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Polska szkoła powinna
uczyć nie co myśleć,
ale jak myśleć
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Nie dla ścigania.
Tak dla rekreacji
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Czekać, tęsknić,
pragnąć
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Czy wiesz, że…
warunki życia ubogich mieszkańców miasta. Część zdjęć
kręcona była pod ziemią,
bez zgody właścicieli kopalń.
Film jest unikatowy, słowem
bezcenny dokument tamtych
czasów. Urywek filmu można
zobaczyć pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/
watch?v=5AGPtvFRE60.
Red

T y l ko u n a s 3 2 s t r o n y !

Czujemy się jak czasoumilacze

Kibice sportu wiele godzin spędzają ostatnio przed telewizorami. Wiadomo, trwają Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Czekając na
nocne występy biało-czerwonych, wielu biegnie do kuchni, by
zrobić kawę, która pomaga przetrwać nocne i poranne oglądanie
popisów sportowców. Jeśli akurat nic ciekawego nie dzieje się
na japońskich arenach, możecie czas umilić sobie czym innym.
Tak, całkiem dobrze kombinujecie, lekturą WieszCo. Zasugerował to
ostatnio nasz stały czytelnik, zagorzały
kibic, który między startami Polaków
sięga po swój ulubiony tygodnik. Robi
to dość często. Z jednej strony dlatego,
że przerwy między interesującymi go
transmisjami czasem nieznośnie się

wydłużają, z drugiej zaś tyle jest u nas
do czytania, że nie sposób ze wszystkim
się zapoznać przy jednym posiedzeniu.
W końcu te opasłe 32 strony, które co
tydzień wypełniamy nietuzinkowymi
treściami, do czegoś zobowiązują.
Wiemy, że sięgacie po naszą gazetę
bardzo chętnie, bo przypominamy,

że tworzymy ją dla was i przy waszej
pomocy. Niektóre artykuły powstają
po waszych sygnałach, bo zadzwoniliście lub napisaliście do nas o kimś
lub o czymś ciekawym, oryginalnym,
nieszablonowym. Właśnie takich
informacji poszukujemy. Jeśli coś
was intryguje, napiszcie do nas. Nie

obiecujemy, że zajmiemy się każdym sygnałem, ale na pewno każdą
wiadomość przeczytamy. Piszcie na
doskonale wszystkim znany adres
mailowy: redakcja@wieszco.pl.
Tymczasem dziś kolejny numer, w
którym na 32 stronach dajemy do
myślenia, przekazując treści niebanalne i wyszukane. Z całego regionu, bo
niemal w każdym zakątku Aglomeracji
Wałbrzyskiej możecie otrzymać WieszCo w wersji papierowej. Punktów
kolportażu mamy bowiem blisko 400.
Pamiętajcie, że możecie też ściągać
każdy nowy numer gazety na urządzenia mobilne w wersji PDF, czyli online. Wystarczy, że odwiedzicie stronę
www.wieszco.pl. Tam też znajdziecie
wszystkie archiwalne numery naszego
tygodnika.
Redakcja
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POGODA
Wtorek 3.08
Temp. 21/13
przelotne opady
Środa 4.08
Temp. 19/11
zachmurzenie małe
Czwartek 5.08
Temp. 19/10
zachmurzenie małe
Piątek 6.08
Temp. 21/12
zachmurzenie duże
Sobota 7.08
Temp. 22/13
zachmurzenie małe
Niedziela 8.08
Temp. 24/14
przelotne opady
Poniedziałek 9.08
Temp. 22/13
burze z piorunami
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RYS: Marcin Skoczek

kuje pracy. Jest to jeden z
najstarszych filmów, w którym połączono ze sobą sceny
inscenizowane ze scenami
dokumentalnymi. Premiera
filmu, którą zorganizowano
15 marca 1929 roku w Berlinie, zakończyła się skandalem i ingerencją cenzury. Film
nie spodobał się władzy, ponieważ pokazywał tragiczne

Fot. użyczone (Kadr z filmu „Hunger in Waldenburg” (Głód w Wałbrzychu)

W 1929 roku nakręcono
film o Wałbrzychu? „Hunger in Waldenburg” (Głód
w Wałbrzychu) w reżyserii
Piela Jutzi to 40-minutowy,
czarno-biały, niemy film,
uznany za dzieło światowej
kinematografii. Ukazuje życie
mieszkańców Wałbrzycha,
widziane oczami młodzieńca,
który bezskutecznie poszu-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę
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» Tu został pochowany Georg Eichner, ale nie zaznał długo spokoju

3
rator w imieniu hrabiego
wniósł o najwyższy wymiar
kary dla zmarłego: ścięcie
głowy siekierą. Od tego
wyroku nie było odwołania, bo dziedzic zamkowy
był panem życia i śmierci
podwładnej sobie ludności.
Sąd postanowił, aby ucięty czerep włożyć między
piszczele i zwłoki zakopać
w głębokim dole. A gdyby
zły duch nieboszczyka dalej
straszył, należy bez żadnych
formalności urzędowych i
bez zwoływania sądu, trupa odkopać i jego szczątki
spalić na proch. Wyrok wykonano poza wsią. Katowi
towarzyszył sędzia i dwóch
świadków, którzy potwierdzili później, że egzekucja
odbyła się zgodnie z przepisami.
Piotr Frąszczak

Nieboszczykowi głowę ścięto
Ponad 300 lat temu mieszkańcy Rybnicy Leśnej byli świadkami makabrycznego widowiska. Za
zgodą hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga z Książa (ówczesnego właściciela wioski) odbył się sąd nad nieboszczykiem wyciągniętym z grobu. Zwłokom odcięto głowę.

Czy wiesz, że…
2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny

ale wg powierzchni użytkowej

te zostały opisane w liście do
proboszcza w Boguszowie
wraz z prośbą o ponowne
zainteresowanie tą sprawą
hrabiego. Hochberg wysłał
8 strażników, którzy non
stop pilnowali domu i grobu
Eichnera, opisując później,
że z domu docierały do nich
przerażające dźwięki, a nad
nimi wielokrotnie przelatywał czarny ptak. Sięgnięto
po bardziej radykalne środki.
24 września 1709 roku
na godzinę 10:00 przed
południem do Rybnicy przyjechała wysoka komisja
duchowna powołana przez
biskupa oraz pełnomocnik (z ławnikami) hrabiego
Hochberga. W towarzystwie
miejscowego proboszcza
wszyscy poszli na cmentarz,
gdzie stała już wykopana z
ziemi trumna ze szczątkami
Eichnera. W trakcie oględzin zwłok stwierdzono, że
ciało zmarłego uległo już
rozkładowi, tylko wokół szyi
zostało trochę sczerniałej
skóry. Trumnę zamknięto,
a zebrani przeszli do sołectwa, gdzie zgromadziła się
rada gminna, znajomi zmarłego, wdowa i syn Tobiasz.
Pierwszy zabrał głos ksiądz
dziekan z Jawora, główny
inkwizytor i znawca spraw
szatańskich, uzasadniając
konieczność dokonania eg-

zekucji na Eichnerze. Zaraz
po nim biegły jurysta sformułował sentencję prawną,
którą głośno i dobitnie odczytał zebranym. Następnie
pełnomocnik hrabiego zaprosił obecnych do udania
się przed mur cmentarny.
Ustawiono tam ławę sędziowską, skąd można było
obser wować kondemnatę czyli potępienie duszy
zmarłego, niegodnej ziemi
poświęconej. Na cmentarzu,
po stwierdzeniu, że wszystko odbywa się według przepisów kościelnych, ksiądz
dziekan z Jawora wydał
uroczyste polecenie: „Weźcie teraz to podejrzane ciało
niesłusznie pogrzebione na
bożej niwie i wyrzućcie je
głową na dół przez ten mur
kościelny wraz z wszystkim drzewem trumiennym
i wszystkimi pozostałościami”. Polecenie wykonano,
a dotychczasowy grób zasypano ziemią i kamieniami.
Tak wykluczono przeklętą
duszę z grona wiernych.
Najemni hycle przewieźli
szczątki Georga na taczce,
pr zed oblicze tr ybunału
świeckiego. Ponownie postawiono zmarłemu zarzuty,
okraszając je różnymi prawnymi formułkami. Nikt nie
odważył się kwestionować
winy nieboszczyka. Proku-
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Mieszkaniec Rybnicy, Georg Eichner, wiódł
zwykłe, spokojne życie. W
pewnym momencie zmienił
wyznanie z katolickiego na
protestanckie, co według
mieszkańców mogło mieć
wpływ na późniejsze wydarzenia. Gdy w 1709 roku
zmarł, zaczęły się dziać niepokojące rzeczy. Nieboszczyka zaczęto oskarżać o
wstawanie z grobu, straszenie sąsiadów i okaleczanie
zwierząt domowych.
Dokładnie 26 czerwca do
hrabiego Hochberga dotarł
list od przerażonych mieszkańców. W lipcu do wsi
przybył hrabia w towarzystwie grabarza-egzorcysty z
Głuszycy. Komisyjnie otwarto wieko trumny. Grabarz
„stwierdził zupełnie normalny stan zwłok za wyjątkiem
serca, wątroby, jelit i lewego
kolana, które pozostawały
świeże jak u żywych. Uznał,
że w tych częściach ciała zamieszkało zło”. Ciało Georga
przeniesiono na stary, odległy cmentarz, a we wsi zapanował spokój. Ale nie na
długo. Po dwóch tygodniach
Georg ponownie zaczął dręczyć sąsiadów. Przybierając postać czarnego psa,
a czasem dużej wiewiórki,
napadał i molestował seksualnie kobiety. Wydarzenia
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Te przejścia poprawią bezpieczeństwo
Znamy wyniki naboru wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu
poprawę bezpieczeństwa pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w 2021 roku.

skim: Wałbrzych, ul. Sikorskiego
– rozbudowa przejścia dla pieszych – całość 100 tys. zł, a dofinansowanie 80 tys. zł; Wałbrzych,
ul. Wieniawskiego – rozbudowa
przejścia dla pieszych – całość 150

tys. zł, a dofinansowanie 120 tys.
zł; Szczawno-Zdrój, ul. Mickiewicza i ul. Lipowa – przebudowa
przejść dla pieszych – całość blisko
148 tys. zł, a dofinansowanie
ponad 118 tys. zł; Mieroszów,

ul. Żeromskiego – przebudowa
przejścia dla pieszych – całość 120
tys. zł, a dofinansowanie 96 tys. zł,
Szczawno-Zdrój, ul. Mickiewicza
i ul. Sienkiewicza – przebudowa
przejść dla pieszych – całość ponad 196 tys. zł, a dofinansowanie
ponad 157 tys. zł oraz Sokołowsko, ul. Główna – budowa przejścia dla pieszych – całość 110 tys.
zł, a dofinansowanie 88 tys. zł.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Zatwierdzono listy inwestycji samorządowych na drogach
powiatowych i gminnych, które
uzyskają wsparcie z RFRD. Oto
zadania, które będą realizowane
w Wałbrzychu i powiecie wałbrzy-
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Czekać, tęsknić, pragnąć
Polska tak pasuje na igrzyska olimpijskie w Tokio jak dresiarz na wykwintną kolację w 7-gwiazdkowym hotelu-żaglu w Dubaju. Oczekiwania w pierwszych dniach zmagań były co najmniej tak duże jak wobec świeżo poznanego przystojniaka na arabskiej plaży, a skończyło się moralnym kacem. Jeśli
wiecie, o czym mówimy. Sorry, ale nie mogliśmy napisać w tym tygodniu o
niczym innym. Trwa święto światowego sportu, ale nie dla nas. Będziemy
bezwzględni niczym Steven Seagal w filmach ze… Stevenem Seagalem.

Trudno nam zrozumieć, dlaczego
w prawie 40-milionowym kraju nie
można znaleźć jednego człowieka,
który piorunem pływa, sprawnie
wiosłuje, wysoko skacze, skutecznie
boksuje, celnie strzela, szybko pedałuje, dobrze fechtuje, umiejętnie
żegluje i tak można byłoby jeszcze
wymieniać do końca tego artykułu.
Na początek zagadka. Uważajcie,
bo będzie dużo trudniej niż podczas
odgadywania hasła u Norbiego w
Kole Fortuny. Jak myślicie, który sport
jest naszym narodowym? W którym
czujemy się najlepiej i dzięki któremu
przywozimy tyle medali z wielkich
imprez, co Ali Baba złota z Sezamu.

Jeśli złapaliście się teraz bezradnie za
głowę niczym Bogumił Niechcic w
sadze „Noce i dnie”, zmarszczyliście
brwi jak Mike Tyson po przegranej
walce w ringu lub głośno westchnęliście prawie jak aktorki w serwisie
PornHub, to… nie musicie się niczym
przejmować. To całkiem zdrowy odruch. Nie ma takiej dyscypliny sportu.
No może poza grillowaniem, ale tego
jeszcze nie rozgrywa się na igrzyskach
olimpijskich. Zresztą kto by dostarczył
tyle kiełbasek śląskich dla uczestników?
Zaraz, zaraz, ale jesteśmy przecież
mistrzami świata w… pompowaniu
balonika oczekiwań. Nie wiemy, czy
komentatorzy i dziennikarze, podob-

nie jak politycy PiS, otrzymują jakiś
przekaz dnia, ale gdyby ich słowa
brać za dobrą monetę, powinniśmy
mieć już na koncie kilkadziesiąt medali. Tymczasem ciągle słyszymy, że
nic straconego, że jest jeszcze szansa
na krążek. Konieczne jest jednak do
spełnienia kilka warunków podstawowych. Cykady muszą przestać
„cykać”, gospodarze kłaniać się ciągle
w pas, a rywale niech wreszcie zaczną
ganiać do kibla po zjedzeniu surowej
ryby. No i temu obok musi złamać
się wiosło, pęknąć cięciwa i spaść
łańcuch. Wtedy może zdobędziemy
brąz, choć ten najprędzej zobaczymy
jak przeciwnik nie spuści wody po

sobie w ubikacji. Wiemy, niesmacznie
zabrzmiało, ale krew nas zalewa na
olimpijskie niepowodzenia rodaków.
Ludzie kochani, przecież to nie mieści
się w głowie. Niech chociaż raz w życiu, ten jeden raz, w sztuce gdybania
wprawiają się inni. Ale nie, zawsze
pada na nas. W zeszły wtorek wieczorem, po kilku dniach igrzysk, 56
krajów miało już medale olimpijskie,
ale nie Polska. I to było bardzo deprymujące. Ale wciąż jeszcze więcej
krajów nie zdobyło żadnego krążka.
Co tu ukrywać, to było już jak najbardziej pocieszające. Prawda?
Budowanie potęgi naszego sportu
trwa w takim tempie, że życia braknie

Fot. (red)
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na dokończenie procesu. Nam na
pewno. Może nasze dzieci doczekają.
Mamy wrażenie, że czegoś nam brakuje podczas igrzysk olimpijskich. To
jak w restauracji McDonald’s. Porządny burger i napój są jak najbardziej na
miejscu, ale czasem nie wystarczają.
Przydałyby się jeszcze frytki, żeby
dopełnić zestaw. I nam tych frytek do
szczęścia brakuje. W przytłaczającej
większości polscy sportowcy są jak
bracia Mroczkowie (cholera, chyba
tak to się odmienia). Wielu powie o
nich aktorzy, ale niewielu w te brednie
uwierzy.
Gdyby nie lekkoatleci, to nasz dorobek w ostatnich kilku igrzyskach byłby
dużo skromniejszy, a w klasyfikacji
medalowej bylibyśmy pewnie gdzieś
w okolicach Kosowa, Nikaragui i
Korei, tej z północy oczywiście. Dotąd
(piszemy te słowa w czwartek) występy Polaków – z nielicznymi wyjątkami
– to żenujące widowiska. Tak żałosne,
że przy nich Wakacyjna Trasa Dwójki
to jak muzyczny majstersztyk wyprodukowany przez kumpli Kurskiego.
Wiemy, że brzmi jak oksymoron, ale
co mamy zrobić?! Pewnie ileś medali
zdobędziemy, jak odpalą lekkoatleci
(raczej mniej niż 10), ale już teraz
możemy wyliczyć kilka zbędnych
wydatków. Poza windą w parterowej
willi na wałbrzyskim Konradowie,
abonamentem na mecze polskiej ekstraklasy piłkarskiej lub murem wokół
cmentarza, skąd nikt nie może wyjść,
ale też nie za bardzo ludzie pchają się,
żeby tam wejść, to choćby wysyłanie
dziesiątek sportowców, trenerów i
działaczy na igrzyska bez perspektyw
na sukces.
Do zeszłego weekendu podczas
tokijskich zmagań najwięcej emocji przeżyli polscy kibice podczas
pojedynku tenisa ziemnego, gdy
Karol Stopa komentujący mecz dla
Eurosportu, powiedział poza anteną
k**wa i przep*****li. Trochę przegiął,
ale nie wiedział, że jest na wizji. Kibice święcie się oburzyli, bardziej niż
nauczycielka rugająca głośno zachowujących się uczniów w szkolnej bibliotece. Jesteśmy jednak pewni, że ci
sami kibice, gdy nikt nie widzi, klną w
domach tak, że niejaki Franz Maurer
to przy nich członek kościelnej scholi.
Zresztą wystarczy odpalić nagrania z
restauracji Sowa & Przyjaciele.
I polskim kibicom, i naszym sportowcom życzymy, żeby w ostatnich
dniach igrzysk klęli jak najmniej. Może
ci ostatni wejdą w skórę króliczków w
reklamie baterii Duracell. Może...
Tomasz Piasecki
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Biegał z nożem i groził ludziom
Był agresywny i kierował do kierowcy autobusu miejskiego oraz pasażerów słowa wulgarne oraz obraźliwe. Dodatkowo kopał w drzwi pojazdu i w boczną szybę.

Do zdarzenia doszło na przystanku przy al. Podwale w Wałbrzychu. Młody mężczyzna zaczął
kopać w przednie drzwi autobusu
komunikacji miejskiej, przy okazji uszkadzając szybę. Miał przy
sobie nóż, którym wymachiwał.

Kierował także wulgarne słowa
w kierunku kierowcy, a następnie
także pasażerów, po czym uciekł z
miejsca zdarzenia.
Do internetu trafił film z tego
incydentu, który pozwolił funkcjonariuszom pierwszego komisa-

riatu na szybkie ustalenie danych
personalnych podejrzanego. Jako
że zniszczenie mienia ścigane
jest na wniosek pokrzywdzonego, firma przewozowa złożyła
następnego dnia zawiadomienie
o możliwości popełnienia przez

Fot. (red)

» Jak mówią władze Wałbrzycha, od kilku już lat młodzież w mieście częściej wybiera licea ogólnokształcące

Wybrali swoje
ulubione szkoły
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nastolatka czynu zabronionego
prawem. Straty w mieniu przedsiębiorstwo wyceniło na ponad
3,5 tys. zł. Sprawca, którym okazał się 16-latek, został zatrzymany w dzielnicy Nowe Miasto i
przewieziony do Policyjnej Izby
Dziecka w Legnicy. Usłyszał zarzut
popełnienia czynu karalnego.
Nastolatek odpowie teraz przed
sądem rodzinnym.
SCB

i dietetyk żywieniowy w
Zespole Szkół nr 7. Dużym
zainteresowaniem uczniów
cieszyły się także klasy o
profilach biologiczno-chemicznych w „ogólniakach”.
I Liceum Ogólnokształcące
było ogólnie najpopularniejszą i najczęściej wybieraną
szkołą wśród tegorocznych
absolwentów szkół podstawowych. Znacznie mniejsze
niż oczekiwano było zainteresowanie uczniów kierunkiem technik budownictwa.
Wiemy wszyscy, że w tej
dziedzinie ludzi do pracy
ciągle brakuje i zapotrzebowanie na takich fachowców jest bardzo duże wśród
przyszłych pracodawców,
ale okazało się, że swoją
przyszłość w budownictwie
widzi zaledwie garstka tegorocznych ósmoklasistów.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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Ponad 100 uczniów nie dostało się do żadnej ze szkół.
Najczęściej wynikało to z
braku uczestnictwa w dodatkowych egzaminach, które
były częścią rekrutacji lub
osoby te wpisały wyłącznie
jedną szkołę, do której chciałyby się dostać.
Ostateczne listy osób,
które dostały się do wybranej szkoły, zostały wczoraj
(poniedziałek, 2 sierpnia)
opublikowane, a ci, którzy
nie są przypisani do żadnej
placówki, mogą teraz szukać
dla siebie miejsca w innych
wałbrzyskich szkołach.
W Urzędzie Miejskim w
Wałbrzychu działa specjalna infolinia. Dzwoniąc pod
numer telefonu uzyskacie
informację, w której szkole
są jeszcze wolne miejsca.
SCB

- Każdego roku o tej porze
wywieszamy informację o
kandydatach, którzy chcą się
uczyć w naszych szkołach.
Uwzględniając osoby spoza
naszego regionu, będzie to
ponad tysiąc osób. W Wałbrzychu mamy możliwość
nauki w czterech liceach,
trzech technikach i dwóch
szkołach branżowych. Co
ważne, od kilku lat nasza
młodzież częściej wybiera licea ogólnokształcące.

Pokazuje to, że potrzebuje
więcej czasu na zastanowienie, czym chce się w życiu
zajmować – mówi wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia
Bielawska.
Tegoroczne zainteresowanie wałbrzyskimi szkołami
jest duże. Wskaźniki pokazują, że sięgają danych sprzed
2 lat, kiedy do szkół poszły
podwójne roczniki. Cieszy
tendencja, ale w związku
z tym, przepustowość pla-

cówek oświatowych jest
ograniczona. W pierwszym
etapie rekrutacji do wałbrzyskich szkół dostało się
1168 uczniów, z któr ych
529 wybrało licea ogólnokształcące, a 80 proc. z nich
dostało się do szkół pierwszego wyboru. Największym
zainteresowaniem cieszyły
się kierunki językowe w I LO
dające możliwość zdawania
matury międzynarodowej,
klasa wojskowa w IV LO

REKLAMA

Wiecie, gdzie najchętniej naukę będą kontynuować wałbrzyscy ósmoklasiści? W I
LO na Nowym Mieście. To była właśnie
najchętniej wybierana szkoła wśród tegorocznych absolwentów podstawówek. W
magistracie podsumowano rekrutację do
szkół średnich.

Świdnica zarezerwowała 3,8 mln zł na przebudowę ulicy Sikorskiego. To dużo. Jeżdżących jednak tą ulicą nie trzeba przekonywać, że
remont jest tam niezbędny.

odcinek od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy ul. Strzegomskiej do skrzyżowania z
ul. Langiewicza, wraz z budową sięgacza
do budynków mieszkalnych nr 42 A-D. Ulica
Sikorskiego jest jedną z ważniejszych arterii

Świdnicy. Natężenie ruchu jest tam bardzo
duże. Dodatkowo na terenach przyległych
powstają nowe osiedla mieszkaniowe,
rozbudowuje się strefa przemysłowa.
Planowany termin zakończenia prac to
połowa czerwca przyszłego roku. Najniższa
oferta opiewa na kwotę 2,9 mln zł. Na realizację inwestycji zarezerwowano 3,8 mln
zł. Teraz rozpocznie się analiza złożonych
dokumentów. Wyłonienie wykonawcy
powinno nastąpić do 21 sierpnia tego roku.
KaR

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Sikorskiego do przebudowy!
Mamy dobre wieści odnośnie postępujących
etapów przygotowań do remontu. Wpłynęły
już bowiem dwie oferty w związku z ogłoszonym przez miasto Świdnica przetargiem na
przebudowę ulicy Sikorskiego. Remont obejmie
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odbył wideo rozmowę z
Tomaszem Libnerem – byłym
żołnierzem elitarnej jednostki GROM.
Stowarzyszenie jest
otwarte dla potrzebujących. – Wiemy, jak to jest.
Mamy świadomość, że nie
o wszystkich dzieciach się
mówi. Będziemy próbować
do nich dotrzeć i przy wsparciu partnerów oraz sponsorów walczyć o ich uśmiech,
bo to jest największa nagroda. Na razie mamy ograniczone możliwości finansowe,
ale też ogromne pokłady
energii, którą chcemy wykorzystać na działanie. Mamy
mnóstwo pomysłów, nie
chcemy się zamykać na jeden rodzaj działalności. Jeśli
będzie okazja, to pomożemy
– zapewnia Sylwia Kieliszek.

Fot. użyczone

» Mają mnóstwo energii
i chcą pomagać. Jak
się da, to każdemu

Uśmiech dziecka
największą nagrodą

KaR

Stowar zyszenie Jaworzyńska Pozytywka tworzą
tr zy osoby: Małgor zata
Pr ymas, Sylwia Kieliszek
i Sylwester Bartczak. Powstało ono po to, by nieść
pomoc osobom potrzebującym, zwłaszcza dzieciom.
– Oficjalnie jesteśmy nową
organizacją, ale trwamy już
9 lat. Pomysł sformalizowania przedsięwzięcia też
kiełkował w naszych głowach od dłuższego czasu.
Gdy nasze dzieci uczęszczały do szkoły w Jaworzynie Śląskiej, wiele akcji
prowadziliśmy wspólnie
z placówką. Przygotowywaliśmy choćby paczki dla
dzieci ze szpitali. Uczniowie

zbierali fanty, część darów
ufundowali sponsorzy. Potem obdarowywaliśmy nimi
dzieci przebywające m.in.
w Instytucie Centrum Matki
Polki w Łodzi czy Kliniki
Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu. Dary
trafiły także do dzieci na
Ukrainie – mówi Małgorzata Prymas.
Dlaczego zdecydowano się
sformalizować działalność?
Ano decyzja o założeniu stowarzyszenia jest otwarciem
się na nowe możliwości. –
Wszystko po to, aby łatwiej
nam było realizować nasze
cele i wykorzystać zdobyte
do tej pory doświadczenie.
Mamy nadzieję, że nasze

działania spotkają się z akceptacją i będziemy w stanie
pomagać coraz większej grupie potrzebujących. Oficjalnie mamy już dwóch stałych
podopiecznych, ale chcemy
pomagać wszystkim, którzy
zwrócą się do nas o pomoc.
Zrobimy co w naszej mocy –
dodaje Sylwester Bartczak.
A cele członkowie stowarzyszenia stawiają sobie bardzo ambitne. Przede
wszystkim chcą spełniać
marzenia swoich podopiecznych. Dzięki nim Zuzia i Zosia
mogły poczuć się jak prawdziwe księżniczki, gdy w eleganckich sukniach zwiedzały
przepiękne wnętrza Zamku
Książ. Sebastian natomiast

REKLAMA

Prowadzą działalność od 9 lat, choć formalnie istnieją od niedawna. Pomagają,
jak potrafią. Jaworzyńska Pozytywka rozkręca się i otwiera na nowe możliwości.

FaktY

Wyluzuj się w Strzegomiu
Uspokajająca muzyka, relaks, wygodne leżaczki, cień starych
drzew... Zapraszamy do Strefy Chilloutu – Planty Miejskie między
ulicami Dolną a Krótką w Strzegomiu.

Zrewitalizowana w 2011
roku część parku, zwana jest
teraz strzegomskimi Plantami. Po przeprowadzonej
modernizacji park wzbo-

gacił się o nowe aranżacje
zieleni, stając się idealnym
miejscem do wypoczynku i
rekreacji. Znajdują się tam
dwa obiekty warte uwa-

gi: odrestaurowana baszta dziobowa oraz pomnik
księżnej wrocławskiej Anny.
Można tu też trochę... się
wyluzować. Z leżaków na

Plantach można korzystać
od wtorku do czwartku w
godzinach od 10:00 do
18:00. Natomiast w weekendy przy baszcie niedaleko
estakady w godzinach od
10:00 do 18:00. Dodajmy
jeszcze, że leżaki świetnie
się sprawdziły w trakcie seansu w kinie plenerowym,
które jest kolejną z nowych
atrakcji kulturalnych Strze-

Fot. użyczone (TW)
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gomia. Niestety trzeba też
bacznie przyglądać się niebu. Leżaki będą dostępne

Kradną kosiarki,
zabierają warzywa...
Wybite szyby, zniszczone ogrodzenia, kradzież kosiarek i krzewów... Ten scenariusz powtarza się co roku. Rodzinne Ogrody
Działkowe w powiecie świdnickim okradane są na potęgę.
Policjanci już odnotowali pierwsze znaczące kradzieże – najczęściej łupem
złodziei padały kosiarki do
traw. Ogródki działkowe są
dosłownie ograbiane. Znika z nich wszystko, nawet
porzeczki i to razem z krzakami... Jeżeli okazuje się, że
na miejscu nie ma nic wartościowego, niechciani goście
wybijają okna lub niszczą
altanki i ogrodzenia. Dla zabawy. Z policyjnych statystyk
wynika, że do włamań na
tereny działkowe dochodzi
u nas minimum trzy razy w
tygodniu. Służby mundurowe
przyznają, że nawet mimo
częstszych patroli, łapanie
złodziei na działkach to jak
łapanie dymu. Jednocześnie

apelują do właścicieli działek
o większą ostrożność.
Lato to czas, kiedy chętnie
przebywamy na świeżym
powietrzu, pracując i odpoczywając na działce. Niestety
to też czas, w którym uak-

tywniają się złodzieje, których łupem padają torebki,
telefony czy pozostawione
w altanach elektronarzędzia.
Świdniccy policjanci apelują
o czujność i odpowiednie
zabezpieczenie posesji, a

REKLAMA

Fot. KaR

» Kradzieże na działkach to istna plaga

tylko przy sprzyjającej pogodzie.
KaR

wszystko to, by ograniczyć do minimum ryzyko
włamania i kradzieży.
Wychodząc z altany czy komórki znajdującej
się na działce należy dokładnie zamknąć drzwi i
okna. Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać
kluczy pod wycieraczką, na parapecie czy w innej
tego typu „kryjówce”. Najlepiej nie pozostawiać
wewnątrz wartościowych przedmiotów czy też
drogiego sprzętu. Dobrze jest sporządzić listę
przechowywanych przedmiotów, zanotować ich
cechy charakterystyczne oraz numery fabryczne,
a w miejscu niewidocznym oznakować sprzęt w
sposób wiadomy tylko dla właściciela. W przypadku kradzieży zdecydowanie łatwiej będzie
rozpoznać i udowodnić, że przedmioty są naszą
własnością. Niezastąpiona jest również sąsiedzka czujność. Zainteresujmy się nieznajomymi,
którzy wchodzą na teren ogródków. Zwracajmy
uwagę na hałasy, wynoszenie mebli lub sprzętów
przez obce osoby, którym nie towarzyszy nikt ze
znanych nam sąsiadów. Nie zapominajmy, że
złodziej może wejść na działkę, także wtedy, gdy
przebywają na niej działkowicze i korzystając z
okazji niepostrzeżenie ukraść pozostawione w
otwartych altanach torebki, telefony czy portfele.
Gdy mimo zachowania wszystkich środków
ostrożności zorientujemy się, że w naszej altanie
doszło do włamania, czy kradzieży, nie dotykajmy
niczego, opuśćmy pomieszczenie i o zaistniałym
fakcie poinformujmy policję. Sprawdzenie, co
zginęło lub co zostało uszkodzone, może spowodować zatarcie śladów, które pozostawił
przestępca i może to w dużym stopniu utrudnić
pracę policjantów w ustaleniu sprawcy kradzieży. Świdniccy funkcjonariusze apelują również
o niezwłoczne przekazywanie policji wszelkich
informacji na temat osób oferujących sprzedaż
elektronarzędzi niewiadomego pochodzenia,
a w szczególności, gdy mamy podejrzenia, że
oferowane przedmioty mogą pochodzić z przestępstwa (np. ich cena jest niewspółmierna do
wartości sprzętu).
KaR

REKLAMA
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Uczyć nie co, ale jak myśleć
Czy prawda oraz dobro zawsze i dla każdego oznaczają to samo?
W którym kierunku powinna podążać polska szkoła? Czy potrzebne
jest ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich? Między innymi na
te ważne pytania próbujemy odpowiedzieć wspólnie z Oksaną Citak,
dyrektorką I LO w Wałbrzychu.
w oparciu o swój światopogląd. My
żyjemy już w czasach różnorodności.
W czasach, kiedy kobieta nie wróci
do roli z końca XIX wieku, bo przed
nią nie na darmo pokolenia wielu
społeczeństw dążyły do tego, by
zmienić status niewieści.
To może ten dyskurs jest burzą
w szklance wody?
- Tak bym tego nie nazwała, choć
widać, jakie emocje wzbudziła wypowiedź doradcy ministra. Powtarzam,
póki nie ma oficjalnie w dokumentach oświatowych wskazania konkretnych kierunków, które minister
chce realizować w szkołach, możemy
tylko na ten temat dywagować.
Zaraz ktoś może Pani zarzucić
bagatelizowanie sprawy, no bo
na jakie cnoty dziewczęta miałyby
być wyczulone? Jak mówi minister
edukacji Przemysław Czarnek:
„Chyba nie na męskie”? „My genderowcami nie jesteśmy”.
- Proszę pytać pana ministra, co
on przez to rozumie. Słowo gender oznacza płeć. Jestem mocno
zdziwiona takim podejściem do
modelu wychowawczego. To jaka
szkoła będzie, najwięcej zależy od
nauczycieli i dyrektora. Moja szkoła
miała odwagę kształcić w czasach
komunistycznych zgodnie z wartościami uniwersalnymi cywilizacji
europejskiej. Mówić o demokracji,
o tym, że każdy człowiek ma prawo
do wolności i do wypowiadania się,
dlatego dziś nie wyobrażam sobie,
żeby ograniczać wolność młodemu
pokoleniu.
Mamy do czynienia z ograniczaniem wolności?
- To jest próba narzucenia pewnej wizji wychowania, która jest
nieadekwatna do zmieniającej się
gwałtownie rzeczywistości.
Zauważa Pani u młodzieży postępujący egotyzm, próżność?
Może minister Czarnek ma rację
stając się obrońcą moralności i
mówiąc, że należy bronić szkoły
przed zepsuciem?
- W demokracji chodzi o to, żeby
każdy miał wybór. Jeśli są osoby lub
rodziny, którym taki model kształcenia odpowiada, mogą przecież
posłać swoje dzieci do szkół katolickich, gdzie sposób wychowania
korespondowałby z tym, co mówi
ministerstwo. Na szczęście tylko
mówi, bo w prawie nie dostrzegłam
jeszcze żadnych zapisów na ten
temat.

Pani zdaniem, tak zerojedynkowo, ugruntowanie dziewcząt do
cnót niewieścich potrzebne jest
w szkołach, tak czy nie?
- Nie!
Czego więc potrzebuje polska
szkoła? Zapytam prowokacyjnie,
może większej seksualizacji?
- Życzyłabym sobie zobaczyć takie
modele kształcenia poprzez dydaktykę, które skutecznie odpowiadałyby na szybko zmieniającą się
rzeczywistość wokół nas. Które
nadążałyby za współczesnym
światem. Boję się natomiast
czegoś innego. Niebezpieczniejsze jest to, co dzieje się
wokół prawa oświatowego i
zmian, które są proponowane od września przyszłego
roku. Mogą one bardzo paraliżować pracę dyrektora.
Mówi Pani o zwiększeniu
uprawnień kuratorów?
- Oczywiście! Wkrótce kurator
będzie mógł tak naprawdę bez większego problemu odwołać dyrektora,
właściwie bez sprzeciwu organu
prowadzącego. Dyrektor, któremu
grozi się karą pozbawienia wolności
do 3 lat, będzie żył w strachu. A jeśli
będzie się bał, to automatycznie straci zaufanie do nauczycieli i będzie ich
kontrolował. Jak zastraszeni nauczyciele i dyrektor będą wychowywać
wolnych i otwartych młodych ludzi?
Nie demonizuje Pani całej sytuacji?
- To Pan powiedział.
Zapytałem.
- Uważam, że jest to niebezpieczne. Istnieją przecież obecnie narzędzia, pozwalające karać dyrektora.
Po co wprowadza się enigmatyczny
zapis o „szkodzie małoletniego”, za
co ma odpowiadać dyrektor, choć
może nie mieć na to bezpośredniego wpływu i pójść do więzienia na
3 lata?
Większe kompetencje kuratorów to prosta droga do centralizacji władzy nad edukacją?
- Moim zdaniem tak. Obawiam się
o autonomiczność szkoły.
Kuratorzy mieliby też prawo
sprzeciwiać się wejściom do szkoły organizacjom pozarządowym?
- Nie rozumiem tego zapisu. W
tej chwili obowiązuje w prawie
oświatowym przepis, że jeżeli dyrektor zamierza wprowadzić do
szkoły organizację pozarządową,
musi porozmawiać na ten temat z

rodzicami, przedstawiając
im program. Poczekać
na opinię rodziców i
do-

» - Uczeń powinien zawsze potrafić odróżnić prawdę od kłamstwa
– mówi Oksana Citak, dyrektorka I LO w Wałbrzychu

piero wówczas podjąć decyzję.
Jeśli nowe przepisy wejdą w życie,
decydować o tym będzie kurator. To
jest właśnie ta centralizacja, o którą
Pan pytał.
Ministerstwo mówi, że chce dobrze. W spisie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2021/2022 jest sformułowanie
o „wspomaganiu przez szkołę
wychowawczej roli rodziny”. To
chyba dobrze?
- Od 25 lat jestem dyrektorem
szkoły i zawsze powtarzam to samo
nowym uczniom i ich rodzicom,
że to oni wychowują swoje dzieci,
a my jesteśmy tylko po to, żeby
rodziców wspomagać w procesie
wychowawczym.
Dobrze, weźmy inny przykład
z tego dokumentu: „Działania na
rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej”. Dobry
kierunek?
- To nic złego. Edukacja klasyczna
to greka i łacina, uczące nie tylko
języka, ale również myślenia. Proszę
sobie wyobrazić, że chciałam wprowadzić u siebie w szkole łacinę jako
przedmiot dodatkowy. Złożyłam taką
ofertę, ale żaden uczeń nie był zainteresowany. Dla młodzieży współczesną łaciną jest język angielski.
Idźmy dalej. Resort edukacji
chce też wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro. Też
brzmi pięknie?
- Oba pojęcia funkcjonują w pewnym kontekście. W czasach, kiedy
słowa te nabrały znaczeń nieko-

Fot. Ryszard Burdek

Czym jest dla Pani cnota?
- Jestem historykiem, dlatego dla
mnie pojęcie to wiąże się z edukacją
klasyczną. Cnota to coś, co kojarzy
się z pozytywną postawą lub działaniem, na przykład otwartością wobec
drugiego człowieka.
Nie powinna więc Pani mieć
problemów ze wskazaniem cnót
niewieścich?
- Zmiany społeczne i gospodarcze
dziejące się na przestrzeni wieków,
powodowały, że to pojęcie ewoluowało. Zupełnie inaczej cnoty niewieście postrzegano w XIX wieku,
gdy rola kobiety zamykała się w
formule „Trzy K” – Kinder, Küche,
Kirche, czyli dzieci, kuchnia, kościół,
a inaczej cnoty niewieście postrzegano, gdy zaczął rozwijać się ruch
emancypantek, później ruch sufrażystek, wreszcie feministek.
Może zapytam przewrotnie,
przechodząc do współczesności,
zauważa Pani w swojej szkole
zepsucie duchowe dziewcząt, o
którym mówił niedawno dr Paweł
Skrzydlewski, doradca ministra
edukacji?
- Wprost przeciwnie. Kształcenie,
które odbywa się w mojej szkole,
rozwija zarówno mentalnie, jak i
duchowo. Nie tylko dziewczęta, ale
także chłopców, bo to jest podstawowe zadanie szkoły. Rozwijać umiejętności, kształcić, dostarczać wiedzy.
Co dla Pani oznaczają słowa, że
należy „ugruntować dziewczęta
do cnót niewieścich”?
- To sformułowanie staje się powoli terminem publicystycznym. Dla
mnie ważniejsze są cechy i wartości,
wokół których staramy się w szkole
wychowywać młodzież. Jestem z pokolenia, które domagało się równości
w dostępie do wszystkiego zarówno
dziewcząt, jak i chłopców. Uważam
chociażby, że kobiety powinny mieć
prawo uprawiać zawody, które kiedyś były zarezerwowane wyłącznie
dla mężczyzn.
Czy mamy teraz do czynienia
z próbą sprowadzenia dziewcząt
do tradycyjnej roli kobiety w społeczeństwie?
- Rozmawiamy o cnotach niewieścich, które jednak nie pojawiają się
w żadnym oficjalnym dokumencie
oświatowym. Te słowa funkcjonują
w przestrzeni publicznej wyłącznie
dzięki wypowiedzi doradcy ministra
edukacji. Człowieka, mającego pewną wizję kształcenia i wychowania

niecznie takich, jakie miały kiedyś,
zależy co przez nie rozumiemy. Jeżeli
prawdę i dobro będziemy interpretować w kategoriach uniwersalnych,
to wszystko jest w porządku. Gorzej
jeśli pod te pojęcia podłoży się kontekst zupełnie inaczej rozumiany.
Wiele słów dziś wypowiadanych
nabiera niestety innego znaczenia.
Czy to, co Pani mówi, można
sprowadzić do pewnej sentencji:
„Gdy rozum śpi, budzą się demony”?
- Trafnie Pan to ujął. Jestem człowiekiem oświecenia i uważam,
że rozum racjonalizuje działania i
ułatwia podejmowanie decyzji. Żyjemy jednak w czasach, w których
emocje stały się ważnym elementem
kształcenia, wychowania i kształtowania społeczeństw. Jeśli działa się
na emocje, wówczas wywołuje się
określoną reakcję.
W którym kierunku Pani zdaniem, nauczyciela i dyrektora
z kilkudziesięcioletnim stażem,
powinna podążać polska szkoła?
- Zadaniem dzisiejszej szkoły nie
jest tylko dostarczanie wiedzy, ale
także kształcenie umiejętności krytycznego myślenia. Żeby uczeń potrafił odróżnić, co jest prawdą, a co
nie. Polityka oświatowa państwa
powinna skupić się na tym, aby
odchudzić przeładowane programy
nauczania, a pozwolić nauczycielom
uczyć młodzież krytycznego myślenia. Podstawową dewizą polskiej
szkoły powinno być: uczyć nie co
myśleć, ale jak myśleć.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

FaktY / reklama
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Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

» Po remoncie do tej willi
przeniesie się Urząd Stanu
Cywilnego, powstanie też tu
urokliwa Sala Ślubów

Śluby tu będą przyjemne
Takie informacje wprawiają nas w dobry nastrój. Po pierwsze dlatego, że
kolejna zabytkowa willa w mieście zostanie wyremontowana, a po drugie,
że po zakończeniu inwestycji nowożeńcy będą mówili sobie „tak” w przepięknych wnętrzach. To chyba dobre streszczenie dla tego, co czeka budynek położony przy ul. Zamkowej 2 w Wałbrzychu.
piękny „pałacyk” nie został
jeszcze poddany renowacji?
Jak zwykle w takich przy-

padkach, gdy nie wiadomo
o co chodzi, to chodzi o
pieniądze.

REKLAMA

Pewnie niektórzy z was
często go mijają. Zastanawialiście się, dlaczego ten

Nie było skąd wziąć funduszy na wpompowanie milionów w remont willi położonej

przy ul. Zamkowej 2 w Wałbrzychu. Do czasu, aż otworzyły się możliwości pozyska-

nia środków z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Dzięki
temu remont tego zabytkowego miejsca będzie możliwy już
po wakacjach. Ale powoli, nie
od razu Kraków zbudowano.
Po sierpniu miasto najpierw
ogłosi przetarg na wykonawcę. Trzymamy kciuki, żeby znalazła się chętna firma, która za
rozsądne pieniądze doprowadzi to miejsce do zadowalającego wszystkich stanu. Nie
przez przypadek użyliśmy na
końcu ostatniego zdania słowa „stanu”. W planach jest,
by po zakończeniu inwestycji
przeniósł się tu wałbrzyski
Urząd Stanu Cywilnego. Kto
z was był w obecnej siedzibie
USC, ten wie, że… jakby to
powiedzieć, konieczne jest
znalezienie nowego lokum dla
instytucji. W „pałacyku” przy
ul. Zamkowej 2 powstanie też
elegancka i przede wszystkim
funkcjonalna Sala Ślubów.
Willa Keindorft, bo to historyczna nazwa budowli,
powstała w 1907 roku i znajduje się w rejestrze zabytków. Przed laty mieściła się
tu dyrekcja kopalń, a po ich
zlikwidowaniu do budynku
przeniosło się miejscowe kuratorium oświaty. Od dawna
nieruchomość niszczeje.
Red

REKLAMA
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Powstał dzienny dom opieki
Sanatoria Dolnośląskie, czyli marszałkowska spółka, realizują projekt dziennego domu opieki medycznej dedykowanego opiece nad osobami zależnymi.

wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wsparcie 25 miejsc
deinstytucjonalnej opieki nad 100
osobami zależnymi, rozwój systemu
świadczeń zdrowotnych dla osób
potrzebujących wsparcia w codzien-

nym funkcjonowaniu, w tym osób
starszych, wsparcie 100 opiekunów
lub członków rodzin pacjentów. Grupą docelową są osoby potrzebujące
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osoby

powyżej 65 roku życia, których stan
zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i
AOS, a jednocześnie nie wymagają
całodobowego nadzoru lekarskiego
i pielęgniarskiego. Projekt dedykowany jest mieszkańcom powiatu
wałbrzyskiego oraz Wałbrzycha.
Okres funkcjonowania dziennego
domu opieki medycznej to 1 lipca
2021 – 30 czerwca 2023.
SCB

Fot. użyczone (Sanatoria Dolnośląskie)

MIEROSZÓW

Projekt współfinansowany jest z
budżetu państwa i UE. Wartość to
ponad 3,4 mln zł, z czego większość,
bo ponad 3,2 mln zł, to kwota
dofinansowania. Główne cele projektu to zwiększenie dostępności
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» W tym rajdzie nie chodzi o czas i przejechane kilometry, ale o rekreację

JEDLINA-ZDRÓJ/GŁUSZYCA/WALIM

Nie dla ścigania. Tak dla rekreacji
Chodzi o rajd rodzinny „Rowerowa 500”, nową inicjatywę trzech miejscowości z powiatu wałbrzyskiego: Jedlinę-Zdrój, Głuszycę i Walim. Być
może pamiętacie, jak przed
miesiącem pisaliśmy o sieci
szlaków rowerowych, które
każda z gmin wyznaczyła u
siebie. Nie? Nic nie szkodzi,
no to przypomnijmy.
We wspomnianych miejscowościach jak na tacy dostaną
gotowe propozycje tras. Razem wytyczono blisko 30
szlaków o łącznej długości
500 km. W Głuszycy mają one
kolor czerwony i głównie są to
trasy MTB. W Jedlinie niebieski, a szczególnie przyciągają
tu singletracki. W Walimiu
ścieżki oznakowano kolorem
zielonym i przede wszystkim

są to trasy szosowe. Dodatkowo w każdej gminie są miejsca obsługi rowerów, gdzie
każdy zadba o swój jednoślad.
Tyle przypomnienia.
Teraz o nowej inicjatywie, bo
pewnie czekacie na szczegóły
rajdu rodzinnego „Rowerowa
500”. Zaczął się 1 sierpnia i potrwa do końca tego miesiąca.
Ale nie martwcie się, że jeszcze
nie dołączyliście do rowerowej
rodziny. Tu nie chodzi o żadną
rywalizację i ściganie się, kto
szybszy, kto więcej przejedzie.
Ważna jest za to rekreacja,
czyli rodzinne przejażdżki po
pięknej okolicy. Trasa rajdu
obejmuje wspomniane 500 km
wytyczonych tras rowerowych
o różnym stopniu trudności na
terenie należącym do trzech
gmin. Wystartować może

każdy, a osoby poniżej 15 lat
muszą jeździć z rodzicem lub
opiekunem. Żeby zaliczyć rajd,
każdy uczestnik musi wykonać
obowiązkowe zadania. Należy
pokonać minimum 5 tras, w
tym w każdej gminie co najmniej 1. Żeby w ogóle stać się
uczestnikiem, musicie założyć
darmowe konto na stronie
www.ridewithgps.com, a następnie przyjąć zaproszenie
(RSVP) do rajdu. Aby zaliczyć
dowolny szlak rowerowy,
należy go pokonać zgodnie
z podanym tzw. trackiem gps
od startu do mety w kierunku,
jaki jest wskazany. Nie odwrotnie. Do zarejestrowania
swojego śladu możecie użyć
darmowej aplikacji Ride with
GPS lub innej, albo urządzenia
dedykowanego (np. Garmin).

Aby trasa została zaliczona,
musicie ją pokonać w sposób
ciągły. Przerwy powyżej 30
minut mogą spowodować
przerwanie działania aplikacji.
Każdą swoją aktywność na
trasach rajdu musicie zapisać
i przesłać na swoje konto
na platformie RWGPS. Jeśli
będziecie mieli potwierdzone przez aplikację wszystkie
przejazdy, weźmiecie udział
w losowaniu nagród. A te
nie są byle jakie. Nagrodą
główną jest bon o wartości 3 tys. zł oraz pozostałe o
łącznej wartości 12 tys. zł.
Losowanie nagród odbędzie
się 4 września w Głuszycy na
terenie Szkoły Podstawowej nr
3 podczas imprezy rowerowej
Extreme MTB Challenge.
Tomasz Piasecki

» Włodarze trzech miejscowości w powiecie wałbrzyskim
chwalą się siećią 500 km dróg rowerowych

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Lubicie jeździć na rowerze? Nie uśmiecha wam się rywalizować na czas lub przejechane
kilometry? Ponad wszystko cenicie sobie miło spędzony czas z rodziną na świeżym powietrzu? Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedzieliście „tak”, ta propozycja jest dla was.
Jaka? Już spieszymy z wyjaśnieniami.
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Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Warto bon turystyczny wykorzystać na zwiedzanie
Zamku Książ. Do wyboru są trzy pakiety

WAŁBRZYCH

Za bon do Książa
Sporo Polaków w ogóle jeszcze nie wystąpiło o bon turystyczny. Wielu jest też takich,
którzy papier z wydrukowanym kodem mają w domu, ale jeszcze go nie wykorzystali. Ciekawe, na co czekają, aż się przedawni? Mamy dla was propozycję, jak zrealizować bon
turystyczny w Wałbrzychu.
Oczywiście w najlepszym,
możliwym miejscu. Zrealizuj-

cie bon tur ystyczny w Zamku
Książ!

W zabytku przywrócono taką możliwość, więc nie ma na co czekać. A,

JEDLINA-ZDRÓJ

Program jest tak bogaty, że trudno
wszystko spamiętać, a co dopiero
opisać. Ale spróbujemy. Na wypoczywających od szkoły uczniów czekają zabawy z różnych stron świata,
malowanie, projektowanie ubrań z
papieru i pokaz mody, zawody sportowe, zumba, zabawy podwórkowe,
spotkania z przygodą i warsztaty
ekologiczne. Co ważne, zajęcia nie
są bezpłatne, a ich koszt to 350 zł za

Red

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Trwa właśnie nabór na drugi
turnus warsztatów artystycznych
organizowanych przez Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju. Tym
razem mile widziane dzieci w
wieku od 5 do 10 lat. Zajęcia
rozpoczną się 9 i potrwają do 20
sierpnia. Każdego dnia od 9:00
do 15:00. Warsztaty poprowadzą
doświadczeni animatorzy z firmy
KamayuArt.

Oprócz noclegów w zamkowym
hotelu w ramach oferowanych przez
największą atrakcję Dolnego Śląska
trzech pakietów turystycznych, można nabyć bilet do zamku, podziemi i
palmiarni, a także zjeść posiłek.
Oto jakie macie do wyboru pakiety. All Day Ticket (pięć atrakcji w
jednym – 95 zł bilet normalny, 85 zł
bilet ulgowy), Pakiet II, czyli Zamek
+ Podziemia + Palmiarnia (85 zł
bilet normalny, 75 zł bilet ulgowy).
Tu macie opcję wyboru zwiedzania
podziemi. Wreszcie pakiet III, czyli
Zamek + Palmiarnia (65 zł bilet
normalny, 55 zł bilet ulgowy). W tym
przypadku zwiedzanie odbywa się
urządzeniem audioguide.
Do każdego kupionego biletu w
ramach wybranego pakietu turysta
otrzyma bon żywieniowy o wartości 20 zł. Krótko mówiąć, każdy z
rodziny odwiedzający Zamek Książ
otrzyma bon, do wykorzystania
na pyszny posiłek. Brzmi całkiem
przyzwoicie. Ale uwaga, musicie
bonem turystycznym zapłacić w
całości, nie ma bowiem możliwości dopłaty części kwoty gotówką.
Warto o tym pamiętać. I jeszcze
kilka szczegółów, bo jak wiadomo
diabeł w nich tkwi, żeby później
nie było rozczarowania. Bon żywieniowy trzeba zrealizować w dniu
zwiedzania. Za pakiet turystyczny
w całości trzeba zapłacić bonem.
Bilety kupicie tylko w Hotelu Książ.
Szczegóły oferty znajdziecie na
stronie internetowej wałbrzyskiej
atrakcji pod adresem: www.ksiaz.
walbrzych.pl/turystyka/aktualnosci/
realizujemy-bony-turystyczne.

» Dzieci uwielbiają
artystyczne zajęcia.
Pozwólcie im się
wyhasać

Niech dzieciaki
się rozwijają
Jeśli wyczerpały wam się pomysły, jak zająć podczas wakacji swoją pociechę, przychodzimy z pomocą. Nadlatujemy niczym
Superman, wlokąc za sobą propozycję nie
do odrzucenia. No bo jak odmówić dziecku, pełnemu energii i chcącemu poznawać
świat, uczestnictwa w niezwykle kreatywnych zajęciach.

no tak, wypadałoby jeszcze napisać,
na co możecie liczyć.
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osobę, ale uwaga. W cenę wliczone
jest drugie śniadanie i dwudaniowy
obiad. Jeśli weźmiemy to wszystko
pod uwagę, to kwota naprawdę
jest przyzwoita. Pewnie już jesteście
ciekawi, jak się zapisać. Tłumaczymy
krok po kroku. Liczba miejsc jest
ograniczona, dlatego w pierwszej
kolejności należy wnieść opłatę na

konto Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju (ul. Piastowska 13, 58-330
Jedlina-Zdrój, Santander Bank Polska
S.A., nr rachunku: 68 1090 2314
0000 0001 3253 3599. W tytule przelewu wpiszcie: warsztaty artystyczne
– sierpień, a także imię i nazwisko
swojego dziecka. Następnie wyślijcie
mailem potwierdzenie przelewu

oraz swój numer telefonu na adres:
ckksiegowa@jedlinazdroj.eu
Przypominamy także, że każdy
uczestnik warsztatów musi przed zajęciami dostarczyć ankietę podpisaną
przez rodzica lub opiekuna. Ankieta
jest dostępna na stronie internetowej
pod adresem: www.ckjedlina.pl.
Red

Od początku wakacji w weekendy dodatkowe patrole policyjne częściej pojawiają się w Zagórzu
Śląskim. Działania mają po pierwsze zapewnić
większe bezpieczeństwo, a po drugie usprawnić
ruch samochodów.

są obecni dodatkowo w Zagórzu
Śląskim dzięki podpisanemu poro-

bezpieczeństwo nad wodą” oraz
„Bezpieczne wakacje”.
Przypominamy, że w lecie problemem jest też parkowanie samochodów dookoła akwenu. Duża ilość
osób nie stosuje się do ustawionych
znaków zakazu. Często pojazdy
pozostawiane są po obu stronach
drogi. W takich sytuacjach każdy, kto
pozostawi swój pojazd w miejscu
niedozwolonym, musi liczyć się z
SCB
konsekwencjami prawnymi.

Fot. ilustracyjne (www.shuterstock.com)

» Chcielibyśmy, żeby dzielenie się krwią
stało się tak popularne jak… dzielenie
się zdjęciami na Instagramie

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Zostań bohaterem i… korzystaj
Pisanie o tym, że krwi nie da się wyprodukować, a ta jest potrzebna do ratowania
życia to truizm. Tylko co z tego? Zachęcamy, byście dzielili się tym życiodajnym
płynem. Uwierzcie, to nie jest trudne. A tak przy okazji, jeśli oddacie krew, możecie
liczyć na zniżki w niektórych miejscach.
Żeby oddać krew, wystarczy być
człowiekiem zdrowym, pełnoletnim i
ważącym więcej niż 50 kg. Jeśli zde-

cydujecie się oddać krew, pamiętajcie,
żeby tego dnia zjeść lekkostrawne
śniadanie i wypić więcej płynów niż

zwykle. Jednorazowo oddaje się 450
ml krwi. Ta ilość może ocalić aż 3 osoby.
Wprost niewiarygodne, prawda?! Daw-

GŁUSZYCA

Co to były za wakacje!

cy przysługują dwa wolne dni. Wtedy
kiedy zdecyduje się podzielić swoim
życiodajnym płynem oraz nazajutrz.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

Mają jezioro „na oku”

zumieniu z przedstawicielami gminy
Walim. Funkcjonariusze w weekendy
odwiedzają miejsca, gdzie pojawia się
więcej turystów, a ma to wpłynąć na
poczucie bezpieczeństwa osób, które
przyjeżdżają do tej turystycznej miejscowości oraz samych mieszkańców.
Policjanci w trakcie patroli rozmawiają z napotkanymi osobami
– szczególnie z dziećmi i młodzieżą – o bezpieczeństwie w trakcie
wakacji w ramach akcji „Kręci mnie

Teraz miłe informacje dla tych,
którzy oddają krew. Czy wiecie, że
Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A.
przystąpiło do inicjatywy „Dawcom
w darze”? Akcję, która nieprzerwanie trwa od 2007 roku, organizuje
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce. Na tę chwilę
uczestniczy w niej blisko 900 firm, w
tym jak widzicie również szczawieńska spółka. Zapytacie, ale co z tego?
W ramach akcji otrzymacie w
Uzdrowisku Szczawno – Jedlina
10-procentową zniżkę na wiele
usług: pełnopłatne zabiegi rehabilitacyjne, badania densytometryczne,
pełnopłatne pobyty rehabilitacyjne i
profilaktyczne powyżej 7 dni oraz pobyty hotelowe. Bonifikata wprawdzie
nie zwala z nóg, ale jeśli jesteście
dawcami, warto, żebyście o tym pamiętali, a być może przy nadarzającej
się okazji spędzili kilka chwil lub dni
w uzdrowisku. Z rabatu może skorzystać każdy honorowy dawca krwi
po okazaniu legitymacji. Warunkiem,
żeby otrzymać 10-procentowy upust
na usługi, jest to, aby od ostatniego
pobrania nie minął rok.
Super, że szczawieńska spółka
przystąpiła do akcji „Dawcom w
darze” zwiększając tym samym jej
zasięg. Choć w tak niewielki sposób
doceniając ludzi mających ogromne
serca i dzielących się z innymi tym,
co mają najcenniejszego.

» Dzieci podczas wycieczki do Zamku Czocha

Wiemy, że letni wypoczynek dla uczniów jeszcze się
nie skończył (przecież nie jesteśmy kosmitami), ale
zajęcia wakacyjne organizowane przez głuszyckie centrum kultury można już tylko wspominać. Przez cały
lipiec dzieci miały tyle wrażeń, że wątpimy, by zapamiętały wszystkie miejsca, do których trafiły.
Wakacje to idealny czas na
beztroską zabawę, aktywności sportowe, rozwijanie
zainteresowań, zwiedzanie
ciekawych miejsc, a także to
świetna okazja na zawieranie
nowych przyjaźni. Tak było
podczas zajęć wakacyjnych
zorganizowanych przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy.

Dodajmy dofinansowanych
z budżetu gminy. Podzielono
je na dwa dwutygodniowe
turnusy, które trwały łącznie
od 5 do 30 lipca.
Tylko szkoda, że już się
skończyły. Jesteśmy pewni, że
dzieciaki jeszcze długo będą
rozpamiętywać, co w tym czasie
robiły i wspominać niesamowite wycieczki. Nie brakowało

zabaw integracyjnych, zajęć
plastycznych i sportowych, ale
przede wszystkim najmłodsi
odwiedzili wiele ciekawych
miejsc na Dolnym Śląsku. W
pierwszym tygodniu uczestnicy zobaczyli Podziemne Miasto Osówka, Minieuroland w
Kłodzku oraz Pałac Marianny
Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Drugi tydzień pierw-

Red

szego turnusu rozpoczął się od
zwiedzania Zamku Czocha i
Twierdzy w Srebrnej Górze. Ponadto dzieci otrzymały z urzędu
marszałkowskiego pakiet materiałów, dzięki którym mogły
wziąć udział w grze terenowej
we wrocławskim Rynku.

Drugi turnus był nie mniej
ciekawy. Młodzi głuszyczanie
odwiedzili Zamek Grodno,
Sztolnie Walimskie, Muzeum
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, a także Lapońską Wioskę Kalevala w Karpaczu,
Muzeum Motoryzacji Topacz

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

WALIM

Poza wyznaczonymi zgodnie z
grafikiem dniami służby, policjanci
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i Wioskę Indiańską Tipi Town
w Kamieńcu Wrocławskim.
Gdy dopisywała pogoda,
dzieciaki korzystały z odkrytego basenu w Głuszycy. To
była wyjątkowa wakacyjna
przygoda!
Red
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NASI ULUBIEŃCY
Gdy macie dobre serce i…
...sprawiacie radość „ogonom”, świat wydaje się lepszy. Wielu może się to wydać
banalne, ale co tam, nie ma co oglądać się na tych „wielu”, tylko robić swoje.
Jeżeli czujecie, że jesteście gotowi, by zaadoptować psa lub kota ze schroniska,
nie zwlekajcie. Na tej stronie znajdziecie kontakt do Schroniska dla Zwierząt w
Wałbrzychu, w którym powiedzą wam, co trzeba zrobić, żeby przygarnąć pupila.
AHMED, nr ewidencyjny 144/20
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

Ahmed to spory psiak, ma dużo siły, więc
może mocno pociągnąć na spacerze! Szukamy dla niego dobrego i doświadczonego
domu, gdzie zazna dużo miłości!

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
31.10.2020

Cezar to psiak o trudnym charakterze,
może sprawiać problemy, stąd poszukiwany jest dla niego doświadczony
nowy dom!

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charakterze, potrzebuje odpowiednich zasad
i pracy. Uwielbia spacerować i bawić się
piłką, musi być jedynakiem w domu.

Bohun to psiak po przejściach, sporo
wycierpiał, ale doszedł już do siebie.
Jest przyjazny i towarzyski, poleca się
do adopcji.

Wiek: około 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.06.2020

DIEGO, nr ewidencyjny 41/19
Wiek: około 11 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.01.2019

Diego to duży, bardzo spokojny pies. Dogaduje się z innym psiakami. Niestety z
racji wieku ma problemy z poruszaniem
się, dlatego wymaga specjalnej opieki.

MOLI, nr ewidencyjny 41/21
Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
24.05.2021

Moli to młoda kotka, która bardzo szuka
kontaktu z człowiekiem! Uwielbia zabawy
i pieszczoty, ale może pójść do domu tylko
jako jedynaczka.

BUBU, nr ewidencyjny 60/20
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
18.03.2020

Biały psiak Bubu to uroczy senior, może
sprawiać trochę problemów wychowawczych, ale zasługuje na nowy, kochający
dom!

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Wiek: 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
10.11.2020

Gajowy sporo przeszedł w swoim życiu,
to spokojny i dobry psiak, który szuka
kochającego domu, w któr ym zazna
spokoju i miłości.

STEFEK, nr ewidencyjny 271/20
Wiek: około 15 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.12.2020

Stefek to bardzo stary pies, jest mocno
zmęczony swoim dotychczasowym, nie
do końca dobrym życiem. Czy znajdzie
nowy dom?
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl
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» Podziemia w Książu zwiedzicie wraz z przewodnikiem. Spacer trwa ok. 40 min.

Gdy mamy czas

Fot. użyczone (LOT AW)

Wracając z Głuszycy do
Wałbrzycha warto zatrzymać się w Jedlinie-Zdroju,
w Pałacu Jedlinka. W czasie
II wojny światowej mieściła się tutaj główna siedziba
kierownictwa organizacji
Todt, zajmującej się budową kompleksu Riese w
Górach Sowich. Obecnie
znajduje się tutaj hotel i
browar, a sam pałac można
zwiedzić.

Wiecie wszystko o Riese?
Wiemy, pytanie retoryczne, wszak ile osób, tyle wersji. No może trochę
przesadziliśmy, ale nikt ze stuprocentową pewnością nie jest w stanie
stwierdzić, w jakim celu Niemcy pracowali przy tym projekcie. Może macie ochotę odbyć podróż w poszukiwaniu tajemnic II wojny światowej?

Zapraszamy na trasę Zamek
Książ – Sztolnie Walimskie
– Osówka. To właśnie 80 lat
temu na terenie Gór Sowich
oraz w Wałbrzychu była realizowana tajna inwestycja
hitlerowskich Niemiec o kryptonimie Riese.

Region wałbrzyski podobnie jak większa część Śląska,
położony był z dala od frontu
II wojny światowej. Wszystkie
działania zbrojne omijały tę
część ówczesnych Niemiec,
przez co miejsce to uznawane
było za bezpieczne. Ten argu-

ment spowodował, że naziści
w rejonie Walimia, Głuszycy i
w podziemiach zamku Książ
zaczęli prowadzić zaawansowane prace górnicze, którym
nadano kryptonim Riese (z
niem. Olbrzym). Roboty trwały
niemal do ostatnich dni II wojny

» W Głuszycy zobaczycie najbardziej rozbudowaną część kompleksu Riese

światowej, jednak nigdy nie
zostały ukończone. Nie zachowały się żadne potwierdzone
informacje, czy nawet plany
budowy mające świadczyć o
przeznaczeniu sztolni drążonych
w górach i pod Książem. Mimo
że od zakończenia wojny upły-

nęło sporo czasu, to zagadka
Riese nie została rozwikłana.
Jedną z hipotez wyjaśniających
przeznaczenie podziemi może
być teza o budowie fabryki
broni. Niedokończone podziemia rozpalają wyobraźnię
niejednego turysty.
Rękami więźniów z obozu
Gross-Rosen budowane były
tu olbrzymie tunele. W latach
1943-1945 w podziemiach w
Górach Sowich powstało sześć
kompleksów, siódmy pod Zamkiem Książ. Część podziemnych
tuneli dziś możecie zwiedzać.

Na początek proponujemy
zobaczyć tunele pod Zamkiem
Książ (www.ksiaz.walbrzych.
pl). Trasa zwiedzania obejmuje
część podziemi zlokalizowanych 50 m pod zamkiem. Jest
ona wzbogacona o prezentacje
multimedialne. Książańskie
tunele zwiedzimy z przewodnikiem, a całe przejście trwa
ok. 40 minut. Bilety można
wcześniej kupić online. Jeśli
mamy więcej czasu, możemy
wejść na zamek.
Opuszczając Książ kierujcie się w stronę Gór Sowich
(około 30 km) do Sztolni Walimskich (www.sztolnie.pl). Tu
zwiedzicie z przewodnikiem
trzy udostępnione sztolnie, a
przejście trwa około godziny.
Potem radzimy udać się
do Głuszycy, do Podziemnego Miasta Osówka (www.
osowka.pl). To najbardziej
rozbudowana część kompleksu
Riese. Od września 2019 r.
funkcjonuje tu nowa trasa multimedialna. Po wyjściu z tuneli,
warto wejść na górę skrywającą skalne korytarze, by po
15-minutowym spacerze zobaczyć pozostałości niedokończonych militarnych budowli
zewnętrznych. Znajduje się
tam m.in. Siłownia – niedokończony budynek o tajemniczym
przeznaczeniu, który najprawdopodobniej miał służyć do
zasilania całego kompleksu.
Niektórzy twierdzą, że mogła to być nawet mała elektrownia atomowa. Powyżej
znajduje się długi betonowy
obiekt określany jako Kasyno.

Tu się posilicie
• Restauracja Osówka
• Restauracja i Browar Jedlinka
• zWolna Bistro w Jedlinie-Zdroju
• Restauracja Hotelu Maria w Wałbrzychu

Red
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» Pompa odwadniająca szybu Sobótka w Wałbrzychu. Produkt Wilhelmshütte, późniejszej Huty Karol (Fot. V. Allgemeinden Deutschen Bergmannstage, Breslau, 1892)

Była „Gruba”, jest „Stara”
Krótko mówiąc od Fuchsgrube do Zakładu Górniczego Julia w Wałbrzychu. Pewnie już
wiecie, o czym opowiemy wam w tym tygodniu. O miejscu nazwanym Centrum Nauki
i Sztuki Stara Kopalnia, którego historia jest tak fascynująca, że można byłoby o nim
książkę napisać. A my musimy zmieścić się na tych dwóch skromnych stronach…
„Gruba”, to potoczne, również regionalne (na Górnym
Śląsku) określenie, nawiązujące do słowa die Grube,

oznaczającego w języku niemieckim kopalnię. Dawna
Fuchsgrube, dziś Stara Kopalnia, czyli zakład górniczy Julia,

» Szyb Julia na początku istnienia (Fot. Muzeum
Porcelany w Wałbrzychu, 1867)

rozpoznawalny głównie pod
nazwą KWK Thorez, jest ostatnim wałbrzyskim kompleksem
naziemnych zabytkowych

obiektów pokopalnianych,
o tak monumentalnej skali,
kryjącym pamiątkowe autentyczne maszyny górnicze. Na
dodatek ilustruje model zabudowy z przełomu XIX oraz
pierwszej połowy XX wieku,
skomponowany jako całościowe założenie budynków
połączonych funkcjonalnie,
o ozdobnych detalach architektonicznych, odtworzonych
podczas rewitalizacji.
Kolokwialnie powinniśmy
to skomentować „no to grubo”, bo jest to zabytek na
pewno wagi ciężkiej. Moda
na industrial odkrywa dziś
przed nami tajemnice zakładów niegdyś niedostępnych
i strzeżonych przed osobami
z zewnątrz. W Wałbrzychu
takim miejscem jest właśnie

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia i funkcjonujące
w nim Muzeum Przemysłu
i Techniki, które w swojej
działalności przybliża i popularyzuje historię kopalni oraz
górnictwa wałbrzyskiego.
Zgodnie z aktualnym stanem badań, kopalnie węgla
kamiennego w Białym Kamieniu – bo tu administracyjnie
leżała Fuchsgrube – istniały
w połowie XVI wieku (co nie
wyklucza, że mogły być wcześniej, ale jeszcze nikt nie znalazł na to dowodów). W tym
czasie ziemie te, w obszarze
księstwa świdnicko-jaworskiego, podlegały władcy Czech,
w których rządziła dynastia
Habsburgów. Z 1604 roku
pochodzi pierwsza ordynacja
węglowa dla wsi Biały Ka-

mień, z której dowiadujemy
się, że kopalnie te były nadzorowane przez leśniczych węglowych, a rozliczenie z pracy
odbywało się co tydzień w
niedzielę w karczmie. Kopalnie, posiadały (w uproszczeniu) status gminnych, wolno
je było zakładać w każdym
miejscu wsi. Nieznane są ich
lokalizacje, nie posiadały one
również nazw. Biały Kamień
był założony jako frankońska
osada rolnicza, we wczesnych
czasach nowożytnych ludność
trudniła się głównie chałupniczym tkactwem. Górnictwo
nie było dominującą działalnością mieszkańców, a rynki
zbytu wydobywanego węgla
sięgały Świdnicy. Ówczesne
kopalnie nie determinowały
jeszcze o przyszłości i wadze

WIESZ CO | NR 31/3.8.2021 r.

» Kopalnia Julia na przełomie wieków.
Widać konne wozy czekające na
załadunek węgla. W tle szyb Julia oraz
Sobótka (Fot. ze zbiorów Jacka Kieka,
www.polska-org.pl)

» Lampownia przy szybie Julia. Zjazd kobiet pod ziemię
z okazji Barbórki (Fot. Stara Kopalnia w Wałbrzychu)

zasobów węgla kamiennego
dla rozwoju regionu, którego
przemysłowy obraz znamy i
często z nostalgią wspominamy.
Pokłady zalegające w rejonie wałbrzyskim zyskały na
wartości szczególnie po zajęciu Śląska przez Prusy w latach
40. XVIII wieku. Węgiel kamienny, bardziej energetyczny
niż drewno i węgiel drzewny,
był niezbędny do wytopu
surówki w pruskich hutach,
produkujących na potrzeby
m. in. licznych, prowadzonych
przez Hohenzollernów, wojen.
W połowie XVIII wieku w
wałbrzyskim zagłębiu węglowym wydobywano więcej
węgla niż łącznie w zagłębiu
noworudzkim i górnośląskim.
W 1800 roku w rejonie Wałbrzycha działało blisko 60
małych kopalń.
Po wprowadzeniu gwareckiej organizacji kopalń, w
1770 roku zarejestrowane
zostało gwarectwo Fuchs
(pol. Lis). To ono sfinansowało oraz zarządzało słynną
spławną Lisią Sztolnią, która
do dziś, od dawna nieużytkowana, spoczywa pod Wałbrzychem. W latach 30. XIX
wieku nastąpiła rozbudowa
kopalni Fuchs, wydrążono
szyb wydobywczy Hans-He-

inrich (ob. szyb Jan), który
był samodzielnym zakładem
górniczym. Wraz ze wzrostem
wydobycia i sprzedaży węgla, rosły zyski gwarków. W
połowie XIX wieku nastąpił
okres konsolidacji małych kopalń. W latach 50. XIX wieku
gwarectwo Fuchs przejęło
większość kopalń leżących
na terenie wsi Biały Kamień,
a Fuchsgrube, dzielona na
trzy pola górnicze (centralne,
wschodnie i zachodnie) stała
się największą kopalnią w
Białym Kamieniu pod względem zajmowanego obszaru.
W 1865 roku gwarectwo
zadecydowało o budowie
nowego zakładu i rozpoczęto
drążenie głębinowego szybu
Julius (niem. Juliusschacht,
ob. Julia), ukończonego w
1867 roku. Z tą datą wiążemy więc historię początków
Starej Kopalni, czytelną w
zachowanej kopalnianej zabudowie. Najstarszym obiektem kompleksu jest bowiem
wieża nadszybowa szybu
Julia. To ta murowana, zlokalizowana bliżej ul. Wysockiego. Tuż obok niej, połączone
budynkiem międzyszybowym
(m. in. dawną kotłownią)
znajduje się drugie nadszybie, dawnego szybu Ida,
dziś Sobótka. To nie koniec,
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bowiem w jednej linii zabudowy jest i trzecie nadszybie,
dawnego szybu Dampf, zlokalizowane tuż za budynkiem
maszynowni. Dwa nadszybia
są o tyle charakterystyczne,
że w wieży murowanej jest
jeszcze wbudowana wtórnie
wieża stalowa. To ona mieści
czerwone koła linowe w głowicy, zastygłe w końcu lat 90
ubiegłego stulecia.
Wieże szybowe są zdecydowanie najbardziej typowymi
elementem pokopalnianych
budowli, choć na tle całości
uwagę zwraca również kubaturowy, niewyremontowany
zakład przeróbki mechanicznej węgla. Kopalnia okresu II połowy XIX i początku
XX wieku wyposażona była
w liczne maszyny służące
do urabiania urobku, transportu, odwadniania. Wzrost
wydobycia oraz stosowanie
najnowszych rozwiązań technologicznych powodowały,
że infrastruktura kopalniana
stale się rozwijała. Stopniowo
pojawiały się kolejne budynki: warsztaty mechaniczne,
kotłownie, budynki administracyjne, maszynownie,
elektrownie oraz infrastruktura kolejowa. Dzisiaj rolę
poszczególnych budynków
kopalnianych w pracy całego

zakładu wyjaśniają tablice
informacyjne zawieszone na
każdym z obiektów. Choć nie
ma już placu drzewnego, składu materiałów wybuchowych
ani budynku markowni czy
nowej łaźni, to cenne zabytki
skrywają maszynownie oraz
warsztat naprawczy. W Starej
Kopalni można zobaczyć maszyny wyciągowe, na widok

» Kopalnia Julia pod koniec XIX wieku. Widoczne są wieże szybowe Sobótka oraz Julia, a po
prawej pierwszy budynek mechanicznej przeróbki węgla (Fot. Stara Kopalnia w Wałbrzychu)

których turyści, zwłaszcza
ci zaznajomieni z górnictwem, przecierają oczy ze
zdumienia mówiąc „to tutaj
takie pracowały”? Wrażenie
robią również gabaryty innych
urządzeń, choćby dyspozytornia oraz udostępniona część
podziemna.
Kopalnia musiała również
robić wrażenie na górnikach
zatrudnianych do pracy po
przejęciu zakładów przez
polską administrację w lipcu
1945 roku, bo obok pozostawionych w zakładach
Niemców, pracę znaleźli tu
przybyli po wojnie reemigranci z Francji, repatrianci
ze wschodnich kresów dawnej II RP, głównie Borysławiacy, a także mieszkańcy
Polski centralnej. Nie dla
wszystkich górnictwo było
chlebem powszednim, dopiero tworzyła się nowa
kadra kierownicza. Nie każdy
również zapałał miłością do
pracy pod ziemią, bo rotacja
pracowników była znaczna,

a zapotrzebowanie na ręce
do pracy (głównie do ręcznego urabiania młotkami
mechanicznymi), wciąż duże.
Wraz z końcem lat 90. XX
wieku nadszedł kres działalności kopalni Thorez, choć
właściwie wówczas zakład
nosił nazwę Julia (i działał
w ramach postawionego w
likwidację przedsiębiorstwa
pod nazwą Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego),
która z racji swojej historii i
braku spektakularnych modernizacji, stanowiła nie lada
skansen przemysłowy. Paradoksalnie, to ocaliło ją od
wyburzenia i było znaczącym
argumentem za stworzeniem
muzeum. Ostatni wózek z
węglem wyjechał na powierzchnię szybem Julia 25
lat temu. Chcecie wiedzieć
więcej? Odwiedźcie Starą
Kopalnię, a przewodnik na
pewno opowie wam „grube” historie z życia kopalni
wzięte.
Agata Augustyn
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Fot. Piotr Bogdański

» Kortez wciąż utrzymuje wysoką formę

Czarne chmury nad Kortezem
Kiedy w środowy wieczór zbliżała się godzina występu, na niebie zgromadziły się deszczowe chmury. Na samochody widzów, stojących w korku przed Starą Kopalnią, spadały pierwsze krople deszczu. Może organizatorzy odwołają wydarzenie, a jak nie, to czy
oglądać muzykę w ulewie? Na szczęście nie padało. Ci, którzy nie zawrócili (a byli tacy)
i o 20:00 zajęli miejsca na krzesełkach lub leżakach, mieli kolejny powód do radości. Byli
uczestnikami bardzo dobrego występu Korteza.
Artysta nie mizdrzył się i
nie zagadywał do publiki. Po
prostu robił to, co robi najlepiej – śpiewał i grał na gitarze,
pianinie i trąbce.
Plac przy Starej Kopalni
wypełniły głównie kobiety,
które wyraźnie przyciągnęły
ze sobą swoich, niekoniecznie zachwyconych, mężczyzn.
Ci najmniej zainteresowani
dłubali w telefonach, ale
reszta chyba dała się uwieść
twórczości człowieka w
nieodłącznej bejsbolówce i
kapturze. Kortez po niezbyt
wylewnym przywitaniu za-

siadł do pianina i odpłynął, a
my z nim. Zaczął od świetnie
wprowadzającego w kortezowy nastrój nostalgii „Uleciało”. Rozbudowana wersja
zrobiła zdecydowanie lepsze
wrażenie niż ta zarejestrowana na debiutanckim albumie
„Bumerang”. Jak to dobrze,
że wokalista rozumie, że granie na żywo musi być czymś
wyjątkowym i różniącym się
od zawartości na płytach.
Tak też wypadł jego największy hit, który utorował mu
drogę na szczyt muzycznego
showbiznesu – „Zostań”. W

Wałbrzychu nie musieliśmy
na niego długo czekać – zabrzmiał jako piąty. O dziwo,
nawet on jakoś nie wywołał
szczególnego entuzjazmu
wśród publiki. Może był to
efekt przykucia jej do krzesełek, może panująca jeszcze
jasność, a może krępujące,
nie najlepiej wybrane, kreacje
weselno-sylwestrowe.
Tymczasem Kortez sięgnął po kolejne znane i lubiane utwory. Wśród nich
zabrzmiały „Pierwsza”, „We
dwoje” „Stare drzewa”. Dla
mnie mistrzostwem świata

były inne kompozycje – „Nic
tu po mnie” czy „Pocztówka
z kosmosu”. Te i wiele innych
piosenek uatrakcyjniły aranżacje na trąbki. Jedną z nich
obsługiwał z powodzeniem
sam Kortez. Muzyk, oprócz
wspomnianego dęciaka, grał
jeszcze na szeregu gitar i, co
najważniejsze, na pianinie.
I to jego brzmienie chyba
najbardziej kojarzy się nam
z jego stylem. Z wyjątkiem
kilku zmian instrumentów na
scenie, niewiele się działo.
Basista – Krzysztof Domański, klawiszowiec – Tomasz

Plaże, twarze, miraże
Ile jesteś w stanie zrobić dla swojej rodziny? Dostępny na Netflixie serial „Bloodline” stawia to pytanie widzom. Na ekranie słońce rzuca trochę światła na kłamstwa, a prawda pozostaje raczej
w cieniu.
Floryda. Miejsce nieoczywiste.
Z jednej strony plaże, palmy, drinki
i raj dla amerykańskich emerytów,
z drugiej cel wypraw imigrantów z
Kuby, siedlisko krokodyli i wilgotność,
która wybija z głowy dłuższe spacery.
Floryda to trzeci najludniejszy stan w
USA, ale w „Bloodline” tego nie widać, bo akcja zabiera nas na odludzie,
na Florida Keys. Jesteśmy w Islamoradzie, niewielkim miasteczku tego
wysuniętego w stronę Zatoki Meksykańskiej archipelagu. W takich miejscach mówi się, że wszystko zostaje
w rodzinie. No właśnie, rodzina…
Z ogniska domowego rodziny Rayburnów bucha silny i nieprzerwany

żar. To szanowany ród, od lat znany
z pełnego klientów pensjonatu,
malowniczo położonego nad zatoką.
Rayburnowie to starsze małżeństwo i
trójka ich dorosłych już dzieci: John,
zastępca szeryfa, prawy obywatel,
Meg, prawniczka z Nowego Jorku i
Kevin, złota rączka z pobliskiej mariny. Przed oczami rysuje się idylliczny
krajobraz: żony, partnerzy, dzieci i
piasek u stóp.
Nic jednak nie trwa wiecznie.
Płomień zaczyna przygasać, gdy
po latach do domu wraca Danny,
najstarszy z dzieci Rayburnów. Jest
jak niepasujący klocek w pięknym,
rodzinnym obrazie. Cherlawy, nad-

gryziony zębem czasu Danny wraca
do domu z niewielkim tobołkiem, ale
na plecach dźwiga znacznie cięższy
bagaż. To ciężar wydarzeń z przeszłości, który wkrótce przygniecie
jego braci i siostrę, wpłynie na bieg
historii w raju między palmami.
Tajemnica oraz nowa działalność
„czarnej owcy” Danny’ego gasi domowe ognisko, ale rozpala emocje w
gronie jego rodzeństwa. Więzy krwi
determinują ciąg zdarzeń. Mówi się,
że z rodziną najlepiej wychodzi się na
zdjęciu. Uśmiechnięci na powierzchni
Rayburnowie coś o tym wiedzą. Zdjęcie jednak już wyblakło, szkło pękło,
a z ramki schodzi farba.

Ziętek i bębniarz – Robert
Szymański niemrawo ruszali się po prawej stronie
wielkiej sceny. Pozostała
przestrzeń należała do człowieka w czapce, który nie
wykorzystywał jej w spektakularny sposób.
Kiedy tak budowałem obraz
Korteza w akcji AD 2021,
już rozpędzała się ostatnia
piosenka – „Kominy”. Po takiej petardzie nawet, gdyby
nie wyszedł z kolegami na
bis, można by im wybaczyć.
Ale wyszli i zagrali aż cztery
utwory. Wśród nich znalazł się

Na miniaturce „Bloodline” na
Netflixie widać turkusową wodę oraz
łódź. Nie jest to jednak opowieść
„o facecie w łódce”, którą puszczał
gangsterom Bolec w filmie „Chłopaki
nie płaczą”. Dzieje się znacznie więcej, choć nie od razu. Płomień ogniska domowego tli się bardzo długo,
ale w kulminacyjnym momencie gasi
go lodowata woda z wiadra.
Historia o Rayburnach trwa trzy
sezony. Co nietypowe, każdy kolejny jest lepszy od poprzedniego.
Piękne okoliczności przyrody przyciągają nieokrzesanych Kubańczyków, przebiegłych „biznesmenów”
i zapomnianych członków rodziny,
czyli tych którzy nie zmieścili się na
pięknym zdjęciu. Do tego padają
strzały, trwają śledztwa, sypie się
biały proszek, a gwiazdy na niebie
zwiastują nadejście kłopotów. Coś o
tym wie detektyw Diaz.
W „Bloodline” próżno szukać bohaterów. Ten serial jest zwierciadłem
życia, nie ma w nim ludzi krystalicznie czystych, którym należałoby się

„Z imbirem”, który wywołał
prawdziwy żar u chłodnej do
tej pory widowni. Koncert
zakończył prawdziwy trans
zbudowany na „Niby nic”. To
jednak nie koniec niespodzianek. Kortez nieoczekiwanie
zaczął żartować i spontanicznie żegnać się z nami. Zrobiło
się jakoś milej. Mimo kilku
słabszych chwil, kolejny, blisko dwugodzinny występ
Korteza w naszym mieście
trzeba uznać za bardzo udany.
Artysta nadal trzyma wysoką
formę.
Piotr Bogdański

kłaniać w pas. Nikt nie jest czarno-biały, każdy ma swoje słabości,
skrywa pod skórą demony. Gdy te
wydostają się na zewnątrz, Rayburnowie robią wszystko, by zamknąć
je w szafie. Robią to, by „chronić
rodzinę”. Ten zwrot jest powtarzany
jak mantra we wszystkich trzech sezonach. Przychodzi jednak moment,
gdy rodzeństwo staje po przeciwnych stronach barykady (plaży?).
Partykularne interesy wykrzywiają
linię krwi, tytułowy bloodline.
Dość popularny w sieci polski
youtuber Cash jakiś czas temu upajał
się Florydą podczas podróży do Key
West, najdalej wysuniętego w morze
miasta na tym półwyspie. Dla postaci
z „Bloodline” bezkres archipelagu
nie kojarzy się jednak z wolnością,
bo kolejne wybryki prowadzą raczej
w stronę ciasnych, okratowanych
czterech ścian i więziennych prycz.
Irena Santor śpiewała, że nie ma
już dzikich plaż. Dzicy są wciąż za
to ludzie, do tego bliżej niż myślimy.
Dominik Hołda
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Zrobić „coś” ze sznurków

Legenda na wyciągnięcie ręki

Już 8 sierpnia w WOK-u odbędą się warsztaty makramy. Początek o godzinie 10:00. Lubimy uczyć się
nowych umiejętności. Czas zgłębić tajemnice splatania
sznurków. Podczas 3-godzinnych warsztatów uczestnicy
nauczą się tworzyć dekoracje do domu w technice makramy. Poznamy podstawowe makramowe sploty i węzły oraz wspólnie wykonamy makramę do powieszenia
na ścianie. Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży od
16 lat i dorosłych. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia.
Koszt: 140 zł/os. W cenę zajęć wliczone są wszystkie
materiały, na których będziecie pracować. Uczestnicy
zabiorą swoje prace do domu. Ilość miejsc ograniczona.
Szczegóły na stronie: www.wok.walbrzych.pl

Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej rozpoznawalny zespół z kręgu
piosenki poetyckiej i ballady folkowej w Polsce. Od przeszło trzech dekad prowadzony przez Krzysztofa Myszkowskiego – charyzmatycznego
pieśniarza, kompozytora i autora o studenckim rodowodzie. Występy tej
legendarnej formacji stanowią atrakcję koncertową na niespotykaną dotąd
skalę. Stare Dobre Małżeństwo regularnie zapełnia największe i najbardziej
prestiżowe sale koncertowe w kraju. Publiczność zespołu dojrzewając z
nim, podąża wiernie jego śladem, co stanowi wartość najwyższą z możliwych. Zespół już 22 sierpnia wystąpi w Świdnickim Ośrodku Kultury
(Rynek 43). Początek koncertu o godz. 17:00
SCB, KaR

W ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz, Wałbrzych 2021
zapraszamy do udziału w
konkursie „Komeda da się lubić” na wykonanie własnej,
współczesnej interpretacji
utworu Krzysztofa Komedy.
Przesłuchania odbędą się 6
sierpnia o godzinie 13:00 w
Klubie Montownia w Starej
Kopalni. Organizatorom zależy, by uczestnicy konkursu
zaprezentowali swoje pomysły na wykonanie muzyki Komedy w sposób absolutnie oryginalny, interesujący, nie
powielający znanych sztamp, nowatorski, a przede wszystkim przystępny w odbiorze dla każdej publiczności.
Mogą to być interpretacje popowe, hip hopowe, rockowe czy taneczne. Laureat konkursu wystąpi 15 sierpnia
2021 na scenie plenerowej Starej Kopalni w Wałbrzychu, w charakterze supportu przed koncertem Gwiazdy Festiwalu, Urszuli Dudziak. Poza tym prestiżowym wyróżnieniem, na zwycięzcę konkursu czeka nagroda finansowa
w wysokości 2 tys. zł. Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych, bez względu na wiek i płeć, do amatorów i
profesjonalistów. Celem konkursu jest promocja artystów-amatorów, by zainspirować ich do szerszego spojrzenia
na własną twórczość, do wyjścia poza lokalną scenę i działania według zasady „Komponuj lokalnie, graj globalnie”.
Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz bezpłatne zaproszenia na koncert finałowy z udziałem gwiazdy.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Zaśpiewać Komedę inaczej

Norwid – nasz bohater

Wystawa organizowana została w ramach obchodów Roku
Norwida. Przypomnijmy, co Sejm
RP napisał, podejmując uchwałę
ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida: „Twórczy
wkład Norwida w nowoczesną
polską literaturę, a szerzej w
polską kulturę, jest ogromny, na
wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla
polskiego życia umysłowego i
polskiej kultury, w dwustulecie
jego urodzin, Sejm Rzeczypospo-

litej ogłasza rok 2021 Rokiem
Cypriana Kamila Norwida”.
Główny cel, jaki przyświeca
organizatorom przy tworzeniu
wystawy, był jeden – pokazać
mało popularne fakty z życia
tego wielkiego poety oraz zainteresować jego nieznaną szerzej
twórczością artystyczną. Czy
wiedzieliście, że Norwid zajmował się malarstwem, rysunkiem,
grafiką i kar ykaturą. Właśnie!
Choćby dlatego warto wybrać
się na wystawę do Galerii pod

Atlantami, która potrwa niemal
do końca października.
Od września wystawę mogą odwiedzać grupy zorganizowane, dla
których Biblioteka pod Atlantami
oferuje oprowadzanie kuratorskie.
Również od września wystawie
towarzyszyć będzie konkurs oraz
mobilna gra w aplikacji ActionTrack,
której bohaterem będzie Cyprian
Kamil Norwid.
Szczegółowe godziny otwarcia dostępne są na stronie www.atlanty.pl.
Red

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

Na takie wystawy nie trzeba chyba specjalnie zapraszać, ale…
nie zaszkodzi przypomnieć, że coś niezwykłego dzieje się w Wałbrzychu. Kto nie był na wernisażu wystawy „Norwid 2021 – księgą
i obrazem”, nic straconego. Może ją zobaczyć do 29 października
w Galerii pod Atlantami.
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Amazon i jego dziecko

SKN

Ostatnio ciężko było mi znaleźć jakiegoś popularnego MMORPG lub naprawdę wciąCHALLENGER
gające MMO, w które mógłbym zagrać i nieco odpocząć od popularnych standardów. Zapewne wiecie, o co mi chodzi – biblioteka Steama pełna, a ja i tak nie mam
z kontrolowanych przez nią
czego odpalić, bo to niedawno przeszedłem, na to nie mam ochoty i tak dalej.
terytoriów. Tu można przejść
się nie zawiodłem. Gra czerpie
inspiracje z XVII-wiecznych
amerykańskich kolonii przenosząc nas na wyspę Aeternum,
gdzie toczy się akcja. Jak już
wcześniej wspomniałem, jest
to sandboxowy MMORPG
więc świat i rozgrywka są
mocno otwarte – jesteśmy
w stanie uprawiać ziemię,
tworzyć narzędzia oraz broń,
a także budować. Jeżeli wolimy grę solo, możemy obrać
ścieżkę samotnika, natomiast
jeżeli preferujemy spędzać
czas z innymi, możemy dołączyć do jednej z trzech frakcji
– Marauderów, Syndykatu lub
Przymierza.
Warto wspomnieć, że z
przynależności do frakcji można czerpać niemałe profity

Prawnik radzi

Umowa najmu a śmierć właściciela mieszkania. Co wtedy? Odpowiada nasz prawnik
Adam Daraż.

Stosownie do treści art. 922 § 1
Kodeksu cywilnego (K.c.): Prawa i
obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną
lub kilka osób stosownie do przepisów
księgi niniejszej. Do spadku wchodzą
w szczególności prawa rzeczowe, z
wyjątkiem tych, które ukształtowane
zostały przez ustawodawcę jako wygasające z chwilą śmierci uprawnionego
(a więc niedziedziczne). Po pierwsze
więc ustawodawca wskazał na prawa

i obowiązki dziedziczne i niewyłączalne
ze spadku (tzw. prawa bezwzględnie
dziedziczne).
Osobliwa cecha dziedziczności nadana jest tym prawom przez przepisy
iuris cogentis, a spadkodawca nie
może własną wolą wpływać na ich
dziedziczenie. Praw i obowiązków
dziedzicznych nie można w drodze
czynności prawnych uczynić niedziedzicznymi, a więc wyłączyć ze spadku i
przykładowo sprawić ich wygaśnięcie z

UWAGA KONKURS

Co najbardziej cenicie w restauracji. Dobre jedzenie? To jasne. Szeroki
wybór potraw? Oczywiście. Uprzejmych kelnerów? Dobrze by było. No i
chyba to, żeby po posiłku nie sprawdzać nerwowo stanu konta. Dzięki
nam możecie o tym zapomnieć, bo jeśli weźmiecie udział w naszej zabawie na posiłek w Kryształowej Gospody Kuflowej w Wałbrzychu, wydacie zdecydowanie mniej niż inni goście. Ale jak to? Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe i już będziecie mogli skorzystać z
rabatu. Widzicie fotografię obok? W jakiej, popularnej szczególnie zimą,
dolnośląskiej miejscowości, znajduje się widoczny na zdjęciu kościół?
Jeśli znacie poprawną odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, a otrzymacie 15-procentowy bonus na wybrane danie z karty. Wypełniony
kupon koniecznie pokażcie w restauracji składając zamówienie. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z WieszCo
w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od
najbliższej środy (4 sierpnia) do piątku (6 sierpnia). Regulamin
konkursu znajdziecie na stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na
miejscu i otrzymacie ją także na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

chwilą śmierci podmiotu uprawnionego lub zobowiązanego albo spowodować ich przejście na określone osoby,
niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami, czy też nie. Z uwagi na to
możemy stwierdzić, iż najem stanowi
prawo majątkowe wchodzące w skład
spadku, a więc podlega dziedziczeniu
przez spadkobierców.
Krótko mówiąc, prawo najmu podlega normalnym zasadom dziedziczenia
i przechodzi na spadkobierców po
zmarłym w odpowiednich częściach,
a więc w stosunku do posiadanych
przez nich udziałów. Zatem osoba,
jako najemca, po dokonaniu nabycia
spadku przez spadkobierców zmarłego
wynajmującego, powinna zwrócić się
do nich o ewentualne rozstrzygnięcia

w zakresie dalszego trwania umowy
i regulacji czynszu, albowiem śmierć
wynajmującego w dalszym ciągu
powoduje konieczność opłat.
W razie śmierci właściciela lokalu
mieszkalnego umowa najmu trwa
nadal, albowiem z chwilą nabycia
spadku (obecnie nieformalnie, a po
nabyciu spadku – formalnie) przechodzi on automatycznie na spadkobierców zmarłego wynajmującego.
Zasadny może być jedynie aneks
do umowy, wskazujący na nową
okoliczność i nowych wynajmujących
– jednak nie ma konieczności zmiany
całej umowy, o ile będą strony trwać
przy dotychczasowej umowie.
Podsumowując, z uwagi na śmierć
wynajmującego obecna sytuacja

do jednego z lepszych aspektów gry, a mianowicie oblężeń
twierdz. Czy to PVP, kiedy
to naprzeciwko siebie staje
100 graczy, czy PvE gdy 50
śmiałków podejmuje trzykrotną liczbę wrogów, bitwy te
stanowią istotny trzon tej gry.
Biorąc pod uwagę cały system
walki nieco przypominający
ten z „Dark Souls” łatwo zauważyć ogrom i znaczenie
tych starć. Dodając do tego
jeszcze świetną grafikę opartą
o autorską technologię „New
World”, całość prezentuje się
znakomicie. I tak znalazłem
sobie odskocznię od utartych
tytułów, więc mam nad czym
spędzać nudne wieczory, a teraz pytanie do was, czy też się
skusicie na taką rozgrywkę?
„Venegeur” SKN Challenger

najemcy nie uległa
zmianie – umowa
trwa i nadal obowiązuje, a więc
obciążają najemcę
wszelkie obowiązki
z tego tytułu. Po
formalnym zakończeniu postępowania spadkowego może najemca
lub wynajmujący jedynie poprosić
o aneks do umowy, wskazujący na
nowych wynajmujących.
Radca prawny Adam Daraż z
Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ
i DORADCY ul. Chrobrego 12/4,
58-300 Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.newworld.com)

W ten sposób odpada
„World of Warcraft”, „Final
Fantasy XIV”, „Elder Scrolls
Online”, „Black Desert Online”, „Albion Online” nie
mówiąc o mniej popularnych
tytułach. Tu pojawia się pytanie, co teraz?
Od dawna chodziło mi to
już po głowie – konkretnie
„New World” od Amazona.
Ale jakoś tak nigdy nie miałem
wielkiego parcia, żeby się nim
zainteresować. Pewnie przez
wczesny dostęp (który dalej
trwa w postaci zamkniętej
bety) albo przez to, że jest
sandboxem, a nie zwyczajnym
MMORPGiem, choć tak naprawdę to sam już nie wiem.
Pomijając to, wreszcie dałem
mu szansę i uwierzcie mi, że

Red

KUPON
W jakiej, popularnej szczególnie
zimą, dolnośląskiej miejscowości,
znajduje się widoczny na zdjęciu
kościół?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Gospoda Kuflowa przy ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu
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Fot. Tomasz Czeleń

» Niebieski szlak rowerowy wokół Świebodzic
mierzy łącznie prawie 33 km

Rower jest OK

Rodzinny tour nie tylko przez…
...Świebodzice. Najwyższy czas powrócić z rowerem w nasze okolice.
Wspólna, rodzinna wyprawa na dwóch kółkach to idealna propozycja
na wakacyjny weekend. Trasa nie będzie krótka ani przesadnie długa,
nie zabraknie podjazdów. To dzięki miłym odpoczynkom na łonie natury na pewno wszyscy dacie radę. Szlak wokół Świebodzic nadaje się
do tego doskonale.
Niebieski szlak rowerowy wokół
miasta mierzy łącznie prawie 33
km, a łączna suma podjazdów
na tym odcinku to niespełna 440
m. Trudy wynagrodzą na pewno

UWAGA

znakomite widoki na Pogórze
Wałbrzysko-Bolkowskie i Zamek
Książ, dzięki którym wycieczka
stanie się bardzo przyjemna. Trasa
jest głównie polna, ale sporo tu

asfaltu. Zapowiada się naprawdę
miła, ale dość wymagająca rodzinna wyprawa.
Na niebieski szlak wjedziecie za
fabryką cukierków po przekrocze-

niu mostu nad Pełcznicą skręcając
w prawo. Ze stacji traficie tu ul.
Kolejową, Świdnicką i Szkolną. Za
znakami, które tu znajdziecie, skierujcie się na Osiedle Piastowskie.

KONKURS

Pewnie znacie to miejsce słynące z doskonałej kuchni i bardzo miłej
obsługi, ale gdybyście jakimś cudem jeszcze nie słyszeli o Restauracji
Kryształowa w Świdnicy, my tę knajpkę gorąco polecamy. Zwłaszcza teraz,
gdy można tam taniej zjeść niż zwykle. Dzięki nam rzecz jasna skorzystać
z dość sympatycznego rabatu na posiłek, wynoszącego 15 procent na
wybrane danie z karty. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać bonus? Wziąć
udział w konkursie i poprawnie odpowiedźieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? W którym dolnośląskim uzdrowisku znajduje się widoczna
na zdjęciu fontanna?
Odpowiedź musicie wpisać do kuponu i później pokazać go w restauracji przy dokonywaniu zamówienia. To wystarczy, aby skorzystać z
15-procentowego rabatu na wskazaną przez was potrawę. Odpowiadacie i jecie taniej. Proste. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy
czekają od najbliższej środy (4 sierpnia) do piątku (6 sierpnia).
Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę
otrzymacie zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu. Podstawą jest
kupon z poprawną odpowiedzią.

Za ciepłownią i ogródkami działkowymi szlak wyprowadzi was w
pole. Cały czas wzdłuż skraju lasu
i pól uprawnych dojedziecie do
przysiółka Pięć Domów, a następnie
do drogi koło lotniska. Przecinamy
rondo, by dojechać do Cierni, gdzie
przejeżdżamy koło ruin Pałacu
Wdów i następnie za przejazdem
kolejowym jedziemy ponownie szutrami wśród pól do Mokrzeszowa,
z którego pniemy się w górę. Na
szczęście szerokim wygodnym asfaltem, bo dochodzący do 8% podjazd
może być, szczególnie dla dzieci
kłopotliwy. Za ostatnimi zabudowaniami skręcamy w prawo, gdzie
polami dojeżdżamy na teren Książańskiego Parku Krajobrazowego.
Tu już tylko moment do ul. Wilczej
w Wałbrzychu. Pod Palmiarnię czeka
nas podjazd. Przy pętli autobusowej
za rondem skręcamy w las, którym
szlak poprowadzi nas prosto pod
stadninę koni. Chyba nikogo nie
trzeba namawiać, by nieco odbić
w stronę Zamku Książ na zasłużony
odpoczynek. W dalszą drogę szlakiem zjeżdżamy lasem do dzielnicy
Pełcznica. Tu jednak nie kierujemy
się w stronę centrum, a na osiedle
Wilcza Góra i następnie brzegami
Stawu Poleśnickiego wspinamy się
aż do drogi do Zamku Cisy i do wsi
Cisów. Panorama na Zamek Książ
i Świebodzice niemal wymusza
wyciągnięcie aparatu. Pozostaje
tylko zjazd i krótki podjazd drogą
do miasta pod fabrykę, gdzie wjechaliśmy na szlak.
Zapowiada się przygoda? No
prawie! Jeśli wśród czytających ten
artykuł znajdzie się ktoś, kto ma
wpływ na znakowanie tego szlaku,
to najwyższy czas na interwencję.
Warto aby ktoś popatrzył na ten
szlak z perspektywy roweru i jeszcze
w tym roku poprawił jego stan. Szlak
ma potencjał, widać, że w okolicach
Świebodzic mieszkańcy z niego korzystają. Wielu z nich zapytanych nie
wiedziało, że porusza się po szlaku,
który wielokrotnie ginie i trzeba go
szukać palcem po mapie. Wielka
szkoda.
Tomasz Czeleń

KUPON
W którym dolnośląskim uzdrowisku
znajduje się widoczna na zdjęciu
fontanna?

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

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

Nagroda do odebrania
w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. użyczone (www.shutterstock.com/https://pl.123rf.com/#ziskejte)

» Guma guar ma szerokie zastosowanie

Guma guar jest OK!
To naturalna substancja roślinna o charakterze polisacharydowym. Zbudowana jest z
cukrów prostych – mannozy i galaktozy, ale spełnia funkcję rozpuszczalnego błonnika
pokarmowego. Podobnie jak agar wykazuje zdolność wiązania wody oraz tworzenia
żeli. Ma silne właściwości zagęszczające oraz stabilizujące.
Pozyskiwana jest z bielma
nasion rośliny strączkowej
Cyamopsis tetragondoloba,
zwyczajowo nazywanej guar.
Uprawia się ją głównie w
Indiach (85 % światowych
zbiorów), Pakistanie, USA,
niektórych rejonach Azji i
Australii. Guar rośnie na obszarach półpustynnych, gdzie
inne rośliny nie byłyby w
stanie przeżyć.

Bardzo pożyteczna

Gu ma gu ar wyka z uj e
dobroczynne działanie na
organizm, ma wpływ na
trawienie, poziom cukru
we krwi i cholesterol oraz

utrzymanie wagi. W wielu
badaniach stwierdzono, że
stosowanie gumy guar prowadzi do spadku poziomu
cholesterolu całkowitego (o
ok. 10 do 15 %) i szkodliwej
frakcji LDL (o ok. 15 do 25
%). W świetle tych danych
Komisja Europejska zatwierdziła oświadczenie zdrowotne, że guma guar pomaga w
utrzymaniu prawidłowego
poziomu cholesterolu we
krwi. Aby takie korzystne
działanie wystąpiło, należy spożyć 10 g gumy guar
dziennie popijając dużą ilością wody. Badania pokazują
również, że oprócz chole-

sterolu, guma guar może
obniżać poziom cukru we

krwi. To rodzaj rozpuszczalnego błonnika, obniża więc

IG potrawy, w konsekwencji
spowalnia wchłanianie cu-

kru i prowadzi do obniżenia
jego poziomu we krwi. Dodatkowo może działać jak
prebiotyk, promując wzrost
dobrych bakterii w jelitach i
zmniejszając wzrost szkodliwych. Jest naturalna i bezpieczna, ale ze względu na
wysoką zawartość błonnika
(88g/100 g), ma właściwości
przeczyszczające, stąd nadmierne spożycie może prowadzić do wzdęć i biegunek.
W związku z tym, że błonnik
dostarczamy także z innych
źródeł, spożywając gumę
guar nie przekraczajmy 15g
dziennie. W 100g zawiera
ok. 200 kcal pochodzących

głównie z błonnika. Zawiera
również niewielkie ilości
białka roślinnego.

Zastosowanie

Kiedyś guar służył jako
pasza dla bydła. Samą gumą
zawartą w nasionach guaru
zainteresowano się po II
wojnie światowej i zaczęto
wykorzystywać na szeroką
skalę w różnych gałęziach
przemysłu. Obecnie guma
guar stosowana jest jako
bardzo dobr y zagęstnik.
Dzięki swoim właściwościom
znalazła szerokie zastosowanie, m.in. w przemyśle
farmaceutycznym (jako
składnik maści zapobiega
ich rozwarstwianiu, w lekach
spowalnia uwalnianie leku,
dzięki czemu substancja
czynna leku działa dłużej),
kosmetyce (składnik szamponów, past do zębów),
w przemyśle spożywczym
jako naturalny dodatek do:
lodów, kremów, napojów,
żelków, puddingów, jogurtów smakowych, dżemów,
serów topionych, pieczywa,
wyrobów cukierniczych. Naturalnie zagęszcza również
zupy, majonezy, ketchupy,
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inne sosy (wystarczy zaledwie 1g gumy guar na 100g
zagęszczanego produktu).
W wyrobach piekarniczych
pełni funkcję stabilizatora
lub zagęstnika. Dzięki niej
ciasto lepiej się rozciąga, jest
bardziej wydajne, a po upieczeniu puszyste. W produkcji
pieczywa bezglutenowego
może zastąpić gluten, powoduje zwiększenie objętości
pieczywa, pomaga uzyskać
odpowiednią strukturę wypieku. Dzięki gumie guar
udaje się uzyskać dobrej
jakości pieczywo bezglutenowe bazujące na skrobi
kukurydzianej, czy ryżowej,
a dodatkowo stanowi źródło rozpuszczalnego błonnika. Guma guar nie zmienia
smaku ani zapachu potraw.
Może stanowić doskonały zamiennik żelatyny, dla
osób na diecie wegańskiej.
Charakteryzuje się dobrą
rozpuszczalnością w wodzie. Najczęściej spotykana
w formie kremowo-szarego
proszku przypominającego
mąkę, jest pylista i jedwabiście gładka, gdy rozciera się
ją między palcami. Ogromną
zaletą gumy guar jest możli-

wość zagęszczania substancji bez potrzeby podgrzewania, dzięki czemu może
być stosowana w produkcji
jogurtów, czy kefirów. Bardzo dobrze rozpuszcza się
w wodzie i innych płynach
(sok, napój, mleko), szybko
pęcznieje, więc wymaga
dokładnego mieszania. Nie
sprawdza się jednak dodana
bezpośrednio do gorącego
roztworu, więc jeśli chcemy
zagęścić potrawę podawaną na ciepło, wymieszajmy gumę guar z chłodnym
płynem, następnie z resztą
składników i dopiero po
wymieszaniu, podgrzejmy.
Nie stosujmy jej również z
kwaśnymi dodatkami (sokiem z cytryny czy innymi
kwaśnymi owocami), ponieważ w środowisku kwaśnym
traci swoje właściwości.

Zła sława

Złe skojarzenie z gumą
guar może wynikać z tego, że
dodaje się ją czasami do konwencjonalnych produktów
niskiej jakości, o wysokim
stopniu przetworzenia, np.
do ketchupów, gdy użyto
do ich produkcji mało pulpy

pomidorowej, a dużo wody.
Znajdziemy ją w dżemach,
gdzie jest mniej owoców, czy
w wędlinach z niewielkim
udziałem mięsa. Dodawana
do produktów wysokiej jakości jedynie w celu poprawienia struktury (np. w napojach
kokosowych zapobiega rozwarstwianiu się produktu),
a nie ich wypełnienia, jest
rozwiązaniem korzystnym
zarówno dla walorów smakowych, jak i zdrowotnych.
Niezbyt fortunna jest również
nazwa, sugerująca, że substancja jest produktem syntetycznym, co w tym przypadku
jest błędnym skojarzeniem,
gdyż jest ona w 100% naturalna, zalicza się ją do tzw.
gum naturalnych, czyli związków pozyskiwanych z roślin
wydzielających śluz roślinny,
mających charakterystyczną
właściwość pęcznienia po
zetknięciu z wodą. Guma
guar stała się bardzo popularnym dodatkiem nie tylko
w przetwórstwie, ale także
w domowej kuchni.
Sylwia Kaczmarek
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl

» Jest w 100% naturalna

Spacer równoległy
– hit czy kit?

Są to: brak smakołyków i zabawek (aby
uniknąć nadmiernej ekscytacji i rywalizacji
o zasoby), bezpieczna odległość (taka kiedy
psy zachowują się spokojnie) oraz utrzymanie
luźnej, a zarazem odpowiednio długiej smyczy
u swojego psa.
Spacer równoległy wykonuje się w grupie
co najmniej dwóch psów. Na początku warto
ustalić zasady panujące podczas spotkania.
Najczęściej zaczyna się od dołączenia do pary
spacerującej, a psy prowadzimy po zewnętrznej stronie tworząc niewidzialną barierę oraz
nadając bezpieczeństwo.
Pierwsze spacery powinny utrzymywać się w
zakresie 5 do 15 minut. Dlaczego? Ponieważ to

spore wyzwanie dla psiego organizmu i właścicieli. Przy kolejnym spotkaniu modulujemy odpowiednio zasady. A więc zmieniamy odległość
oraz pozycję psów – chód od wewnętrznej
strony. Podtrzymujemy zasadę „zero bliskiego
kontaktu” i idziemy w określonym kierunku.
W następnych etapach obserwujemy reakcję
psów i stopniowo zbliżamy się do innych par
ćwiczeniowych.
Jeżeli nie czujecie się na siłach, aby poprowadzić takie spotkanie, bądź nie macie znajomych
psich ziomków z zaufanymi opiekunami, zgłoście się po pomoc do specjalisty – behawiorysty zwierząt lub trenera psów.
Justyna Rawska, behawiorysta zwierząt, trener psów

» Spacer równoległy to dobra metoda,
aby popracować nad psimi relacjami

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

Spacer równoległy to metoda pracy nad
psimi relacjami. Używa się go szczególnie przy psach agresywnych, reaktywnych i lękliwych. Stosowany często w
terapiach behawioralnych. Istnieją w
nim określone warunki spacerowe.
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STREFA ROZRYWKI

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

Poziomo:
3 - dziewiąty miesiąc w muzułmańskim
kalendarzu księżycowym
5 - porowata, wodochłonna, sprężysta
poduszeczka
8 - wafle przełożone dowolną, kremową
masą
9 - zwana szkunerbrygiem historyczna
klasa okrętów żaglowych
12 - specjalista zajmujący się
funkcjonowaniem skóry i jej chorobami
13 - przewaga państwa, organizacji lub
grupy społecznej nad innymi
16 - oddzielenie kogoś lub
czegoś od otoczenia i jego wpływów
17 - duchowa mistyczno-filozoficzna
szkoła judaizmu
Pionowo:
1 - twardniejąca masa, którą dentysta
wypełnia ubytki w zębach
2 - światło widoczne na niebie przed
wschodem słońca
4 - obsadzanie na wysokich stanowiskach
krewnych lub przyjaciół
6 - przywiązywanie wagi do rzeczy
błahych, a nie dostrzeganie
tego, co jest ważne
7 - baśń Hansa Christiana
Andersena o małej dziewczynce
8 - poczucie izolacji od społeczeństwa,
utrata tożsamości
10 - historyczno-geograficzna kraina na
terenie Belgii, Francji i Holandii
11 - wyrób włókienniczy tworzony z
jednej nitki
14 - najniższa, wewnętrzna część
kadłuba statku
15 - ustrój cielesny człowieka

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - podskakuje, a fajnie ją posiadać, aby się przemieszczać bryka
4 - bezpieczne dla opierzonego malucha, a może być niebezpieczne dla nieopierzonego – gniazdo
7 - posiada niewielki statek do ucierania – makutra
10 - świecące naczynie - lampka
11 - gdy drużyna z Opola króluje, a budynek brzydko wygląda
– odrapany
12 - często piękne na morzu lub jeziorze, a potrafią przyprawić
o ból głowy – zatoki
13 - śniadaniowa potrawa w każdym kwiatku – płatki
15 - w Norwegii i w środku marki samochodu – fiord
Pionowo:
1 - czerwona, słodka, posiada rybę – malina
2 - normalna bywa dla wielu koniecznością , poselska bywa dla
wielu marzeniem – dieta
5 - miasto spod ziemi – Zakopane
6 - w rogu ciemna - tabaka
8 - u ciemniaka najwyżej czwarta – klepka
9 - liczbozwierzę do podtrzymywania – stojak
13 - owad, który zszedł na psy - pchła
14 - owoc z kurzym wezwaniem - kokos

StreFa roZrYWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

20:00
POLSAT

finał wspinaczki
kobiet w piątek
od 9:30 do 14:20

6 - 12 sierpnia 2021
Poniedziałek

POLSAT

00:30

Shrek Trzeci

TVP2

ﬁlm animowany, USA, 2007

U Pana Boga za piecem

20:05

Ant-Man

POLSAT

Hank Pym odchodzi z organizacji T.A.R.C.Z.A.
po tym, jak odkrywa, że jej członkowie
zamierzają wykorzystywać stworzoną przez
niego technologię. Opiera się ona na subatomowych cząsteczkach i pozwala człowiekowi
zmienić rozmiar. Mężczyzna uważa swoje odkrycie za niebezpieczne. Postanawia dobrze
je ukryć. Mija kilkadziesiąt lat. Córka, Hope
van Dyne (Evangeline Lilly), i protegowany
Darren Cross (Corey Stoll) zmuszają Hanka do
ustąpienia ze stanowiska we własnej ﬁrmie,
Pym Technologies.

21:40
TVP1

Droga do szczęścia
dramat obyczajowy, Wielka Brytania, USA, 2008

Młodzi małżonkowie, April (Kate Winslet)
i Frank (Leonardo DiCaprio) Wheelerowie,
mieszkają w domu na przedmieściach
Connecticut. Mają dwoje dzieci, nie narzekają
na brak pieniędzy, ale nie są szczęśliwi. April
wydaje się znudzona prowadzeniem domu,
tęskni za aktorstwem, z którego zrezygnowała
po ślubie. Z kolei jej mąż nie znosi swojej
nudnej, monotonnej pracy. Sfrustrowani
małżonkowie ciągle się kłócą. Gdy staje się
jasne, że ich związek nie przetrwa, April
proponuje rewolucyjne rozwiązanie.

Marusia przekracza granicę z Polską autobusem, którym podróżują drobni handlarze.
W lesie pasażerowie zostają napadnięci przez
pobierających haracz bandytów dowodzonych
przez Gruzina. Większość poszkodowanych
nie chce zawiadamiać o zajściu policji. Tylko
Marusia składa skargę i jako jedyny świadek
przestępstwa zostaje zatrzymana w spokojnym
przygranicznym miasteczku Królowym Moście.
Miejscowy proboszcz, który bacznym okiem
dogląda wszelkich spraw w okolicy, umieszcza
odważną dziewczynę w domu organisty Witka.

Wtorek

ﬁlm sf, USA, 2015

Niedziela

WIESZ CO | NR 31/3.8.2021 r.

komedia, Polska, 1998

Shrek i Fiona wiodą spokojne życie na swoim
bagnisku. Tymczasem król Zasiedmiogórogrodu, Harold, poważnie zapada na zdrowiu.
Przeczuwając rychłą śmierć, na swego następcę
wyznacza zięcia. Skromny i nieobyty w dworskiej etykiecie ogr nie zamierza przyjmować
odpowiedzialnej funkcji władcy. Postanawia
jednak znaleźć idealnego dziedzica tronu.
Wybornym kandydatem wydaje się zbuntowany
kuzyn Fiony, książę Artie. Shrek z pomocą osła
i Kota w Butach, wyrusza do odległego Worcestershire.

Olimpiada
w Tokio

20:05

Sobota

Środa

23:30

Anioły i demony

TVP2

thriller, USA, 2009

Profesor Uniwersytetu Harvarda, światowej
sławy historyk i badacz symboli - Robert
Langdon (Tom Hanks), otrzymuje zadanie
zidentyﬁkowania zagadkowego wzoru
wypalonego na ciele zamordowanego
w szwajcarskim laboratorium ﬁzyka. Okazuje
się, że za zbrodnię odpowiedzialne jest
bractwo iluminatów - potężna organizacja
od wieków walcząca z Kościołem katolickim,
która za wszelką cenę chce zniszczyć Watykan. Co więcej - w tym samym czasie umiera
Ojciec Święty.

Czwartek

Sierpniowy weekend

21:10
POLSAT

ﬁlm obyczajowy, Niemcy, 2019

Katja jest szczęśliwą żoną Thomasa, wiodą
zgodne życie. Dotychczas w ich małżeństwie nie było żadnego kryzysu. Mają udaną
córkę, która właśnie opuściła rodzinny
dom i wyjechała do cellege’u. Katja uczy
matematyki i muzyki w miejscowej szkole
podstawowej. Ale pewne przypadkowe
spotkanie wywróci jej cały poukładany
świat do góry nogami. Kiedy jej mąż
wyjeżdża na weekend Katja poznaje przystojnego dziennikarza, który podróżuje po
Niemczech z plecakiem.

Dlaczego nie
komedia romantyczna, Polska, 2007

Małgosia (Anna Cieślak) marzy o pracy
w agencji reklamowej. Cierpliwie wysyła do
kolejnych ﬁrm swoje CV. Aby zdobyć pieniądze
na utrzymanie, nim dostanie upragnioną
posadę, Małgosia, jak jej chłopak Piotr
(Antoni Pawlicki), rozwozi pizzę. Dostarczając
zamówienie do jednej z agencji, dziewczyna
przy okazji próbuje się dowiedzieć o losy
swojego podania. Od przystojnego mężczyzny
imieniem Dawid (Tomasz Kot), którego wzięła
za prezesa ﬁrmy, stara dowiedzieć, jakie ma
szanse zatrudnienia.

piątek

6 sierpnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:00 IO Tokio 2020 - piłka
nożna K - Finał
05:55 IO Tokio 2020 - studio
07:00 IO Tokio 2020
- boks, chód 20km K,
prod. Wielka Brytania
08:30 IO Tokio 2020 - kolarstwo
torowe, wspinaczka
sportowa, chód K, lekkoatletyka, prod. Wielka
Brytania, 2021
13:00 IO Tokio 2020 - studio
13:15 IO Tokio 2020 - lekkoatletyka, prod. Wielka
Brytania, 2021
16:05 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Dzikie pszczoły - serial,
prod. Grecja, 2019
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Anna Dymna
- spotkajmy się
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2014
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:05 Droga na Podium

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Shrek Trzeci
Shrek wiedzie spokojne
i szczęśliwe życie u boku
Fiony. Tymczasem król
Zasiedmiogórogrodu,
Harold, przeczuwając
zbliżającą się śmierć,
zamierza przekazać mu
królewskie obowiązki.

07:30 Teledyski
08:40 Kuchnia Polskich Żydów
- magazyn kulinarny
09:20 Umberto D. - dramat
11:00 Dom nad rozlewiskiem
- serial obyczajowy TVP
12:55 Urodzeni artyści - cykl
reportaży
13:30 Japonia z góry
- serial dokumentalny,
prod. Francja, 2018
14:35 Rok 2020
15:00 Casting
15:35 Przypadek
dla początkującego
kata - ﬁlm fabularny,
prod. Czechosłowacja,
1970, reż. Pavel Juracek,
wyk. Pavel Landovsky,
Pavel Bosek, Slavka Budinova, Radovan Lukavsky,
Natasa Gollova
17:30 Scena muzyczna
18:30 Informacje
kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Litewski przekręt
22:00 Skaza

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

20:35 Królowa
i konkwistador
- serial, prod. Kolumbia,
2020
21:30 Olimpijski Wieczór
- magazyn sportowy
22:10 Do utraty sił
- dramat, prod. USA,
2015, reż. Antoine Fuqua,
wyk. Jake Gyllenhaal,
Rachel McAdams, Forest
Whitaker, Clare Foley,
Naomie Harris
00:25 Serial fabularny
01:15 Serial fabularny
02:05 IO Tokio 2020
- studio
02:25 IO Tokio 2020
- kajakarstwo sprint
- 1/2F i Finał, prod. Wielka
Brytania, 2021
05:45 Zakończenie

17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Augustów
22:35 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:40 Anything goes.
Ale jazda!
00:40 Lato w Wietnamie
- serial, prod. Niemcy
02:20 Człowiek ze złotym
pistoletem
- ﬁlm sensacyjny
04:35 Pięć minut przed
gwizdkiem - ﬁlm TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Szybcy i wściekli V
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2011, reż. Justin Lin,
wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jordana Brewster,
Tyrese Gibson,
Chris ‘Ludacris’ Bridges
23:00 W jak wendeta
- ﬁlm 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
01:45 Player na fali
01:55 Kuba Wojewódzki
02:55 Uwaga! - magazyn
03:15 Noc magii
04:40 Kto was tak urządził

22:00 World War Z
Pewnego zwyczajnego
dnia, podczas spokojnej
jazdy samochodem,
Gerry Lane i jego rodzina
wpadają w olbrzymi
korek. Lane, były śledczy
ONZ szybko wyczuwa, że
to z czym mają do czynienia nie jest zwykłą uliczną
blokadą. Na niebie słychać
policyjne śmigłowce, po
ulicach krążą policjanci
na motocyklach, a miasto
pogrąża się w chaosie.
00:40 Mój chłopak się żeni
02:55 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:00 Kabaretowa
Ekstraklasa

20:10 Komediowe lato
- Rozmowy kontrolowane - komedia,
prod. Polska, 1991,
reż. Sylwester Chęciński,
wyk. Stanisław Tym, Irena
Kwiatkowska
22:00 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
23:05 Świat w piosence
- Huragan Katrina
23:50 Informacje kulturalne
00:15 Wielkie piękno
- ﬁlm obyczajowy
02:45 Do widzenia,
do jutra
- ﬁlm prod. Polska, 1960,
reż. Janusz Morgenstern,
wyk. Teresa Tuszyńska
04:20 Berlin Live - Suzanne
Vega - koncert
05:35 Teledysk

00:05 Sherlock Holmes:
Gra cieni
Druga odsłona przygód
genialnego detektywa
Sherlocka Holmesa
i jego przyjaciela dra
Johna Watsona. Tym
razem bohaterowie
są na tropie profesora
Jamesa Moriarty’ego.
02:30 Castle - serial
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
03:25 Rodzinny interes
04:25 Reporterzy.
Z życia wzięte
05:20 Dyżur
- serial dokumentalny

TVN 7
05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani
po uszy - serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Ten moment
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 40 kontra 20
KOMEDIA

21:00 40 lat minęło
- ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. Judd
Apatow, wyk. Judd
Apatow, Paul Rudd,
Leslie Mann, Maude
Apatow, Iris Apatow,
Albert Brooks, John
Lithgow, Megan Fox
23:50 Szczęściarz
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2012,
reż. Scott Hicks,
wyk. Zac Efron, Taylor
Schilling, Blythe Danner,
Riley Thomas Stewart,
Jay R. Ferguson
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość 09:50 Święty 10:20
Fabryka jedzenia 11:20
Detektywi w akcji Detektywi
zmagają się z najdziwniejszymi sprawami, którą
trapią ich nie mniej dziwnych
zleceniodawców.
12:20 Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka
15:30 Hardkorowy lombard
17:00 Septagon 18:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:05 Kult laleczki Chucky. Nica
Pierce, od 4 lat zamknięta
w zakładzie psychiatrycznym dla niepoczytalnych
przestępców, żyje w mylnym
przekonaniu, że zamordowała całą swoją rodzinę.

TV Trwam
11:25 Święty na każdy dzień
11:35 100 cudownych miejsc
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia
Obiecana 13:05 Domek nr 6
13:30 Msza święta14:20
100 cudownych miejsc 14:30
Zrozumieć Antycywilizacje
14:55 Słowo życia 15:00 Modlitwa 15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Siódmy sakrament 16:35
Świat Sportu 16:55 Kartka
z kalendarza 17:00 Regał
Mistrzowie 17:30 Geopolityka 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć...
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:50 IO Tokio 2020 - studio
06:20 IO Tokio 2020 - siatkówka
M - mecz o 3 miejsce, prod.
Wielka Brytania
08:15 IO Tokio 2020 - studio
08:55 IO Tokio 2020 - koszykówka K - 3 miejsce,
prod. Wielka Brytania
10:45 IO Tokio 2020 - studio
11:00 IO Tokio 2020 - piłka
ręczna M - 3 miejsce,
prod. Wielka Brytania
12:25 IO Tokio 2020
- lekkoatletyka, prod.
Wielka Brytania, 2021
14:35 IO Tokio 2020 - siatkówka
M - Finał
16:00 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:25 Stulecie Winnych
- serial TVP
19:15 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Misja Bangladesz
- reportaż
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinny ekspres
- Święty o. Pio - magazyn
11:50 Do widzenia, do jutra
- ﬁlm prod. Polska, 1960,
reż. Janusz Morgenstern,
wyk. Teresa Tuszyńska,
Grażyna Muszyńska,
Barbara Baranowska,
Włodzimierz Bielicki,
Jacek Fedorowicz, Roman
Polański
13:15 Ironman - kronika
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko

05:35 Uwaga!
- magazyn
05:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
08:25 Polowanie na ogród
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:20 MasterChef Junior
14:55 Power Couple
- program rozrywkowy
16:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
17:25 Polowanie
na ogród
17:55 Zaplanuj długie życie
18:00 Weekendowa metamorfoza
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:35 Mulan II
Piękna bohaterka powraca
razem z Muszu, zabawnym
smokiem-strażnikiem, innymi postaciami znanymi
z klasycznej animacji oraz
z nowymi przyjaciółmi,
by przeżywać pasjonujące
przygody. Po uratowaniu
kraju przed najazdem
Hunów, Mulan spotyka nie
lada niespodzianka - jej
ukochany Generał Szang
prosi ją o rękę!
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Wolni od długów
12:40 Bogaty Dom - Biedny
Dom
13:40 Drwale
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń

07:30 Informacje kulturalne
07:50 Szlakiem miejsc
niezwykłych - reportaż
08:05 Bo we mnie jest seks
09:05 Słowobranie - magazyn
09:35 Pathe kontra Gaumont
- ﬁlm dokumentalny
10:40 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku
- serial komediowy TVP
11:25 Tamte lata, tamte dni
- Halina Kunicka
12:00 Statek szaleńców
- melodramat, prod. USA
14:40 Komediowe lato
- Rozmowy kontrolowane
16:20 Zaginione Skarby
- Sztandar Szwoleżerów
- ﬁlm animowany
16:35 Retro kino - Winnetou
w Dolinie Sępów
18:15 Mój czas - felieton
18:25 Co dalej?
19:00 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków - cykl
dokumentalny

06:00 Castle - serial
kryminalny
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.
20:00 Mocne sobotnie kino:
Inferno: Piekielna
walka

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Tajemnica
zawodowa
- serial, Polska
13:30 Czary mary
- ﬁlm rodzinny,
USA, 1993, reż. Stuart
Margolin, wyk. Mary-Kate
Olsen, Ashley
Olsen, Cloris Leachman,
Phil Fondacaro,
Eric McCormack,
Kelly Fox
15:35 Ja, ty i on
- ﬁlm komedia,
USA, 2006, reż. Anthony
Russo, Joe Russo,
wyk. Owen Wilson,
Kate Hudson, Matt Dillon,
Michael Douglas

06:00 Flintstonowie 06:30
Galileo 10:40 Upiorna
rodzinka Młody urzędnik
zostaje delegowany by uporządkować sprawy pewnej
nieruchomości.
13:00 STOP Drogówka
- magazyn prod. Polska
14:00 Policjantki i Policjanci 19:00 Galileo 20:00
Ninja Warrior Polska 21:55
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial kryminalny
prod. Polska
00:00 Wilkołak: Bestia wśród
nas W świetle księżyca
tajemnicze stworzenie
terroryzuje wioskę. Młody
Daniel stara się przekonać
doświadczoną grupę łowców
wilkołaków, aby mógł
uczestniczyć w ich wyprawie
mającej na celu zgładzenie
bestii. Mieszkańcy wioski
atakowani są jeden po drugim. 02:00 Interwencja

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL FABULARYZOWANY

FILM OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

MUSICAL

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Olimpijski Wieczór
- magazyn sportowy
22:10 Hit na sobotę
- Whitney - ﬁlm
dokumentalny,
prod. USA, 2018,
reż. Kevin Macdonald
00:20 Serial fabularny
01:15 IO Tokio 2020
- studio
01:30 IO Tokio 2020
- lekkoatletyka Maraton
M, prod. Wielka
Brytania, 2021
02:35 IO Tokio 2020 - studio
02:55 IO Tokio 2020
- kolarstwo - kolarstwo
torowe, prod. Wielka
Brytania, 2021
06:00 Zakończenie

16:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:55 Smaki świata
po polsku
- magazyn
17:25 Lajk!
17:50 Słowo na niedzielę
- Tromtradacja czyli
i tak wiem lepiej
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Program rozrywkowy
22:25 Hity wszech czasów
23:30 Anything goes.
Ale jazda!
00:30 U Pana Boga za piecem
- komedia
02:20 Kincsem. Miłość
i hazard - przygodowy

20:00 Ciekawy przypadek
Benjamina Buttona
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2008,
reż. David Fincher,
wyk. Brad Pitt, Cate
Blanchett, Julia Ormond,
Elias Koteas, Tilda
Swinton
23:25 Facet z ogłoszenia
- ﬁlm komedia,
USA, 2005, reż. Gary
David Goldberg, wyk. John
Cusack, Elizabeth Perkins,
Christopher Plummer,
Dermot Mulroney
01:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii

20:00 Thor: Mroczny świat
Nadciąga armia Czarnych
Elfów z władcą ciemności
Malekithem na czele,
który pragnie pogrążyć
w mroku całą galaktykę.
Chcąc ocalić Ziemię i
pozostałe Królestwa,
Thor razem z ukochaną,
Jane Foster, wyruszy w
niebezpieczną wyprawę.
22:40 Konwój
Kierujący aresztem
śledczym dyrektor
Nowacki odnajduje
ukrywającego się przed
światem sierżanta
Zawadę.
00:30 Jeździec znikąd
03:40 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy

20:00 Bilet do kina
- Skrzypek na dachu
- musical
23:10 Jane’s Addiction:
Ritual De lo Habitual
- koncert, prod. Wielka
Brytania, 2015
00:45 Mocne Kino - Demon
- dramat, prod. Polska,
Izrael, 2015, reż. Marcin
Wrona, wyk. Itay Tiran,
Agnieszka Żulewska,
Andrzej Grabowski,
Tomasz Schuchardt
02:25 Co dalej? - program
publicystyczny
02:55 Kino nocne - Zabić
Sekala - dramat
05:00 Cuba Libre - ﬁlm
krótkometrażowy
05:30 Teledysk
05:50 Jeszcze więcej kultury

22:00 Krzyżowy ogień
Dwóch płatnych zabójców
dostaje zlecenie zlikwidowania narkotykowego
bossa. Gdy okaże się, że
cel chroniony jest przez
agentów Interpolu,
zawodowcy zawierają sojusz, by wspólnie wykonać
zadanie.
00:00 Cienki Bolek
02:00 Castle - serial
kryminalny
03:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Dyżur - serial

17:55 Evan wszechmogący
- ﬁlm komedia, USA,
2007, reż. Tom Shadyac,
wyk. Steve Carell, Morgan
Freeman, Lauren Graham,
Johnny Simmons, Graham
Phillips, Jimmy Bennett
20:00 Góra Dantego
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 1997, reż. Roger
Donaldson, wyk. Pierce
Brosnan, Linda Hamilton,
Charles Hallahan, Jamie
Renee Smith, Jeremy Foley
22:20 Adwokat diabła
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 1997,
reż. Taylor Hackford
01:25 Zbrodnie, które
wstrząsnęły Ameryką
02:30 Noc magii
- program eoztreyczny

TV Trwam
10:20 Święty na każdy dzień
10:25 Młodzi Światu 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00
Nowenna 13:00 Żeby być
świętym 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc 14:35
Pierwsze życie na ziemi
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Sanktuarium Matki Bożej w Lous
we Francji 17:05 Odbudujmy
Pałac Saski! 17:30 Mocni
Jego mocą 17:55 Poczet
Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 IO Tokio 2020 - studio
06:20 IO Tokio 2020
- siatkówka K - Finał
08:20 IO Tokio 2020
09:05 IO Tokio 2020 - studio
09:25 IO Tokio 2020 - piłka
wodna M - Finał, prod.
Wielka Brytania, 2021
10:45 IO Tokio 2020 - studio
11:00 IO Tokio 2020 - Gimnastyka artystyczna - FINAŁ
drużynowy, prod. Wielka
Brytania, 2021
12:30 IO Tokio 2020 - studio
12:55 IO Tokio 2020 - Ceremonia zamknięcia, prod.
Wielka Brytania, 2021
16:00 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Stulecie Winnych
- serial TVP
19:15 Tour de Pologne
19:25 Sport
19:30 Wiadomości

05:25 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Ironman - kronika
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
- Stanisław Soyka
- cykl dokumentalny
13:00 Dookoła Bałtyku magazyn kulinarny
13:25 Va Banque - teleturniej
13:50 Ironman - kronika
14:00 Familiada - teleturniej

05:55 Uwaga! - magazyn
06:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:15 Nowa Maja w ogrodzie
08:45 Akademia ogrodnika
08:50 Zaplanuj długie życie
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Weekendowa metamorfoza
12:25 Co za tydzień
- magazyn
13:00 Nieoczywiste miejsca
13:40 Hop - ﬁlm komedia, USA,
2011, reż. Tim Hill, wyk.
James Marsden, Russell
Brand, Kaley Cuoco, Hank
Azaria
15:45 Niania i wielkie bum
- ﬁlm rodzinny, USA,
Francja, Wielka Brytania,
2010, reż. Susanna White,
wyk. Ralph Fiennes,
Maggie Gyllenhaal

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:40 Auta 2
McQueen trzy razy
wygrał wyścig Piston
Cup Championship w
Kalifornii. Nadal mieszka
w Chłodnicy Górskiej przy
autostradzie 66, przyjaźni
się ze Złomkiem i pozostałymi autami. Otrzymuje
propozycję udziału w
pierwszym wielkim
światowym Grand Prix,
podczas którego ma zostać
wyłoniony najszybszy
samochód świata. Zawody
odbywają się w Japonii
i kilku krajach Europy.
09:55 Opowieści z Narnii:
Książę Kaspian
13:25 Shrek Trzeci
15:20 Thor: Mroczny świat
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Kabaret na żywo

07:35 16 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘78. Koncert Gwiazd
08:45 Tamte lata, tamte dni
- Halina Kunicka
09:15 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
09:55 Z przytupem - Trojak
- widowisko kameralne
10:15 Animama - Tadek
Niejadek - ﬁlm animowany
10:35 Serialowa nostalgia
- Janosik - serial TVP
11:30 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:05 James Stewart
i Robert Mitchum:
Dwa oblicza Ameryki
- ﬁlm dokumentalny
13:15 Winnetou - Winnetou
w Dolinie Sępów - serial
15:05 „Stworzenie świata”
Haydna
17:00 Mój czas - felieton
17:15 Niedziela z... tajemniczą dziewczyną

06:35 Rodzinny interes
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół z
dzieciństwa Wojtku i
Ryszardzie (Marek Krupski
i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się w
domu dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Pracuje tu niezawodny
duet mechaników: młody
Dawid, który uczy się
fachu przy doświadczonym Bronku.
09:25 Kariera frajera
11:05 Pamiętnik
księżniczki 2
13:30 Najpiękniejsze
baśnie: Świniopas
14:40 Najpiękniejsze
baśnie: Błękitny książę
i wróżka
Lupina
15:55 Latynoski ogier
18:25 Moje skarby

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Szeryf z Firecreek
- ﬁlm western, USA, 1968,
reż. Vincent McEvetty,
wyk. James Stewart, Henry Fonda, Inger Stevens,
Gary Lockwood, Dean
Jagger, Jack Elam
13:30 Kochany urwis II
- ﬁlm komedia, USA, 1991,
reż. Brian Levant, wyk.
John Ritter, Michael Oliver,
Jack Warden, Laraine
Newman, Amy Yasbeck
15:30 Idealny facet - ﬁlm
komedia, USA, 2005, reż.
Mark Rosman, wyk. Hilary
Duﬀ, Heather Locklear,
Chris Noth, Mike O’Malley,
Ben Feldman

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

PROGRAM KULINARNY

FILM AKCJI

WESTERN

FILM AKCJI

KOMEDIA

20:15 Królowa
i konkwistador - serial
21:05 Olimpijski Wieczór
- magazyn sportowy
21:40 Zakochana Jedynka
- Droga do szczęścia
- ﬁlm prod. Wielka
Brytania, USA, 2008
23:45 Whitney - ﬁlm
dokumentalny
01:55 Carol
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
USA, 2015, reż. Todd
Haynes, wyk. Cate
Blanchett, Rooney Mara,
Kyle Chandler
04:00 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP
04:55 Z pamięci
- felieton
05:00 Zakończenie

14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
16:15 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:50 Alternatywy 4
- serial komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sekretne życie kotów
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki
- 2021 Augustów
20:40 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Kielce
00:20 Hity wszech czasów
01:20 Różyczka - dramat

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Player na fali
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:05 Od kołyski
aż po grób
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2003, reż. Andrzej
Bartkowiak
22:10 Gra - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1997, reż. David
Fincher, wyk. Michael
Douglas, Sean Penn,
Deborah Unger, James
Rebhorn, Peter Donat
00:55 Szybcy i wściekli V
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2011, reż. Justin Lin

22:05 Bad Boys II
Aktorzy Martin
Lawrence i Will
Smith, producent
Jerry Bruckheimer
i reżyser Michael Bay
spotykają się ponownie
przy kontynuacji
niezwykle zabawnych
i wypełnionych szybką
akcją przygód dwóch
policjantów z Miami.
01:15 Ant-Man
Zawodowy oszust
za sprawą niezwykłego
kostiumu potraﬁ zmniejszać się do rozmiarów
mrówki, zyskując jednocześnie nadludzką siłę.
03:55 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy

20:00 El Dorado
- western, prod. USA,
1967, reż. Howard Hawks,
wyk. John Wayne, Robert
Mitchum, James Caan
22:10 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:40 Pathe kontra Gaumont
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2016,
reż. Gaelle Royer,
Emmanuelle Nobecourt
23:45 Konopielka
- komedia,
prod. Polska, 1981,
reż. Witold Leszczyński,
wyk. Krzysztof Majchrzak,
Anna Seniuk
01:25 Polska szkoła
animacji - Linie życia
- ﬁlm animowany
01:30 Polska szkoła animacji

20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Protektor
22:00 Brygada ponad
prawem
23:50 Litewski przekręt
01:50 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:25 Dyżur - serial
dokumentalny
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
03:30 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

17:35 Gliniarz
w przedszkolu
- ﬁlm komedia, USA,
1990, reż. Ivan Reitman,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller,
Pamela Reed
20:00 Mroczna dzielnica
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2001, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Steven
Seagal, Isaiah Washington
22:15 Śmiertelna
wyliczanka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Barbet
Schroeder
00:45 Złodziejka
tożsamości
- ﬁlm komedia
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:00
Wyprawa z tatą Rodzice Igora
i Dawida szykują uroczystość
z okazji złotych godów. Igor,
Dawid i ich kuzyn Ondra
postanawiają, że podróż
w rodzinne strony odbędą
w nietypowy sposób.
08:50 K2 11:05 Galileo 13:05
STOP Drogówka - magazyn
prod. Polska 14:05 Gwiazdy
Kabaretu 15:05 Ninja Warrior Polska 17:00 Columbo
19:00 Galileo 20:00 Underworld
2: Ewolucja. 22:25 Wilkołak:
Bestia wśród nas W świetle
księżyca tajemnicze
stworzenie terroryzuje
wioskę. Młody Daniel stara
się przekonać doświadczoną
grupę łowców wilkołaków,
aby mógł uczestniczyć w ich
wyprawie mającej na celu
zgładzenie bestii. 00:10
Ryzykanci 02:10 Połączeni
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:50 Dwunasta
dla dzieci 12:00 Anioł Pański
z Ojcem Świętym Franciszkiem 12:20 Wieś - to też
Polska 13:30 Papież Polak do
Rodaków 14:35 Czterdzieści
nocy 16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 Jerash - starożytne
miasto Jordanii 17:30 Nowa
Ewangelizacja 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza 19:30
Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego Testamentu 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Każde
życie jest cudem 21:00 Apel
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Retrospekcja
21:45 Filmowe życiorysy

28
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program tv

TVP 1

TVP 2

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko - Impotent
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce
- Wydry i ich sekrety
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Życiowe wybory
- telenowela dokumentalna TVP
07:00 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2014
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo - Tour
de Pologne
19:15 Tour de Pologne
- kronika - felieton
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial,
prod. Kolumbia, 2020
22:30 Rolnik szuka żony
- reality show
23:30 Świat bez ﬁkcji
- Białoruś. Początek - ﬁlm
00:35 Zasady
nie obowiązują
02:50 Droga do szczęścia
04:50 Notacje
05:05 Zakończenie

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Augustów
21:15 Cena wolności - serial,
prod. Rosja, 2018
22:25 McMaﬁa - serial
23:35 Letnia szkoła życia
- ﬁlm fabularny
01:30 Warto kochać - serial
02:20 Aquarius - dramat
04:50 Rodzinka.pl - serial

TVN
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
09:00
11:35
11:45
14:55
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10

Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
LAB
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Droga na Podium
- program motoryzacyjny
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
LAB
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy - program
21:30 Gruby i chudszy II:
Rodzina Klumpów
- ﬁlm komedia, USA,
2000, reż. Peter Segal,
wyk. Eddie Murphy, Janet
Jackson, Larry Miller, John
Ales, Richard Gant
23:50 Od kołyski aż po grób
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2003, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li,
Anthony Anderson,
Kelly Hu, Tom Arnold,
Marc Dacascos
02:00 Co za tydzień
02:30 Wewnętrzny wróg
03:30 Uwaga!
- magazyn
03:50 Noc magii
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TV Puls

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 MEGA HIT - Ant-Man
Ant-Man, za sprawą
niezwykłego kostiumu
potraﬁ zmniejszać się
do rozmiarów mrówki,
zyskując jednocześnie
nadludzką siłę.

07:30 Teledyski
08:25 Co dalej? - program
publicystyczny
09:05 Przypadek dla
początkującego kata
- ﬁlm fabularny, prod.
Czechosłowacja, 1970,
reż. Pavel Juracek, wyk.
Pavel Landovsky, Pavel
Bosek, Slavka Budinova,
Radovan Lukavsky, Natasa
Gollova, Eduard Dubsky
11:00 Dom nad rozlewiskiem
- serial obyczajowy TVP
12:50 Urodzeni artyści - Zoﬁa
i Magdalena Forteckie
13:30 Artyści antagoniści:
Leonardo Da Vinci i
Michał Anioł
14:40 Szkoła podstawowa
- ﬁlm obyczajowy
16:30 Chce się żyć - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
2013, reż. Maciej Pieprzyca, wyk. Dawid Ogrodnik,
Kamil Tkacz

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
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 Triumf
sprawiedliwości
21:50 Długi pocałunek
na dobranoc

FILM SENSACYJNY

SERIAL PRZYGODOWY

FILM AKCJI

22:45 W odwecie za śmierć
Bobby to doświadczony
agent Interpolu, któremu
zostaje przydzielone
zadanie w Europie
Wschodniej. Ma rozpracować grupę zajmującą
się nielegalnym handlem
bronią i narkotykami
na Bałkanach.
00:50 Anioły i demony
Robert Langdon, wykładowca na Harvardzie, znawca symboli, zostaje pilnie
wezwany do położonego
koło Genewy centrum
badań jądrowych.
03:40 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

18:30 Serialowa nostalgia
- Detektywi na wakacjach - serial przygodowy
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Długi postój na Park
Avenue - ﬁlm fabularny
21:50 Powidoki - Dmitrij
Szostakowicz
22:20 Więcej niż ﬁkcja
- Bracia Lumiere - ﬁlm
24:00 Kino nocne
- El Dorado
- western
02:20 Anatomia zła - dramat,
prod. Polska, 2015,
reż. Jacek Bromski
04:25 Jak narkotyk - reportaż
05:00 Tamte lata, tamte dni
- Halina Kunicka
05:35 Teledysk

00:05 Akt odwagi
Elitarna jednostka
żołnierzy zostaje wysłana
na tajną misję w celu
odzyskania porwanej
agentki CIA.
02:05 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
03:55 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:20 Szpital
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
SERIAL KRYMINALNY

21:00 Szadź
- serial, Polska
Historia seryjnego
mordercy oraz podążającej
jego tropem komisarz
policji.
23:00 Wiecznie żywy
- ﬁlm horror, USA,
2013, reż. Jonathan
Levine
01:10 Trzy noce z duchami
Dwoje renomowanych
badaczy zjawisk
paranormalnych spędza
72 godziny w najbardziej
nawiedzonych miejscach
w Stanach Zjednoczonych.
02:15 Zbrodnie, które
wstrząsnęły Ameryką
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość 10:30 Święty 11:00
Fabryka jedzenia 11:30
Detektywi w akcji 12:30
Kobra - oddział specjalny
13:30 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Zespoły policyjne prowadzą
różne sprawy kryminalne
począwszy od zabójstw, poprzez napady, a skończywszy
na narkotykach.
21:00 Columbo 23:00 Wzór
00:05 Śmierć na 1000
sposobów 01:25 Pękniesz ze
śmiechu 02:30 Interwencja
02:50 SuperLudzie 03:50
Trans World Sport 2021
04:55 SuperLudzie 05:30
Telezakupy TV Okazje

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości 11:50 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz 13:10 Exodus
Ochoty 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry 14:20 100
cudownych miejsc na świecie
14:30 Próba wiary
15:25 Betafo 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 17:30
Natura obiektywnie 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

10 sierpnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
- telenowela 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
14:50 Kolarstwo
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:35 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:30 Erwin Kruk - Mazur,
ewangelik, poeta
06:55 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:23 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Anioły i demony
Robert, wykładowca
na Harvardzie, znawca
symboli, zostaje pilnie
wezwany do położonego
koło Genewy centrum
badań jądrowych.

07:30 Teledyski
08:20 Powidoki - program
publicystyczny
08:40 Rzecz Polska
- cykl dokumentalny
09:00 Chce się żyć - ﬁlm
obyczajowy
11:00 Dom nad rozlewiskiem
- serial obyczajowy TVP
11:55 Miłość nad
rozlewiskiem - serial
12:50 Urodzeni artyści
13:30 Bracia Lumiere
- ﬁlm dokumentalny
15:10 Żart - dramat, prod.
Czechosłowacja, 1969, reż.
Jaromil Jires, wyk. Josef
Somr, Jana Ditetova, Ludek
Munzar, Evald Schorm
16:40 Do zobaczenia, chłopcy
- ﬁlm fabularny, prod.
Niemcy, Francja, 1987, reż.
Louis Malle, wyk. Philippe
Morier - Genoud, Francois
Berleand, Peter Fitz,
Francine Racette

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
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 13 Dzielnica
21:30 13 dzielnica:
Ultimatum
Władze Paryża decydują
się wysadzić w powietrze
13 dzielnicę zamieszkałą
przez przestępców. Leito
i Damien postanawiają
temu zapobiec.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo
19:15 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
22:25 Rolnik szuka żony
- reality show
23:25 Ocaleni
- reality show
00:30 Don Juan DeMarco
- komediodramat
02:15 Lacombe Lucien
- dramat obyczajowy
04:35 Notacje - cykl
dokumentalny
04:50 Zakończenie

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki
- 2021 Koszalin
21:15 Cena wolności - serial
22:25 McMaﬁa - serial
23:30 Ludzkie historie
- Nocna rodzinka
- ﬁlm dokumentalny
00:45 Anatomia zła
- dramat
02:55 Letnia szkoła życia
- ﬁlm fabularny,
prod. Francja, 2017
04:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:25 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Księgowy
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2016, reż. Gavin
O’Connor, wyk. Ben
Aﬄeck, Anna Kendrick,
J.K. Simmons, Jon
Bernthal, John
Lithgow
00:15 Kuba Wojewódzki
01:20 Uprowadzona
- serial, Francja, USA
02:15 Oszuści
- serial, USA
03:15 Uwaga!
- magazyn
03:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

23:00 Hitman: Agent 47
Agent 47 to wychowany
w laboratorium i stworzony tylko do jednego celu
super zabójca, którego
rozpoznać można po
kodzie kreskowym wytatuowanym na jego karku.
Potraﬁ podszyć się pod
każdego, wkraść wszędzie
i nie odpuści nikomu,
na kogo dostał zlecenie.
Tym razem musi jednak
zmierzyć się władczą
korporacją, która chce
odkryć jego przeszłość
i stworzyć armię zabójców
takich jak on.
01:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy
prod. Polska

18:30 Serialowa nostalgia
- Panna z mokrą głową
- serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Lekkie obyczaje
- Peggy Sue wyszła z
a mąż - ﬁlm fabularny
21:50 Co dalej? - program
publicystyczny
22:30 Dokument w podróży
- Kwiaty w kosmosie
23:30 Długi postój na Park
Avenue
- ﬁlm fabularny
01:25 Wielka Gala Operowa
- Maria Callas w Paryżu
1958 - koncert
03:50 Kino nocne - Dziennik
Obserwatora - ﬁlm
05:05 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury

23:30 Krzyżowy ogień
Dwóch płatnych
zabójców dostaje zlecenie
zlikwidowania narkotykowego bossa.
01:25 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Rodzinny interes
- serial obyczajowy
02:25 Na jedwabnym
szlaku
- serial dokumentalny
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:30 Na jedwabnym szlaku
- serial dokumentalny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:20 Szpital
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
FILM SENSACYJNY

21:00 Cobra
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1986,
reż. George P. Cosmatos,
wyk. Sylvester Stallone,
Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson,
Brian Thompson
22:55 Mroczna dzielnica
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2001,
reż. Andrzej Bartkowiak,
wyk. Steven Seagal,
DMX, Isaiah Washington,
Anthony Anderson,
Michael Jai White,
Bill Duke
01:00 Zbrodnie, które
wstrząsnęły Ameryką
02:05 Druga strona medalu
- talk show
02:40 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom - magazyn
09:00 Pierwsza miłość 10:30
Święty
11:00 Fabryka jedzenia 11:30
Detektywi w akcji 12:30
Kobra - oddział specjalny
13:30 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:05 Kochane
Pieniądze 19:05 Policjantki
i Policjanci 20:05 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Gra tajemnic 23:30
Wzór Agent FBI Don Eppes
pracuje nad szczególnie
trudnymi sprawami. Właśnie
próbuje rozwikłać kolejną,
ale mu się to nie udaje.
Z pomocą przychodzi mu
jego brat Charlie - genialny
matematyk. Wspólnie udaje
im się rozwikłać pierwszą
sprawę. 00:30 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
11:05 Jezus 11:35 Święty na
każdy dzień 11:40 Ma się
rozumieć 11:50 Słowo życia
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:10 Grunt to droga 13:25
Słowo życia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Sanktuarium
- Miasteczko Świętej Rodziny
15:25 Drogą ks. Bosco 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Jestem mamą
16:30 Fryderyk Chopin i jego
muzyka 17:00 100 cudownych miejsc na świecie 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
XX Rajd Katyński 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta 20:00
Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce - Na
ratunek raﬁe koralowej
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
14:50 Kolarstwo
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
07:00 Gra słów. Krzyżówka
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
11:20 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja

05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Czarna owca
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Czarna owca
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Studio przed
Superpucharem Europy
UEFA 2021
20:50 Superpuchar Europy
UEFA 2021 Chelsea
vs Villarreal + Ceremonia

07:30 Teledyski
08:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:05 Do zobaczenia, chłopcy
- ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy, Francja,
1987, reż. Louis Malle,
wyk. Philippe Morier
- Genoud, Francois Berleand, Peter Fitz, Francine
Racette, Francois Negret
11:00 Miłość nad
rozlewiskiem - serial
12:50 Urodzeni artyści
- Beata i Karolina
Legierskie - cykl reportaży
13:30 Kwiaty w kosmosie
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Japonia, 2017,
reż. Ophelie Giomataris
14:40 Moja noc u Maud
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 1969,
reż. Eric Rohmer, wyk.
Jean-Louis Trintignant,
Françoise Fabian

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
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 Pompeje
Gladiator Milo zwany
Celtem traﬁa do Pompejów, gdzie bierze udział
w igrzyskach na cześć
senatora odpowiedzialnego za śmierć jego rodziny.
Tymczasem górujący
nad miastem Wezuwiusz
przebudza się.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo
- Tour de Pologne
19:15 Tour de Pologne
- kronika - felieton
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
22:30 Rolnik szuka żony
23:30 Historia bez tajemnic
- Vukovar, dwa miasta
w jednym
00:35 Valerian i Miasto
Tysiąca Planet
- ﬁlm science ﬁction
02:55 Wojsko - polskie.pl
03:25 Miejsce zbrodni.
Czyściec

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki - 2021
Augustów
21:15 Cena wolności
- serial, prod. Rosja, 2018
22:25 McMaﬁa - serial,
prod. Wielka Brytania,
2018
23:30 Kino relaks
- Sierpniowy weekend
- ﬁlm obyczajowy
01:15 Piesza wędrówka
- cykl dokumentalny,
prod. Francja, 2018
03:20 Pod wspólnym
niebem - serial
04:35 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Hulk - ﬁlm przygodowy,
USA, 2003, reż. Ang Lee,
wyk. Eric Bana, Jennifer
Connelly, Sam Elliott, Josh
Lucas, Nick Nolte, Lou
Ferrigno
00:20 Amok
- ﬁlm sensacyjny,
Polska, 2017, reż. Kasia
Adamik, wyk. Mateusz
Kościukiewicz, Łukasz
Simlat, Zoﬁa Wichłacz,
Zbigniew Stryj, Mirosław
Haniszewski
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii
04:20 Kto was tak urządził

23:30 Hot Shots II
Harley żyje w buddyjskim
klasztorze. Tam odnajduje
go jego dawny dowódca,
płk Walters, który chce
namówić Toppera do wzięcia udziału w akcji odbicia
z rąk Arabów oddziału
ratunkowego, wysłanego
na Bliski Wschód. Oddział
ten miał uwolnić inny
oddział wysłany w celu
odbicia amerykańskich
zakładników.
01:30 Tysiąc słów
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:40 Panna Nikt
- dramat, prod. Polska,
1996, reż. Andrzej
Wajda, wyk. Anna
Wielgucka
18:30 Serialowa nostalgia
- Panna z mokrą głową
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Mistrz i Małgorzata
- serial, prod. Rosja, 2005
21:05 W trzy miesiące
dookoła świata
- Ostatni cesarz - dramat,
prod. Wielka Brytania,
Hongkong, Chiny, 1987,
reż. Bernardo Bertolucci
23:55 Portrety - Ostatni swing
- ﬁlm dokumentalny
01:05 Powidoki - Dmitrij
Szostakowicz
01:30 Lekkie obyczaje

22:00 Ostatni rycerze
Upadły wojownik
staje do walki przeciwko
skorumpowanemu oraz
sadystycznemu władcy,
by pomścić i przywrócić
dobre imię swojego pana.
00:15 Wielki Stach
Nieuczciwy biznesmen,
który ma traﬁć do
więzienia, obawiając się
zwyrodniałych skazańców,
postanawia opanować
wschodnie sztuki walki.
02:20 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:35 Taki jest świat
04:35 Z archiwum policji
- program dokumentalny

TVN 7
05:20 Szpital
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
FILM OBYCZAJOWY

21:00 Podaj dalej
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2000, reż. Mimi
Leder, wyk. Kevin Spacey,
Helen Hunt, Haley Joel
Osment, Jay Mohr, James
Caviezel, Jon Bon Jovi,
Angie Dickinson, David
Ramsey
23:40 Ave, Cezar!
- ﬁlm komedia,
Wielka Brytania,
Japonia, USA, 2016, reż.
Joel Coen, Ethan Coen,
wyk. Josh Brolin, George
Clooney, Alden Ehrenreich,
Ralph Fiennes, Scarlett
Johansson, Tilda Swinton
01:55 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką
03:00 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość 10:30 Święty 11:00
Fabryka jedzenia 11:30
Detektywi w akcji 12:30
Kobra - oddział specjalny
13:30 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Underworld 2: Ewolucja
Dalsze losy Seleny i Michaela
dwojga sprzymierzonych
wojowników, będących
potomkami dwóch ras od
wieków toczących śmiertelną
walkę: wilkołaków i wampirów. 23:20 Wzór 00:20
Śmierć na 1000 sposobów
02:05 Ucho Prezesa - serial
komediowy prod. Polska
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 - Lista przebojów

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 11:00 Ja głuchy
11:25 Jestem mamą 11:40
Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:10 Mama Lima 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Sanktuarium Betharram 15:25
Duszpasterz 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie
16:30 Wyszyński 16:55 Kabwe
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Rykoszetem 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
TVP 1
05:20
06:10
06:55
07:00
07:30
08:00
08:10
08:15
08:40
09:40
10:35
11:25
12:00
12:10
12:30
12:35
12:50
14:00
14:50
15:00
15:15
15:35

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
Dobre historie
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo - serial
Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
Uzdrowisko
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - magazyn
Natura w Jedynce
Elif - serial, prod. Turcja
Kolarstwo
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Kolarstwo - Tour de
Pologne - 4. etap: Tarnów
- Bukowina Tatrzańska
19:15 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:55 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:50 Pogranicze
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2008
01:30 Paradoks - serial
02:25 Defekt - serial
03:30 Sprawa dla reportera

12 sierpnia
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:00 Cafe piosenka
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
07:00 Gra słów. Krzyżówka
07:20 Pytanie na śniadanie
07:50 Pogoda Flesz
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Wolni od długów
21:10 Dlaczego nie
Małgosia kończy studia
w Warszawie. Jej marzeniem jest praca w agencji
reklamowej. Zdobycie
posady nie jest łatwe.

08:25 Wydarzenie aktualne
09:05 Panna Nikt - dramat
11:00 Miłość nad rozlewiskiem - serial
obyczajowy TVP
12:50 Urodzeni artyści
- Gosia i Tomek
Rygalikowie
13:30 Ostatni swing
- ﬁlm dokumentalny
14:40 Oto jest głowa zdrajcy
- dramat historyczny
16:50 Młyn i krzyż
- ﬁlm kostiumowy
18:30 Serialowa nostalgia
- Panna z mokrą głową
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Złota Setka Teatru
Telewizji - Śluby
panieńskie czyli magnetyzm serca - spektakl
teatralny
22:15 Tamte lata, tamte dni
22:50 Czwartkowy klub
ﬁlmowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
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 Straszny ﬁlm 5
Kiedy młode małżeństwo
adoptuje troje dzieci, w ich
domu dochodzi
do dziwnych zdarzeń. Z
pomocą sztabu operatorów kamer odkrywają,
że zostali nawiedzeni
przez demona.
21:50 Stan Helsing

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki
21:15 Cena wolności - serial,
prod. Rosja, 2018
22:25 McMaﬁa - serial
23:35 Szpieg, który mnie
kochał
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania
01:50 2:22 - thriller
03:40 Art Noc - Od wschodu
do zachodu słońca - 50 lat
Skaldów - koncert
04:40 Rodzinka.pl
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Szefowa
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2016,
reż. Ben Falcone,
wyk. Melissa McCarthy,
Kristen Bell, Peter
Dinklage, Ella Anderson,
Kathy Bates
00:35 Totalne remonty
Szelągowskiej
01:40 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:00 Noc magii
- program ezoteryczny
03:25 Kto was tak urządził

23:35 Sprzymierzeni
1942 rok, Afryka Północna.
Max Vatan jest oﬁcerem
wywiadu, który spotyka
na swej drodze działaczkę
francuskiego ruchu oporu,
Marianne Beauséjour. Para
udaje małżeństwo. Ich
zadaniem jest zabicie nazistowskiego ambasadora
stacjonującego w Casablance. Vatan i Beauséjour
spędzają razem kilka dni i
zakochują się w sobie.
02:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

22:55 Czwartkowy
klub ﬁlmowy
- Lotna - dramat
Podczas kampanii
wrześniowej szwadron
kawalerii przygarnia zabłąkanego,
pełnokrwistego konia.
Żądza posiadania białego
rumaka sprowadza na
jego kolejnych właścicieli,
a w ostateczności i cały
oddział, zgubę.
00:35 Berlin Live
- Leftﬁeld
- koncert
01:45 Nocny dokument
- Wewnętrzny ogień
- ﬁlm prod. Francja,
Hiszpania, 2017
02:50 W trzy miesiące
dookoła świata

23:45 Brygada ponad
prawem
Elitarna jednostka francuskiej policji otrzymuje
zadanie powstrzymania
grupy niebezpiecznych
gangsterów.
01:20 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Rodzinny interes
- serial obyczajowy
02:20 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:20 Szpital
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje
- program poradnikowy
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
KOMEDIA

21:00 Evan wszechmogący
- ﬁlm komedia, USA,
2007, reż. Tom Shadyac,
wyk. Steve Carell, Morgan
Freeman, Lauren Graham,
Johnny Simmons, Graham
Phillips, Jimmy Bennett
23:10 Constantine
- ﬁlm horror,
USA, Niemcy, 2005,
reż. Francis Lawrence,
wyk. Rachel Weisz, Shia
LaBeouf, Djimon Hounsou,
Max Baker, Pruitt Taylor
Vince, Tilda Swinton, Peter
StormareKeanu Reeves
01:40 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką
02:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość 10:30 Święty 11:00
Fabryka jedzenia 11:30
Detektywi w akcji 12:30
Kobra - oddział specjalny
13:30 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Gigli
Larry Gigli pracuje dla maﬁi
z Los Angeles. 23:35 Wzór
Agent FBI Don Eppes pracuje
nad szczególnie trudnymi
sprawami. Właśnie próbuje
rozwikłać kolejną, ale mu się
to nie udaje. Z pomocą przychodzi mu jego brat Charlie
- genialny matematyk. 00:40
Śmierć na 1000 sposobów
02:05 Ucho Prezesa 02:25
Disco Polo Life

TV Trwam
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:25 Święty na każdy dzien
13:30 Msza święta 14:20 100
cudownych miejsc na świecie
14:30 Pieśniczki spod Równicy 15:40 Lusaka Bauleni
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Akademia pro-life 17:10
Narodowe Sanktuarium
17:30 Odpowiedzialni za Kościół
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Prymas Stefan Wyszyński
21:00 Apel
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Fot. Dominik Hołda

» Takie obrazki w okręgówce mile
widziane. Czy piłkarski Górnik znów się
„przebiegnie” po rywalach

W oparach bezsilności
Piłkarski Górnik Wałbrzych mozolnie odbudowuje się w ligowych realiach. Po zdominowaniu rozgrywek na poziomie A klasy, w sezonie 2021/22 zagra w rozgrywkach okręgowych.
Ostatnie lata w historii piłkarskiego Górnika są trudne
lub bardzo trudne. Gdy jeszcze
w kampanii 2018/19 biało-niebiescy ponownie znaleźli
się w IV lidze, wydawało się,
że zawędrowali na najodleglejsze dla siebie peryferia.
Przypomniała się przestarzała
edycja kibicowskich szalików
z nośnym hasłem: „Nigdy
więcej w IV lidze”, gdzie „IV”
jest przekreślone. Dziś ten
poziom rozgrywek trudno
kojarzyć jako zły sen. Wspominamy go z rozrzewnieniem,
trochę jako punkt docelowy
dla obecnej ekipy, która po 2
latach wydostała się z A klasy
i przygotowuje się obecnie do
zmagań w lidze okręgowej.
Jeszcze latem 2019 roku
wydawało się, że Górnik
zmierza albo donikąd, albo
w przepaść. To właśnie wte-

dy przegrał w A klasie z Sudetami Dziećmorowice aż
1:7. Złożony z juniorów i
juniorów młodszych zespół
przegrywał fizycznie, brakowało mu doświadczenia i
ogłady. Ostatecznie 7. miejsce na mecie sezonu 2019/20
nikogo nie mogło wprawić w
zachwyt. Zakończony nie tak
dawno sezon 2020/21 to już
zupełnie inna historia. Górnik
był jak sportowy samochód
w wyścigu z kolarzami czy
wrotkarzami. Nie dał szans,
odjechał konkurencji. 27 meczów, komplet zwycięstw,
81 zdobytych punktów. Nad
drugim w tabeli MKS-em
Szczawno-Zdrój wałbrzyszanie mieli przewagę aż
17 „oczek”. Zdarzało się, że
ekipa Marcina Domagały
miażdżyła rywali w mało
humanitarnym stylu. W

prestiżowych dla kibiców
derbach z Zagłębiem Wałbrzych zwyciężała 7:0 oraz
11:1. Popis bezbronności w
starciu z rozpędzonym na
autostradzie do „okręgówki”
Górnikiem zaprezentowały
Orzeł Witoszów i KS Walim.
Ci pierwsi przegrali 0:18, ci
drudzy 0:15.
Kroku drużynie ze stadionu
przy ul. Ratuszowej próbowali
dotrzymać wspomniani piłkarze ze Szczawna-Zdroju, a także trzeci w stawce Herbapol
Stanowice oraz czwarty Górnik Nowe Miasto Wałbrzych.
Zespół z uzdrowiska był najbliżej sprawienia niespodzianki,
przegrał jedno ze starć 3:4.
Herbapol ulegał 0:3 i 1:3, a
zawodnicy z Nowego Miasta
1:3 oraz 0:4. O dominacji
wałbrzyskiego Górnika niech
świadczy bilans bramek w 27

meczach – 187 zdobytych,
ledwie 12 straconych.
Kapitalne wyniki w A klasie nie byłyby możliwe bez
wzmocnień kadrowych. Już
na początku sezonu do Górnika powrócili z trzecioligowej
Polonii-Stali Sławomir Orzech
oraz Damian Chajewski. Obok
tego pierwszego, filarem w
defensywie młodej drużyny
był… jej weteran, 38-letni
Marcin Smoczyk, także ograny
w III lidze. W trudnym momencie Górnika nie opuścił
również Mateusz Sobiesierski.
24-letni pomocnik wchodził
do pierwszej drużyny jako
trzecioligowiec, ale doskonale
też pamięta dotkliwą porażkę
z Sudetami Dziećmorowice. Teraz, jako kapitan biało-niebieskich, przeprowadził
kolegów przez A-klasową
„kopaninę” suchą stopą.

Wspomniani wyżej piłkarze
to jak na warunki piłki regionalnej dość głośne nazwiska.
Co zatem powiedzieć o Michale Bartkowiaku? Rówieśnik
Sobiesierskiego znowu jest
oglądany w biało-niebieskim
trykocie. Pomimo młodego
wieku, filigranowy pomocnik
przeszedł w futbolu wiele.
Liczbą odniesionych przez
niego urazów i kontuzji można by „obdarować” kilku zawodników. To właśnie seria
problemów zdrowotnych nie
pozwoliła mu rozwinąć skrzydeł w ekstraklasie, gdzie – w
barwach Śląska Wrocław –
rozegrał 12 meczów, strzelił
jednego gola. Pokiereszowany
odbudowywał się w pierwszoligowej Miedzi Legnica,
później znowu uwierzyli w
niego w stolicy Dolnego Śląska. Kolejne problemy spra-

wiły, że w piłkę nie gra już
zawodowo, stara się pomóc
Górnikowi wchodząc z ławki.
Sezon 2020/21 na drugim
miejscu w lidze okręgowej
zakończył Granit Roztoka,
co zaowocowało promocją
do czwartej ligi. Piszę o tym
nieprzypadkowo, bo ten sam
Granit w sierpniu ubiegłego
roku walczył z A-klasowym
wtedy Górnikiem w pierwszej
rundzie okręgowego Pucharu
Polski. Wynik? 7:2 dla wałbrzyszan. To tylko pokazuje,
że najsłynniejszy klub z naszego regionu prawdopodobnie
znowu pozostawi rywali w
oparach bezsilności. Możemy
śmiało założyć, że Górnicy
będą niczym sprinterzy w
ligowym wyścigu. Przeciwnicy co najwyżej odpowiedzą
truchtem lub przebieżką.
Dominik Hołda

31

Sport

WIESZ CO | NR 31/3.8.2021 r.

Fot. użyczone (Archiwum Jerzego Mazura)

» Wyścig górski MP (1989 rok) wygrany przez Jerzego Mazura w kl. markowej F 126

Maszyny z wojskowego
demobilu po Niemcach
Sporty motorowe to bardzo pojemne pojęcie. Chyba każdy zna takie
nazwiska jak Robert Kubica, czy Krzysztof Hołowicz. Wielu pewnie też
kojarzy „naszego” Jerzego Mazura. Musimy jednak przyznać, że jakichś
wielkich osiągnięć wałbrzyszanie nie zapisali na swoim koncie jeżdżąc
po torach wyścigowych czy w rajdach samochodowych. Ale to nie oznacza, że nie było żadnych sukcesów.
Jak to zwykle w tekście z inklinacjami historycznymi, musimy wrócić do przeszłości. No
nie ma innego wyjścia. Ciekawi nas, czy wiecie, jaki klub
był pierwszy w powojennym
mieście nad Pełcznicą? Otóż
Wałbrzyski Klub Motocyklowy utworzony przy lokalnym
oddziale Związku Zawodowego Transportowców. Zaczął
działać już w czerwcu 1946
roku. Warte podkreślenia jest
to, że kierownikiem został
wojskowy kpt. Jan Lenartowicz, a prezesem mianowano Jana Aschnyta. W klubie
działali też Grzegorz Grzyb,
Józef Ruszkowski i Mieczysław
Stajer. W tym samym roku

sekcję motorową utworzono
także w Górniku-Zamek, przy
Dolnośląskim Zjednoczeniu
Przemysłu Węglowego.
Dobra, powiecie kluby klubami, ale na czym jeżdżono.
I tu pojawia się problem, bo
ówczesny park maszynowy
obu organizacji stanowiły
maszyny, najczęściej z demobilu wojskowego, przejęte po
Niemcach. Wygrzebaliśmy
gdzieś informację, że zawodnicy mieli do dyspozycji 30
motocykli i 2 samochody,
które nie dość, że nie nadawały się, żeby uprawiać na
nich sport, to jeszcze służyły
do szkolenia przyszłych kierowców.

Z czasem największą sekcją motorową w Wałbrzychu
stał się Kolejarz, w którym
zapisanych było blisko 30 kierowców. Nie, nie rajdowych,
jakbyśmy dziś powiedzieli,
ale po prostu… kierowców.
Jednym z ważniejszych działaczy był Bolesław Błaszczyk.
Sekcja organizowała pokazy
na ulicach jazdy sprawnościowej nie tylko motocyklami,
ale również samochodami.
To właśnie „kolejarze” razem z kolegami z Górnika,
w pierwszych powojennych
latach byli inicjatorami wyścigów na stadionie na Nowym
Mieście. Potocznie zwano je
„Na 5 okrążeń”. Chyba nie

musimy tłumaczyć dlaczego.
Ścigali się amatorzy na swoich
maszynach o pojemności 130
ccm, 250 ccm i powyżej 250
ccm. Jak widać, już wtedy
umiejętnie dzielono motocykle na poszczególne klasy.
Najlepszymi zawodnikami
w kolejarskiej sekcji motorowej byli: Pilsa, Tarnowski,
Rembiałowski, Padukiewicz,
Ratajczak, Głogowski, Lacher
oraz bracia Kałuża.
Na przełomie lat 50. i 60.
najlepszym motocyklistą w
mieście był bez wątpienia Bogdan Kowalewski z…, a jakże,
Kolejarza, który zdążył wystąpić kilkukrotnie w organizowanych na Wzgórzu Gedymina

śniej, bo już po kilku latach od
jej powstania. Dodajmy, że
najlepszymi zawodnikami Górnika byli Stefan Szytzer, który
kilkukrotnie zdobył mistrzostwo Wałbrzycha w klasie 125
ccm, a także Stanisław Dębski,
Feliks Krupski, Jerzy Polak,
Józef Wilk, a także Stanisław
Wytrykusz. Ten ostatni gdy
został ściągnięty do Warszawy
przez działaczy motocrossowej
sekcji Legii, błyskawicznie zaczął reprezentować Polskę na
międzynarodowych imprezach
motocyklowych.
W latach 70. najbardziej
rozpoznawalnym zawodnikiem pochodzącym z Wałbrzycha był Jerzy Mazur. Z
powodzeniem brał udział w
Rajdowych Samochodowych
Mistrzostwach Polski. W 1975
roku zajął trzecie miejsce w
Rajdzie Polski, a rok później
był drugi, jadąc Trabantem.
W latach1977-1980 Mazur
startował w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach
Polski (wyścigi płaskie i górskie), zdobywając dwukrotnie
wicemistrzostwo Polski w kl.
markowej F 126, która liczyła
do 130 zgłoszonych zawodników. Pamiętajmy, że po kwalifikacjach do wyścigu finałowego wchodziło 36 najlepszych
zawodników. Mazur wygrał
wyścig z ostatniego 36 pola
na torze w Poznaniu, co było
ewenementem w wyścigach w
tak licznej klasie. Dodajmy, że
w latach 1981-1987 wałbrzyszanin również brał udział w
WSMP, otrzymując też powołanie do kadry narodowej. Za
tydzień ciąg dalszy opowieści
o sportach motorowych
Tomasz Piasecki

zawodach motocrossu.
Uczestnicy ścigali
się na specjalnie wyznaczonym w
terenie ponad półtorakilometrowym
torze.
W Kolejar zu
sekcja
motorowa
przetrwała
do końca lat
70. W Górniku
z motoryzacją po- » W latach 70. najbardziej rozpoznawalnym
żegnano się zde- kierowcą rajdowym pochodzącym z
cydowanie wcze- Wałbrzycha był Jerzy Mazur
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