina się, 
wyszarpuje, ale nie 

narzeka.
Dobra, dość 

tego rozczula-
nia się, przecież 

m i a ł o  b y ć 
o  twarde j 

babce z 
małej 

wsi w Starych Bogaczowicach. Do 
rzeczy. Jeśli przeczytacie, możecie 
nie uwierzyć, ale zaufajcie nam, nie 
będziemy koloryzować. Afrodyta 
Nowak urodziła się jako wcześniak, 
mając ledwie 750 g. Najpierw kilka 
tygodni spędziła jako noworodek 
podłączona do respiratora. Później 
kolejne 4 miesiące w szpitalu. Twar-
da była, nie dała się, choć można ją 
było objąć dwoma rękami. Na do-
miar złego okazało się, że z powodu 
wady genetycznej dziecko nie widzi 
na jedno oko. Na drugie owszem, 
ale w jakichś 20 procentach… Gdy 
podrosła, musiała założyć okulary 
z jednym, silnym szkłem… – Mimo 
soczewki niezbyt dobrze widzę na 
jedno oko. Bywa, że muszę 2 lub 3 
razy przyjrzeć się jakiejś rzeczy, żeby 
ją rozpoznać – opowiada Afrodyta 
Nowak. 

Dziewczynka poszła do szkoły 
podstawowej razem z rówieśnika-
mi. Później kontynuowała naukę 
w integracyjnej podstawówce na 
Podzamczu w Wałbrzychu. Ko-
lejnym etapem było IV LO w tym 
mieście. Zaczęła angażować się 
w życie liceum, wszędzie jej było 
pełno. Działała w samorządzie 
uczniowskim. Ten okres wspomi-
na najlepiej. Z dobrym wynikiem 
zdała maturę. Została też tech-
nikiem administracji. – Potem 
musiałam wybrać co dalej. Na 
medycynę nie miałam szans 
się dostać z powodu wzroku, 
zdecydowałam więc, że będę 
studiować dietetykę w Nie-

publicznej Wyższej Szkole Me-
dycznej we Wrocławiu – mówi 
22-latka. Dalej uważacie, że to 

nic takiego. No to zasłońcie sobie 
dłonią jedno oko, a na drugie 
załóżcie koszulkę. Widzicie?! Dziś 
jest na drugim roku, wszystkie 
egzaminy zdała przy pierwszym 
podejściu. Ale to jeszcze nic. 
Oprócz tego, że uczy się, Afrodyta 
Nowak prowadzi własny biznes, 
małą agroturystykę. Pomaga tro-
chę mama, ale to nasza bohaterka 
wszystkim zarządza. 

I to jeszcze nie wszystko. W 
wolnych chwilach jeździ na rowe-
rze, pływa, chodzi po górach, a 
uwielbia zwłaszcza Tatry. Udziela 
korepetycji z matematyki, biologii 
i chemii, bo jak podkreśla, na 
każdym kroku kocha pomagać 
ludziom. Dlatego właśnie studiuje 
dietetykę, żeby doradzać innym, 
na przykład w walce z otyłością. 
– Wiem, że to jest zmora naszych 
czasów. Z otyłością wiąże się wiele 
chorób i przypadłości. Dlatego za-
mierzam z nią walczyć na wszelkie 
możliwe sposoby, a studia mają mi 
w tym pomóc – mówi dziewczyna, 
dla której niemożliwe nie istnieje i 
która co chwilę przekracza jakieś 
granice. Choć z jedną miała kłopot. 
Było to gotowanie i pieczenie. 
Wzbraniała się przed tym, aż w 
końcu spróbowała. Od tamtej pory 
znajomi i rodzina pytają tylko, czy 
nie chciałaby zostać kucharzem 
lub chociaż cukiernikiem. Takie 
pyszności przygotowuje.

Uwielbiamy takie historie, w 
których bohaterami są pozytywni 
ludzie, których życie nie oszczę-
dzało. Niech to będzie inspiracją 
dla innych. 

Tomasz Piasecki

Co W gMINACH pISZCZY

STARE BOGACZOWICE

Nie widzi, ale żyje jak mało kto 
Jasne, że tym tytułem trochę przesadziliśmy, ale 

chcieliśmy podkreślić determinację Afrodyty Nowak. 
Dziewczyny z małej wsi Cieszów w gm. Stare Boga-
czowice, która prawie nie widzi, a mimo to przekra-

cza kolejne granice. Udowadnia, że jeśli się chce, to 
można. 

Uroczyste obchody rozpoczęto mszą 
w kościele pw. Św. Trójcy. Punktualnie 
w południe uroczystości w boguszow-
skim rynku rozpoczęli dh Stanisław 

Janowski, członek zarządu oddziału 
wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP woj. dolnośląskiego 
dh Krzysztof Jagodziński oraz prezes OSP 

Boguszów Ryszard Piwiński. Jednostkę 
odznaczono złotym medalem za zasługi 
dla pożarnictwa. Dopełnieniem uroczy-
stości było wręczenie medali i odznaczeń 
zasłużonym działaczom oraz członkom. 
Zakupiony przez OSP  Boguszów pod 
koniec minionego roku lekki samochód 
gaśniczy, z powodu pandemii dopiero 
teraz doczekał się poświęcenia i ofi-
cjalnego przekazania. Nadano mu imię 
„Piotr”.  

SCB

BOGUSZÓW-GORCE 

To już tyle lat! 
Od 75 lat boguszowska Ochotnicza Straż Pożarna tworzy 
doskonale działający organizm. Każdy druh pracuje co-
dziennie nad tym, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. 
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 » Niedowidząca Afrodyta Nowak jest przykładem na to, że jak się chce, to można 

Pewnie, że brzmi patetycznie, ale 
historia dwudziestokilkulatki tak 
nas zafascynowała, że postanowi-

liśmy o niej napisać. Nie zdarza 
się codziennie spotkać osobę z 

pewnymi, hm, powiedzmy, że 
poważnymi ograniczenia-

mi, która zachowuje się 
zupełnie normal-

nie, jak tysiące 
jej rówieśników 
i czerpie z życia 
pełnymi garścia-

mi. Podczas gdy 
inni biorą z łatwością, 

co im się należy i nie 
zastanawiają się nad 
prozą życia, ona po 
wszystko wspina się, 
wyszarpuje, ale nie 

narzeka.
Dobra, dość 

tego rozczula-
nia się, przecież 

m i a ł o  b y ć 
o  twarde j 

babce z 
małej 

wsi w Starych Bogaczowicach. Do 
rzeczy. Jeśli przeczytacie, możecie 
nie uwierzyć, ale zaufajcie nam, nie 
będziemy koloryzować. Afrodyta 
Nowak urodziła się jako wcześniak, 
mając ledwie 750 g. Najpierw kilka 
tygodni spędziła jako noworodek 
podłączona do respiratora. Później 
kolejne 4 miesiące w szpitalu. Twar-
da była, nie dała się, choć można ją 
było objąć dwoma rękami. Na do-
miar złego okazało się, że z powodu 
wady genetycznej dziecko nie widzi 
na jedno oko. Na drugie owszem, 
ale w jakichś 20 procentach… Gdy 
podrosła, musiała założyć okulary 
z jednym, silnym szkłem… – Mimo 
soczewki niezbyt dobrze widzę na 
jedno oko. Bywa, że muszę 2 lub 3 
razy przyjrzeć się jakiejś rzeczy, żeby 
ją rozpoznać – opowiada Afrodyta 
Nowak. 

Dziewczynka poszła do szkoły 
podstawowej razem z rówieśnika-
mi. Później kontynuowała naukę 
w integracyjnej podstawówce na 
Podzamczu w Wałbrzychu. Ko-
lejnym etapem było IV LO w tym 
mieście. Zaczęła angażować się 
w życie liceum, wszędzie jej było 
pełno. Działała w samorządzie 
uczniowskim. Ten okres wspomi-
na najlepiej. Z dobrym wynikiem 
zdała maturę. Została też tech-
nikiem administracji. – Potem 
musiałam wybrać co dalej. Na 
medycynę nie miałam szans 
się dostać z powodu wzroku, 
zdecydowałam więc, że będę 
studiować dietetykę w Nie-

publicznej Wyższej Szkole Me-
dycznej we Wrocławiu – mówi 
22-latka. Dalej uważacie, że to 

Jasne, że tym tytułem trochę przesadziliśmy, ale 
chcieliśmy podkreślić determinację Afrodyty Nowak. 
Dziewczyny z małej wsi Cieszów w gm. Stare Boga-
czowice, która prawie nie widzi, a mimo to przekra-

cza kolejne granice. Udowadnia, że jeśli się chce, to 
można. 

» Niedowidząca Afrodyta Nowak jest przykładem na to, że jak się chce, to można 
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Krótki odcinek, bo tylko 
około 12 km przecina Miero-
szów. Może to niewielki dy-
stans, ale podczas wędrówki 
tym traktem można zobaczyć 
wiele interesujących miejsc 
i atrakcji, które urozmaicą 
przemarsz przez te okolice.

Trasa zaczyna się w okoli-
cach Suchej Góry w Masywie 
Lesistej Wielkiej i przechodzi 
przez szczyt liczący 853 m 
n.p.m.. Na górze można od-

począć w niewielkiej wiacie, 
a przy okazji powędrować nie-
bieskim szlakiem na lokalną 
atrakcję „szczeliny wiatrowe”. 
Ze szczytu zejdziemy bardzo 
stromą ścieżką w kierunku 
Kowalowej. Dalej wędrujemy 
urokliwą doliną przełomu 
rzeki Ścinawka, a następnie 
wzdłuż szosy doliną potoku 
Sokołowca w kierunku Gór 
Suchych oraz położonego u 
stóp Sokołowska. To malow-

nicza miejscowość z licznymi 
atrakcjami architektoniczny-
mi, ciekawą historią (dawne 
uzdrowisko). Z najbardziej 
znanych można wymienić 
dawne sanatorium dra Breh-
mera (Grunwald), budynki 
sanatoryjne, cerkiew prawo-
sławną oraz skwery.

Następnie szlak wiedzie 
stromym podejściem na 
Bukowiec (898 m n.p.m.) 
mijając ruiny kaplicy na 

cmentarzu ewangelickim. 
Ze szczytu można podziwiać 
piękne panoramy okolic, a 
nawet Karkonoszy. Wędrując 
dalej dotrzemy na szczyt 
Granicznej (848 m n.p.m.), 
później do  malowniczej 
Przełęczy Trzech Dolin, z 

położonym u stóp Waligóry 
pięknym schroniskiem PTTK  
„Andrzejówka”. Po ok. 3 km 
na Przełęczy pod Turzyną 
szlak kończy swój przebieg 
w gminie Mieroszów.

Przy szlaku można zjeść, a 
także przenocować. Oprócz 

wspomnianej „Andrzejów-
ki” także w Gościńcu Ko-
walova, Ośrodku Wypo-
czynkowym Radosno i spró-
bować pysznych torcików 
bezowych w Kawiarence 
Smaków.

Red

Zauroczony walorami 
krajobrazowymi gminy An-
drzej Makacewicz z Aka-

demii Jeździeckiej  JNBT 
pr zyjeżdża do Głuszycy 
na szkolenia. Żeby uczyć 

młodzież i dorosłych, jak 
zbudować relacje z koniem 
i przy tym doskonalić umie-

jętności jeździeckie. Nie-
dawno Makacewicz znów 
zawitał do miasta, a kon-

kretniej odwiedził Stajnię 
przy Sadzie w Grzmiącej. 
Tym razem przyjechał z… 

towarzyszem, mustangiem 
Geronimo.

Pewnie pomyślicie, co 
w tym wyjątkowego. Ot, 
gość pr zywiózł  ze sobą 
konia. Mustangi to dziko 
żyjące konie, o zupełnie in-
nym temperamencie niż te, 
które może widzieliście w 
jakiejś stajni, są też od nich 
mniejsze. Geronimo trafił 
do Polski z Idaho w USA w 
czerwcu tego roku, jako je-
den z 15 koni, które w tym 
samym czasie przypłynęły 
do Europy. Taki mustang 
w Polsce jest natomiast 
tylko jeden! Do Andrzeja 
Mąkacewicza trafił w ra-
mach programu Mustang 
Makeover, którego zada-
niem jest popular yzacja 
wiedzy o tych wyjątkowych 
zwierzętach. 

Geronimo pr zechodz i 
aktualnie trening, które-
go efekty hodowca zapre-
zentuje w październiku w 
Akwizgranie (Aachen) uwa-
żanym za serce jeździectwa 
europejskiego. Przyjadą tam 
też trenerzy pozostałych 14 
mustangów, które trafiły na 
Stary Kontynent. Konkurs, 
w którym wezmą udział, 
wyłoni najlepszego trenera. 
Następnie mustangi zosta-
ną zlicytowane i trafią do 
nowych właścicieli. Teraz 
smutna wiadomość. Kon-
trakt, który podpisał trener, 
nie pozwala mu wylicytować 
Geronimo… Na pewno bar-
dzo by chciał. 

Red

Co W gMINACH pISZCZY / pRoMoCJA

GŁUSZYCA 

Takiego to ze świecą szukać 
Z czego znana jest Głuszyca? Powiecie, Podziemne Miasto Osówka. OK. Wiele imprez spor-
towych typu Waligóra Run Cross, czy Sudecka Żyleta, też w punkt. Czy zastanawialiście się, 
czy można okolicę zwiedzić w nietypowy sposób, na przykład konno? 

MIEROSZÓW 

Głównym szlakiem 
przez całą gminę 

Najpierw krótkie wyjaśnienie, o co nam chodzi w tytu-
le. Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza 
(czerwony), to blisko 440-kilometrowa górska trasa. 
Biegnąca przez całe Sudety od Świeradowa-Zdroju do 
Prudnika. 
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 » Wiedzieliście, że szlak Orłowicza prowadzi przez Mieroszów? 

 » Z takim koniem można świat podbijać 
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Jeśli lubicie oglądać na-
prawdę ekstremalne popisy 
sportowców, w których po 
pierwsze liczy się szybkość, 
ale także umiejętność pokony-
wania zakrętów, zapraszamy 
do uzdrowiska. Widowiskowy 
four cross kolejny raz zawita 
do Szczawna-Zdroju. 

To właściwie wystarczyło-
by za całą zapowiedź. Kto 

jeszcze nie widział popisów 
zawodników zjeżdżających ze 
Słonecznej Polany na złamanie 
karku, powinien się wstydzić. 
Ogląda się to naprawdę z 
zapartymh tchem. Mistrzostwa 
Polski 4X będą jednodniową 
imprezą, która rozpocznie się w 
sobotę, 26 września o 12:00, 
ale to, co najlepsze, czeka na 
kibiców późnym popołudniem. 

Wtedy zobaczymy w akcji 
najlepszych z najlepszych. 
Wystartują zawodowcy oraz 
amatorzy, walcząc o koszul-
kę mistrza Polski w różnych 
kategoriach wiekowych. Jak 
to zwykle bywa w takich sy-
tuacjach, organizatorzy zapo-
wiadają udział całej krajowej 
czołówki 4X. Każdy ceni sobie 
bowiem Słoneczną Polanę, 

jako miejsce wręcz idealne do 
tego typu zawodów. 

Dodajmy, że mistrzostwa 
w Szczawnie zostały włą-

czone w obchody jubileuszu 
100-lecia kolarstwa polskiego, 
a wydarzenie zaliczane jest 
do Pucharu Świata i Pucharu 

Polski. To ważne, bo miasto 
marzy o organizacji za 2 lata 
u siebie MŚ w 4X. 

Red

SZCZAWNO-ZDRÓJ  

Za jakieś dwa lata 
mistrzostwa świata? 

Ile było gadania i narzekania, że się nie uda. Że tego 
typu wydarzenia bezpowrotnie zostały stracone. Tym-
czasem w najbliższą sobotę (26 września) do Szczaw-
na przyjadą najwięksi spece w karkołomnych zjazdach 
rowerem z góry, by wziąć udział w mistrzostwach 
Polski 4X. 

Choćby o niespotykanie 
malowniczej drodze tury-

stycznej w Góry Sowie. To tak 
naprawdę ul.  Zagórska, czyli 

ponad 1100 m. wyasfaltowa-
nej nawierzchni. Jest to piękna 

trasa spacerowo-rowerowa. 
Łączy ul. Chałubińskiego, na 

której jest punkt widokowy 
na Góry Sowie z najwyższym 

szczytem Wielką Sową (1015 
m n.p.m.) i Góry Wałbrzyskie, 
z ul. Świdnicką i prowadzi do 
Kościoła św. Anny w Olszyńcu.

Albo Polana Słoneczna! 
Wiecie, gdzie się znajduje? 
Idąc piękną aleją brzozową w 
górę dojdziemy właśnie na tę 
niezwykłą polanę. Schodzą się 
tu trzy aleje drzew: brzozowa, 
modrzewiowa i dębowa. Jak 
mawiają niektórzy, połączenie 
woni liści brzozy, dębu i igli-
wia modrzewiowego tworzy 
wspaniały mikroklimat. W 
parku znajdują się leżaki do 
odpoczynku, na których moż-
na choćby chwilę poopalać 
się, a na samej trasie natknie-
my się na obeliski starochrze-
ścijańskie. 

Z kolei przy Promenadzie 
Słonecznej znajduje się punkt 
widokowy. Siłownia terenowa 
przy ul. Chopina to kolej-
ne miejsce do aktywnego 
spędzania czasu. Jest prze-
pięknie położona, można z 
niej podziwiać panoramę Gór 
Wałbrzyskich. Sama prome-
nada to doskonałe miejsce 
do spacerów, biegania, czy 
uprawiania nordic walking.

Red

JEDLINA-ZDRÓJ 

Nie wszyscy o tym wiedzą, a szkoda 
Wiecie, że lubimy opisywać i pokazywać nieoczywiste miejsca z gmin powiatu wałbrzyskiego. 
W Jedlinie jest ich bardzo wiele. Idziemy o zakład, że nie o wszystkich słyszeliście. 

Co W gMINACH pISZCZY / pRoMoCJA
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Sprzęt komputerowy, środki 
ochrony i dezynfekcji wałbrzyskie 
PCPR pozyskało w ramach reali-
zowanego projektu „Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy za-
stępczej w okresie epidemii CO-
VID-19” z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

- Dokładamy wszelkich starań, aby 
sprzęt komputerowy dla pozostałych 
dzieci trafił do nich jak najszybciej. 
Mając na uwadze możliwy wzrost za-

chorowań i dalszy rozwój pandemii, a 
co za tym idzie ponowne wprowadze-
nie zdalnego trybu nauki, pracownicy 
naszego Centrum planują jak najszyb-
ciej zaopatrzyć małoletnich w laptopy, 
a rodziny zastępcze w środki ochrony 
osobistej. Pandemia koronawirusa 
zmieniła naszą rzeczywistość. Cie-
szymy się, że możemy w taki sposób 
pomóc w poprawie funkcjonowania 
naszych podopiecznych – mówią 
pracownicy PCPR.            SCB

MIEROSZÓW 

Laptopy dla domu dziecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przekazało pierwsze 6 laptopów 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które będą służyły dzieciom umieszczonym w 
Rodzinnym Domu Dziecka w Mieroszowie.
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 » Ulica Zagórska to piękna trasa spacerowo-rowerowa 

 » Four cross to 
widowiskowa dyscyplina 

sportu. W sobotę powróci 
na Słoneczną Polanę w 

Szczawnie-Zdroju 
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W różnych okresach czasu 
właścicielami hotelu byli m.in. 
Ad. Herrmann czy Oskar Haufe 
(spotkałem się też z pisownią 
Hauffe). Ciekawe informacje 
przynosi jedna z przedwojen-
nych reklam, w której Haufe tak 
zachęcał potencjalnych gości do 
zatrzymania się w jego hotelu: 
„wygodna droga ze Szczawna-
-Zdroju, wolna od kurzu weran-
da, ładny widok panoramiczny, 
przystanek tramwaju, elegancki 
lokal, duża sala z parkietem, 
dobra kuchnia, dobrej jakości 
piwa i wina, fortepian koncer-
towy firmy Rönisch oraz duży 
polifon Rossini (Riesen-Poly-
phon – rodzaj urządzenia gra-
jącego), przy hotelu ogródek”. 

Przenieśmy się teraz do 
1968 roku, gdy w prasie poja-

wiły się pierwsze wzmianki o 
wyremontowanym klubie za-
kładowym. W marcowej Try-
bunie Wałbrzyskiej redaktor 
ukrywający się pod pseudo-
nimem „Jah” pisał: „Klub Huty 
Karol odznacza się między 
innymi i tym, że jest znakomi-
cie zakonspirowany, mieści się 
bowiem w oficynie dość po-
spolitej kamienicy czynszowej. 
Można setki razy przechodzić 
obok placówki, nie domyślając 
się nawet, że takowa istnieje. 
Wiedzie do niej nadto wąska, 
stroma, zgoła wiejskiego typu 
dróżka, mało licująca z nowo-
czesnością i komfortem klu-
bu. Ta ostatnia opinia nie jest 
wcale zwrotem retorycznym, 
mającym na celu uwypuklenie 
zaniedbanego otoczenia. Istot-

nie, klub Huty Karol prezen-
tuje się znakomicie. Powstał 
wprawdzie w drodze adaptacji 
starej sali gimnastycznej i daw-
nych fabrycznych garaży, ale z 
tego dość dziwnego mariażu 
nie urodził się wcale – jak by 
można mniemać – potworek. 
Wprost przeciwnie, powstała 
schludna, ładnie urządzona i 
przestronna placówka kultu-
ralna”.  

Niestety, w kronice Huty 
Karol nie znalazłem żadnej 
wzmianki potwierdzającej 
słowa redaktora, że klub po-
wstał w wyniku adaptacji 
dawnej sali gimnastycznej 
i byłych garaży. Mowa jest 
tylko o gruntownym remoncie 
zakładowej świetlicy. Jeżeli 
ktoś z czytelników ma jakieś 

informacje na ten temat, pro-
szę o kontakt z redakcją.

Co prawda dwa tygodnie 
temu opisałem już w skró-
cie, jak wyglądał nowy klub 
zakładowy po remoncie, ale 
dzisiaj wrócę do tematu, gdyż 
wspomniany artykuł prasowy 
zawiera dodatkowe, nieznane 
informacje. Znajdująca się na 
parterze budynku kawiarnia 
wyposażona była w około 30 
stolików, posiadała również 
nowoczesny bufet i porządne 
zaplecze gospodarcze. Urzą-
dzona na parterze biblioteka 
liczyła około 700 woluminów, 
a korzystało z niej ponad ty-
siąc czytelników! Najważniej-
sza część klubu mieściła się 
na piętrze. Była to pojemna, 
obliczona na kilkaset miejsc 

sala widowiskowa z dużą i 
dobrze wyposażoną sceną. 

W sumie klub ten śmiało 
mógł wówczas pretendować 
do jakiejś większej roli, np. 
międzyzakładowego domu 
kultury, a może nawet dziel-
nicowego. Zapytacie, skąd 
ten pomysł? Po pierwsze, 
placówka prowadziła polity-
kę „otwartych drzwi”. Była 
dostępna dla wszystkich chęt-
nych, nie tylko pracowników 
Huty Karol i ich rodzin. Po 
drugie – klub oferował cie-
kawy wachlarz możliwości. 
Działały w nim m.in. zespół 
muzyczny i baletowy, kółko 
brydżowe. Organizowano 
wystawy (np. ekspozycja boż-
ków pogańskich Włodzimie-
rza Piotrowskiego, wałbrzy-

skiego artysty rzeźbiącego w 
drewnie). W planach (1968 
rok) były odczyty, spotkania 
z pisarzami, występy teatru 
przy stoliku, wymiana zespo-
łów artystycznych z innymi 
placówkami. Miał powstać 
teatrzyk poezji i klub „dobrej 
płyty”. Dużą salę widowisko-
wą zamierzano wykorzystać 
na występy zawodowych 
teatrów i zespołów muzycz-
nych. Wyrażano nadzieję, że 
uda się tu również wysłuchać 
koncertu wałbrzyskiej Orkie-
stry Symfonicznej. Po trzecie 
– powstające „za miedzą” 
nowe osiedle (Piaskowa Góra) 
nie dysponowało wówczas 
żadną konkretną ofertą kul-
turalno-oświatową. Kolejna 
ważna rzecz –  klub Huty 

 » Hotel Sandberg na Piaskowej Górze na początku 
XX wieku, w którym po wojnie urządzono 
zakładowy żłobek i przedszkole oraz świetlicę 
(później klub) Huty Karol (Fot. www.polska-org.pl)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
HIStoRIA NIEZNANA

Jak przy klubowym stoliku
Klub zakładowy Huty Karol znajdował się o przysłowiowe „dwa kroki” od zakładu, 
w kamienicy przy obecnej ul. Wrocławskiej 55, w byłym hotelu Sandberg (Piasko-
wa Góra). Zanim przedstawię różne ciekawostki dotyczące klubu, warto na chwilę 
zatrzymać się, aby poznać niemiecką historię tego obiektu. Obiecuję, że będzie 
krótko – w pigułce.
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Karol, na tle innych okolicz-
nych zakładowych placówek 
kulturalnych, błyszczał ni-
czym najjaśniejsza gwiazda 
na firmamencie. Położona po 
sąsiedzku (po drugiej stronie 
ulicy Wrocławskiej) huta szkła 
Lustrzanka posiadała świetli-
cę, taką sobie. Fabryka Lin i 
Siatek oraz chłodnia w ogóle 
nie dysponowały tego rodzaju 
placówkami. 

Ile kosztowała działalność 
klubu Huty Karol? Placówka 
otrzymywała rocznie (infor-
macja z  1968 roku) na całą 
swoją działalność kulturalno-
-oświatową (w tym płace dla 
instruktorów) tylko 53 tys. zł i 
nie zanosiło się wówczas, aby 
ta kwota miała w znaczący 
sposób wzrosnąć. Dla porów-
nania – większe wałbrzyskie 
domy kultury przeznaczały na 
swoją działalność grubo ponad 
pół miliona złotych rocznie, tj. 
dziesięć razy więcej! Redak-
tor „Jah” słusznie zauważał, 
że „placówka dysponująca 
tak skromnymi środkami nie 
będzie w stanie sprostać obo-
wiązkom dzielnicowego domu 
kultury, którymi chętnie by-
śmy ją obciążyli. (...) Stąd też 
najrozsądniejsze, w każdym 
razie najbardziej ekonomiczne 
rozwiązanie problemu znajduje 
się w idei międzyzakładowe-
go domu kultury, w którym 
wszystkie wymienione wyżej 
zakłady mogłyby, a nawet 
powinny partycypować. Wiem, 
że realizacja tego projektu 
jest ogromnie trudna i będzie 
napotykać na przeróżne – 
ambicjonalne, formalne i pro-

ceduralne – przeszkody. Tym 
niemniej warto sprawę grun-
townie rozpatrzyć i przedysku-
tować. Szkoda bowiem byłoby, 
gdyby ów ładny i teoretycznie 
pełen wielkich możliwości 
ośrodek został skazany na 
wegetację na marginesie życia 
kulturalnego miasta. I to w 
chwili, kiedy Piaskowa Góra 
jest całkowicie pozbawiona 
choćby najskromniejszej pla-
cówki kulturalnej”.

Kolejną porcję informacji 
znajdujemy w innym artykule 
opublikowanym w lokalnej 
prasie w 1972 roku. W klubie 
działały wówczas sekcje dla 
dzieci i młodzieży: rytmiki i 
baletu, instrumentalna, wo-
kalna i żywego słowa. Nieco 
starsi mogli realizować swoje 
pasje w klubie „krótkiej fali”, 
w szkółce szachowej czy „Klu-
bie dobrej płyty”. Ponadto 
w placówce działał teatrzyk 
małych form, a swoje próby 
miała opisana już w poprzed-
nim odcinku orkiestra dęta. 
Redaktor podkreślał w arty-
kule, że „klub posiada solidnie 
przygotowaną do zawodu 
kadrę. Między innymi funkcję 
instruktorów pełnią tu znany 
z wielu świetnych insceniza-
cji twórca „Kleksa” Zdzisław 
Adamczyk oraz zdolny reżyser 
zespołów amatorskich – Jan 
Dąbrowski. Dodajmy, iż praca 
klubu nie opiera się wyłącznie 
na kadrze zawodowej. Działa 
tu bardzo aktywnie Rada Klu-
bu, w skład której wchodzą 
przedstawiciele dyrekcji, Rady 
Zakładowej oraz organizacji 
młodzieżowych. Klub może 

również w każdej chwili liczyć 
na pomoc wielu bywalców, 
wśród których wyjątkowym 
zaangażowaniem wyróżniają 
się opiekun zakładowych sza-
chistów – Włodzimierz Gębka 
oraz zdolny plastyk amator 
Zbigniew Babiarz, autor wielu 
ciekawych elementów wystro-
ju wewnętrznego placówki”. 

Czy ciekawi was, kogo zna-
nego gościły deski klubowe-
go teatru Huty Karol? Wiele 
zespołów i solistów, w tym: 
Kabaret Elita (1972 rok), Ze-
spół Pieśni i Tańca Północnej 
Grupy Wojsk Radzieckich z 

Legnicy (1973), zespół estra-
dowy Domu Oficera Armii 
Radzieckiej z Legnicy, zespół 
Tropicale Thaiti Granda Banda, 
Tadeusza Gadzinę z recitalem 
skrzypcowym (1974).

W klubie organizowano 
również wystawy, np. w 1974 
roku w ramach Wałbrzyskich 
Dni Techniki przedstawiono 
ekspozycję wyrobów huty.

W 1975 roku w artykule 
prasowym zatytułowanym „W 
zakładowym klubie rozrywka 
dla wszystkich” kierowniczka 
placówki Maria Marciniak 
informowała, że pod fachową 

opieką Haliny Bielawskiej do 
pierwszego występu przygo-
towuje się zespół dramatycz-
ny. Pierwszy występ młodych 
aktorów recytujących wiersze 
Tuwima, Broniewskiego i Staf-
fa miał się odbyć podczas uro-
czystości wręczania nowych 
legitymacji partyjnych człon-
kom terenowych organizacji. 
Ponadto w klubie działał balet 
dziecięcy, który pierwsze suk-
cesy sceniczne miał już wtedy 
za sobą (występy maluchów 
uświetniły kilka wieczorów 
świątecznych a także, razem 
z zespołem wokalno-instru-

mentalnym, Dzień Babci). 
Wspomniany zespół wokalno-
-instrumentalny wykonywał 
muzykę rozrywkową i mógł 
się pochwalić np. uczestnic-
twem w przeglądzie piosenki 
radzieckiej w Bolesławcu. 
Najmłodsi co tydzień mogli 
uczestniczyć w filmowych 
spotkaniach w Klubie Bolka 
i Lolka. Klub działał również 
w soboty, oferując przed po-
łudniem gry ruchowe i spor-
towe, a wieczorem – zabawy 
lub dyskoteki. W planach było 
urządzenie klubu filmowego 
dla dorosłych, zorganizowanie 
kursu tańca towarzyskiego, a 
także otwarcie (w kolejnym 
sezonie) klubu seniora.

Znana mi kronika huty 
kończy się na 1975 roku. W 
lokalnej prasie z późniejszych 
lat nie natknąłem się na ja-
kiekolwiek informacje doty-
czące działalności klubu. Na 
pewno po jego zamknięciu 
(likwidacji) w jego wnętrzach 
urządzano dyskoteki, przez 
pewien czas działał tu również 
serwis i sklep komputerowy. 

Klub zakładowy to nie je-
dyna placówka Huty Karol 
działająca w kamienicy nr 
55. Przez długie lata mieścił 
się w niej zakładowy żłobek i 
przedszkole, do których wej-
ście prowadziło przez ozdob-
ną werandę (wyburzoną na 
początku 2020 roku). Po za-
mknięciu żłobka i przedszkola 
w ich wnętrzach urządzono 
sklep z płytkami ceramicznymi.

Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:

- Trybuna Wałbrzyska, 19.03.1968,
- Kronika zakładowa Huty Karol, 

1965/1975,
- www.polska-org.pl (dostęp: 

14.09.2020).

HIStoRIA NIEZNANA

 » Scena teatralna w 
świetlicy zakładowej 
Huty Karol (Fot. Kronika 
Zakładowa Huty Karol)

 » Imprezy w klubie zakładowym Huty Karol w 1975 roku. W 
górnym rzędzie Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 

ZMS, w dolnym – Barbórka i zabawa mikołajkowa dla 
dzieci (Fot. Kronika Zakładowa Huty Karol)
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Przyznacie, brzmi dobrze, ale 
przecież nie będziemy rozkładać 
warsztatu dziennikarskiego na czyn-
niki pierwsze, bo zanudzimy was 
na śmierć. Na czym polega projekt 
WOK-u i jaka jest jego idea? 

Zapowiada się cykl zajęć fotogra-
ficznych i muzycznych. Skorzystać ma 
z nich głównie młodzież. Na tapecie 
pojawi się temat bezdomności zwie-
rząt. Uczestnicy spróbują dokonać  
zmiany w sposobie myślenia ludzi o 
żywej istocie. Uwrażliwić i rozbudzić 
u innych empatię.

W projekcie, prócz zaproszonej 
młodzieży, wezmą udział wycho-
wankowie Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego. 

Wezmą udział w warsztatach 
tworzenia własnej muzyki – od 
pisania tekstu, poprzez tworzenie 

bitów, zajęcia wokalne, po wizytę i 
pracę w studio nagrań. Wszystkiemu 
przyglądać się będzie Nullizmatyk, 
twórca legendarnego Trzeciego 
Wymiaru. Odnajdą się w tym na 
pewno fani rapu, zafascynowani 
kulturą hiphopową. Efektem ich pra-
cy będzie utwór promujący adopcję 
bezdomnych zwierząt z wałbrzyskie-
go schroniska. Piosenkę usłyszmy 
podczas finału całego projektu. W 
warsztatach wezmą udział pod-
opieczni ośrodka wychowawczego, 
mając możliwość tworzenia muzyki 
u boku idola, którego znali dotąd 
z koncertów lub teledysków. Inną 
odsłoną projektu „Robisz to dobrze” 
będą rodzinne warsztaty fotografii 
cyfrowej dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Idealnie, gdyby w zajęciach 
wzięły udział całe rodziny, bo part-

nerem jest schronisko dla zwierząt, 
które umożliwi fotografowanie psów 
i kotów. 

Zresztą część animacyjna projektu 
odbędzie się właśnie w wałbrzyskim 
schronisku. To tam w październiku 
będziemy obchodzić Święto Kun-
delka. Każdy mieszkaniec miasta 
będzie mógł wtedy zostać wolon-
tariuszem. Odwiedzić czworonogi, 
wyprowadzić na spacer, a uczestnicy 
warsztatów zrobią im wtedy zdjęcia 
w plenerze. Potem rozpocznie się 
istne szaleństwo, czyli  wypychanie 
słomą jutowych poszew i ocieplanie 
nimi schroniskowych bud. Będzie 
można też przynieść prezenty dla 
kundelków, bo w końcu zapowiada 
się ich święto. 

Dodajmy jeszcze, że zapisywać się 
do projektu, by rozwijać swoje mu-

zyczne i fotograficzne pasje, można 
pod adresem: karolina@wok.wal-
brzych.pl. „Robisz to dobrze!” jest 

finansowane ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

ToP

KULtURA

Kilka miesięcy temu udało mi się 
znaleźć w poprzednim filmie Pa-
tryka Vegi, czyli w „Bad boy” kilka 

elementów dających nadzieję, że 
najbardziej kontrowersyjny polski 
reżyser wreszcie czegoś się nauczył. 

Niestety, nadzieja, że jego kolejna 
produkcja okaże się przyzwoita, 
prysła wraz z premierą „Pętli”. 

Vega wrócił do swojego patentu 
na – jego zdaniem – najlepsze kino. 
Rusza w miasto w poszukiwaniu 
bardziej lub mniej prawdziwych, 
ale sensacyjnych historii, podkręca 
je i kleci fabułę. Jak w poprzednim 
przypadku pomagał mu ją przełożyć 
na papier Olaf Olszewski. Tym razem 
panowie na warsztat wzięli aferę 
z policjantem, który zaplątał się w 
swoich intrygach i stał się częścią 
świata przestępczego. Bohaterem 
„Pętli” jest Daniel Śnieżek, który 
marzył od najmłodszych lat, aby iść 
w ślady ojca i zostać policjantem. 
Szybko okazuje się, że młody czło-
wiek ambicje o karierze zawodowej 
próbuje łączyć z mętnymi interesami 
z „gangusami”. Wśród tych ostatnich 
znacznie szybciej zyskuje uznanie i 
wraz z ukraińskimi Bliźniakami bu-
duje swój sex-business. Oficer wraz 
ze wzrostem zysków pogrąża się w 
spirali szantaży ludzi władzy i uza-
leżnień od używek i kobiet. Daniel 
dopiero leżąc w więziennym rynszto-
ku odnajduje drogę do normalności. 

Historia kariery bandyty w niebie-
skim mundurze na pewno jest intere-
sująca, szczególnie, że jest oparta na 
prawdziwych zdarzeniach. Niestety 
filmowcy pod wodzą Vegi nie po-
trafili z niej skorzystać. Za to jak to u 

Vegi film epatuje przemocą, wulgar-
nością i seksem. Miałem nadzieję, że 
twórca w tej kwestii powiedział już 
wszystko. Niestety nie. Reżyser wciąż 
z upodobaniem brodzi w ludzkich 
fekaliach. Sądząc po reakcjach jego 
wiernej publiczności, to nawet ona 
ma już dość. Trzeba jednak przyznać, 
że jest konsekwentny i tym razem 
jego produkcja jest wolna od psy-
chologii. Postacie „Pętli” są wylane z 
betonu B-30 lub wyrąbane toporem 
z sękatych pni. Jego zawrotne tempo 
przypomina formę teledysku. Inaczej 
mówiąc, jest to zbitka dziesiątek 
scen, które nie budują napięcia w 
całości fabuły. 

O uproszczeniach, niedorzecz-
nościach i naiwnościach chyba nie 
warto pisać. Wyczerpują się także 
nadużywane aktorskie kreacje. 
Przykładem może być Antonii Kró-
likowski w roli Daniela, który jest 
identyczny jak wcielający się w 
postać Pawła Zawrotnego – prezesa 
klubu piłkarskiego. Jednym słowem, 
najnowsza produkcja Vegi nie jest 
ciekawą prozopopeją. Opinii nie 
zmieni nawet kilka zabawnych scen 
na początku filmu, nawiązujących 
do klasyki kina.

Ocena 3/10
Piotr Bogdański
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Gwoździem po ekranie

Pętla się zaciska
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był 
film „Pętla” w reżyserii Patryka Vegi.

Robisz to dobrze
Wymyślenie przyciągającego uwagę tytu-
łu prasowego to nie lada wyczyn. Wychodzi 
nam to z różnym skutkiem. W tym przypad-
ku nie musieliśmy długo się zastanawiać. 
Nazwa nowego projektu Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury „Robisz to dobrze” broni się 
sama. Prawda? Dlaczego nie wykorzystać jej 
jako tytuł artykułu? 

zyczne i fotograficzne pasje, można finansowane ze środków Ministra 
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 » Na ten projekt wielu czeka z cierpliwością
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Posłuchajcie Kasi 
Kowalskiej

W ostatni weekend września na scenie Starej Kopalni 
wystąpi Kasia Kowalska. 27 września ze względów bez-
pieczeństwa odbędą się dwa koncerty artystki – o godzinie 
17.30 oraz o godzinie 20.00. Bilety dostępne on-line na 
kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w Kawiarni Sztygarówka. W 
czasie weekendu na terenie obiektu odbędzie się Festiwal 
Food Trucków, w ramach którego – oprócz aut z różnorodny-
mi potrawami – odbędą się m.in. animacje dla dzieci i różne 
atrakcje oraz kino plenerowe, podczas którego wyświetlony 
zostanie film „Millerowie” – amerykańska komedia z 2013 
roku z Jennifer Aniston w roli głównej. Również w ostatni 
weekend września, a dokładnie w sobotę 26 września od-
będą się kolejne zajęcia z cyklu Bajtel w Kopalni, skierowane 
do najmłodszych odbiorców w przedziale wiekowym 0-2 
lata oraz 3-6 lat. 

Przypomnijmy, że do końca września trwa akcja promocyj-
na Starej Kopalni i Muzeum Porcelany w Wałbrzychu – kupu-
jąc bilet na zwiedzanie jednej instytucji, otrzymujemy 10% 
zniżki na zakup biletu w drugiej atrakcji objętej promocją. Na 
takiej samej zasadzie działa akcja promocyjna Starej Kopalni 
i wałbrzyskiego Jump Planet.Humor od Andrusa 

Już 26 września 2020 zapraszamy do Filharmonii Sudeckiej 
w Wałbrzychu na wyjątkowy „Koncert kabaretowy” Artura 
Andrusa. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje wałbrzyskiej 
publiczności swoje największe przeboje oraz utwory z najnow-
szej płyty „Sokratesa 18”. Album mówi o podróżach – dalekich 
i bliskich. O miejscach, w których autor był i takich, w których 
go nie było, bo niektóre nawet nie istnieją. O uczuciach 
własnych i cudzych, przeżytych, zauważonych, zasłyszanych 
i zmyślonych. Trochę poważnie i trochę nie. Usłyszymy m.in.: 
„Babę na psy”, „Piłem w Spale, spałem w Pile”, „Ciocię w 
gablocie”, czy „Szybciej, wyżej, mocniej”. Koncert będzie 
przeplatany wierszami, humorystycznymi komentarzami, 
ciekawymi anegdotami – zawsze na najwyższym poziomie.

Ach to bogactwo 
brzmień

„Wałbrzyska Wiosna Bluesowa” to wyjątkowe wydarze-
nie organizowane przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury po 
raz trzeci, przy współpracy z Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia. W tym roku, wyjątkowo jesienią, gościć będzie-
my: Silver Heads 18, Robert Cichy, Second Line. Bluesowa 
uczta w Wałbrzychu, w Starej Kopalni już 25 września o 
godz. 18.00. Dwie pierwsze edycje święta bluesa w naszym 
mieście cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko 
ze strony fanów tego nurtu muzyki. Blues w swojej bogatej 
historii wykształcił mnogość stylów i regionalnych odmian. 
Tak będzie i tym razem. Bilety: 70 zł (przedsprzedaż), 100 zł 
(w dniu koncertu), do nabycia na bilety.wok.walbrzych.pl. 
W cenie biletu poczęstunek.

Dlaczego przyjaźń 
jest ważna?

Od 25 września na 
platformie facebo-
okowej Teatru Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu 
będzie można obejrzeć 
koncert „Do przyjacie-
la”, czyli opowieść o 
emocjach i relacjach 
międzyludzkich opisa-
nych w wierszach pol-
skich twórców takich 
jak Adam Mickiewicz, 
Jan Brzechwa czy Eliza 
Rozdoba, do których 
muzykę skompono-
wała Anna Mansfeld. 
Usłyszymy piosenki o 
miłości, nienawiści, 
chciwości. Przyjrzymy 

się przyjaźni z różnych stron, poznamy jej niejedno oblicze 
i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest ona 
dla nas tak ważna. Koncert jest muzycznym i tematycznym 
dopełnieniem spektaklu stolikowego „Przyjaciel”, opartego na 
motywach utworu Oscara Wilde’a pt. „Prawdziwy przyjaciel”, 
który widzowie mogą oglądać on-line od 5 lipca. Koncert 
dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu „Kultura w sieci”. Premiera on-line: 25 
września 2020.

Skoro barok, to opera
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na spektakl 

„Kot w butach”. Jeden z najpopularniejszych utworów dla 
najmłodszych tym razem w nieco innej konwencji. Spektakl 
nawiązuje w warstwie plastycznej do teatru barokowego. A 
skoro barok, 
to opera. A 
skoro ope-
ra, to śpiew. 
Znana histo-
ria w formie 
s p e k t a k l u 
muzycznego 
pokaże za-
bawę kon-
w e n c j a m i 
teatralnymi. 
Na  s cen ie 
zobaczymy 
10 aktorów, 
przepiękne 
lalki autor-
stwa Diany 
Sikory oraz 
g rę  w  ży-
wym planie. 
Szczegóły na 
plakacie.

Wamp z kieliszkiem
Aktorka 

Katarzyna 
Żak wraz 
z  zespo-
ł em mu-
z y c z n y m 
zaprasza 
p u b l i c z -
ność od 15 
do 99 roku 
życ ia  do 
wspólnej 
z a b a w y 
p r z y p o -
mina jąc , 
czym tak 
n a p r a w -
d ę  j e s t 
piosenka 
aktorska. 
I jak przy 
p o m o c y 
p io senk i 
p o k a z a ć 
przeróżne 
wcielenia 
kobiece, od zranionej kury domowej, rozpaczliwie zako-
chaną, kobietę uwikłaną w uzależnienie, morderczynię, 
po wampa z kieliszkiem chianti w ręku… Koncert „Bardzo 
śmieszne piosenki” w listopadzie 2019 roku zdobył Nagrodę 
Główną – Złotą Maskę na Festiwalu Teatralnym im. Krystyny 
Sienkiewicz w Rawiczu. Szczegóły na plakacie.

SCB, KaR
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Jeśli macie podobne odczucia, to mam 
dla was coś, co przypadnie wam do 
gustu! ,,The Way Out” to prosta gra ko-
operacyjna o ucieczce z więzienia. Jest to 
znany motyw, dlatego twórcy musieli się 
postarać, żeby nie zanudzić 
graczy i swoje zadanie wy-
konali kapitalnie! Podczas 
podążania za fabułą znaj-
dziecie mnóstwo mini gier 
albo NPC, których można 
dręczyć zadając im różne 
pytania (ci, którzy zakoń-
czyli już tę przygodę, pew-
nie domyślają się, o których 
konwersacjach Leo mówię). 

Momentami ,,The Way Out” przypo-
minało mi ,,GTA V”, ponieważ zamiast 
skupiać się na głównym wątku, latałam 
po okolicy i zajmowałam się jakimiś głu-
potami, jak np. rzucanie podkową. Nie 

traktuję tego jak marnowanie czasu, bo 
bawiłam się przy tym świetnie.

Nie można jednak zapomnieć, że 
jest to przede wszystkim gra koopera-
cyjna i tego faktu nie da się obejść w 

żaden sposób. Dlatego 
przed rozpoczęciem za-
stanówcie się, z którym 
z waszych znajomych 
idzie się dogadać, bo 
spędzicie razem ok. 5 
godzin.  

Twórcy powiedzieli 
wprost, że drugiej części 
,,The Way Out” nie bę-
dzie. Ale obecnie pracują 

oni nad grą, która, jak to sami stwierdzili, 
ma mieć mechanizmy tak niesamowite i 
szalone, że rozłoży nas na łopatki. Czeka-
my z niecierpliwością. 

Julia SKN Challenger

Urlop okolicznościowy 
uregulowany jest w Roz-
porządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 
15 maja 1996 r. w sprawie 
sposobu usprawiedliwiania 
nieobecności w pracy oraz 
udzielania pracownikom 

zwolnień od pracy (Dz.U. 
1996 nr 60 poz. 281 ze zm.). 
Z przepisów tych wynika, że 
przysługuje on wyłącznie 
pracownikom zatrudnio-
nym na podstawie umowy 
o pracę. Nie będą więc mo-
gły o niego wnosić osoby 

zatrudnione np. na umowie 
zlecenie czy o dzieło.

Zgodnie z par. 15 wspo-
mnianego rozporządzenia 
pracodawca jest obowiązany 
zwolnić od pracy pracownika 
na czas obejmujący:

- 2 dni w razie:

• ślubu pracownika,
• narodzin dziecka pracow-

nika,
• zgonu i pogrzebu mał-

żonka pracownika lub jego 
dziecka, ojca, matki, ojczyma 
lub macochy.
- 1 dzień w razie:
• ślubu dziecka pracownika,
• zgonu i pogrzebu siostry, 

brata, teściowej, teścia, babki, 
dziadka, a także innej osoby 
pozostającej na utrzymaniu 
pracownika lub pod jego bez-
pośrednią opieką.

W przepisach rozporządze-
nia jednoznacznie wskazano, 

że za czas zwolnienia od pracy 
z powodu ww. okoliczności 
pracownikowi przysługuje 
prawo do wynagrodzenia. 
Co ważne, pracownik powi-
nien uprzedzić pracodawcę o 
przyczynie i przewidywanym 
okresie nieobecności w pracy, 
jeżeli przyczyna tej nieobec-
ności jest z góry wiadoma lub 
możliwa do przewidzenia.

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

MISZMASZ

Okiem gracza

Uciekajmy zawsze razem
Zawsze gra mi się lepiej, gdy ktoś siedzi obok mnie, uważam, że panuje wtedy 
zupełnie inna atmosfera. Nieważne, czy razem męczymy się w grze kooperacyj-
nej, czy za sterowanie jestem odpowiedzialna tylko ja, a mój towarzysz pełni 
funkcję nawigatora niczym Navi z ,,The Legend of Zelda”. 

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Komu i kiedy przysługuje urlop okolicznościowy? 
Niby wiadomo, ale warto przeczytać, co na ten te-
mat uważa nasz prawnik Adam Daraż. 
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        UWAGA KONKURS  
Mamy dla was nietypową zabawę. Może inaczej, konkurs jest 

taki jak zwykle, ale nagrody zupełnie inne niż dotychczas. Dzięki 
WieszCo zrobicie sobie profesjonalne zdjęcia do dokumentów. 
Zupełnie za darmo. Do wygrania są 3 pakiety BIOfoto, zdjęć z cer-
tyfikatem do nowego dowodu osobistego. Co trzeba zrobić, żeby 
wygrać nagrodę? Jak zwykle odpowiedzieć poprawnie na pytanie 
konkursowe. Widzicie fotografię obok? Jaki znany, dolnośląski 
obiekt turystyczny przedstawia makieta widoczna na zdjęciu? 
Odpowiedź należy wpisać do kuponu, wyciąć go i pokazać w 
salonie SuperFOTOGRAF przy ul. Sienkiewicza 6 w Wałbrzychu. 
Ale uwaga, każdy z 3 zwycięzców będzie mógł wykorzystać tylko 
jeden pakiet zdjęć. Na posiadaczy kuponów z gazety z wpisa-
ną poprawną odpowiedzią w salonie czekają od najbliższej 
środy (23 września) do piątku (25 września) w godz. 11:00-
16:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.wieszco.pl. 

KUPON
Jaki znany, dolnośląski obiekt turystyczny 

przedstawia makieta widoczna na 
zdjęciu?

..................................................................

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

..................................................................

...................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zdjęciu?

..................................................................

...................................................................

Nagroda do odebrania w salonie SuperFOTOGRAF przy 
ul. Sienkiewicza 6 w Wałbrzychu 
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Jedziemy w kierunku Je-
leniej Góry. Nie jedziemy 
daleko, ale przecież liczy 
się przygoda. Naszą sta-
cją końcową jest Witków 

Śląski. Pamiętajcie, że nie 
zatrzymują się tu wszystkie 
pociągi, zwróćcie więc na 
to uwagę przy planowaniu 
wycieczki. Nie zapomnijcie 

wcześniej kupić biletów na 
rowery. 

Ze stacji PKP w Witkowie u 
stóp Trójgarbu kierujemy się 
naszymi jednośladami czer-

wonym szlakiem rowerowym 
oraz żółtym pieszym, drogą 
asfaltową przez Borówno 
do Czarnego Boru, gdzie ul. 
Zamkową (kiedyś stał tu za-

mek) dojeżdżamy do centrum 
miejscowości. Tutaj jedziemy 
w lewo wzdłuż głównej drogi, 
by po kilkudziesięciu metrach 
skręcić w prawo w ul. Jasną. 

Tutaj przyjemną  boczną drogą 
z kostki, a później wąskim 
asfaltem wzdłuż ul. Wesołej i 
Polnej (z panoramą na okolicę) 
dojeżdżamy do ul. Wałbrzy-
skiej prowadzącej w kierunku 
Boguszowa-Gorc. Skręcamy 
w lewo wzdłuż tej drogi, by 
po chwili na drugim skręcie 
w prawo powrócić ponownie 
na ul. Polną. Ufff… trochę 
nakręciliśmy, ale wszystko po 
to, aby jechać przyjemnie i w 
dobrym kierunku. 

Właśnie wyjechaliśmy na 
czerwony szlak rowery i wą-
skim bardzo rzadko uczęsz-
czanym asfaltem jedziemy cały 
czas stokami wznoszących się 
po lewej stronie Mielnika i 
Gawrońca. Po prawej nieco ni-
żej spoglądamy na wieś Grzę-
dy i górujące nad nią usypane 
hałdy melafiru z pobliskiego 
kamieniołomu. Co kawałek 
są ławeczki. Można odpocząć 
i rozkoszować się pięknym 
biegiem trasy. Malowniczy 
przejazd może stać się ulu-
bionym miejscem spacerów. 
Przyjemnie tu. Czerwony szlak 
rowerowy doprowadzi nas 
prosto pod sam zalew w Grzę-
dach w dolinie okolicznych 
gór. Jeszcze nie tak dawno 
gwarne kąpielisko, dziś miejsce 
idealne na cichy, relaksują-
cy piknik z rodziną. Niestety 
obowiązuje zakaz kąpieli. W 
pobliżu las, w którym o tej 
porze roku pełno grzybów. 
Cudnie. Po prostu. Z Witkowa 
do zalewu trasa ma 10 km i 
zaledwie 100 metrów pod-
jazdów. Idealna dla każdego.

Wrócić można tą samą dro-
gą albo dla urozmaicenia 
wycieczki odbić w napotkany 
po drodze żółty szlak pieszy, 
którym przez Ptasi Śpiew, 
wspinając się przez las, doje-
dziemy do zabudowań Bogu-
szowa-Gorc i dalej do stacji 
PKP, gdzie pociągiem wrócimy 
do Wałbrzycha.

Tomasz Czeleń

        UWAGA KONKURS  
Drodzy rodzice, ten konkurs jest dla was i… waszych dzieci. Spraw-

cie przyjemność swoim pociechom. Dzięki WieszCo spędzicie miłe 
chwile w Cinema Fun – Centrum dobrej zabawy w Świdnicy. Mamy 
dla was 3 wejściówki na cały dzień dla dziecka do 11 roku życia. Co 
trzeba zrobić, żeby oddać się szalonej zabawie? Odpowiedzieć na 
pytanie konkursowe. Widzicie fotografię obok? W jakim dolnośląskim 
mieście znajduje się kościół, którego model  widoczny jest na zdjęciu? 
Odpowiedź należy wpisać do kuponu, wyciąć go i pokazać w Cinema 
Fun – Centrum dobrej zabawy przy ul. Zygmuntowskiej 1 w Świdnicy. 
Kupon z poprawną odpowiedzią uprawnia do bezpłatnego wejścia 
na teren kompleksu tylko jednego dziecka wraz z opiekunem. Jeśli 
rodzice zechcą zabrać ze sobą więcej pociech, za pozostałe dzieci 
będą musieli zapłacić. Warto, byście o tym pamiętali. Na miłośników 
dobrej zabawy i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Cinema 
Fun – Centrum dobrej zabawy czekają od najbliższej środy (23 
września) do niedzieli (27 września). Szczegółowy regulamin 
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. 

MISZMASZ

Rower jest OK

Jedziemy na piknik! Nad wodę! 
Udało się przejechać całą trasę zaprezentowaną w poprzednim 
numerze? Ciężko było, prawda? Dzisiejsza propozycja będzie dla 
rekreacji i miłej wycieczki całą rodziną, można nawet zabrać sa-
kwy. Przeżyjemy jeszcze jedną przygodę, która na pewno spodo-
ba się dzieciom. Wsiadamy do pociągu!
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KUPON
W jakim dolnośląskim mieście znajduje się kościół, 

którego model widoczny jest na zdjęciu
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..............................................................................
odpowiedź
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odpowiedź

Nagroda do odebrania w 
Cinema Fun – Centrum dobrej 

zabawy przy 
ul. Zygmuntowskiej 1 

w Świdnicy

 » Czerwony szlak rowerowy doprowadzi 
nas prosto pod sam zalew w Grzędach
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

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

STREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKI

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
2 - trudno wciągnąć na pupę z kremem 
5 - agencjo wywiadowcza żegnaj, to 
oferma 
6 - maszyny rozdzielone pod spodem 
8 - przed bykiem z rogami 
10 - w gruncie rzeczy szuka 
11 - twarzą w twarz razem 

Pionowo:
1 - ptak, który objawił się 13 grudnia 
3 - rozbity a cały
4 - roślina pastewna w Szwajcarii 
6 - zdrobniale szkolne lufy do jedzenia 
7 - zgromadzenie fajniaków 
9 - prosi o wsparcie w klatce

Poziomo:
2 - drewniany kłamczuch – pinokio
5 - polski kwiat na ranę – plaster
6 - miasto pod ziemią - Zakopane
8 - oblicz dla mnie za Wrocławiem - Milicz
9 - głośne meble – forte
10 - pilnujący porządku, choć częściowo mili, to przy-
jemni nie byli - milicjanci

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

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

Niektórym warto, innym trzeba pomóc  
Nie zwalniamy tempa i kujemy żelazo, póki gorące. Skoro pojawiają się 
chętni do adopcji, to jeszcze bardziej podkręcamy naszą akcję, żeby 
chcących przygarnąć czworonoga było więcej i więcej. Przypominamy, 
że naszą akcję promujemy wraz ze Schroniskiem dla Zwierząt w Wał-
brzychu. 

Wiek: 10 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
29.08.2019

Wiek: ok. 14 lat
Da ta  p r zy j ę c i a 
do  schron iska : 
03.04.2017

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
12.06.2020

Wiek: 14 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
26.06.2020

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
25.07.2020

Wiek: 12 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
23.06.2020

Wiek: około 11 lat
Data  pr zy jęc ia 
do schroniska: 
30.05.2017

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
20.07.2020

Wiek: 13 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
04.08.2020
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BIMBER, nr ewidencyjny 255/19

JADZIA, nr ewidencyjny 17/17

MONTE, nr ewidencyjny 122/20

BRUNO, nr ewidencyjny 140/20

KOBI, nr ewidencyjny 167/20

PUNIA, nr ewidencyjny 133/20

BURY, nr ewidencyjny 144/17

MILO, nr ewidencyjny 162/20

REKSIO, nr ewidencyjny 173/20
Reksio to średniej wielkości psiak, został 
porzucony i zawaliło się jego życie. Kocha-
ny i zdrowy senior potrzebuje wyrozumia-
łej rodziny, która go pokocha.

Punia to seniorka, jest przyjazna i ko-
chana. Sunia szuka domu, w którym 
będzie mogła dojść do siebie po trudnych 
przeżyciach.

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

Bimber to duży, dostojny pies, jest 
bardzo przyjazny do ludzi i dzieci. Na 
spacerach toleruje inne psy. Poleca się 
do adopcji!

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

Bury to mądry, ułożony psiak, przeszedł 
szkolenie z podstawowego posłuszeń-
stwa. Jest dość nieśmiały na początku, 
ale jest bardzo przyjazny i wesoły.

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

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

Milo to nieduży psiak, bardzo otwarty i 
chętny do zabawy, uwielbia ludzi. Świet-
nie dogaduje się z innymi, ale spokojnymi 
psiakami.
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25 września - 1 października 2020

niedziela
TVN 21:30

Usta Usta

Bilbo, Gandalf i krasnoludy pod wodzą Thorina 
kontynuują niebezpieczną podróż do legowiska 
Smauga. Celem ich wyprawy jest odzyskanie 
Ereboru - królestwa krasnoludów, które okupuje 
smok. Zanim jednak staną oko w oko z pot-
worem, muszą pokonać szereg przeciwności. 
Członkowie kompanii uciekają przed podążają-
cymi ich tropem orkami. Na szczęście na swojej 
drodze spotykają Beorna, pół człowieka, pół 
niedźwiedzia, który daje im konie i pomaga 
dostać się do Mrocznej Puszczy. Tutaj na drużynę 
czekają nowe niebezpieczeństwa. 

TVP1 fi lm fantasy, Nowa Zelandia, USA, 2013

Hobbit: Pustkowie Smauga21:00

Piątek

TVN

22:05

Sobota

Stan gospodarki gwałtownie się pogarsza, 
co prowadzi do wzrostu bezrobocia i skali 
przestępczości. Jednocześnie do władzy 
dochodzą potężne korporacje, a w kraju 
pojawiają się prywatne więzienia. Trzykrotny 
zwycięzca wyścigów NASCAR, niesłusznie 
oskarżony o zabójstwo żony Jensen Ames 
zostaje skierowany do jednej z takich placówek. 
Naczelniczką zakładu karnego Terminal Island 
jest Hennessey, która organizuje wyjątkowo 
krwawe wyścigi samochodowe z osadzonymi 
w rolach kierowców. 

John i jego wygadany kumpel Ted wciąż 
mieszkają w Bostonie. W ich życiu wiele 
się zmieniło, jednak wciąż mogą liczyć 
na siebie. John się rozwiódł, podczas gdy 
jego kumpel ułożył sobie życie z uroczą 
Tami-Lynn. Kiedy w związek pluszaka 
zakrada się rutyna, podejmuje on 
z partnerką dojrzałą decyzję o adopcji. 
Prawdziwym ciosem okazuje się dla niego 
decyzja wspólnoty Massachusetts. Misiek 
uświadamia sobie, że prawo nie traktuje go 
jak człowieka. Jako przedmiot traci pracę.

TVN fi lm sensacyjny, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2008 komedia, USA, 2015

Wyścig śmierciTed II 22:30

Niedziela

Frank Martin, były agent służb specjalnych, 
wyświadcza koledze przysługę i zastępuje 
go na stanowisku szofera państwa 
Billingsów z Miami. Jego obowiązkiem 
jest odwożenie do szkoły syna pracodaw-
ców, sześcioletniego Jacka. Choć zwykł 
obracać się wśród bandytów, doskonale się 
sprawdza w roli opiekuna dziecka. Zyskuje 
też zaufanie jego matki. W ostatnim dniu 
pracy Martin zostaje poproszony przez panią 
Billings o przysługę - ma zwieźć Jacka do 
lekarza na badania. 

POLSAT fi lm sensacyjny, Francja, USA, 2005 

Transporter 220:05

Poniedziałek

Lata 50. XX wieku. Francuzi przeprowadzają 
próby nuklearne na południowym Pacyfi ku. 
W wyniku eksperymentu napromieniowaniu 
ulegają jaja żyjących tam gadów. Czterdzieści 
lat później nieznane monstrum atakuje japoński 
statek. Młody amerykański naukowiec, dr Niko 
Tatopoulos (Matthew Broderick), wraz z parą 
paleontologów, mają wyjaśnić przyczynę 
tragedii. Tymczasem z jedynym ocalałym ry-
bakiem rozmawia tajemniczy Francuz, Philippe 
Roaché. Zszokowany mężczyzna powtarza słowo 
“Godzilla”.

POLSAT fi lm sf, Japonia, USA, 1998

Godzilla00:25

Wtorek

Przyszłość. W totalitarnej Anglii społeczeństwo 
jest skutecznie inwigilowane, represjonowane 
i manipulowane przez aparat władzy. 
Przywódcy dyktatury dokonali przewrotu na 
fali strachu wywołanego przez zamachy ter-
rorystyczne, uwieńczone zabójczym atakiem 
biologicznym. Kanclerz Adam Sutler sprawuje 
nieograniczoną władzę nad obywatelami. 
Wojnę reżimowi ośmiela się wypowiedzieć 
tajemniczy mściciel w masce legendarnego 
Guya Fawkesa, znany jako V. Mężczyzna 
dokonuje zamachów.

TVN dramat sensacyjny, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2005  

W jak wendeta23:00

Środa

Rory MacNeil (Brian Cox) to trudny w obyciu, 
zgorzkniały, stary Szkot. Pewnego dnia 
będzie musiał opuścić ukochaną wyspę 
i udać się do San Francisco, aby poszukać po-
mocy medycznej. Tam zmierzy się z pędem 
wielkiego miasta, konsumpcyjnym stylem 
życia i synem, którego nie widział od wielu 
lat. Niespodziewanie więź, jaka połączy 
go z nowo poznanym malutkim wnukiem, 
rozbudzi w nim pragnienie życia. Co zrobi, 
kiedy na jego drodze pojawi się jeszcze 
piękna kobieta (Rosanna Arquette)?

TVP2 fi lm obyczajowy, USA, 2018

Uśmiech Etruska20:45

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY FILM TVP SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 25 września

05:10 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku 

- felieton 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:35 Misja w Afryce
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
09:15 Leśniczówka 
09:40 Okrasa łamie przepisy 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 

- Dzikie Metropolie
- serial dokumentalny

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: Pustkowie 

Smauga 
- fi lm fantasy

23:40 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci 

24:00 Banita - fi lm fabularny
01:50 SEAL Team - komando 

Foki - serial, prod. USA

05:15 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
10:40 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej 
13:30 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
14:05 Noce i dnie - serial TVP 
15:05 Koło Fortuny - extra 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 

17:10 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 
20:45 Anything goes. 

Ale jazda! - program 
rozrywkowy 

22:50 Muzyka, Taniec, 
Zabawa - koncert 

23:55 Milczenie owiec 
- thriller, prod. USA, 1991

02:05 Zasady
nie obowiązują

04:20 Smaki świata
po polsku 
- magazyn 

04:40 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:30 Misja ratunkowa

- program rozrywkowy 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy 
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 

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

20:05 Harry Potter 
i czara ognia
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2005, 
reż. Mike Newell, wyk. 
Emma Watson, Rupert 
Grint, Brendan Gleeson, 
Michael Gambon, Alan 
Rickman, Maggie Smith, 
Robbie Coltrane, Ralph 
Fiennes, Miranda Rich-
ardson, Robert Pattinson, 
Clémence Poésy, Jason 
Isaacs, Bonnie Wright, 
Tom Felton

23:30 Kiedy gasną światła 
- fi lm horror, USA, 2016, 
reż. David F. Sandberg, 
wyk. Teresa Palmer

01:05 Kuba Wojewódzki
02:10 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 Ghost Rider
 Ekranizacja kultowego 

komiksu z wydawnictwa 
Marvel z udziałem 
gwiazdorskiego duetu 
aktorskiego: Nicolas Cage i 
Eva Mendes. Dawno temu, 
gwiazda kaskaderki mo-
tocyklowej, Johnny Blaze, 
zawarł pakt z diabłem, 
aby chronić najbliższe mu 
osoby: ojca i ukochaną
z dzieciństwa, Roxanne. 
Teraz diabeł upomniał
się o swoją własność. 

02:50 Przeklęty
- horror

04:40 Disco Gramy 
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy 
TV Okazje

07:00 Teledyski 
08:00 Informacje kulturalne

- informator kulturalny 
08:35 Kronos - Chaos - magazyn 

kulturalno-społeczny 
09:15 Pestka - melodramat, reż. 

Krystyna Janda
11:00 Dom - serial TVP 
12:40 Ciemnego pokoju

nie trzeba się bać 
- fi lm krótkometrażowy, 
reż. Jakub Czekaj, wyk. 
Emilia Stachurska, Prze-
mysław Bluszcz, Jowita 
Budnik, Anna Ilczuk 

13:30 Zakochaj się w Polsce
- magazyn 

14:20 Enter Enter - Wejdź 
w Enter - reportaż

14:40 Ślepa Vaysha 
- fi lm animowany

14:55 Opowieść wiosenna 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Francja, 1990, reż. 
Eric Rohmer, wyk. Sophie 
Robin, Hugues Quester

16:50 Kamizelka 
- fi lm TVP, reż. Stanisław 
Jędryka 

17:45 Co dalej? 
18:00 Rok 2020 
18:30 Informacje kulturalne 
18:55 Enter Enea Festival 

2020 - Michał Salamon.
20:00 Wieczór kinomana 
20:05 Wieczór kinomana 

- Ajka - dramat
22:05 Informacje kulturalne 
22:30 47 Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki 
Współczesnej 
Warszawska Jesień 

23:40 Gomorra - serial, prod. 
Włochy, Niemcy, 2014 

00:45 Teraz animacje!
- Jajko - fi lm animowany

01:00 Teraz animacje! 
- Bloeistraat

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

16:00 Rodzinny 
interes - serial 
obyczajowy

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

20:00 Ochroniarz
21:50 Furia
00:30 Łotr 1. Gwiezdne 

wojny
- historie

03:05 Na wariackich 
papierach 
- serial sensacyjny

04:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

04:55 Szkoła
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 - magazyn
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 Ja cię kocham, 
a ty z nim
- fi lm komedia, 
USA, 2007, reż. Peter 
Hedges, wyk. Steve 
Carell, Juliette Binoche, 
Dane Cook, Alison Pill, 
Brittany Robertson, Di-
anne Wiest, John Mahoney 

23:10 Lucy 
- fi lm sensacyjny,
Francja, 2014, reż. Luc 
Besson, wyk. Scarlett 
Johansson, Morgan 
Freeman, Min-sik Choi, 
Amr Waked 

01:00 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:05 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) walczy 
ze wszystkimi formami prze-
stępczości w stanie Teksas. 
08:00 Nasz nowy dom 09:00 
Sędzia Judy 10:30 Wspaniali 
ludzie 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 - serial 
obyczajowy 20:00 Gwiazdy 
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 

00:05 Paranormal Activity  Para 
młodych ludzi, Katie i Micah, 
którzy właśnie rozpoczynają 
życie pod jednym dachem, 
zaczyna podejrzewać, że ich 
dom nawiedzany jest przez 
złowrogą istotę, kiedy śpią. 
01:55 Anatomia głupoty 
według Richarda  Hammonda 
02:25 Disco Polo Life

11:20 Śladami historii 11:25 100 
cudownych miejsc na świecie 
11:35 Chingola 11:45 Spo-
tkania z ekologią 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Na przekór ciemności 
13:30 Msza Święta 

14:30 Wenezuela 14:55 Słowo 
Życia 15:00 Modlitwa 15:20 
Mocni w wierze 15:50 
Ma się rozumieć 16:00 
Informacje dnia 16:10 
Siódmy sakrament 16:35 
Jan Paweł II i Prymas Stefan 
Kardynał Wyszyński 17:30 
Okiem kamery 17:55 Kartka 
z kalendarza 

18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 18:15 
Westerplatte Młodych

19:00 Warto zauważyć 19:30 
Opowieści Theo 19:45 
Modlitwa 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 Spisz się rolniku
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:35 Rok w ogrodzie 
08:00 Rok w ogrodzie Extra 
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych 

09:10 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP 

10:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP 

11:10 Bitwa u ujścia La Platy
13:15 Fascynujący świat 

- Co nam przyniesie 
przyszłość - fi lm 
dokumentalny

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

- Zapomniany agrest i 
porzeczki - magazyn 

15:05 Ludzie i bogowie 
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Rolnik szuka żony 
17:00 Teleexpress 
17:30 Postaw na milion 
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP 
21:30 Hit na sobotę - Tomb 

Raider - fi lm akcji
23:30 Festiwal Niepokorni 

Niezłomni Wyklęci
- Studio Festiwalowe 

23:55 Hobbit: Pustkowie 
Smauga - fi lm fantasy

02:40 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny 

03:30 Z pamięci - felieton
03:35 Zakończenie dnia

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

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

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

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

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:20 Rodzinny ekspres 
- Małżeństwa w rozłące 
- magazyn 

11:50 Anything goes. 
Ale jazda! - program 
rozrywkowy 

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

Eurowizja Junior 2020 
- program muzyczny 

16:25 Przyjaciele na zawsze
- program rozrywkowy 

17:20 Rodzinka.pl - serial 
17:50 Słowo na niedzielę

18:30 Czerwona królowa 
- serial, prod. Ukraina, 
Rosja, 2015 

19:35 Lajk! 
20:00 Ameryka da się lubić 

- Wolna Ameryka 
21:15 The Voice of Poland 

- Przesłuchania w ciemno 
23:30 Muzyka, Taniec, 

Zabawa - koncert 
00:35 Dar - fi lm akcji, 

prod. Australia, Chiny, 
USA, 2015, reż. Joel 
Edgerton

02:30 Śmierć nadejdzie
jutro - fi lm sensacyjny 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 2002, reż. Lee 
Tamahori, wyk. Pierce 
Brosnan, Halle Berry, Judi 
Dench, John Cleese 

04:35 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 III 

- fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Todd Phillips, wyk. 
Bradley Cooper, Ed Helms, 
Zach Galifi anakis

22:05 Ted II 
- fi lm komedia,
 USA, 2015, reż. Seth 
McFarlane, wyk. Mark 
Wahlberg, Seth McFarlane, 
Amanda Seyfried, Jessica 
Barth, Giovanni Ribisi, 
Morgan Freeman 

00:25 Inni 
- fi lm horror, 
USA, Hiszpania, Francja, 
2001, reż. Alejandro 
Amenábar, wyk. Nicole 
Kidman, Fionnula 
Flanagan, Christopher 
Eccleston, Alakina Mann, 
James Bentley, Eric Sykes 

02:40 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

03:00 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:30 Gorączka lodu
 Zbliżają się urodziny Anny 

i Elsa pragnie wyprawić 
siostrze przyjęcie niespod-
ziankę. Każdy ma pełne 
ręce roboty - Elsa dekoruje 
przepiękny tort, a Kristoff  
przygotowuje sztandar 
z życzeniami. Niestety 
problem pojawia się, kiedy 
Elsa odkrywa, że jest coraz 
bardziej przeziębiona. 

08:40 Stuart Malutki, cz. 2
 Od czasu naszej ostatniej 

wizyty u Malutkich sporo 
się zmieniło. Stuart jest 
w rewelacyjnej formie i 
cieszy się nowym życiem 
na całego. 

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 Galimatias, 

czyli kogel - mogel II
 Film opowiada dalsze 

losy bohaterów komedii. 
Po ślubie Kasia i Paweł 
Zawadowie urządzają
się na wsi. 

22:10 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy

00:25 Wujaszek Eddie
02:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

07:00 Odrobina mężczyzny 
07:55 Informacje kulturalne 
08:30 Od ucha do ucha 

- Kapitan - fi lm animowa-
ny, reż. Natalia Krawczuk 

08:35 Od ucha do ucha 
- Caracas - animowany

08:40 Od ucha do ucha 
- Paweł i Gaweł 
- fi lm animowany

08:55 Od ucha do ucha - To 
pewna wiadomość - fi lm 

09:15 Od ucha do ucha - Panna 
z mokrą głową - serial 

10:35 Serialowa nostalgia
- Droga - serial obyczajowy 

11:40 Urodzeni artyści 
- cykl reportaży

12:20 Purpura i czerń 
- dramat wojenny

14:50 Tego się nie wytnie
16:25 Retro kino - Franciszek, 

kuglarz boży - dramat
17:55 Tamte lata, tamte dni 
18:30 Informacje kulturalne 
18:55 Scena muzyczna

20:00 Bilet do kina 
- Lady M. - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
2016, reż. William Oldroyd, 
wyk. Florence Pugh, 
Cosmo Jarvis

21:40 Prince: Sign o’ the 
times - koncert

23:10 Seans kultowy 
- Maska czerwonego 
moru - fi lm fabularny

00:50 Czerwone 
i czarne
- fi lm animowany

00:55 Mały western
- fi lm animowany

01:00 Koń - fi lm animowany, 
reż. Witold Giersz 

01:10 Neonowa fraszka - fi lm 
01:15 Ladies and Gentlemen 

- fi lm animowany
01:25 Urodzeni artyści

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

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Robocop

22:30 Łotr 1. Gwiezdne 
wojny - historie

01:05 Strażnik czasu
Agent z Urzędu Ochrony 
Czasu prowadzi śledztwo 
przeciwko skorum-
powanemu politykowi 
wykorzystującemu niel-
egalne podróże w czasie 
do gromadzenia środków 
na własną kampanię 
prezydencką.

03:00 Na wariackich 
papierach 
- serial sensacyjny
prod. USA
David Addison wraz
z piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, 
prowadzą agencję 
detektywistyczną. Przy-
gody to ich specjalność. 

04:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

04:50 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny
prod. Polska

05:20 Dyżur - serial 
dokumentalny
prod. Polska

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Detektywi - program 

kryminalny 
08:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
10:40 Hotel Paradise 

- program rozrywkowy
12:40 Zakochani 

po uszy - serial 
13:45 Minionki rozrabiają

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

15:50 Pieniądze to nie 
wszystko - fi lm komedia, 
Polska, 2001, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Marek 
Kondrat, Stanisława 
Celińska, Sylwester Ma-
ciejewski, Cezary Kosiński, 
Hanna Mikuć, Magdalena 
Wójcik, Andrzej Chyra

18:15 Minionki 
- fi lm komedia, USA, 
2015, reż. Kyle Balda, 
Pierre Coffi  n, wyk. Sandra 
Bullock, Jon Hamm, 
Michael Keaton, Alison 
Janney, Steve Coogan, 
Geoff rey Rush

20:00 Saga Zmierzch:
Przed świtem Część II
- fi lm horror, USA, 2012, 
reż. Bill Condon, wyk. 
Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner

22:25 Sąsiedzi - fi lm komedia, 
USA, 2014, reż. Nicholas 
Stoller, wyk. Seth Rogen, 
Zac Efron, Rose Byrne,

00:30 Troje do tanga
- fi lm komedia, USA, 
Australia, 1999, reż. 
Damon Santostefano
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TV Trwam

06:00 Szczenięce lata  Toma 
i Jerry’ego 06:20 Dzielna 
Mysz 06:40 Ryzykanci 

08:40 Galileo 10:45 Auta 2  
McQueen wygrał wyścig 
Piston Cup Championship 
w Kalifornii. Nadal mieszka 
w Chłodnicy Górskiej przy 
autostradzie 66, przyjaźni się 
ze Złomkiem i pozostałymi 
autami. Otrzymuje propo-
zycję udziału w pierwszym 
wielkim światowym Grand 
Prix, podczas którego ma 
zostać wyłoniony najszybszy 
samochód świata. 

13:00 STOP Drogówka 14:00 
Policjantki i Policjanci 19:00 
Galileo 20:00 Święty 21:00 
Wspaniali ludzie 21:30 
Sprawiedliwi - Wydział Kry-
minalny 23:40 Shutter - Wid-
mo  Pewnej nocy, wracając 
samochodem z przyjęcia, Tun 
i Jane potrącają na drodze za 
miastem dziewczynę. 

10:15 Retrospekcja 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 14:35 
Antarktyda 15:30 Wierzę 
w Boga 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Frank Duff  
i Legion Maryi 17:00 Z Parla-
mentu 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

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY KOMEDIA KOMEDIA FILM PRZYGODOWY FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

niedziela 27 września

04:20 Klan - telenowela TVP 
06:00 Słownik polsko@polski 

- talk - show 
06:25 Wojsko - polskie.pl 
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:30 Klasztorne smaki
10:05 Kariera Nikodema 

Dyzmy - serial TVP 
11:05 Stulecie Winnych
11:55 Między ziemią 

a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią 

a niebem 
12:50 Rwanda 2020 - Misje na 

wzgórzach. Matka Boska 
z Kibeho - cykl reportaży 

13:15 BBC w Jedynce 
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem

15:05 Postaw na milion
- teleturniej 

16:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny
prod.  TVP 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
18:30 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:15 Ludzie i bogowie
21:15 Rolnik szuka żony

- reality show 
22:15 Zakochana Jedynka 

- Światło między 
oceanami - dramat

00:25 Festiwal Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci  

00:50 Tomb Raider - fi lm akcji
02:55 Burton i Taylor

05:20 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

06:55 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

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

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

rolników przystało!
- magazyn rolniczy

11:15 Ostoja - magazyn 
przyrodniczy 

11:45 The Voice of Poland 
- Przesłuchania w ciemno 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces. 

Eurowizja Junior 2020 
- program muzyczny 

16:20 Przyjaciele na zawsze 
- program rozrywkowy 

17:05 Jutro należy do nas 
- serial, prod. Francja

18:00 Panorama 

18:25 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

19:25 Na sygnale
- serial fabularyzowany 
prod. TVP 

20:00 Dar - fi lm akcji,
prod. Australia, 
Chiny, USA, 2015, 
reż. Joel Edgerton, 
wyk. Jason Bateman

21:55 Kino bez granic - Mróz
- fi lm fabularny, prod. 
USA, 2016, reż. Diana 
Emily Ruth, wyk. Annalise 
Basso, Devery Jacobs 

23:45 Randki z mordercą
- fi lm fabularny, 
prod. USA, Kanada, 2019

01:20 Virtuti 
- dramat wojenny, 
reż. Jacek Butrymowicz

03:15 Zakończenie dnia

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

- magazyn 
11:30 Co za tydzień - magazyn 
12:15 Usta Usta - serial 
13:15 Kosmiczny wykop
13:55 Bociany - fi lm komedia, 

USA, 2016, reż. Nicholas 
Stoller, Doug Sweetland, 
wyk. Andy Samberg, Katie 
Crown, Kelsey Grammer, 
Jennifer Aniston, Danny 
Trejo 

15:45 Harry Potter i czara 
ognia - fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2005, reż. Mike Newell, 
wyk. Emma Watson, 
Rupert Grint

19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:00 MasterChef  
21:30 Usta Usta - serial 

22:30 Wyścig śmierci 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, Wielka 
Brytania, 2008, reż. Paul 
W.S. Anderson
Akcja fi lmu toczy się w 
niedalekiej przyszłości. 
Świat zafascynowany jest 
krwawymi i niebezpiec-
znymi wyścigami samo-
chodowymi. Cieszą się 
one wielką popularnością. 
Ważnym elementem tych 
wyścigów jest potrącanie 
pieszych. Specjalne 
punkty otrzymuje się za 
osoby starsze. 

00:40 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

01:45 Uwaga! 
- magazyn 

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:50 I żyli długo i zaplątani
 Epilog historii Roszpunki 

i Juliana, którzy po 
zakończeniu swojej 
przygody, wreszcie mogą 
wziąć ślub. Uroczystość 
została zaplanowana 
z dbałością o najmniejsze 
szczegóły. Maximus 
otrzymał zadanie podania 
młodej parze obrączek 
ślubnych a siedzący na 
jego głowie kameleon 
Pascal ma sypać kwiatki. 

07:55 Księżniczka i Żaba
10:10 Rybki z ferajny
 Oscar pracuje na myjni 

gdzie jest skrobaczem 
języków. Ma wiele długów 
i mieszka na samym 
dnie Rafy Koralowej. 
Niepozorne rozmiary nie 
przeszkadzają mu jednak 
w marzeniach o wielkiej 
sławie.

12:00 Sezon na misia 2
 Elliot jest po poroże 

zakochany w Gizeli, ale 
nie tak szybko staną przed 
ołtarzem - Pan Kabanos 
zostaje porwany.

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

Znajomo
17:40 Nasz Nowy Dom
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 2
01:45 Kalwaria
03:40 Tajemnice losu

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

i wyświęcenie świątyni 
Hagia Sophia 
w Warszawie - relacja

08:25 Od ucha do ucha 
- Niezapomniany Leonard 
Bernstein

09:35 Od ucha do ucha
- Baśń o Trzech Konikach

10:35 Angielskie śniadanie 
- Czarna żmija - serial

11:45 Trzeci punkt widzenia 
12:25 Wyprawa w przeszłość 

- fi lm przygodowy
14:05 Zobaczyć głos- fi lm 
15:40 Zaginione Skarby 

- „Walka karnawału 
z postem” - animowany 

15:50 Koncert z okazji 
25-lecia Festiwalu
w Verbier 

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

twórczością S.I.Witkie-
wicza 

20:05 Rozumiemy
się bez słów - komedia, 
prod. Belgia, Francja

22:00 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny 

22:35 Eskorta - western, 
prod. Francja, USA, 2014

00:45 Informacje kulturalne 
01:05 Teraz animacje! 

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

- Bloeistraat 
- fi lm animowany

01:30 Bilet do kina
- Lady M. - dramat

03:00 Tego się nie wytnie 
04:15 Książę i dybuk 

- fi lm dokumentalny, 
prod. Niemcy, Polska, 
2017, reż. Elwira Niewiera, 
Piotr Rosołowski 

05:50 Zakończenie dnia

05:40 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

08:35 Żandarm i policjantki
Cztery młode policjantki 
obywają staż na komis-
ariacie w Saint-Tropez. 
Gdy kobiety zostają 
uprowadzone żandarmi 
rozpoczynają intensywne 
poszukiwania.

10:35 Kraina jutra
13:20 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Śpiąca Królewna

14:30 Najpiękniejsze
baśnie: Królewskie 
dzieci

15:45 Kopciuszek
17:50 Asterix i Obelix 

kontra Cezar
Mieszkańcy galijskiej 
wioski stawiają 
opór Rzymianom 
dzięki magicznemu 
napojowi, który daje
im nadludzką siłę. 

20:00 Niedziela
z gwiazdami: 
Pretty Woman
Biznesmen Edward płaci 
Vivian za tydzień spędzony 
w jej towarzystwie.

22:20 Uciekająca panna 
młoda

00:50 SexiPistols
02:25 Na wariackich 

papierach 
- serial sensacyjny

03:40 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny

04:35 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny
prod. Polska

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
10:05 Hotel Paradise 

- program rozrywkowy
12:05 Zakochani 

po uszy - serial 
13:05 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
14:05 Kto odmówi pannie 

młodej?
15:05 Minionki - fi lm komedia, 

USA, 2015, reż. Kyle Balda, 
Pierre Coffi  n, wyk. Sandra 
Bullock, Jon Hamm, 
Michael Keaton, Alison 
Janney, Steve Coogan, 
Geoff rey Rush, Steve Carell 

17:00 Wonder Woman - fi lm 
przygodowy, USA, Chiny, 
Hong Kong, 2017, reż. 
Patty Jenkins, wyk. Gal 
Gadot, Chris Pine, Connie 
Nielsen, Robin Wright

20:00 Lucy - fi lm sensacyjny, 
Francja, 2014, reż. Luc 
Besson, wyk. Scarlett 
Johansson, Morgan 
Freeman, Min-sik Choi, 
Amr Waked 

21:55 Zabójcza broń
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1987, 
reż. Richard Donner, 
wyk. Mel Gibson, 
Danny Glover, Gary Busey, 
Mitchell Ryan, Tom Atkins, 
Darlene Love 

00:15 Amok - fi lm sensacyjny, 
Polska, 2017, reż. Kasia 
Adamik, wyk. Mateusz 
Kościukiewicz, Łukasz 
Simlat, Zofi a Wichłacz, 
Zbigniew Stryj, Mirosław 
Haniszewski 

02:35 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Szczenięce lata Toma 
i Jerry’ego 07:00 Ryzykanci 
08:00 Poszukiwacze Bursz-
tynowej Komnaty 10:25 
Galileo 12:25 Wspaniali 
ludzie 12:55 Gwiazdy Kaba-
retu 13:55 Wspaniali ludzie 
14:35 Auta 2  McQueen 
trzy razy wygrał wyścig 
Piston Cup Championship 
w Kalifornii. 

16:45 Wciąż ją kocham  
Porywająca historia o miłości 
na przekór przeciwnościom 
losu w reżyserii trzykrotnie 
nominowanego do Oscara 
Lasse Hallströma.

19:00 Galileo 20:00 Święty 
21:00 American Pie.  
Czterech amerykańskich 
licealistów - Jim, Kevin, Finch 
i Oz - za punkt honoru obiera 
sobie utratę dziewictwa 
jeszcze przed ukończeniem 
szkoły.  23:00 Pogrzebani 
01:05 Śmierć na talerzu

10:40 Cuda Jezusa 11:20 
100 cudownych miejsc na 
świecie 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 13:50 
Żywe kamienie 14:40 100 cu-
downych miejsc na świecie 

14:50 Zambia - Kabwe 15:00 
„Nie tylko klasycznie” 
16:30 Koncert życzeń 17:00 
Zostań Żołnierzem RP 17:15 
Ivato 17:30 Okiem kamery 
17:55 Kartka z kalendarza 
- Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokoń-
czone 19:25 Święty na 
każdy dzień 19:30 Opowieści 
biblijne historie animowane 
z Nowego Testamentu 20:00 
Informacje dnia 20:20 Róża-
niec 20:50 Śladami historii 
21:00 Apel 
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05:10 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku

- felieton 
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 
12:50 BBC w Jedynce - Błękitna 

planeta. Powrót. Wielka 
Rafa Koralowa - esej

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 Teatr Telewizji

- Narty Ojca Świętego 
- spektakl 

22:45 Świat bez fi kcji
00:30 Warto rozmawiać 
01:30 Światło między 

oceanami - dramat

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

07:15 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

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

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

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 

- teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Uzdrowisko 
19:35 Barwy szczęścia 
20:45 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
23:50 Łagodna - dramat, 

prod. Rosja, Francja, 2017
02:20 Warto kochać - serial 
03:20 Mróz 

- fi lm fabularny
04:50 Zakończenie

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:05 Nowa Maja 

w ogrodzie  
05:35 Akademia ogrodnika 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn 

11:35 Misja ratunkowa 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
16:00 Szpital 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Projekt Lady 
- program rozrywkowy

22:30 Przetrwanie 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2011, reż. Joe Carnahan, 
wyk. Liam Neeson, Frank 
Grillo, Dermot Mulroney, 
Dallas Roberts 

01:00 Chyłka-Kasacja 
- serial, Polska 

02:00 Co za tydzień 
- magazyn 

02:45 Zabójcza broń 
- serial, USA 

03:40 Uwaga! 
- magazyn 

04:00 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 Transporter 2
 Jest byłym agentem służb 

specjalnych, który zarabia 
na życie jako transporter, 
który na zlecenie 
dostarcza ładunek.

23:05 Zdrady

00:05 Siła rażenia
 Gdy dowodzący oddziałem 

uderzeniowym Marshall 
Lawson traci swoich ludzi 
w bezlitosnym, na pozór 
przypadkowym ataku 
postanawia przeprow-
adzić własne śledztwo 
i odkrywa podejrzane 
okoliczności brutalnego 
morderstwa. Wkrótce 
wpada na ślad CTX 
Majestic, tajnej operacji 
wojskowej. Okazuje się, 
że obca rasa nawiązała 
kontakt z USA. 

02:05 Gwiazd naszych wina
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy 
TV Okazje

08:00 Informacje kulturalne 
08:30 Tego się nie wytnie

- program rozrywkowy 
09:55 Reżyserzy - cykl doku-

mentalny, prod. Wielka 
Brytania, 2018 

11:00 Dom - serial TVP 
12:35 Kamizelka - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1971, reż. 
Stanisław Jędryka, wyk. 
Jerzy Zelnik, Tadeusz 
Fijewski, Ligia Branice, 
Tadeusz Kondrat 

13:30 Dzika muzyka - Basy 
znad Prosny - magazyn 

14:05 Niedziela z...
twórczośćią 
S. I. Witkiewicza 

14:55 Awatar, czyli zamiana 
dusz - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1964, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Wanda 
Koczeska, Jan Machulski, 
Henryk Boukołowski, Gus-
taw Holoubek, Kazimierz 
Rudzki, Krzysztof Litwin

16:10 Louise nad morzem 
- dramat, prod. Kanada, 
Francja, 2016, reż. Jean 
- Francois Laguionie 

17:35 Rok 2020 
18:00 Trzeci punkt

widzenia 
18:30 Informacje kulturalne 
19:00 Anna Karenina - serial 
20:00 Panorama kina 

polskiego - Pomiędzy 
słowami - fi lm fabularny, 
prod. Polska, Niderlandy, 
Francja, 2017

21:35 Kronos - Muzyka
22:20 Scena muzyczna TVP 

Kultura 
23:25 Żelazna klasyka 

- Widmo - dramat 
01:20 Informacje kulturalne 
01:40 Rozumiemy się bez 

słów - komedia

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

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów 
- serial fantasy

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Eliminatorzy
21:55 Ochroniarz
23:50 Po prostu walcz 2
01:50 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny

02:25 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:35 Z archiwum 
policji - serial 
dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła - magazyn
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 
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 Tylko mnie kochaj
- fi lm komedia, Polska, 
2006, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Maciej Zakościel-
ny, Agnieszka Grochowska, 
Julia Wróblewska, Grażyna 
Szapołowska, Jan Frycz, 
Marcin Bosak, Dominika 
Kluźniak, Tomasz Karolak

23:10 Saga Zmierzch: 
Przed świtem Część II 
- fi lm horror, USA, 2012, 
reż. Bill Condon, wyk. 
Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner, 
Peter Facinelli, Elizabeth 
Reaser, Ashley Greene, 
Michael Sheen 

01:45 Druga strona 
medalu 

02:20 Noc magii
- program ezoteryczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) jest 
jednym z najlepszych Straż-
ników Texasu. Pomagają mu 
inni Strażnicy Texasu oraz 
C.D. Parker  - emerytowany 
policjant. 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 

21:40 Bitwa o Jangsari. Film 
opowiada o bitwie stoczonej 
podczas wojny koreańskiej 
w 1950 roku przez grupę 772 
uczniów szkoły wojskowej. 
23:50 Śmierć na 1000  
sposobów 00:20 Spadko-
biercy 01:20 Śmierć na 1000  
sposobów

10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:35 Przyroda 
w Obiektywie 11:50 Kolory 
Świętości 11:55 Święty na 
każdy dzień 

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

16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 16:55 
Świadkowie 17:20 Edukacja 
przyrodniczo-leśna 17:30 
Spotkanie Rodziny Radia 
Maryja w Sanktuarium MB 
Objawiającej Cudowny 
Medalik. 19:25 Kartka z ka-
lendarza 19:30 Opowieści 
Starego Testamentu 20:00 
Informacje dnia 20:20 Róża-
niec 20:50 Śladami historii 
21:00 Apel

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM KULINARNY THRILLER SERIAL KOSTIUMOWY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 29 września

05:10 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja 

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku

- felieton 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

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

nowela historyczna TVP 
09:15 Leśniczówka 
09:45 Ta jedyna - serial 

obyczajowy
10:15 Komisarz Alex - serial 
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 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
21:00 Motel Polska
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:00 Ocaleni - reality show 
24:00 Festiwal Niepokorni

04:55 Cafe piosenka 
- talk-show 

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

06:45 Ugoda sandomierska 
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny

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

dokumentalna TVP 
14:10 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada

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

- A w oddali ujadały psy
00:10 O mnie się nie martw 
01:00 Rodzinka.pl - serial 
01:35 Paradoks
02:25 Nieracjonalny 

mężczyzna - komedia

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Dieta czy cud? 

- program lifestylowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy 
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
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 Chyłka-Kasacja

- serial, Polska 
22:30 Kuba Wojewódzki 
23:30 Superwizjer 

- magazyn reporterów 
00:05 36,6 - obyczajowy
01:05 Projekt Lady 

- program rozrywkowy
02:05 Uprowadzona - serial 
03:05 Uwaga! 

- magazyn 
prod. Polska

03:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny

09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił 

moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ninja Warrior 

Polska
22:10 Love Island. 

Wyspa miłości
23:10 Zdrady

00:25 Godzilla 
- thriller

 Wielki przebój kinowy 
w reżyserii twórcy 
„Dnia Niepodległości” 
z udziałem Jeana Reno 
i Matthew Brodericka. 
Francuskie testy 
nuklearne na południo-
wym Pacyfi ku przywracają 
do życie gigantycznego 
jaszczura, który po długiej 
wędrówce dociera 
do Nowego Jorku.

03:05 Cloverfi eld Lane 10
 Po wypadku samocho-

dowym młoda kobieta 
budzi się w piwnicy 
obcego mężczyzny. 
Ten informuje ją, że na 
Ziemi miał miejsce atak 
chemiczny. 

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne 
08:30 Film dokumentalny
09:35 Louise nad morzem 

- dramat, prod. Kanada, 
Francja, 2016 

11:00 Dom - serial TVP 
12:45 Pas de deux - fi lm TVP, 

prod. Polska, 2003, reż. 
Kinga Lewińska, wyk. 
Krzysztof Globisz

13:30 Tego się nie wytnie 
- program rozrywkowy 

15:00 Klara i Angelika 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1976, reż. Irena Kamieńs-
ka, wyk. Zofi a Mrozowska, 
Emilia Krakowska, Wanda 
Łuczycka

16:00 Dzięcioł - komedia, 
prod. Polska, 1971, 
reż. Jerzy Gruza

17:30 Co dalej? - program 
publicystyczny 

17:50 Kronos - Muzyka
18:30 Informacje kulturalne 

19:00 Anna Karenina 
- serial kostiumowy, 
prod. Rosja, 2017 

20:00 Kabaret Starszych 
Panów 

21:20 Lekkie obyczaje 
- Po godzinach - fi lm 
fabularny, prod. USA

23:05 Co dalej? - program 
publicystyczny 

23:25 Informacje kulturalne 
23:55 Młoda Polska 
00:20 Panorama kina 

polskiego - Pomiędzy 
słowami - fi lm fabularny

01:50 Kino nocne - Dajcie mi 
głowę Alfredo Garcii 
- dramat

03:40 Tato - dramat 
05:35 Afi sz kulturalny 

ekstra
05:50 Zakończenie dnia

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

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Leon zawodowiec
Płatny morderca ratuje 
dziewczynkę, której rodzi-
na została zabita przez 
policjantów.

22:30 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.

00:45 Poznaj moich Spartan
02:10 Na wariackich

papierach
- serial sensacyjny

03:15 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Na jedwabnym szlaku 
- serial dokumentalny

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku

04:35 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła - magazyn
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 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:50 Szkoła - magazyn
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 II 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1989, reż. Richard 
Donner, wyk. Mel Gibson, 
Danny Glover

 Martin Riggs i Roger 
Murtaugh ochraniają
Leo Getza, świadka 
koronnego w procesie 
mafi i. Ślad powiązań 
wiedzie policjantów 
do konsulatu RPA. 

23:25 Szczęki II 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1978, reż. Jeannot Szwarc, 
wyk. Roy Scheider, 
Lorraine Gary, Murray 
Hamilton, Joseph Mascolo, 
Collin Wilcox 

01:55 Druga strona 
medalu 

02:30 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz nowy dom 09:00 
Sędzia Judy 10:30 Święty 
11:00 Pamiętniki  z wakacji 
Skandale, zdrady, romanse 
i nieoczekiwane zwroty akcji, 
które trzymają w napięciu 
aż do ostatniej minuty! 
Hiszpania, Majorka, Rimini, 
Gran Canaria i Teneryfa 
- czyli wakacyjne przygody 
serwowane na ekranie 
w profesjonalnej i kuszącej 
oprawie. 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 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 
21:40 Czas pionierów  
00:40 Śmierć na 1000  spo-
sobów 01:30 Galileo 02:30 
Graffi  ti 02:50 Trans World 
Sport 2020

11:00 Święcenia biskupie ks. 
bp Karola Kulczyckiego SDS, 
biskupa diecezji Port Pirie 
w Australii 13:00 Toliara 
13:20 100 cudownych miejsc 
na świecie 13:30 Msza 
Święta 14:30 Dzieci Andersa 
15:35 Kazembe 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop Młodych 

16:50 100 cudownych miejsc na 
świecie. Angkor Thom, Re-
gion Angkor Wat, Kambodża 
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 
Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy 
dzień 19:30 Każdy maluch 
to potrafi  19:45 Modlitwa 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Śladami 
historii 21:00 Apel
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środa 30 września

05:10 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku

- felieton 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:15 Leśniczówka 
09:45 Ta jedyna - serial 

obyczajowy
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzikie morze Rosji 

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

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

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

Matejce 
22:30 Historia bez tajemnic 

- Kornel - fi lm 
23:30 Ludzie i bogowie 
00:25 Randka z zabójcą 

- fi lm fabularny

05:20 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2016 

06:45 Pożyteczni.pl 
- magazyn 

07:10 Spiszmy się jak na 
rolników przystało!

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

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

dokumentalna TVP 
14:10 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2017 

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

- teleturniej 
19:00 Uzdrowisko 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
20:40 Kulisy seriali Na dobre 

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

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

i inne używki - fi lm
00:35 Doktor Foster - serial
01:45 Pajęcza sieć. Drugie 

imperium brytyjskie 

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

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN

 - magazyn 
11:30 Dieta czy cud? 

- program lifestylowy 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy 
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Top Model 
23:00 W jak wendeta 

- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Niemcy, 
2005, reż. James McTeigue, 
wyk. Natalie Portman, 
Hugo Weaving, Stephen 
Rea, Stephen Fry, John 
Hurt, Tim Pigott-Smith, 
Rupert Graves 

01:50 Superwizjer
- magazyn reporterów 

02:25 25 lat niewinności. 
Sprawa Tomka 
Komendy

02:55 Uwaga! 
- magazyn 

03:15 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
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Kabaret na dobry 

wieczór. Paranienor-
malni Show

22:10 Love Island. 
Wyspa miłości

23:10 Zdrady

00:10 Mr. Deeds - milioner 
z przypadku

  Longfellow Deeds, 
właściciel pizzerii 
w małym miasteczku 
w stanie New Hampshire, 
dowiaduje się pewnego 
dnia, że jest jedynym 
spadkobiercą swojego 
zmarłego niedawno wuja 
i musi przejąć kontrolę 
nad potężną medialną 
korporacją. Deeds przenosi 
się więc do Nowego Jorku 
i z dnia na dzień staje się 
najbardziej rozchwyty-
waną osobą w mieście.  

02:15 Grand Budapest Hotel
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne 
08:30 Niedziela z...

twórczośćią 
S. I. Witkiewicza 

09:25 Dzięcioł - komedia, 
prod. Polska, 1971, 
reż. Jerzy Gruza, 
wyk. Wiesław Gołas

11:00 Dom - serial TVP 
12:50 Na kredyt 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2008, reż. 
Przemysław Nowakowski, 
wyk. Łukasz Garlicki, 
Magdalena Popławska

13:30 Teresa Tyszkiewicz 
- reportaż 

13:50 Którędy po sztukę 
14:05 Tamte lata, tamte dni

- Jan Jakub Kolsk
14:35 Trampkarze - fi lm
15:25 Przeżyliśmy wojnę
17:35 Co dalej? 
18:00 Urodzeni artyści 
18:30 Informacje kulturalne 

19:00 Anna Karenina 
- serial kostiumowy, 
prod. Rosja, 2017 

20:00 Na wschód
od Hollywood - Głęboka 
cisza - fi lm fabularny, 
prod. Brazylia, Francja, 
Kolumbia, 2018, 
reż. Beatriz Seigner

21:35 Więcej niż fi kcja - Billy 
Wilder: Nie przynudzać!

23:15 Co dalej? - program 
publicystyczny 

23:35 Jazz - Rawa Blues Festival 
- Keb’ Mo’ & NOSPR  

00:45 Informacje kulturalne 
01:10 Lekkie obyczaje

- Ugotowany - fi lm 
obyczajowy, prod. USA 

02:50 Kino nocne 
- Anatomia zła 
- dramat

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

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 American Assassin
Kiedy narzeczona Mitcha 
ginie w ataku terrory-
stycznym, mężczyzna 
rozpoczyna współpracę 
z CIA, aby śledzić zama-
chowców.

22:05 Robocop
00:25 Krzyk 3
03:00 Na wariackich 

papierach
- serial sensacyjny

04:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 

05:00 Nash Bridges - serial 

04:55 Szkoła - magazyn
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 - magazyn
16:50 19 + - obyczajowy 
17:20 Zakochani 

po uszy - serial 
17:50 Detektywi - program 

kryminalny 
19:00 19 + - obyczajowy 
19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Hotel Paradise

21:00 Pożegnanie z Afryką 
- fi lm obyczajowy,
USA, 1985, reż. Sydney 
Pollack, wyk. Meryl 
Streep, Robert Redford, 
Klaus Maria Brandauer, 
Michael Kitchen, Malick 
Bowens, Joseph Thiaka, 
Michael Gough 
Duńska pisarka Karen 
Blixen wyjeżdża w 1914 
roku do Kenii, aby poślubić 
barona Brora Blixena.

00:20 Amok 
- fi lm sensacyjny, 
Polska, 2017, reż. Kasia 
Adamik, wyk. Mateusz 
Kościukiewicz, Łukasz 
Simlat, Zofi a Wichłacz, 
Zbigniew Stryj, Mirosław 
Haniszewski 

02:40 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz nowy dom 09:00 
Sędzia Judy 10:30 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 interweniują, 
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, 
poprzez napady, a skończyw-
szy na narkotykach. 21:40 
Gniew Caina  23:25 Śmierć 
na 1000  sposobów 23:55 
Spadkobiercy 00:55 Śmierć 
na 1000  sposobów 01:25 
STOP Drogówka

09:50 Z nami bezpiecznie 10:00 
Audiencja Generalna Ojca 
Świętego 11:00 Świat na wy-
ciągnięcie ręki 11:25 Śladami 
historii 11:30 Co by było 
gdyby zwierzęta mówiły? 
11:40 Prosto o gospodarce 

12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Dzieci 
Andersa 13:30 Msza Święta 
z kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze 14:30 Rzeka 
życia 15:50 Ma się rozumieć 

16:00 Informacje dnia 16:10 Na 
zdrowie 16:30 Regał 17:00 
Po stronie prawdy 17:30 
Okiem kamery 17:55 Kartka 
z kalendarza 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje 
dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 19:25 Święty 
na każdy dzień 19:30 Brat 
Franciszek 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel 
Jasnogórski

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM FABULARNY SERIAL SENSACYJNY KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 1 października

05:10 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów 
09:15 Leśniczówka 
09:40 Ta jedyna - serial obycza-

jowy
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce

- Pingwiny z Australii. 
Mieszkańcy Wyspy 
Pingwinów - 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
20:55 Ojciec Mateusz - serial 
21:40 Sprawa dla reportera 
22:30 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:05 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn
23:50 Motel Polska

04:55 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2016 

06:45 Operacja Zdrowie! 
- magazyn medyczny

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

07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

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

dokumentalna TVP 
14:10 Na dobre i na złe - serial 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2017 

16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda
18:30 Va Banque 

- teleturniej 
19:00 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Filmowe czwartki 

- Wiesław Kot - felieton
20:45 Filmowe czwartki 

- Uśmiech Etruska 
- fi lm obyczajowy

22:45 Ukojenie - dramat
00:35 Miłość i inne używki 

- fi lm obyczajowy

05:15 Uwaga! - magazyn 
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:30 Dieta czy cud? 

- program lifestylowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi - program 

kryminalny 
15:25 Milionerzy 
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Chłopaki nie płaczą 
- fi lm komedia, Polska, 
1999, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Cezary Pazura, Michał 
Milowicz

00:40 Jackie Chan: 
Przyjemniaczek 
- fi lm komedia, Hong 
Kong, USA, Australia, 
1997, reż. Samo Hung, 
wyk. Jackie Chan, Richard 
Norton, Miki Lee

02:40 Uwaga! - magazyn 
03:00 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

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

miłości
23:10 Zdrady

00:25 Złap mnie, jeśli 
potrafi sz

 Kilkunastoletni Frank 
Abagnale nie czuje się 
dobrze w rodzinnym 
domu - jego rodzice 
właśnie się rozwodzą. 
W dodatku ukochany 
ojciec okazuje się zadłużo-
nym po uszy nieudaczniki-
em. Zdesperowany 
chłopak ucieka do Nowego 
Jorku z 25 dolarami w 
kieszeni. Ale nie staje się 
jednym z dzieci ulicy. 
Wręcz przeciwnie. 

03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy 
TV Okazje

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne

- informator kulturalny 
08:30 Tamte lata, tamte dni 

- Jan Jakub Kolski 
09:00 Szatan z siódmej 

klasy - fi lm fabularny, 
prod. Polska, 2006, reż. 
Kazimierz Tarnas, wyk. 
Bartosz Fejge, Katarzyna 
Bator, Wojciech Malajkat, 
Krzysztof Globisz

11:00 Dom - serial TVP 
12:40 Cmentarz Orląt 

- fi lm dokumentalny
13:30 Rok 2020 

- cykl dokumentalny
13:55 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
14:30 Skutki noszenia

kapelusza w maju 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1995, 
reż. Krystyna Krup-
ska-Wysocka, wyk. 
Wiesław Michnikowski

16:05 Fatima - fi lm fabularny, 
prod. Francja, 2015

17:30 Co dalej? - program 
publicystyczny 

17:50 Księga Przestrzeni
18:20 Którędy po sztukę
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Anna Karenina - serial 

kostiumowy, prod. Rosja
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Wstęp
do fi lmu - Intruz 

21:30 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Intruz 
- dramat

23:10 Co dalej? 
23:30 Scena muzyczna 
00:45 Informacje kulturalne
01:10 Na wschód od Holly-

wood - Głęboka cisza 
- fi lm fabularny

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

- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół 
z dzieciństwa Wojtku 
i Ryszardzie (Marek Krup-
ski i Ireneusz Dydliński), 
którzy wychowali się w 
domu dziecka, a po latach 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy. 
Pracuje tu niezawodny 
duet mechaników: młody 
Dawid (Patryk Janas), 
który uczy się fachu przy 
doświadczonym Bronku 
(Roman Szczeblewski). 
Bardzo ważną rolę odegra 
tajemnicza i przebiegła 
księgowa, Viola (Magdale-
na Modra-Krupska). 

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

10:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów 
- serial fantasy

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

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Śniadanie do łóżka
21:45 Zakazany owoc
00:30 SexiPistols
02:05 Na wariackich 

papierach- serial
03:05 Zobacz to! Blok 

powtórkowy

04:55 Szkoła - magazyn
05:55 Mango - telezakupy
07:30 Wiza na miłoś
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 - magazyn
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 Ja, ty i on 
- fi lm komedia, 
USA, 2006, reż. Anthony 
Russo, Joe Russo, 
wyk. Owen Wilson,
Kate Hudson, Matt 
Dillon, Michael Douglas, 
Seth Rogen 

23:20 Uznany 
za niewinnego 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1990, reż. Alan J. Pakula, 
wyk. Harrison Ford, Brian 
Dennehy, Bonnie Bedelia, 
Greta Scacchi, Paul 
Winfi eld, Raul Julia,
John Spencer 

01:55 Druga strona
medalu 
- talk show 

02:35 Noc magii 
- program ezoteryczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) jest 
jednym z najlepszych 
Strażników Texasu.. 08:00 
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia 
Judy 10:25 Sekrety Sąsiadów 
11:25 Pamiętniki z wakacji 

12:25 Święty 12:55 Wzór 14:55 
STOP Drogówka - magazyn 
15:55 Kobra - oddział 
specjalny 17:00 Sekrety 
Sąsiadów 17:30 Nowe 
Sekrety  Sąsiadów 18:00 
Policjantki  i Policjanci - serial 
obyczajowy prod. Polska 
20:00 Święty

20:30 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 21:40 American 
Pie. Czterech amerykańskich 
licealistów - Jim, Kevin, Finch 
i Oz  - za punkt honoru obiera 
sobie utratę dziewictwa 
jeszcze przed ukończeniem 
szkoły. D 23:35 Wspaniali 
ludzie 00:40 Śmierć na 1000  
sposobów 

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 Narodowe Sanktu-
arium Maryjne w Subukia 
13:10 100 cudownych miejsc 
na świecie 13:30 Msza 
Święta 

14:30 Katedra w Chartres - świę-
ta geometria 15:30 Orłem 
Być... 15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 16:10 
Z wędką nad wodę w Polskę 
i Świat 16:35 Porady 
Medyczne Bonifratrów 16:55 
Kartka z kalendarza  17:00 
Modlitwa w intencji rodzin 
i obrony życia poczętego 
w Sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu 

19:25 Akademia pro-life 19:30 
Moja katolicka rodzina 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski 
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Nadszedł czas na rozdział żółty. 
W końcu nad Górnikiem zaświeciło 
słońce, choć niewiele na to wska-
zywało. Wałbrzyszanie byli latem 
2017 roku wymęczeni trzyletnią, 
bezowocną walką o awans do 1 ligi. 
Rozgrywki 2017/18 nie zapowiadały 
przełomu, bo klub dysponował 
mniejszymi środkami finansowymi. – 
Zapytaliśmy Marcina Radomskiego, 
nowego trenera, czy z taką druży-
ną da radę się utrzymać. Naszym 
celem było zachowanie bytu w 2 
lidze, by w kolejnym sezonie wrócić 
do myślenia o grze o coś więcej. 
Ostatecznie Marcin tak skutecznie 
utrzymał zespół, że… wywalczył 
awans  – wspomina Ryszard Burdek.

W Wałbrzychu powstała ambitna, 
oparta na wychowankach drużyna. 

Pod kosz sprowadzono Tomasza 
Krzywdzińskiego, rezerwowego z 
Decki Pelplin. Nowy gracz Górnika z 
kolei podał w klubie numer telefonu 
do swojego znajomego, nikomu 
nieznanego rzucającego z 3 ligi, 
gdzieś pod Bydgoszczą. – Pojawiła 

się możliwość, że z Tomkiem przyj-
dzie jeszcze jeden zawodnik, niejaki 
Hubert (śmiech). Byliśmy w sytuacji, 
gdy potrzebowaliśmy jakichkolwiek 
ludzi do gry, więc zadzwoniliśmy 
do niego – tłumaczy Burdek. Ten 
transfer był strzałem w dziesiąt-

kę. „Niejaki Hubert” to rzecz jasna 
Hubert Kruszczyński, który szybko 
stał się odkryciem ligi i jednym z 
liderów w wąskiej rotacji Górnika. 
W najlepszym meczu w sezonie 
zdobył na trudnym terenie w Opolu 
33 pkt, trafiając wszystkie 9 rzutów 

za 3 i prowadząc biało-niebieskich 
do cennej wygranej z faworytem do 
awansu. Jego kolega Krzywdziński 
został z kolei wybrany do najlepszej 
piątki sezonu zasadniczego grupy D, 
a Rafał Glapiński zgarnął statuetkę 
dla MVP rozgrywek. 

W play-off było jednak gorąco. 
Dosłownie i w przenośni. Po 20 
min. meczu w Gnieźnie nasi prze-
grywali aż 11 „oczkami”.  W prze-
rwie trener Radomski wyprowadził 
zawodników z rozgrzanej hali na 
świeże powietrze, przed obiekt. To 
pomogło, bo Górnik odwrócił losy i 
wygrał 73:71, choć to rywale rzucali 
z dobrej pozycji za trzy w ostatnich 
sekundach. Po uporaniu się z Żubra-
mi Białystok, w decydującej batalii 
wałbrzyszanie zmierzyli się z Księ-
żakiem Łowicz. Znowu było ciężko, 
po zwycięstwie u siebie przyszła 
porażka po walce w łowickim ko-
tle. Efektem gęstej atmosfery były 
zamieszki pomiędzy kibicami po 
końcowej syrenie, sprowokowane 
przez fanów Górnika. Wokół klubu 
znowu nie było wesoło, sponsorzy 
domagali się wyjaśnień. Kto wie, 
co byłoby dalej, gdyby nie wygrana 
77:65 w decydującym, trzecim me-
czu, zapewniająca awans do 1 ligi. 
W Hali Wałbrzyskich Mistrzów polał 
się szampan. Górnik pokonał drogę 
z piekła do nieba w jeden mecz. 
Po spotkaniu padał deszcz, ale nad 
klubem zaświeciło słońce. Drzwi na 
zaplecze ekstraklasy zostały wresz-
cie wyważone.

Dominik Hołda

SpoRt

 » Wielka radość po awansie do 1 ligi  

Dekada pod koszem: 
teraz rozdział żółty 

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.

F
ot

. D
om

in
ik

 H
oł

da

Wrocławskie wygrane mimo kłopotów
Koszykarze Górnika wygrali kolejne gry kontrolne. W III Memoriale Adama Wójcika pokonali we wrocławskiej 
Orbicie pierwszoligowe zaplecze Śląska Wrocław 70:67. Gospodarze mieli szansę na doprowadzenie do dogrywki, 
ale minimalnie spudłowali w ostatniej akcji rzut z dystansu. Górnik: Jakóbczyk 14, Bojanowski 12, Ratajczak 11, 
Malesa 11, Kamiński 7, Wróbel 4, Podejko 4, Koperski 3, Zywert 2, Jeziorowski 2. W WKK Sport Center z kolei nasi 
ograli beniaminka Suzuki 1 ligi, Wisłę Kraków 82:79. Dla biało-niebieskich punktowali: Malesa 17, Kamiński 14, 
Wróbel 14, Ratajczak 9, Bojanowski 8, Jakóbczyk 7, Podejko 6, Koperski 5, Jeziorowski 2, Stankiewicz 0. W zespole 
gości 21 punktów zdobył 20-letni filigranowy rozgrywający Wiktor Rajewicz, który karierę zaczynał w Zielonej Gó-
rze, ale do Krakowa trafił na zasadzie wypożyczenia z Astorii Bydgoszcz. W początkowej fazie meczu ze Śląskiem 
boisko opuścił kontuzjowany Kamil Zywert, który nie zagrał już dzień później z Wisłą. W obu meczach w stolicy 
Dolnego Śląska z powodów zdrowotnych nie oglądaliśmy w akcji Damiana Cechniaka i Damiana Durskiego. Sezon 
2020/21 Suzuki 1 ligi startuje już 26 września. Wałbrzyszanie zagrają w Kołobrzegu z tamtejszą Energą Kotwicą.
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Cofnijmy się w czasie. Przecież 
lubimy to robić. Są lata 70. ubie-
głego wieku, coraz mocniej rozwija 
się TKKF. Co zrozumiałe, pojawia się 
też moda na rekreacyjne bieganie. 
Towarzyszy mu hasło „Przed zawa-
łem uciekaj na własnych nogach”. 
Przyznacie, brzmi tak sobie, ale nie 
o to w tym wszystkim chodzi. Waż-
niejsze, że w Polsce zaczynają być 
organizowane biegi masowe. 

W 1978 roku na trasę wyruszyli 
uczestnicy Biegu Lechitów, rok póź-
niej Maratonu Pokoju w Warszawie. 
W obu tych imprezach wystartował 
wałbrzyszanin Kazimierz Staszewski. 
Poczuł atmosferę tamtych wydarzeń 
i pomyślał: „Dlaczego podobnego 
biegu nie zorganizować w Wałbrzy-
chu”. No właśnie, dlaczego nie? 
A, że „Panu Kaziowi”, jak zwą go 
wszyscy, dwa razy nie trzeba mówić, 
w 1981 roku na największym osiedlu 
Wałbrzycha wystartował pierwszy 
Bieg Podzamcze. Przełajowa impre-
za, którą pomogli zorganizować, 
oprócz pracowników spółdzielni, 
Jan Leśniak, Franciszek Skirucha oraz 

zawodnicy ze Świebodzic Jerzy Drab 
i Tadeusz Zawadzki. O tym ostatnim 
będzie jeszcze za chwilę. Później 
dołączyli bracia Kaczugowie, Józef 
Żuk oraz Marek Henczka. 

Wydarzenie nieprzerwanie jest 
organizowane do dzisiaj i jest to 
najstarszy cykliczny bieg w Wałbrzy-
chu. Robi wrażenie, bo 27 września 
(niedziela) tego roku punktualnie o 
godz. 11:00 odbędzie się 40 edycja 
zawodów. Zapisy przyjmowane będą 
w dniu biegu od godz. 9:00 w OSK 
SM Podzamcze.  

Dobra, ale dosyć tych szczegółów 
technicznych. Wróćmy do biegania. 
Przez cztery dekady przewinęło się 
mnóstwo zawodników (setki na 
pewno, a może tysiące) – amato-
rów i zawodowców. Na Podzamczu 
startowała i wygrywała w kat. mło-
dzieżowych Karolina Jarzyńska, póź-
niejsza uczestniczka IO w Londynie 
w maratonie. Startował Waldemar 
Glinka, maratończyk i olimpijczyk 
z Aten. Osobna historia to Roman 
Magdziarczyk, nasz znakomity cho-
dziarz. Biegał jako junior, a po za-
kończeniu kariery jako amator. Bieg 
Podzamcze upodobało sobie kilka 
rodzin. Choćby Zająców (Krystyna, 
Lesław, Robert i Leszek), Baczew-
skich (Renata, Edward, Bartłomiej), 

czy Kaczugów. Osobny rozdział 
to 80-letni Józef Żuk, który ma na 
swoim koncie 34 starty oraz 91-letni 
Czesław Marciak, który pokazał się 
w 15 edycjach. 

Najwięcej startów w historii ma 
na swoim koncie wspomniany już 
Tadeusz Zawadzki, który wziął udział 
w 36 biegach na Podzamczu. Byłby 
pewnie komplet, gdyby nie kontu-
zja, która uniemożliwiła starty. W 
klasyfikacji wszechczasów prowadzi 
natomiast Mirosław Kaczuga (143 
pkt), przed Markiem Henczką (139 
pkt) i Janem Leśniakiem (118 pkt). Tu 
krótkie wyjaśnienie. Za zajęcie pierw-
szego miejsca w biegu przyznawane 
jest 10 pkt, za drugą pozycję 9, aż 
do miejsca dziesiątego, za które 
zawodnik otrzymuje punkt. Kolejni 
też dopisują do swojego dorobku 
jedno oczko. Dla porządku dodajmy 
jeszcze, że  przed rokiem w 39 Biegu 
Podzamcze triumfował Piotr Holly, 
przed Andrzejem Cukrem i Patrykiem 
Łazarskim. Jak będzie za kilka dni, 
podczas jubileuszowej, 40 edycji?            

Tomasz Piasecki 
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 » Pamiątkowe zdjęcie po ubiegłorocznej edycji biegu

Podzamcze od lat w biegu 
Zastanawialiście się pewnie nieraz, która z imprez sportowych w Wałbrzychu jest 
najstarsza. Nie będziemy bawić się we wróżbitów. Wiemy za to na pewno, że najstar-
szym biegiem organizowanym w mieście cyklicznie jest ten rozgrywany na Podzam-
czu. Za tydzień odbędzie się jego jubileuszowa, 40 edycja. Czapki z głów. 

 » Zawodnicy przed startem Biegu Podzamcze z 1985 roku. Niech nie 
zmylą nikogo numery na koszulkach „pożyczone” z Biegu Gwarków
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Jeszcze w poprzednim 
sezonie ekipa z uzdrowiska 
rywalizowała z rezerwami 

Górnika na 3-ligowych par-
kietach. Teraz te dwa kluby z 
naszego regionu będą rzucać 

do tego samego kosza. – To 
współpraca typu win-win. Z 
ciekawymi perspektywami – 

mówi Bartłomiej Józefowicz, 
trener MKS-u Basket Szczaw-
no-Zdrój. Trudno się z nim nie 

zgodzić. Pierwszoligowy Gór-
nik szukał miejsca dla swojej 
młodzieży oraz koszykarzy z 
szerokiej kadry, by ci mogli 
budować formę na poziomie 
ligowym. Z kolei trzecioligowy 
MKS potrzebował wzmocnić 
liczebność w swoich szere-
gach, by móc rywalizować w 
rozgrywkach na odpowied-
nim poziomie. Na minuty 
w MKS-ie będą mogli liczyć 
związani z biało-niebieskimi 
Mateusz Podejko, Mateusz 
Stankiewicz, Kuba Niziński 
czy – najbardziej doświad-
czony z tej grupy – Marcin 
Jeziorowski. 

- W umowie szkoleniowej 
celem było dobro zawodni-
ków. Klub ze Szczawna-Zdroju 
otrzyma wyszkolonych koszy-
karzy, skorzysta na tym jako-
ściowo. Podejko i Jeziorowski 
powinni stanowić o sile trze-
cioligowca, a Stankiewicz, 
dla którego prowadzenie gry 
w 3 lidze będzie wyzwaniem, 
dostanie okazję, by się roz-
wijać – zdradza Arkadiusz 
Chlebda, członek zarządu Sto-
warzyszenia Górnik Wałbrzych 
2010, prowadzącego biało-
-niebieskich we wszystkich 
rozgrywkach.

Mający krótką historię ze-
spół ze Szczawna od począt-
ku swojego istnienia opierał 

się na postaciach związanych 
wcześniej z Górnikiem. Duże 
role w pomarańczowych 
trykotach odgrywali Adrian 
Stochmiałek, Mateusz My-
ślak, Michał Borzemski, czy 
wspomniany  Józefowicz. 
Drużyna z uzdrowiska stwo-
rzyła także własne struktury 
w grupach młodzieżowych, 
ale dla większości z tej grupy 
jest jeszcze za wcześnie na 
rywalizację na poziomie 3 
ligi. W klubie z Wałbrzycha 
postanowili zrezygnować 
z zespołu rezerw oraz ju-
niorów starszych z powo-
dów finansowych. Podczas 
trwającej pandemii trudniej 
o pozyskanie środków od 
partnerów i sponsorów. Te, 
które udało się zdobyć, zosta-
ły przeznaczone na pierwszy 
zespół, mający w sezonie 
2020/21 potencjał na grę o 
czołowe miejsca na zapleczu 
ekstraklasy. Klub ze Szczaw-
na-Zdroju finansowany jest 
z odrębnej puli środków, ale 
nie tak pokaźnej, by sprowa-
dzać doświadczonych koszy-
karzy spoza regionu. Z tego 
też powodu utalentowana 
młodzież Górnika, zawodnicy 
głodni gry, na dorobku, mają 
być wartością dodaną dla 
MKS-u.

Dominik Hołda
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Podali sobie ręce
Górnik Trans.eu Wałbrzych podpisał umowę szkolenio-
wą z MKS-em Basket Szczawno-Zdrój. Na tej współpracy 
zyskają obie strony.

 » Umowa szkoleniowa Górnika z Basketem 
Szczawno przypomina nieco tę pomiędzy 

Śląskiem Wrocław a Nysą Kłodzko
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