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Czy wiesz, że…

Na początku pracowało tam około 10 osób,
miesięcznie wypiekano 30 ton wafli. W
późniejszych latach zakład rozbudował się i
zajął także lokal przy ulicy 1 Maja, w którym
kiedyś działała prestiżowa piekarnia Pätzold.
Waflarnia rozszerzyła swój asortyment o „ciepłe lody” i rodzynki w czekoladzie. Istniała do
lat 90. XX wieku.

T y l ko u n a s 3 2 s t r o n y !
Jak tu nas nie lubić?
Po prostu jest to niemożliwe. Przekonują nas o tym kolejni
nowi czytelnicy, którzy dotąd jakimś cudem nie wiedzieli o
naszym istnieniu. Gdy jednak tylko dorwali pierwszy numer
WieszCo, od razu stali się naszymi stałymi fanami. O czym
oczywiście nas informują, pisząc ciepłe maile i chwalą za
odwagę oraz oryginalność.
Nie, nie jesteśmy zakochanymi
w sobie megalomanami, ale pochwały spływające z wielu miejsc
utwierdzają nas w tym, że robimy
naprawdę dobrą robotę. Dziękujemy
wszystkim za wyrazy sympatii, ale
jesteśmy wdzięczni również tym,

którzy nas konstruktywnie krytykują.
I mówią, co powinniśmy poprawić.
Wszystkie głosy bierzemy sobie do
serca i robimy dosłownie wszystko,
żeby zadowolić jak największą rzeszę
czytelników. Bo obiektywna, rzetelna i
nietuzinkowa gazeta lokalna to dobro

nas wszystkich. Tak przynajmniej nam
się wydaje.
Wiecie, że macie duży udział w
tworzeniu WieszCo. Część tematów
to sygnały właśnie od czytelników.
Dziękujemy, że decydujecie się tworzyć
lokalny tygodnik wspólnie z nami. Dla-

tego nieprzerwanie namawiamy was
do pisania maili. Informujcie w nich o
ciekawych ludziach, wartych uwagi inicjatywach, niezwykłych wydarzeniach.
Na wiadomości czekamy pod adresem
poczty mailowej: redakcja@wieszco.pl.
Dziś znów was zaskakujemy, oddając do rąk nowy numer w objętości
32 stron. Pokażcie nam drugą taką
gazetę, która idąc pod prąd wydaje
każdy kolejny numer w takiej objętości, a do tego w nakładzie 10000
sztuk! WieszCo w wersji papierowej
znajdziecie w blisko 400 punktach
kolportażu na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Możecie nas też czytać
online ściągając najnowsze wydanie
tygodnika ze strony www.wieszco.pl.
Tam też dokładamy każdy archiwalny
numer. Ściągajcie i czytajcie.
Redakcja
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Fot. użyczone (Trybuna Wałbrzyska 1975, nr 43)

W Wałbrzychu produkowano smaczne
wafle? W Sobięcinie przy ulicy św. Józefa, w
miejscu gdzie dawniej była łaźnia miejska,
wałbrzyska spółdzielnia cukiernicza „Jedność”
postanowiła otworzyć waflarnię.
Był to mały, ale na tamte czasy nowoczesny zakład, który produkcję rozpoczął w
pierwszym kwartale 1961 roku. Maszyny
produkcyjne zakupione zostały w Niemczech.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Dorośli mogą nie kojarzyć Ireny Raszki, choć kto wie… Ale dzieci pewnie ją uwielbiają. Prawie jak Brzechwę albo innego Ezopa.
Może trochę przesadziliśmy z tymi porównaniami, ale wałbrzyszanka podobnie jak mistrzowie krótkich form dla najmłodszych,
również pisze bajki. Do tego pięknie ilustrowane przez szwagierkę i... dzieci biorące udział w konkursach. Po prostu niesamowite!
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

Irena Raszka urodziła się
w Wałbrzychu i mieszka
na Starym Zdroju, ale nie
od zawsze pisała. Zaczęło
się około 6 lat temu. Zupełnym przypadkiem wpadła na pomysł, aby napisać
swój pierwszy wiersz. Trochę
z nudów, a trochę, żeby
się sprawdzić. Nie był to
jednak utwór spisany na
kartce papieru, ale wersja
esemesowa. – Wiadomość
tekstową wysyłałam na telefony komórkowe do swoich znajomych. Otrzymałam
dużo pochlebnych recenzji
i tak właściwie zaczęła się
moja przygoda z pisaniem –

» Irena Raszka czyta swoje bajki dzieciom

mówi wałbrzyszanka. Skoro
wielu spodobało się to, co
stworzyła, nie było wyjścia.
Postanowiła, że będzie to
robiła dalej. I tak napisała
już ponad 3 tysiące wierszy.
Robi wrażenie!
Swoje bajki przeważnie
czyta dzieciom w bibliotekach, szkołach, przedszkolach zarówno w Wałbrzychu,
jak i w innych miastach.
Uczestniczy w spotkaniach
z dorosłymi oraz seniorami
prezentując im swoją poezję,
np. tę erotyczną. Tak, tak.
Irena Raszka samodzielnie
wykonała trzy książki z poezją erotyczną: „Tylko Ty o
tym wiesz”, „Tak dużo, a
tak niewiele”, „Gdy miłość
nadchodzi”. Nie zrobiła tego
żadna drukarnia, tylko pisarka sama w domu siedziała
i kleiła książki. Nieprawdopodobne. Ponadto własnoręcznie wykonała tomik z
zaproszeniem do skosztowania napoju bogów, czyli
„Tydzień z kawą”.
W styczniu 2018 roku poetka otrzymała jednorazowe
stypendium od prezydenta
Wałbrzycha przyznawane osobom zajmującym się
twórczością artystyczną i
upowszechnianiem kultury.
To w połączeniu ze wsparciem bezinteresownych osób
pozwoliło jej wydać pierw-

szą książkę z bajkami „Baje,
bajki, rymowanki”. W 2019
roku wraz z Multimedialną
Filią Biblioteczną w Wałbrzychu zorganizowała dwa
konkursy, literacki oraz plastyczny do swoich utworów.
Niektóre nagrodzone prace
dzieci stały się ilustracjami
do bajek w kolejnym wydanym tomie „Kropkowanki –
rymowanki” wydanym przed
rokiem. – Do pisania bajek
inspirują mnie dzieci, które
z wielkim zainteresowaniem
ich słuchają. Moim celem
jest zainteresowanie dzieci
i młodzieży czytelnictwem,

a także nakłonienie ich do
spróbowania swoich sił w
pisarstwie – tłumaczy bajkopisarka, jak o sobie mówi.
W trudnym czasie pandemii
udało jej się zorganizować
cztery konkursy dla dzieci na
Facebooku.
Nie odpoczywa, dalej tworzy. Przygotowuje kolejne
bajki do wydania trzeciej
książki. Będzie ilustrowana
malunkami dzieci i obrazkami
szwagierki. Jak zawsze. I już
nie może doczekać się na
kolejne spotkania z najmłodszymi.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Fot. użyczone (Archiwum Ireny Raszki)

Ja, bajkopisarka
Pisarka nie tylko tworzy bajki, ale również poezję dla dorosłych, w tym erotyki. Tu was
mamy, pewnie już wygodnie
rozsiedliście się w fotelach.
Nie, nie będziemy publikować
fragmentów jej twórczości.
Wiersze Irena Raszka pisze
prostym, zrozumiałym dla
wszystkich językiem. Zawsze
zawierają morał, który pozwala czytelnikowi na chwilę
refleksji. Co więcej, książki
są przepięknie ilustrowane
przez Marię Raszkę, szwagierkę naszej bohaterki, ale
nie tylko. Znajdziemy w nich
także rysunki wykonane przez
uczestników konkursów.
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Prace jeszcze potrwają
Węzeł Reja z najbardziej zaawansowanym technologicznie odcinkiem jest od pewnego czasu
częściowo przejezdny. Kierowcy mogą zatem z
bliska przyjrzeć się konstrukcji, na którą zużyto
1215 m3 betonu o łącznej masie 2916 ton.

lewały strukturę całą dobę.
Wykonawca zrobił swoje.
Teraz przyszła pora na za-

pr zebudowę istniejącego
odcinka drogi krajowej DK35
(ul. Kolejowa), przebudowę
drogi powiatowej DP 3403D
(ul. Chrobrego), przebudowę
drogi powiatowej DP 3402D
(ul. Wysockiego) i skrzyżowania, pr zebudowę dróg
gminnych i lokalnych (ul. Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej).
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Betonowanie mostu będziemy zapewne pamiętać
długo. 152 betonowozy za-

kończenie prac nad inwestycją w omawianym odcinku.
Sama sekcja II odcinka B
o długości kilometra i 110
metrów została wykonana
w zaledwie 50 procentach.
Zakres prac, jakie zostały
do pokonania, przewiduje,
że całość gotowa powinna
być do pół roku. Budowa
węzła Reja obejmuje: budowę wiaduktu kolejowego,
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Spieszmy się powoli
Kiedyś wszystko było prostsze. Żyło się wolniej. O internecie nikt nie słyszał, w TV było kilka kanałów, później raczkowała satelita, za nią nawiedziła nas kablówka, a głównym źródłem informacji była telegazeta. Dziś
podkręciliśmy tempo. Czy już daliśmy się zwariować?

Pamiętam z dzieciństwa stary telewizor marki Neptun. Bez pilota,
kanały należało zmieniać przez „wycieczkę” pod sam ekran. Tam czekało
kilka przycisków, w tym włącznik.
Rozświetlający się kineskop niemal
wybuchał w oczach. A waga? Uff…
Neptun ważył tyle, co dzisiejszy komplet mebli salonowych z Ikei. Mój
odbiornik oferował kilka kanałów,
oczywiście jedynie w przypadku, gdy
sterowana ręcznie dachowa antena
łapała sygnał. Po Neptunie były bajki
na Cartoon Network, ale jedynie w języku angielskim, oczywiście z satelity.
W połowie lat 90. niełatwo oglądało się nie tylko kreskówki, ale i

sport. Dziennikarz Marek Tronina
był na Igrzyskach Olimpijskich w
Atlancie w 1996 roku. Jedną z medalowych walk Polaków komentował nieco „na partyzanta”. Wraz z
operatorem wszedł do hali, usiadł
na trybunach dla kibiców, podłączył
mikrofon do kamery i na szybko relacjonował wydarzenie. Później wysłał
kasetę z nagraniem do Warszawy,
by widzowie TVP, ze sporym opóźnieniem, mogli przeżywać emocje
ze zdobytego olimpijskiego krążka.
Minęło 25 lat. Świat przyspieszył,
wrzucił wyższy bieg. Pęd zastąpił
wolny, posuwisty krok. Odbiór analogowy przeszedł w przekaz cyfrowy,

szlifowany przez 4K i 5K. A doba
wciąż stoi w miejscu i ma ledwie 24
godziny. To strasznie mało, by przyjąć
falę informacji z mediów społecznościowych lub by obejrzeć wszystkie
programy z kanałów tematycznych.
Doba pozostała sztywna, choć usilnie
staramy się ją rozciągać jak gumę.
Dzisiejszy świat telewizji daje
oczywiście więcej możliwości niż
te kilka kanałów „łapanych” przez
Neptuna. Możemy oglądać więcej,
dłużej, to, co chcemy, a nie to, co
nam narzucają dwie stacje na krzyż.
Te możliwości są właściwie nieograniczone. No, prawie nieograniczone.
Na usta nasuwa się cytat ze ś.p. Ja-

nusza Wójcika, legendarnego trenera
piłkarskiego: „Kasa, misiu, kasa”.
Nawet jeżeli rozciągniemy już tę
dobę jak tylko się da, to dodatkowo
musimy sięgnąć głęboko do kieszeni.
Filmy i seriale możemy oglądać z
kablówki, a gdy mamy dosyć reklam
i przestarzałych produkcji, to sięgamy
do sieci lub po jedną z platform. Do
wyboru, do koloru. Jest ta z plusikiem,
jest ta ze słoneczkiem, są amerykańskie Netflix i HBO Go. Płacimy, wpadamy w sieć i dajemy się zwariować. Bo
twój ulubiony serial leci akurat gdzie
indziej niż ten, który ogląda żona.
Ze sportem też jest tak, że aż się
człowiek musi po głowie podrapać,

Fot. (red)
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co wybrać. Prawa do najlepszych
lig piłkarskich zostały rozrzucone
po kilku dostawcach usług, tak zamaszyście jak ziarna wokół kurnika.
Lokalny patriotyzm (i nutka sadomasochizmu) każą wybrać ligę polską w
platformie z plusem w logo. Chcesz
popatrzeć na Lewandowskiego w
Niemczech? Musisz wykupić nową
skandynawską usługę, która weszła
nad Wisłę na początku sierpnia. To
telewizja nowej generacji, mocno
oparta na internecie, która rozpycha
się między gigantami i za rok przejmie ligę angielską. Lubisz europejski
futbol na najwyższym poziomie? Liga
Mistrzów do obejrzenia w szerokim
zakresie będzie na platformie ze
słoneczkiem. Polska siatkówka? Słoneczko. Ręczna i żużel? Plusik. Polska
koszykówka? Słoneczko. NBA? Plusik. I tak w kółko. Płać i płacz.
Przyznajcie, że czasem złapie
was za rękę nostalgia, do tych czasów, gdy wszystko było co prawda
trudniej dostępne, ale żyło się jakoś wolniej i prościej. Jeszcze raz
nawiążę do Troniny. Dziś facet nie
musi wysyłać kaset do kraju, by ci
z opóźnieniem puścili jakiś występ
Polaków w (byle)jakości, odbieranym na telewizorze, który śnieży.
Teraz, o czym sam wspomina w jednej z rozmów, siada przed laptopem
lub tabletem i wybiera dyscyplinę,
która go interesuje. Kilkanaście
małych ekraników z transmisją na
żywo. Z jednej strony mnogość wyboru i komfort, z drugiej – oczopląs i
FOMO, fear of missing out, zjawisko
strachu przed utratą czegoś potencjalnie interesującego.
Dziś jesteśmy przebodźcowani.
Trudno nas związać z jednym źródłem informacji na dłużej. Ma być
szybko, dopiero potem rzetelnie.
Wałkujemy mnóstwo newsów, uderzających w nas z małego ekraniku. Internet był kiedyś skromnym
przybyszem, który zatrzymywał się
na niewygodnej pryczy w pokoju
gościnnym. Dziś wchodzi do salonu
w ubłoconych butach i wykłada nogi
na szklany stolik kawowy. Nikt już
nie pamięta o Neptunie. No chyba,
że mamy na myśli tę planetę i kosmiczny rozwój technologiczny.
Nie musimy być nomadami. Korzystajmy ze świata w wersji multi,
ale zachowajmy umiar. Odłóżmy
telefon przy obiedzie, popatrzmy
sobie w oczy, wyjdźmy na spacer lub
na rower. Tak, jak wtedy, gdy świat
kroczył, a nie pędził.
Dominik Hołda
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Poszukiwania przyniosły efekt
Kilkudziesięciu policjantów pierwszego komisariatu, przy wsparciu
funkcjonariuszy wałbrzyskiej komendy, poszukiwało 29-letniej wałbrzyszanki, której zaginięcie zgłosiła najbliższa rodzina.

Z relacji najbliższych wynikało, że wałbrzyszanka przed godziną 10:00 wyszła z domu zabierając ze sobą sporą ilość tabletek uspokajających.
W takiej sytuacji istniało podejrzenie, iż może
targnąć się na swoje życie. Bezpośrednio po
uzyskaniu informacji o zagrożeniu dla zdrowia

i życia ludzkiego funkcjonariusze sprawdzali
sygnały i informacje o możliwym miejscu pobytu
zaginionej kobiety. Policjanci podczas prowadzonej akcji powiadomili m.in. pracowników
placówek handlowych, szpitali oraz korporacji
taxi. Wytypowali również tereny zielone oraz

Dyrektor straciła
stanowisko

nieużytkowane w najbliższej okolicy, gdzie mogła udać się 29-latka. Dzięki zorganizowanym
na szeroką skalę działaniom poszukiwawczym
ostatecznie około godziny 18:00 funkcjonariusze
pierwszego komisariatu w trakcie przeczesywania opuszczonych zabudowań przy ul. Długiej
odnaleźli leżącą 29-latkę. Kobieta była nieprzytomna, dlatego mundurowi udzielili jej pomocy
przedmedycznej, dalej nadzorowali czynności
życiowe, a także wezwali na miejsce zespół
ratownictwa medycznego.
SCB

Borze. Natomiast w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych
od Alkoholu w Czarnym
Borze obowiązki dyrektora
będzie pełnił dotychczasowy
zastępca dyrektora Marek
Zawada.
Tymczasem podczas konferencji prasowej prezydent
Wałbrzycha i inni samorządowcy skrytykowali decyzję
o odwołaniu prezes Marioli
Dudziak z funkcji prezesa
tegoż szpitala.
- Wałbrzyski szpital dzięki
staraniom wielu lat dyrektor
Marioli Dudziak, Szpital w
Wałbrzychu jest synonimem,
że można coś zrobić dobrze
- mówi prezydent Roman
Szełemej. - Szpital zatrudnia
1600 pracowników i przez
ostatnie kilkanaście lat stał
się wiodącą placówką w

Polsce choćby w leczeniu onkologicznym, ale nie tylko. W
wielu dziedzinach jesteśmy
w czołówce krajowej. Szpital
jest wizytówką miasta. Jako
szpital nie mieliśmy wielkiego wsparcia od organu
założycielskiego. Od kilku
lat nie mogliśmy pokonać
tego muru. Szpital nigdy nie
był miejscem sporu politycznego i był przykładem, że
można w trudnym miejscu
stworzyć coś dobrego. Decyzja o odwołaniu dyrektor
Dudziak jest niezrozumiała.
Marszałek Przybylski i wicemarszałkowie biorą pełną
odpowiedzialność za opiekę
zdrowotną dla 300 tysięcy
ludzi, a decyzja powinna
być cofnięta, bo stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia
mieszkańców całego regionu.
SCB

Zarząd Województwa Dolnośląskiego odwołał Mariolę Dudziak z funkcji dyrektora
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego argumentuje
swoją decyzję niewywiązywaniem się przez Mariolę Dudziak z obowiązków dyrektora
szpitala, niewykonaniem poleceń służbowych wydanych ze
strony Urzędu Marszałkowskiego oraz wprowadzeniem
w błąd dyrekcji Departamentu
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- W wyniku braku podjęcia
niezbędnych działań przez Mariolę Dudziak, Specjalistyczny
Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego utracił możliwość
udziału w programie pilotażu
Centrum Zdrowia Psychicznego – tłumaczy decyzję Zarządu

Województwa Michał Nowakowski, rzecznik prasowy
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.
Ponadto, zdaniem rzecznika
Urzędu Marszałkowskiego,
w trakcie spotkania w dniu
16 lipca 2021 roku dyrektor
wprowadziła w błąd dyrekcję Departamentu Zdrowia
UMWD, informując o rzekomym zrealizowaniu polecenia
służbowego polegającego na
złożeniu wcześniej wspomnianej deklaracji. O braku realizacji tego polecenia Departament Zdrowia UMWD został
poinformowany w piśmie z
dnia 26 lipca br., czyli w momencie, gdy termin składania
deklaracji już minął.

- Niewywiązanie się z poleceń służbowych, brak podjęcia wskazanych działań oraz
wprowadzenie w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia
doprowadziły do całkowitej
utraty zaufania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
względem Marioli Dudziak –
tłumaczy Michał Nowakowski.
Do czasu rozstrzygnięcia
postępowania konkursowego
stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra
Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu obejmie Adriana
Tomusiak, która do tej pory
pełniła funkcję dyrektora w
Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym

REKLAMA

Fot. użyczone (Budimex)

» Samorządowcy stanęli w obronie dyrektor Marioli Dudziak
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Foto (KMP Wałbrzych)
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Praca w Świebodzicach wre. Trwa bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców Świebodzic inwestycja, w której blisko pięćdziesięcioro dzieci
będzie miało zapewnioną wykwalifikowaną opiekę.

sal dziennych o powierzchni około 60 m2, sali do leżakowania,
szatni i sanitariatów oraz rozdzielni do wydawania posiłków,
gabinetu, toalety dla niepełno-

sprawnych oraz pomieszczenia
gospodarczego i wózkarni. W
trosce o bezpieczeństwo i rozwój
naszych milusińskich rozbudowana część żłobka zostanie wy-

Fot. użyczone

» Wstrząsającą wiadomością podzieliła się
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska

„Ugodzę cię
nożem w serce...”

posażona w nowoczesny sprzęt i
bezpieczne meble oraz zabawki.
- Już na początku roku 2022
żłobek będzie gotowy do użytkowania. Inwestycja to rozbudowa
wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w
ramach programu MALUCH+.
Kwota dofinansowania to 1 440
000,00 zł – informuje Ilona Szczygielska z działu promocji UM
KaR
Świebodzice.
Aleksandry Dulkiewicz oraz
prezydenta Poznania Jacka
Jaśkowiaka. - Zadźgam cię jak
Adamowicza. Poderżnę ci ten
głupi łeb. Długo nie pożyjesz
- to fragment maila, którego
treść w mediach społecznościowych opublikował Sutryk.
Podobne rzeczy prezydenci
otrzymują i pocztą tradycyjną, i mailową, czasem w formie komentarzy pod postami
na ich oficjalnych profilach
w mediach społecznościowych. Zdarza się, że sprawcy zostają ujęci, zobaczymy, jak będzie tym razem...
Co grozi hejterom? Kto grozi
innej osobie popełnieniem
przestępstwa na jej szkodę
lub szkodę osoby najbliższej,
jeżeli groźba wzbudza w
zagrożonym uzasadnioną
obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze

Fot. użyczone (DIOZ)

Pracują dla najmłodszych
Postępujące prace realizowane
są zgodnie z harmonogramem.
W dobudowanej części żłobka,
przy Przedszkolu nr 2 planuje się
utworzenie dwóch nowoczesnych
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ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do
lat 2.
Dla przypomnienia, 13
stycznia 2019 r. 27-letni Stefan W. podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy wbiegł
na scenę i zaatakował nożem
prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza. Na nagraniach
pokazujących zdarzenie widać, jak napastnik przebiegł
przez podest i zadał mu kilka
ciosów nożem. Po zamachu
mężczyzna podnosił w górę
ręce w geście zwycięstwa.
Adamowicz przeszedł w szpitalu pięciogodzinną operację;
zmarł 15 stycznia, nie odzyskując przytomności. Sekcja
zwłok wykazała, że miał trzy
głębokie rany – jedną w okolicy serca i dwie brzucha.
KaR

Okropną wiadomość wysłano 10 sierpnia wieczorem.
Zatytułowana została “DO
PIECA”. Pisownia oryginalna Najwyższy czas żebyś zniknęła
z powierzchni ziemi, Beato
Moskal-Słaniewska, za zbrodnie które popełniłąś na miesz-

kańcach regionu. Nigdy nie
wybaczę ci tego co zrobiłaś ludziom z mojego otoczenia. Za
niedługo ugodzę cię nożem w
serce i dam przykład kolejnym
diabłom że nasi mieszkańcy
nie odpuszczają win. Do zobaczenia w piekle... - mail tej

treści przesłał ktoś podpisany
jako morderca.moskali.
- Dziś w służbowej poczcie.
Zagrażanie życiu to nie są
żarty. Tym samym dołączyłam
do coraz większego grona
prezydentów, którzy otrzymali maile podobnej treści.
Jacek Sutryk, Aleksandra Dulkiewicz, Tadeusz Truskolaski, Jacek Karnowski i inni.
Sprawa zgłoszona na Policję
- informuje prezydent Beata
Moskal-Słaniewska.
Prezydent Wrocławia Jacek
Sutryk i prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski
również otrzymali maile z pogróżkami. Groźby miały trafić
też do prezydent Gdańska

REKLAMA

Wstrząsającą wiadomością podzieliła się
prezydent Świdnicy. Mail od hejtera przekroczył wiele granic... A wydawać się mogło, że nic nas już nie zaskoczy na naszym
„lokalnym podwórku”...
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Wodna nie będzie spływała
Od lipca trwają intensywne prace przy budowie drogi gminnej ul.
Wodnej w Strzegomiu. Koniec prac zaplanowano na przyszły rok.
Mieszkańcy zacierają ręce, długo przyszło im czekać na poprawę
nawierzchni pod ich domami.

Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem wykopów
pod kanalizację deszczową oraz
rozpoczęto prace związane z
robotami drogowymi. Finalnie

powstanie droga o nawierzchni asfaltowej z chodnikami i
parkingami z kostki betonowej.
Ponadto zamontowane będzie
nowe oświetlenie. Wykonawcą

jest firma Drog-Ziem z pobliskich Stanowic.
- Przypominam, że na ul.
Wodnej na czas robót została
wprowadzona nowa, tymcza-

sowa organizacja ruchu. Obowiązuje zakaz wjazdu na ul.
Wodną - za wyjątkiem pojazdów
budowy, mieszkańców i służb
komunalnych - informuje Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu.
Ulica nie będzie już “pływała”, a było tak przy większych
KaR
opadach.

Fot. użyczone (MBP)

WIESZ CO | NR 33/17.8.2021 r.

się sporym doświadczeniem w pracach
związanych z koleją.
- W całej Polsce, dzięki realizacji rządowego programu budowy przystanków
kolejowych, mieszkańcy zyskają lepszy
dostęp do kolei. W zależności od potrzeb,
przebudujemy perony, zmienimy ich lokalizację lub wybudujemy nowe przystanki.
Pasażerowie będą wsiadać do pociągów
bezpieczniej i wygodniej – zapewnia prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych
SA Ireneusz Merchel.
Program przewiduje również odbudowę
nieczynnego przystanku Strzelce Świdnickie (linia 285) oraz przebudowę i odbudowę peronów w Ścinawie, Twardogórze i
Szklarskiej Porębie (Szklarska Poręba Dolna
oraz Szklarska Poręba Średnia). PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. ogłosiły już postępowanie przetargowe na opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonanie
robót na stacji Szklarska Poręba Średnia
w ciągu linii nr 311 Jelenia Góra - Granica
Państwa (Jakuszyce).

» Przystanek PKP na Zawiszowie coraz bliżej

Przystanek
coraz bliżej

KaR

Rządowy Program budowy
lub modernizacji przystanków
kolejowych na lata 20212025 to kolejny etap likwidacji
wykluczenia komunikacyjnego. Za 1 mld zł powstaną i
zmodernizuje się przystanki
kolejowe oraz wydłużone
będą perony tam, gdzie nie
mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. - Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i dostępną również
dla mieszkańców mniejszych
miejscowości – powiedział
minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk.

W województwie dolnośląskim projekt przystankowy
obejmuje 11 przystanków. W
planach jest budowa nowych
przystanków osobowych:
Świdnica Zawiszów (trasa z
Dzierżoniowa przez Świdnicę
do Strzegomia i Legnicy),
Legnickie Pole, Mirków, oraz
nowego przystanku we Wrocławiu (na trasie w kierunku
Oleśnicy), a także budowa w
nowej, wygodniejszej lokalizacji przystanków Piotrowice Świdnickie (linia kolejowa 274 z Wrocławia przez
Wałbrzych do Szklarskiej

Poręby) i Pasieczna (trasa
Dzierżoniów - Świdnica Jaworzyna Śląska - Legnica).
Chętny do wykonania przystanku na Zawiszowie będzie miał 26 miesięcy na
wykonanie postawionego
przed nim zadania. Dwie
firmy wyraziły właśnie zainteresowanie wykonaniem
prac projektowych oraz robót
budowlanych związanych z
utworzeniem nowego przystanku kolejowego Świdnica
Zawiszów. Najlepiej oceniono
ofertę spółki INFRAKOL z
Jawora, która może wykazać

REKLAMA

Dobre wieści dla podróżujących pociągami. Według wstępnych planów spółki PKP
Polskie Linie Kolejowe, budowa przystanku
Świdnica Zawiszów miałaby zakończyć się
już pod koniec 2023 roku.
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Wiele czeka na odkrycie
To jedna z najbardziej oryginalnych pasji, z którymi dotąd się zetknęliśmy. No bo jak to
możliwe, że można fascynować się krzyżami kamiennymi. My byśmy powiedzieli o nich
krzyże pokutne, ale to nie jest najlepsze określenie tych zabytków. Mówi o tym Antoni Miziołek ze Świebodzic, badacz i odkrywca kamiennych świadectw przeszłości.
Tego nie wiedziałem.
Więcej jest takich mitów,
którymi posługujemy się
przy okazji krzyży… pojednania?
- Przede wszystkim, nie każdy stary krzyż kamienny jest
krzyżem pojednania (pokutnym). Materiał nie decyduje o
funkcji. Możemy znaleźć krzyże
pamiątkowe, tak jak dzisiaj
przy drogach krzyże stawiane
ku pamięci ofiarom wypadków, graniczne czy nagrobne.
Na pewno nie były wykonywane własnoręcznie przez zabójcę ani niesione przez niego na
miejsce zbrodni. Zajmowali się
tym specjalnie opłaceni kamieniarze i rzemieślnicy.
Pozwoli Pan, że będę jednak używał słowa krzyże
pokutne, które najbardziej
się upowszechniło. Co jest
w nich takiego fascynującego?
- Mają pewną aurę tajemniczości. Są bardzo stare i
niektóre ukryte w trudno dostępnych miejscach. Przypominają o dawnych czasach
i rozbudzają wyobraźnię. To
też jedne z najstarszych rzeźb.
Mimo pozornej prostoty i
surowej formy wyrzeźbienie
takiego krzyża musiało być nie
lada wyzwaniem. Zwłaszcza
w przypadku trudnego w obróbce granitu. Krzyże z okolic
Wałbrzycha w większości są
z gruboziarnistego zlepieńca,
który występuje np. na zboczach Trójgarbu, gdzie mógł
być wydobywany.
Na Dolnym Śląsku jest ich
około 400. Czy to prawda,
że Pan ma je wszystkie skatalogowane?
- Wstyd przyznać, ale nie.
Jestem bardzo blisko, ale kilka
mi jeszcze zostało. Ostatnio też
więcej czasu poświęcam na
poszukiwanie krzyży zaginionych i zapomnianych, a także
ochronę tych zagrożonych.
Ile czasu zajmuje Panu ich
odnajdywanie?
- Zainteresowałem się nimi
już w wieku 8 lat i od tamtej
pory jest to moja największa
pasja. Rodzice martwili się,
czy coś jest ze mną nie tak
(śmiech), ale zawsze mnie
wspierali i pierwsze krzyże odnajdywałem razem z

» - Chciałbym jeszcze dokonać jakiegoś
odkrycia – mówi Antoni Miziołek, badacz krzyży
kamiennych, zwanych też mylnie pokutnymi

Fot. użyczone (Archiwum Antoniego Miziołka)

Jak to jest być badaczem
krzyży pokutnych?
- Skłamałbym mówiąc, że
jest to zupełnie niszowy temat. Istnieje spora grupa ludzi interesujących się akurat
takimi zabytkami. Wielu z
nich, w tym ja, należy do Stowarzyszenia Ochrony i Badań
Zabytków Prawa. Staramy się
odnajdywać obiekty zaginione
i dbać o te znane. Przeprowadzaliśmy wiele akcji ratowania
zabytków, w których miałem
przyjemność uczestniczyć i z
których jestem dumny.
Odkrył Pan kiedykolwiek
jakiś obiekt. Taki, na którego nikt wcześniej nie natrafił?
- Tak, miałem ogromne
szczęście i odnalazłem trzy
krzyże. Dwa w Nowym Kościele koło Złotoryi – zupełnie
przypadkowo. Dotychczas
były zupełnie nieznane, a
przez kilkaset lat nikt o nich
nie wiedział! Z kolei zaginiony
krzyż w Jaroszowie odkryłem
na podstawie wskazówek
przedwojennych badaczy.
To prawie jak odkrycie
Świętego Graala?
- Może nie aż tak (śmiech).
Uczucie podczas odnalezienia
takiego zabytku jest jednak
niesamowite. To jak znalezienie skarbu.
Nie jest to trochę jak
wdzieranie się w krąg, powiedziałbym pewnego rodzaju sacrum innych ludzi.
Wystawienie krzyża stanowiło przecież ostatni punkt
pokuty?
- Nie do końca. Od dawna
wiadomo, że nazwa „krzyż
pokutny” jest myląca. Nie miały
one nic wspólnego z kościelnym sakramentem pokuty. Były
stawiane na mocy świeckiego
dokumentu pojednawczego
między rodziną ofiary i zabójcy.
Chodziło właśnie o pojednanie
zwaśnionych rodów. Ale był to
tylko jeden z aspektów takiej
umowy. Zabójca zobowiązywał
się do wielu innych czynności.
Co ciekawe, w zachowanych
umowach wspomina się nie
tylko o wystawieniu kamiennego krzyża, ale też kapliczki
czy nawet ołtarza. Taki XVI-wieczny ołtarz zachował się
chociażby w Imbramowicach.

nimi. Obecnie dużo czasu
poświęcam na wertowanie
starych ksiąg w poszukiwaniu
historycznych wzmianek o
krzyżach. Poszukiwania w terenie są często zwieńczeniem
miesięcy badań.
Dlaczego tych „pomników” fundowanych przez
zabójcę zdecydowanie więcej jest w regionie świdnickim niż w Wałbrzychu i
okolicach?
- Jest to rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie. Trzeba
pamiętać że kilkaset lat temu
to Świdnica była dużo ważniejszym miastem i stolicą
księstwa. Wałbrzych dopiero
w czasie rewolucji przemysłowej stał się bardziej znaczącym ośrodkiem, wcześniej
te okolice były dużo mniej
zaludnione.
A dużo jest ich w samym
Wałbrzychu?
- Na terenie Wałbrzycha
zachowały się 4 krzyże, dwa
na Lubiechowie, jeden koło
szpitala na Gaju i czwarty przy
ul. Świerkowej na Poniatowie.
Z kolei w całym powiecie
wałbrzyskim jest łącznie 16
zachowanych krzyży.

Słyszałem kiedyś historię,
że pewien tajemniczy krzyż
stojący przy gospodzie na
terenie dzisiejszego Białego
Kamienia w Wałbrzychu
zniknął w niewyjaśnionych
okolicznościach?
- Tak, był to zabytek o tyle
ciekawy, że od niego wzięła
się nazwa pobliskiej gospody
„Zum steinernen Kreuz”, czyli
„Pod kamiennym krzyżem”. To
jedyny taki znany mi przypadek na Dolnym Śląsku. Mam
odbitkę fotografii z 1904 roku,
na której widać gospodę i stojący przy narożniku sąsiedniego budynku kamienny krzyż.
Niestety budynek, przy którym
zabytek się znajdował, już nie
istnieje, został wyburzony
prawdopodobnie w latach
70. ubiegłego wieku i wówczas też zniknął krzyż. W podobnym czasie miała miejsce
rozbiórka pobliskiego kościoła
ewangelickiego. Natomiast
sama gospoda przetrwała i
dzisiaj mieści się w niej Miejski
Zarząd Budynków.
Jak zmieniały się krzyże
na przestrzeni wieków?
- Wiele z nich zostało zniszczonych albo wtórnie wyko-

rzystanych jako materiał budulcowy, często w murach
kościelnych. Niestety nawet
obecnie zdarza się, że zabytki
te są bezmyślnie niszczone. W
powiecie wałbrzyskim jeden
krzyż – w Jaczkowie – został
ok. 2004 roku skradziony. Z
pobliskiego Witkowa również
zniknął w podobnym czasie. Ich
poszukiwania trwają do dzisiaj.
Na niektórych widoczne
są ryty. Co oznaczają?
- Istnieją dwie teorie, prawdopodobnie obie po części
słuszne. Pierwsza mówi o
rytach przedstawiających narzędzia zbrodni. Rzeczywiście to broń najczęściej była
przedstawiana na kamiennych krzyżach – miecz, kuszę
czy nóż można zobaczyć na
wielu takich zabytkach. Druga koncepcja mówi o rytach
wskazujących na ofiarę i jej
profesję. Rzadziej występujące
stopy (szewc) czy nożyce do
strzyżenia owiec wskazują
najpewniej na czynność, którą
zajmowała się ofiara zbrodni.
W okolicy Wałbrzycha jedynie
w Glinnie znajdują się dwa
krzyże z rytami, jeden przedstawia miecz, drugi kuszę.

Ile jeszcze tych kamiennych świadectw przeszłości
jest nieodkrytych na Dolnym Śląsku?
- Tego nikt nie wie. Ponad
sto krzyży na przestrzeni lat
zaginęło i ich poszukiwania
trwają. Ale coraz częściej przypadkowo natrafia się na krzyże kompletnie zapomniane i
przez wieki nieznane. Ostatnio
co roku odnajdywany był
przynajmniej jeden nieznany
wcześniej obiekt. W 2020
roku kunsztownie wyrzeźbiony i ładnie zachowany krzyż
został odkryty w Starych Bogaczowicach.
Widzę po oczach, że marzy się Panu odnaleźć jeszcze kilka?
- O niczym innym nie myślę.
To obsesja w zaawansowanym stadium, nieuleczalna
(śmiech).
Nie ukrywam, że bardzo
bym chciał. Zachęca mnie
fakt, że w ciągu ostatnich 20
lat było kilka spektakularnych
odkryć – np. 5 krzyży w Lubomierzu czy 7 w Pszennie koło
Świdnicy. Myślę, że jeszcze
wiele czeka na odkrycie.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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MIEROSZÓW

Most będzie odbudowany
GDDKiA podpisała umowę na przebudowę mostu nad rz.
Ścinawką w Unisławiu Śląskim w ciągu DK35.

Istniejący obiekt eksploatowany jest
od 1940 roku i jego stan techniczny jest
niezadowalający. Ponadto nie spełnia on
parametrów technicznych wymaganych
dla obiektów na drogach krajowych. Dla-

tego konieczna jest rozbiórka tego obiektu
i budowa w jego miejsce nowego mostu.
Wykonawca rozpocznie prace od budowy mostu objazdowego wraz z drogami
dojazdowymi. Następnie istniejący obiekt

zostanie rozebrany, a w jego miejsce
wybudowany zostanie most jednoprzęsłowy, żelbetowy o długości 18 m. Ponadto dojazdy do nowego mostu zostaną
przebudowane w celu dostosowania do
nowego obiektu. Po wybudowaniu mostu docelowego nastąpi rozbiórka mostu
tymczasowego. Wykonawcą przebudowy
mostu jest firma Strabag. Wartość umowy
wynosi ok. 5,8 mln zł. Zakończenie prac
planowane jest w III kwartale 2023.
SCB

Foty (Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój)

» Ta uroczystość miała dla jubilatów szczególne znaczenie

SZCZAWNO-ZDRÓJ/STARE BOGACZOWICE

Diamentowe i Złote Gody
Piękny jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 9 par małżeńskich z
terenu gminy Szczawno-Zdrój i Stare Bogaczowice.
Z tej okazji wręczone zostały „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystość zorganizowaną
w Teatrze Zdrojowym przygotował miejscowy Urząd

Stanu Cywilnego obsługujący
dwie gminy Szczawno - Zdrój
i Stare Bogaczowice. Uroczystość wręczenia medali

przygotowana została z ponad rocznym opóźnieniem,
spowodowanym pandemią
i związanymi z nią obostrze-

niami w organizacji takich wydarzeń. Pamiętną chwilę, gdy
małżonkowie zawierali swoje
związki, przypomniał im, na
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początku uroczystości, „Marsz
weselny Mendelsona”, a po
nim miał miejsce, dedykowany jubilatom, przepiękny okolicznościowy koncert „Futyma
Quintet”, który zaprezentował
utwory z polskiego i światowego repertuaru muzyki
rozrywkowej.
Diamentowi i złoci jubilaci
swoje medale za „Długoletnie pożycie małżeńskie”,
które dodajmy można otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tylko raz w
życiu, odebrali w obecności
najbliższych osób z rodziny.
Zaszczyt przekazania takich
wyróżnień miał burmistrz
Szczawna- Zdroju Marek Fedoruk oraz wójt gminy Stare
Bogaczowice Mirosław Lech.
Do składanych życzeń przyłączyli się uczestniczący w
uroczystości przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Adam Motyka oraz
radna powiatu wałbrzyskiego
Ramona Bukowska. Uroczystość prowadziła kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Grażyna Farmas.
Na zakończenie jubilaci
odbierali mnóstwo życzeń,
które w imieniu mieszkańców obu gmin, przekazywali
przedstawiciele władz samorządowych. Była symboliczna
lampka szampana i wspólne
pamiątkowe zdjęcie świętujących par.
SCB
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Najnowszą
atrakcją
Jedliny jest
podświetlana
fontanna

JEDLINA-ZDRÓJ

Kolorowo jak w fontannie
Takie miejsca zawsze przyciągają mieszkańców. Gdziekolwiek by nie powstały. Przy okazji
lubią przy nich także przycupnąć turyści. Złapać oddech, zjeść lody albo zwyczajnie tylko popatrzeć. Jak przy sztucznym zalewie na terenie kompleksu „Active Jedlina” przy ul. Kłodzkiej
w Jedlinie, który doczekał się podświetlanej fontanny.
Przyznacie, że kompleks
zmienia się dynamicznie. Ja-

dąc tam można naprawdę w
przyjemnych okolicznościach

odpocząć. Dzieci mają się
gdzie wyszaleć. Można też

coś zjeść. Dodatkową atrakcją od niedawna jest także

fontanna. Ale nie jakiś zwykły
wodotrysk, tylko figlarnie

strzelające w górę strumienie
podświetlane wieczorami
światłami o różnych barwach.
Poetycko to trochę zabrzmiało, ale jeśli znajdziecie
chwilę, warto wybrać się do
„Active Jedlina”, by obejrzeć
wodny i różnobarwny spektakl. - Głównym zadaniem
fontanny jest napowietrzanie wody. Bez niego zbiornik
bardzo szybko „zakwitał” i
musieliśmy go często czyścić
– tłumaczy burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel. Jest też
drugi powód usytuowania na
stawie urządzenia. Chodziło o
walory estetyczne. Zapraszam
mieszkańców i gości na długie
wieczorne spacery na terenie
kompleksu, by zachwycić się
fontanną. My już byliśmy i
powiemy z pełnym przekonaniem głośne wow.
Dodajmy, że zbiornik małej
retencji na potoku Jedlina,
gdzie znajduje się fontanna,
ma swoich mieszkańców.
To ryby i kaczki. Pamiętajcie
jednak, że obowiązuje w tym
miejscu bezwzględny zakaz
kąpieli. Jest to obecnie tym
bardziej niebezpieczne, że na
dnie zbiornika znajdują się
kable elektryczne.
I jeszcze na koniec ważna
informacja. Inwestycja została wykonana ze środków
własnych Jedliny-Zdroju, a w
planach jest zainstalowanie
kolejnych wodotrysków, choćby w Parku Północnym.
Red

GŁUSZYCA

Gotowi? Na rower
i jazda w drogę

Jest to produkt współtworzony przez trzy gminy: Głuszycę, Jedlinę-Zdrój oraz Walim. Każdy może wziąć udział
i tym samym zyskać szansę na
wygranie bardzo ciekawych
nagród. Macie na to szansę
do końca sierpnia tego roku.
Rowerowa 500 została
stworzona z myślą o wszystkich miłośnikach jazdy na
rowerze. Nie tylko profesjonalistach uprawiających ten
sport wyczynowo, ale także

amatorach. Nawet głównie z
myślą o nich, żeby wybrać się
na rower z całą rodziną. Do
wyboru jest aż 28 rozmaitych
tras, o różnym stopniu trudności oraz różnej długości.
Co trzeba zrobić, żeby wziąć
udział w rajdzie? Należy pokonać pięć wybranych przez
siebie tras, co najmniej jedną
w każdej z gmin. Nie jest
wymagany konkretny termin
przejazdu. Należy zrobić to
do 31 sierpnia. Trzeba też

zarejestrować się na stronie
www.ride-withgps.com i pobrać zaproszenie. Wybraną
przez siebie trasę musimy
przejechać zgodnie ze śladem
GPS od początku do końca,
zgodnie z kierunkiem traktu.
Aby zapisać swój ślad, można
skorzystać z bezpłatnej aplikacji Ride with GPS. Zaliczenie
trasy następuje w momencie
jej pokonania bez żadnej przerwy, przez ponad 30 minut.
Każdy przejazd koniecznie

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Niedawno zachęcaliśmy was do wzięcia udziału w
rajdzie Rowerowa 500. To świetna inicjatywa, a przy
okazji można wygrać nagrody. Cały czas można dołączyć do uczestników. To bardzo proste. Szlaki rowerowe, które proponują trzy gminy powiatu wałbrzyskiego
zadowolą chyba najbardziej wybrednego cyklistę.

» Rowerowa 500 została stworzona z myślą o wszystkich miłośnikach jazdy na rowerze

musicie zapisać i umieścić na
podanej wcześniej stronie.
Rowerowa 500 została tak
poprowadzona, by zadowolić
każdego rowerzystę. Trasy zostały wytyczone w terenach gór-

skich i po leśnych duktach. Nie
brakuje tras szosowych. Dzięki
temu w rajdzie mogą uczestniczyć całe rodziny. I o to chodzi!
Po drodze można zachwycać się pięknymi widokami.

Dodajmy jeszcze, że losowanie nagród odbędzie się 4
września w Głuszycy. Łączna
wartość upominków to ok.
12 tys. zł.
Red

POWIAT WAŁBRZYSKI

Powiat na rzecz starzenia się

W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się spotkanie wicestarosty Iwony Frankowskiej z Krystyną Lasek, założycielką Koalicji
na Rzecz Zdrowego Starzenia z ramienia Świdnickiego UTW oraz
przedstawicielką Fundacji Via Salutis Alicją Przepiórską–Ułaszewską.

poprawa jakości zdrowego i aktywnego starzenia się w środowisku lokalnym, celem natomiast
współpraca w zakresie rozpoznawania problemów, przygotowania i wdrażania programów,

Foto (Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój)

Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się powstała w 2015 r. Zainicjowana została
przez Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
Społeczną Akademię Nauk. Misją Koalicji jest

pozyskiwania środków, promowania postaw i
monitorowania działań na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się. Deklarację przystąpienia
do Koalicji podpisało Starostwo Powiatowe w
Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,
Miasto Świdnica, Gmina wiejska Świdnica, gmina
Dzierżoniów, Sudecka Izba Przemysłowo- Handlowa. Od tego czasu koalicja poszerzyła się o kolejne
gminy i instytucje (szkoły, domy seniora). Tematem
spotkania było omówienie dotychczasowej działalności Koalicji oraz propozycja przystąpienia do
SCB
niej Powiatu Wałbrzyskiego.

» Podpisano umowy na kolejne remonty dróg

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Ulice zyskają na wyglądzie
Ulice Ogrodowa i Henryka Sienkiewicza (łącznik od ul. Ogrodowej do ul. H. Sienkiewicza) w Szczawnie-Zdroju zyskają nowy wygląd, a to wszystko za sprawą ich planowanej
modernizacji.
W ramach przebudowy
zostanie przeprowadzony demontaż istniejącej nawierzch-

ni jezdni drogi gminnej oraz
nawier zchni chodników
wraz z obrzeżami. Nowa

nawierzchnia zostanie wykonana z kostki granitowej,
a ciąg pieszy z płyt grani-

GŁUSZYCA

Geotermalna szansa

towych. Ważną przesłanką
do przeprowadzenia tego
remontu jest poprawa w

zakresie usytuowania miejsc
postojowych i wykonanie
utwardzonych poboczy. Czyn-
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nikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa i podniesienia komfortu przejazdu
będzie zmiana nawierzchni
na ulepszoną, eliminacja
pylenia, poprawa odwodnienia oraz bezpieczeństwa
pieszych uczestników ruchu
drogowego. Na skwerze w
granicach posesji przy ul. H.
Sienkiewicza 15 powstaną
nowe miejsca parkingowe.
Rozpoczęcie prac nastąpi na
przełomie sierpnia i września, zakończenie planowane
jest na przełom listopada i
grudnia.
Tymczasem zostały podpisane umowy z wykonawcami na zadanie, które będzie
finansowane oraz współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Mowa o wieży na
wzgórzu Gedymina. Wartość
dofinansowań uzyskanych
na obydwa zadania to 2,6
miliona złotych. Dodatkowo
następne środki pozyskane
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w
kwocie niespełna 32 tysięcy
złotych, zostaną przeznaczone na remont dolnej części elewacji budynku Teatru
Zdrojowego.
SCB

» Głuszyca otrzyma olbrzymie wsparcie finansowe
na wykonanie odwiertów geotermalnych

Celem projektu jest poszukiwanie i rozpoznanie
wód termalnych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla tych
lokalizacji. Przedsięwzięcia
te pozwolą zbadać i ocenić
zasoby wód termalnych,
które mogą stać się lokalnymi zasobami dla produkcji
energii cieplnej, a nawet
docelowo elektrycznej. Odwierty sfinansowane niemal
w 100 proc. przez NFOŚiGW

będą wykonane w 8 województwach.
– Rozwój i modernizacja
energetyki w Polsce to być
albo nie być nie tylko krajowej gospodarki, ale również
bezpiecznej codzienności
każdego z nas – podkreślił
minister klimatu i środowiska
Michał Kurtyka. – W założeniach wskazanych w „Polityce energetycznej Polski do
2040 roku” kluczowa jest rola
państwa, które z jednej stro-

ny legislacyjnie i finansowo
wspiera zwiększenie odnawialnych źródeł energii (OZE)
w miksie energetycznym, a z
drugiej strony umiejętnie stymuluje konkretne inicjatywy.
Jedną z nich, budowaną w
szerokiej koalicji z samorządami, jest program „Udostępnianie wód termalnych
w Polsce” – zaznaczył szef
resortu.
Uroczyste podpisanie umów
na dotacje z 10 samorządami

Foto (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej sfinansuje kwotą 229,2 mln zł wykonanie otworów geotermalnych w 15 miejscowościach na terenie
całego kraju. W tym gronie jest gmina Głuszyca.

odbyło się 12 sierpnia br. w
Otwocku.
– Długodystansowo produkowana energia musi być
wydajna i niskoemisyjna, a

jednocześnie możliwie najtańsza – stwierdził wiceminister
klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. – Powinniśmy do
jej produkcji wykorzystywać

czyste, dostępne źródła, a
geotermia zdecydowanie do
takich należy. To naturalne
ciepło i tania moc elektryczna.
SCB
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NASI ULUBIEŃCY

Może jednak się zdecydujecie?
Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze trochę, a otwierając w domu lodówkę wyskoczy wam WieszCo namawiające do adopcji zwierząt. Wiemy, że trochę „męczymy” z tym tematem , ale w myśl zasad, że kropla drąży skałę, nie zamierzamy… przestać. Wciąż będziemy was namawiać, byście przygarnęli jakiegoś
„ogona”.
AMI nr ewidencyjny 232/20
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
17.10.2020

Samiec Ami to duży piesek, na stare lata
szukamy dla niego nowej, kochającej
rodziny. Polecamy go do adopcji.

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

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

SCARLET, nr ewidencyjny 166/20
Scarlet to psia staruszka. Z racji wieku i
nadwagi ma problemy z poruszaniem się,
dlatego obecnie jest na specjalnej diecie.
Szukamy dla niej dobrego, nowego domu.

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.01.2021

Gibson trafił do schroniska w styczniu
2021 roku i od tego czasu cierpliwie
czeka na nowy dom. Polecamy go do
adopcji, bo to kochany psiak!

ORKAN, nr ewidencyjny 276/20
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
28.12.2020

Staruszek Orkan to psiak, któremu wiek
daje się już we znaki. Piesek ma problemy z poruszaniem się, ale nadal jest
pełen energii.

SZOGUN, nr ewidencyjny 236/20
Wiek: około 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
22.10.2020

Szogun to wymagający psiak, na pewno
potrzebuje pracy i cierpliwości. Adopcja
tylko po dłuższym zapoznaniu.

GIZELA, nr ewidencyjny 65/21
Wiek: około 13 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
30.04.2021

Urocza suczka Gizela jest skora do zabaw
i kontaktu z ludźmi – z niecierpliwością
czeka na nowych, kochających właścicieli. Pomimo wieku, poleca się do adopcji.

PIERNIK, nr ewidencyjny 89/21
Wiek: 14 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
08.06.2021

14 lat to bardzo dużo jak na psa, ale
mamy nadzieję, że uroczy i kochany psiak
Piernik znajdzie jeszcze dla siebie nowy,
kochający dom!

WEDEL, nr ewidencyjny 82/21
Wiek: około 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
28.05.2021

Wedel to bardzo silny psiak, wymaga
sporo uwagi i doświadczenia. Poleca
się do adopcji, bo to kochany zwierzak!
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.07.2020

GIBSON, nr ewidencyjny 9/21

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

Fot. użyczone (LOT AW)

» Wszystkie najważniejsze zabytki Świdnicy znajdują się w blisko siebie

Fajne miasta do odkrycia
Wałbrzych i Świdnica. Nie zostały zniszczone podczas II wojny światowej.
Linia frontu zatrzymała się bowiem pod Strzegomiem, oszczędzając stare
sudeckie miasta. Dziś możemy podziwiać zabytkowe starówki miejskie,
których niektóre zabudowania pamiętają jeszcze odbywające się tu cyklicznie targi.
Pozostałością po tych wydarzeniach są charakterystyczne
kamienice z podcieniami w
Wałbrzychu, które wykorzystywano jako doskonałe
miejsce do handlu lokalnie
wytwarzanym płótnem. O
miejscowych tradycjach kupieckich świadczą także symbole zamorskich kontaktów
tutejszych kupców, takie jak
rzeźba Neptuna na rynku w
Świdnicy, czy kamienica Pod
Kotwicą w Wałbrzychu.

Wałbrzych – miasto
białego
i czarnego złota

» Obok rynku, przy pl. Kościelnym znajduje się
klasycystyczny kościół ewangelicki z końca XVIII w.

To byłe miasto wojewódzkie, nazywane miastem czarnego i białego złota z uwagi
na dominację dwóch gałęzi
przemysłu – produkcji porcelany i wydobycia węgla
kamiennego (wałbrzyskie kopalnie czynne były do lat 90.

XX w.) Aby zwiedzić wałbrzyską starówkę, najlepiej zaparkować auto na parkingu przy
ul. Rycerskiej. Bezpośrednio
z parkingu możemy zejść
do rynku, którego niektóre
zabudowania mieszczańskie
pochodzą z XVII, XVIII i XIX
w. Ciekawostką jest fakt, że
ratusz miejski nie znajduje się
w rynku, a na sąsiadującym
z nim placu Magistrackim.
Obok rynku, przy pl. Kościelnym znajduje się klasycystyczny kościół ewangelicki
z końca XVIII w., którego
architektem był słynny Carl
Langhansa – twórca projektu Bramy Branderburskiej w
Berlinie. Z placu Kościelnego
dojdziemy do Muzeum Porcelany z kolekcją historycznej
porcelany śląskiej (www.
muzeum.walbrzych.pl). Jeżeli
mamy więcej czasu, możemy
powrócić na plac Magistracki

i stamtąd przespacerować
się do pobliskiego Parku Sobieskiego, skąd z punktu
widokowego przy schronisku Harcówka roztacza się
malownicza panorama na
miasto.

Świdnica
– rynek z tradycjami

Świdnicką starówkę wyróżnia zabytkowa, zwarta
zabudowa i zachowany w
niezmienionym stanie od
czasów średniowiecza układ
urbanistyczny centrum miasta.

Kolorowe kamienice, rzeźbione barokowe fontanny i odbudowana wieża ratuszowa,
z której można podziwiać panoramę miasta, są wizytówką
świdnickiego rynku. Chcąc
dogłębnie poznać kupieckie
tradycje Świdnicy koniecznie
należy odwiedzić jedyne w
Polsce Muzeum Dawnego
Kupiectwa, które od 1967
roku mieści się w zabudowaniach dawnego ratusza.
Rozpoczynając zwiedzanie
Świdnicy, można podejść do
informacji turystycznej w budynku ratuszowym, aby tam
pobrać plan starego miasta.
Nieopodal rynku nad miastem
góruje Katedra pw. Św. Stanisława i Wacława. Wychodząc
z rynku ul. Bohaterów Getta
dojdziemy do ewangelickiego Kościoła Pokoju, który
jest zabytkiem wpisanym na
listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Wszystkie te najważniejsze
zabytki znajdują się w bardzo
bliskiej odległości.

Ciekawostka o wieży

Red

Świdnicki ratusz zbudowano na początku XIV wieku.
W latach 2010-2012 odbudowano w nim wieżę, która
zawaliła się w 1967 roku. Aż 10-kondygnacyjna wieża ma
wysokość 58 m i zwieńczona jest hełmem z iglicą. Udostępniona do zwiedzania mieści w swoim wnętrzu galerię z
czasowymi wystawami. Na 8 kondygnacji znajduje się taras
widokowy, z którego można zobaczyć panoramę starego
miasta i okolicznych pasm górskich.
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» Brama do parku w Rusinowej (Fot. www.polska-org.pl, rok 1930)

Wolnym krokiem po zielonym (2)
Park w Rusinowej o powierzchni 26,6 ha powstał na terenie dawnego lasu grądowego
o charakterze spacerowym. Położony jest na terenie pagórkowatym (różnica wysokości sięga niemal 40 m). Na szczycie najwyższego wzniesienia parku (ok. 516 m npm.)
dawniej znajdował się pawilon (Pavillon), co potwierdzają archiwalne plany (m.in. z
1886 roku). Być może w przeszłości park należał do założenia pałacowo-parkowego w
Rusinowej (Schloss Reussendorf).
Z archiwalnych planów
wiadomo, że na jego terenie
dawniej znajdowały się trzy
szyby górnicze: Feld, Krausen i
Lerchen. Znany nam dzisiejszy
układ parku powstał przed
1939 rokiem. Jak wskazali
Janusz Skrężyna i Jerzy Hryniewicz, jest to „przykład stylu
krajobrazowo-naturalistycznego z wyrazistym kunsztem sztuki ogrodniczej”. W
1981 roku na drzewostan
parku składało się 8 gatunków
drzew iglastych i 53 liściastych, z czego 28 krajowych, a
33 aklimatyzowanych i ogrodniczych. Kilka drzew miało
» Park miejski na Gaju (Fot. egzotyczne pochodzenie (półwww.polska-org.pl, pocz. XX w.) nocnoamerykańskie, japońskie, sporadycznie kaukaskie).

Drogi i place zajmowały ok.
15% powierzchni parku, duże
płaszczyzny trawnikowe – ok.
30%. Runo, w skład którego
wchodzi ok. 50 gatunków roślin zielnych, potwierdza tylko
leśny charakter parku.
Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku powstała koncepcja
utworzenia w tym miejscu
Wojewódzkiego Parku Wypoczynku o powierzchni prawie
100 ha. Przeciwnicy tego pomysłu podnosili argumenty
w postaci złej lokalizacji: przy
ruchliwym skrzyżowaniu ulic
11 Listopada, Świdnickiej,
Bystrzyckiej i Strzegomskiej,
przez które (w 1978 roku) w
godzinach przedpołudniowych przejeżdżało średnio

450 pojazdów na godzinę, a
w szczycie komunikacyjnym
liczba ta wzrastała trzykrotnie. I chociaż podjęto pewne
działania (wybudowano place
zabaw, założono ogrody różane, na terenie parku organizowano pierwsze wystawy
kwiatów przeniesione później
do Zamku Książ), park nigdy
nie osiągnął planowanych
docelowych rozmiarów i funkcjonalności.
Chyba najbardziej cennym
elementem parku jest kwarcytowy głaz narzutowy o obwodzie 630 cm i wymiarach
osi 240x145x125 cm. Jak
podaje Edmund Jońca, jest
to jeden z największych, a
przy tym nielicznych głazów
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narzutowych znajdujących się na linii
maksymalnej granicy zasięgu lądolodu środkowopolskiego w Kotlinie
Wałbrzyskiej. W 1966 roku głaz,
jako pomnik przyrody nieożywionej,
objęto ochroną na podstawie decyzji
Wojewódzkiej Rady Narodowej we
Wrocławiu nr 8/66. W 1977 roku
kamień został uszkodzony i rozpadł
się na dwie części. Istnieją dwie odmienne historie opisujące przyczyny
tego wydarzenia. Według Jońcy tuż
przed burzą ktoś obok głazu rozpalił
wielkie ognisko, w efekcie czego
nagrzany kamień zmoczony silnym,
ulewnym deszczem na skutek kontrakcji termicznej rozpadł się na dwie
części – część odłupana ma wymiary
140x125x80 cm. Użytkownik Maciej
P. w listopadzie 2019 roku na portalu
www.polska-org.pl podzielił się
inną historią. Otóż pewien młody
fizyk (do niedawna radny jednej ze
wspólnot samorządowych w południowej części Wałbrzycha) wraz
z kumplem podczas mrozów wlali
wodę w pęknięcie w głazie i mróz go
rozsadził. Która wersja jest bardziej
prawdopodobna? Trudno stwierdzić,
ocenę pozostawiam czytelnikom. W
południowej części parku, w pobliżu
głazu narzutowego, znajduje się
betonowa budowla zagłębiona w
ziemi. Wygląda na dawny zbiornik
wody. Wymaga to dalszych badań i
potwierdzenia.
O ile w opisanym wcześniej parku na Sobięcinie jest jedna rzeźba
wykonana w ramach Wałbrzyskiej
Galerii Rzeźby Plenerowej, to w parku Rusinowa tych rzeźb było kiedyś
aż 23. Wykonane zostały przez kilku
rzeźbiarzy, w różnej technice. Nie
zawaham się stwierdzić, że to chyba
największe skupisko rzeźb wykonanych na potrzeby galerii, chociaż do
dnia dzisiejszego kilka z nich uległo
zniszczeniu, zaginęło lub zostało
przeniesionych w inne miejsca.

Rzeźby zdobiące park do dzisiaj (niektóre uszkodzone) to: „Alarm – ginie
natura” (Władysław Tumkiewicz),
„Fale” (Stanisław Szyba), „Kobiety”
(Tadeusz Sieklucki), „Macierzyństwo”
(Barbara Zbrożyna), „Ludzkie losy”
(Bogdan Hofman), a także dwie rzeźby Zofii Pociłowskiej – „Starodzieje”
i „Słoneczko”, trzy rzeźby Marii
Owczarczyk – „Kolumna z orłem”,
„Bastion” (niedokończona), „Amfory”, cztery rzeźby Grażyny Roman
– „Fontanna”, „Poidełko”, „Sole in
victus II”, „Zegar słoneczny”. Rzeźby
autorstwa Domicelli Bożekowskiej
zdobiące dawniej park, a obecnie
znajdujące się w ogrodzie przy
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
to: „Bawoły”, „Wilki” oraz „Pantera i
niedźwiedź”. Rzeźby, które już nie istnieją to: „Smok” (Maria Owczarczyk),
„Kule” (Zofia Pociłowska), „Węże”
(Grażyna Roman) i „Przeplotnia”
(Wanda Jasińska). Los dwóch ostatnich rzeźb, tj. „Dialogu” (Mieczysław
Welter) i „Kompozycji polnej” (Władysław Tumkiewicz) nie jest znany.
Na pewno nie ma ich na terenie
parku. Warto podkreślić, że cztery
z wymienionych rzeźb („Smok”,
„Kule”, „Węże”, „Przeplotnia”) były
wykonane z mas plastycznych, żywic (prawdopodobnie z polimalu) i
służyły jako miejsce zabaw dla dzieci.
Do wnętrza obracających się kul
można było wejść (co sam wiele razy
robiłem), w „Smoku” znajdowała się
mała zjeżdżalnia. W 2006 roku władze miasta postanowiły zlikwidować
„Węże” i „Smoka”, tłumacząc to ich
złym stanem technicznym. Ta decyzja bardzo poruszyła mieszkańców
dzielnicy, którzy w dniu rozbiórki
zebrali się przy rzeźbach, wyrażając
swoje niezadowolenie. Protesty na
nic się zdały, rzeźby usunięto. W
jakich okolicznościach zniknęły dwie
inne rzeźby („Kule” i „Przeplotnia”)
nie udało się ustalić, na pewno w

parku już ich nie ma od wielu lat. W
2016 roku miasto zdecydowało się
przenieść jedną z parkowych rzeźb
(„Kobiety”) na rondo Wałbrzyskich
Twórców. Tym razem protest był
skuteczny. Mając na uwadze wolę
mieszkańców dzielnicy wycofano
się ostatecznie z tej decyzji i rzeźba
pozostała na swoim miejscu.
Innym ciekawym elementem parku w Rusinowej jest ozdobna brama.
W jej zworniku widoczny jest rok
1906, to prawdopodobnie czas jej
powstania. W 2014 roku poddano
ją renowacji, po której wspaniale
się prezentuje. W 2018 roku rozpoczęto rewitalizację parku, w trakcie
której m.in. przebudowano główną
aleję, założono kwietne łąki i trawniki, zrealizowano wiele nowych
nasadzeń, wykonano oświetlenie,
zainstalowano nowe ławki i kosze,
hotele dla owadów zapylających,
zamontowano tablice informacyjne.
Koszt inwestycji wyniósł 1,5 mln zł,
w tym dofinansowanie UE – 1,2 mln
zł. Miasto obiecało jeszcze budowę
siłowni plenerowej i placu zabaw
oraz oczyszczenie i rewitalizację
stawów znajdujących się w parku od
strony Osiedla Górniczego.
Historię parku na Gaju począwszy
od XIX wieku opisałem w numerze 24 /30/ WieszCo z 16 czerwca
2020 roku, dlatego nie będę jej tu
ponownie przytaczał. Ale myślę, że
warto ją uzupełnić o wydarzenia,
jakie miały miejsce wcześniej, a które
opisał Jarosław Graniczny w artykule „Wałbrzych – miasto prywatne
Czettritzów i Hochbergów”. U progu
XVII wieku, gdy doszło do regulacji
spraw związanych z górnictwem,
właściciel miasta Dyprand Czettritz
nadał Wałbrzychowi las miejski zwany Der Brand. Drewno pochodzące z
tego lasu miało być przeznaczone do
budowy gminnej infrastruktury, a w
szczególności szpitala, domu graba-

» Święto Kwiatów w parku w Rusinowej (Fot. Leszek Tarnawski, Krajowa Agencja Wydawnicza, sierpień 1980)
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» Rzeźba Macierzyństwo w rusinowskim parku (Fot. Zbigniew Pachla,
Krajowa Agencja Wydawnicza, rok 1978)

rza, pasterza miejskiego, międlarza
(z lasu pochodziło również później
drewno do budowy pierwszego
wałbrzyskiego ratusza na środku
Rynku). Po śmierci Dypranda las stał
się przedmiotem sporu między opiekunami jego nieletnich spadkobierców a mieszkańcami Wałbrzycha.
17 grudnia 1628 roku opiekunowie
odebrali gminie prawo wyrębu drzewa, na co mieszkańcy, powołując się
na przywilej z 1604 r., zwrócili się z
prośbą o cofnięcie zakazu. Pozbawieni dochodów płynących ze sprzedaży
drewna uzasadniali, że nie podołają
coraz większym obciążeniom i wojennym kontrybucjom. Ostatecznie
las pozostał w posiadaniu mieszczan.

I to właśnie w jego części, w 1902
roku, założono pierwszy park miejski
Wałbrzycha. Po resztę historii zapraszam do wspomnianego wydania tygodnika WieszCo. Naprawdę warto.
Czy na Podzamczu, w najmłodszej
dzielnicy Wałbrzycha, jest jakiś park?
Myślę, że z czystym sumieniem
teren między ulicami Forteczną,
Palisadową i Jana Pawła II, potocznie nazywany „alejkami”, można
dzisiaj nazwać parkiem. Pod koniec
lat 90. był to po prostu olbrzymi
trawnik poprzecinany ścieżkami
wydeptanymi przez mieszkańców.
Wówczas rozpoczęto nasadzanie
drzew i krzewów. W 1997 roku w
czasie Dni Podzamcza uroczyście
oddano do użytku rampę dla rolkarzy i skaterów (osoby wykonujące
różne triki na deskorolkach). Rampa
istniała krótko. Ostatnie znane nam
zdjęcie, na którym jeszcze ją widać,
pochodzi z września 1999 roku. Na
zdjęciu z 2012 roku rampy już nie
ma, pozostał po niej jedynie betonowy plac, na którym stała. W 1999
roku rozpoczęto budowę kawiarni
Fantazja (istnieje do dzisiaj). Przy niej
urządzono popularny plac zabaw
„Na Fancie”. Takich miejsc przydałoby się na mapie Wałbrzycha więcej.
Ciąg dalszy opowieści o parkach
za tydzień.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) Jońca E., Osobliwości przyrodnicze
Wałbrzycha, [w:] Kronika Wałbrzyska,
Wałbrzyskie Towarzystwo Kultury, PWN
Warszawa-Wrocław, 1981
2) Graniczny J.: „Wałbrzych – miasto prywatne
Czettritzów i Hochbergów”, [w:] Wałbrzyskie
szkice, Gmina Wałbrzych, 2012
3) Skrężyna J., Hryniewicz-Sudnik J., Analiza
układu przestrzennego i charakterystyka
dendroflory parków Wałbrzycha i Szczawna
Zdroju, PWN, Wrocław 1989
4) www.polska-org.pl (dostęp 03.08.2021)
5) www.twoje-sudety.pl (dostęp 03.08.2021)
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Dajcie się porwać w Filharmonii
Sudeckiej latynoskim nutom

Czekają na latynoskie nuty
Czy tak jak filharmonicy tęsknicie za plenerowymi wydarzeniami muzycznymi w Wałbrzychu? Pamiętacie jeszcze Letnią Serenadę? Po raz ostatni
zabrzmiała w wałbrzyskim rynku w 2018 roku. Tymczasem sierpniowe
koncerty Filharmonii Sudeckiej kojarzone są właśnie z tym wydarzeniem.
Pomysł pierwszego wydarzenia plenerowego popularyzującego muzykę klasyczną
zrealizował w Wałbrzychu
w 2006 roku ówczesny dyrektor Filharmonii Sudeckiej
Dariusz Mikulski. W dwóch
pierwszych edycjach wystąpili zaproszeni przez niego
soliści i laureaci Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. Stanisława Moniuszki w
Warszawie i Konkursu Sztuki
Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Z towarzyszeniem
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją
Dariusza Mikulskiego artyści
wykonali najbardziej znane i lubiane arie oraz pieśni
Moniuszki, arie i fragmenty
operowe z dzieł Mozarta,
Pucciniego Verdiego, Rossiniego i Offenbacha. Koncerty
prowadził popularny wśród
publiczności Sławomir Pietras,
menadżer kultury, dyrektor
naczelny polskich teatrów
operowych, znakomity popularyzator muzyki operowej.
Nie brakowało fajerwerków
wybuchających przed sceną i nad budynkami w rytm
znakomicie dobranej muzyki
marszowej.
W kolejnych latach koncertów letnich przybywało, mie-

liśmy Sudeckie Lato Muzyczne
z Letnią Serenadą i Turniejem
Tenorów. Te koncerty powtarzano w Kudowie-Zdroju. W
2009 roku w wałbrzyskim
rynku wystąpił m.in. legendarny odtwórca roli Jontka
z opery „Halka” Moniuszki
tenor Bogdan Paprocki.
W 2010 roku gośćmi Letniej
Serenady byli pochodzący z
Wałbrzycha Krzesimir Dębski
i Anna Jurksztowicz, słuchaliśmy wtedy muzyki z polskich
filmów i seriali. Tego dnia, w
samo południe słuchaliśmy
także koncertu finałowego IV
Sudeckiego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej. W 2011 roku letniego koncertu nie było…w
Wałbrzychu. Turniej tenorów
odbył się w Szczawnie-Zdroju,
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej wystąpiła
pod batutą swojego nowego dyrektora Jerzego Koska.
Letnia Serenada wróciła do
wałbrzyskiego rynku w 2012
roku. Gwiazdą wieczoru był
Zbigniew Wodecki. „Chcemy, żeby Letnia Serenada
była w Wałbrzychu tradycją”
– mówił wówczas Roman
Szełemej, prezydent miasta,
które sfinansowało w całości
koszty organizacji imprezy,
które wyniosły 50 tys. zł. W

2012 roku po raz pierwszy
publiczność wzięła udział w
koncercie za darmo. Na kilka
lat przed boomem na muzykę
Wodeckiego wysłuchaliśmy
jego przebojów: „Zacznij od
Bacha”, „Lubię wracać tam
gdzie byłem”, „Pszczółkę
Maję”, ale też interpretacje
światowych szlagierów, m.in.:
„Ciao, ciao Bambino”, „Mona
Lisa”, When I Fall in Love”.
„Żyjemy w czasach, które są
coraz bardziej wymagające,
w których coraz bardziej musimy być pracowici, aktywni,
skoncentrowani, bardziej zdeterminowani” – mówił przed
rozpoczęciem Letniej Serenady w 2013 roku ówczesny
wicemarszałek województwa
dolnośląskiego Jerzy Tutaj.
„Coraz bardziej wymagające
czasy wymagają harmonii.
Harmonii pomiędzy duchem
a materią i wielkie podziękowania dla naszej Filharmonii
Sudeckiej, że dostarcza nam
tych wartości, które są z obszaru ducha” – kontynuował
dalej. Obchodziliśmy wtedy
ustanowiony w wojewódz-

twie dolnośląskim rok Księżnej
Daisy. W programie koncertu
zatytułowanego „Letnia Serenada z Księżną Daisy” znalazły
się słynne arie i duety operetkowe, oraz popularne piosenki z lat 20. i 30., takie jak „Już
nie zapomnisz mnie”, „Miłość
ci wszystko wybaczy”, „Usta
milczą, dusza śpiewa”, „Granada” czy „Besame mucho”
oraz znane melodie z takich
filmów jak choćby „Siedmiu
wspaniałych”. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej
dyrygował Jerzy Kosek, a
jako soliści wystąpili Grażyna
Brodzińska – sopran i Jacek
Wójcicki – tenor.
W 2014 roku gościliśmy
na estradzie w rynku obok
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją
Jerzego Koska trzech tenorów,
choć w trakcie wcześniejszych
turniejów gościliśmy w jednym czasie nawet 12 śpiewaków. W programie „Viva
Italia” wystąpili czołowi polscy
śpiewacy Adam Zdunikowski,
Tadeusz Szlenkier i Dariusz
Stachura.

„Concierto de musica latina”
Sobota, 21 sierpnia 2021, godz. 19:00
Sala koncertowa Filharmonii Sudeckiej

Program kolejnej Letniej Serenady w 2015 roku wypełniła
muzyka kubańska. Usłyszeliśmy OSFS pod dyrekcją Jerzego Koska oraz Jose Torres &
Havana Dreams. Pochodzący
z Kuby, znany i ceniony w Polsce, artysta muzyk Jose Torres,
zwany przez media „ambasadorem kubańskiej muzyki”,
obecny jest na polskiej scenie
muzycznej od ponad 20 lat.
Nieustannie w świetnej formie, czego dowodem są jego
niedzielne audycje radiowe w
jednej z internetowych stacji
radiowych. Sierpniowy wieczór 2015 roku był w rynku
miejscem doskonałej zabawy,
rozrywki, humoru oraz muzyki
na najwyższym poziomie.
W 2016 roku Letnia Serenada zabrzmiała po raz 10. Jak
zawsze licznie zgromadzeni
miłośnicy muzyki symfonicznej wsłuchiwali się w utwory
Johanna i Edwarda Straussów,
Jerrego Bocka, Franza Lehara,
Franza von Suppe, a także
Giacomo Pucciniego, Stanisława Moniuszki, Giuseppe Verdiego i Andrew Lloyd
Webera. Na scenie zagrała
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
pod dyrekcją Jerzego Koska.
Solistami koncertu byli artyści

polskich scen operowych:
Dorota Laskowiecka – sopran,
Tomasz Janczak – tenor oraz
Damian Konieczek – bas.
„Melodie świata” – koncert
w ramach Letniej Serenady w
2017 roku wypełniła muzyka
popularna. Piękna pogoda,
uroda i talent solistek tria Luna
Voices oraz niezwykła charyzma akordeonisty i baondoneonisty Wiesława Prządki
sprawiły, że był to jeden z
piękniejszych letnich koncertów w centrum Wałbrzycha.
Orkiestrą dyrygował Bartosz
Żurakowski.
Dwunasta edycja z 2018
roku to jak do tej pory ostatnia
Letnia Serenada w Wałbrzychu. Może właśnie dlatego tak
dobrze pamiętany jest występ
Edyty Krzemień i Damiana
Aleksandra. „Cudowny świat
musicali” wykreowali Filharmonicy Sudeccy pod dyrekcją
Sławomira Chrzanowskiego.
Ostatnie lata, w tym ograniczenia wywołane pandemią
stawiają pod znakiem zapytania możliwość organizowania tak dużych i kosztownych
przedsięwzięć. Jeszcze w 2019
okazją do spotkania z muzyką symfoniczną w plenerze
było otwarcie kładki nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim. Pamiętającym
to artystyczne wydarzenie w
niezwykłym miejscu wciąż
marzą się podobne i jeszcze
wspanialsze… Rok 2020, rok
pandemii przeniósł koncerty
letnie do wałbrzyskich kościołów w śródmieściu, ale to już
nie to samo, co plener w rynku.
Co zatem obecnie, w sierpniu 2021 roku z Letnią Serenadą? Zapowiadany na 21 sierpnia 2021 przez Filharmonię
Sudecką „Concierto de musica
latina” zabierze słuchaczy
w niezapomnianą podróż
pod gwiaździste niebo pełne
andaluzyjskich i latynoskich
nut! W nieco poetycki sposób dyrygent Filharmoników
Sudeckich Bartosz Żurakowski zaprasza do smakowania
aromatu winorośli wprost z
krainy argentyńskiej Mendozy,
roztańczenia porywającymi
rytmami czarownej Andaluzji,
rozśpiewania rzewnymi melodiami płynącymi z gór peruwiańskiej Arequipy, zachwytu
nad przepychem kubańskiej
i brazylijskiej harmonii czy
na koniec do odwiedzenia
najdalszych zakątków wielobarwnej kultury Majów i
Azteków. Wszystko to w tę
sobotę, 21 sierpnia o godz.
19:00 w sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej im. Józefa
Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Zapraszamy!
Redakcja
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Kolorowo i międzynarodowo

22 sierpnia o godz. 14.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Wałbrzycha i okolic na wyjątkowy FESTYN BRAVE KIDS, który odbędzie się
na Rusinowej. Podczas tego wydarzenia będą
zorganizowane występy artystyczne młodych
artystów, barwna parada, gry i zabawy integracyjne, rodzinny piknik, a także pokaz filmowy w
ramach KINA OPEN AIR. Zapraszamy do udziału
w wesołej, kolorowej paradzie opartej na rytmie
i dziecięcej energii, pokazach grup artystycznych, zajęciach artystyczno-integracyjnych oraz
rodzinnym piknikowaniu na trawie. Wydarzenie
jest organizowane w ramach projektu Brave Kids 2021 w Wałbrzychu, przy współpracy z Gminą Wałbrzych oraz
Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”.

Plener akwareli

W dniach 23—29 sierpnia 2021 odbędzie
się 1. Ogólnopolski Plener Akwareli ŚWIDNICA 2021. Marta Ciućka, Jarosław Drążek,
Anna Larina-Dzimira, Paweł Gładkow,
Agata Kwiatkowska, Paulina Kopestyńska,
Anatol Martyniuk, Miłosz Nosiadek, Adam
Papke, Krzysztof Rodak, Ryszard Rogala,
Justyna Talik to dwunastu artystów, których
zaproszono do udziału w wydarzeniu. Ich
prace uwiecznią piękno naszego miasta przy
pomocy akwareli, jednej z najtrudniejszych
technik malarskich, w której wykorzystuje
się farby wodne. Zapraszamy na wernisaż
wystawy poplenerowej mokrej do Galerii
Fotografii w Świdnicy (Rynek 44) 28 sierpnia
2021 o godzinie 18:00, gdzie będziecie mogli Państwo podziwiać efekty tej kilkudniowej
pracy twórczej.

Prawdziwy
Kozak(iewicz)
Najważniejszą propozycją kinową
ostatnich kilkunastu dni był film
„Po złoto” w reżyserii Ksawerego
Szczepanika.
Filmy dokumentalne niezwykle rzadko goszczą na
naszych ekranach, chyba, że
w ramach DKF-u. Tymczasem
niespodziewanie, w regularnym repertuarze kina Apollo,
pojawił się obraz przedstawiający karierę Władysława
Kozakiewicza.
Oczywiście wszyscy doskonale znamy to nazwisko
i kojarzymy z gestem tzw.
„wała”. Ale, czy pamiętamy
jego wymowę i ówczesne
okoliczności, o osiągnięciach
sportowych tyczkarza nie

wspomnę. Reżyser i autor
scenariusza – Ksawery Szczepanik – poznał odpowiedź
na te pytania i postanowił
wrócić do lat 70. i 80., kiedy
wybitny sportowiec osiągał
największe sukcesy. Filmowiec, z uwagi na wiek (rocznik 1978), nie mógł oglądać na żywo wydarzeń na
igrzyskach olimpijskich w
Moskwie w 1980 roku. Echo
skrzyżowanych rąk przed
kamerami całego świata dotarło do niego dopiero po
latach. Dzięki swojemu fil-

Program wydarzenia:
09:00-13:00 – ATRAKCJE DLA DZIECI: RYCERSKA WIOSKA (gry i animacje dla najmłodszych: karmienie smoka, burzenie zamku, walki na
bezpieczne miecze, wyścigi węży i inne atrakcje)
09:00 start – przywitanie przez prowadzącego, zaproszenie do piknikowania, konkursy z nagrodami
10:30 -11:00 – muzyka na żywo Książęca Orkiestra Salonowa (D. Graca,
J.Kosek)
11:00 – 12:00 – konkursy z nagrodami, zamkowe opowieści
12:00 – 12:30 - muzyka na żywo Książęca Orkiestra Salonowa (D.
Graca, J.Kosek)
12:30 - 13:00 – pożegnanie, zaproszenie do piknikowania.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

SCB, KaR

mowi zabiera nas ponownie,
po 41 latach, na moskiewski
stadion Łużniki, wówczas
największy w Europie. Nim
jednak wrócimy do emocji
związanych z rywalizacją
polskiego tyczkarza z rosyjskim zawodnikiem, wśród
gwizdów tysięcy niezadowolonych widzów, twórca sięga
do początku jego przygody
ze sportem. Szczepanik, jak
podkreśla we wszystkich
wypowiedziach, dodarł do
wyjątkowych materiałów
filmowych i fotograficznych.
Oczywiście, nie byłoby
prawdziwego dokumentu o
Kozakiewiczu bez Kozakiewicza. Bohater filmu początkowo ze swobodą, wręcz
swadą, opowiada o karierze
sportowca w czasach komuny. W momencie, kiedy
jego wspomnienia sięgają
olimpiady w Montrealu w
1976 roku, ten wielki chłop
niespodziewanie rozkleja
się. Z trudem wstrzymuje łzy
i wraca do emocji sprzed ponad 40 lat, kiedy oddał dwa
nieudane skoki. Przypomnę,

Kozakiewicz był wówczas
absolutnym pewniakiem do
zdobycia złota. Kontuzja stopy nie pozwoliła mu jednak
pokonać wysokości 5,45 m,
kiedy przed igrzyskami skakał
już o wiele wyżej. Skoczek nie
jest jedyną gadającą głową
na ekranie. O wielkości tyczkarza wypowiada się jego
wieloletni przyjaciel i złoty
medalista – nomen omen
z Kanady – Jacek Wszoła.
Oczywiście najwięcej miejsca w „Po złoto” Szczepanik

przeznacza na wspomniany
występ wkurzonego i głodnego sukcesu Kozakiewicza
w Moskwie. Umiejętnie stopniuje napięcie. Nie przeszkadza nam nawet znajomość
uzyskanego zwycięstwa i
skutecznego bicia rekordu
świata. Poznajemy także jego
dalsze losy, takie jak wyjazd
na stałe do Niemiec i przyjęcie obywatelstwa. Reżyser
odnalazł nawet dzienniki
telewizyjne, w których dziennikarze nie zostawiali na

nim suchej nitki i nazywali
zdrajcą.
Dziś, nie żałujący swojej decyzji, Kozakiewicz przedstawia
trudne okoliczności tamtego
kroku. Mimo, że „Po złoto”
jest filmem dokumentalnym,
to ogląda się go z prawdziwym przejęciem. Dla mnie
pozostawił nawet niedosyt.
Chętnie poznałbym jego obecną sytuację. Bez tego i tak film
jest wyjątkowo dobry.
Ocena 9/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiał prasowe)

Gwoździem po ekranie

Moc atrakcji w Zamku

Po raz pierwszy w Zamku Książ -zapraszamy na niedzielny piknik w
parku! Na polanie poniżej mauzoleum, przy zabytkowej Alei Lipowej (w
pobliżu zabytkowej bramy przy Stadzie Ogierów) 22 sierpnia będziemy
wspólnie zachwycać się pięknem Książańskiego Parku Krajobrazowego
oraz Ogrodów Idy, które dzięki licznym inwestycjom zmieniły się na
przełomie ostatnich lat. Zachęcamy do przyniesienia własnego posiłku
lub zakupu na miejscu.
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Okiem gracza

SKN

Skyrim wiecznie żywy

CHALLENGER
Każdy szanujący się fan gier RPG wyczekuje tej magicznej daty – premiery TES VI,
niestety pogłoski mówią nam jedynie, że nie odbędzie się to w najbliższym czasie. W
takim wypadku możemy szukać pocieszenia w innych tytułach albo jego poprzedniku Skyrimie.

Prawnik radzi
Urlop na żądanie pracownika. Pewnie was to ciekawi.
Wszystkie zawiłości wyjaśnia nasz prawnik Adam Daraż.
Każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę
ma prawo wziąć maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie
w roku kalendarzowym.
Aby skorzystać z takiego
urlopu, pracownik musi
najpierw złożyć wniosek do
pracodawcy, a pracodawca
musi go zaakceptować.
Pracownik musi przekazać
pracodawcy wniosek w
odpowiednim terminie –
przed momentem, w któ-

r ym powinien rozpocząć
pracę.
Pracownik ma obowiązek
poinformować swojego pracodawcę o wzięciu urlopu na
żądanie. Urlop na żądanie
to coś zupełnie innego niż
nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Pracownik
musi złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu na żądanie.
Zgodnie z Kodeksem pracy
pracownik może złożyć taki
wniosek w dowolnej formie

– ustnie, telefonicznie lub
na piśmie. Można jednak
wskazać pracownikom preferowany sposób zgłaszania
takich wniosków, umieszczając informację w regulaminie
pracy pracodawcy. Pracownik
musi złożyć wniosek najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu – przed czasem, w którym
powinien rozpocząć pracę.
Wyjątek: wniosek o urlop na
żądanie może zostać złożony
przez pracownika później,

UWAGA KONKURS

Nie znamy nikogo, kto nie lubiłby dobrze zjeść. A skoro tak, to
mamy pewną propozycję. Wybierzcie się do Kryształowej Gospody
Kuflowej. Dają tam naprawdę dobrze zjeść. Co wy na to, jeśli powiemy, że możecie spałaszować tam lunch taniej niż reszta gości. A
tak! Musicie jednak wziąć udział w naszym konkursie i poprawnie
odpowiedzieć na pytanie. Tylko tyle i aż tyle wystarczy, aby skorzystać z rabatu. Widzicie fotografię obok? Z którego wałbrzyskiego
schroniska rozciągają się takie widoki?
Jeśli znacie poprawną odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, a
z rachunku za jedno danie będziecie mogli sobie odliczyć 15
procent. 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 (18
sierpnia) do piątku (20 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.

jeśli pozwala na to regulamin pracy pracodawcy lub
przyjęta w firmie praktyka.
Pracownik nie może rozpocząć urlopu na żądanie bez
zgody pracodawcy – przed
akceptacją wniosku przez
pracodawcę.
Nasuwa się pytanie, czy
pracodawca może odmówić
urlopu na żądanie? W wyjątkowych sytuacjach tak.
Chodzi o takie okoliczności,
gdy nieobecność pracownika
w negatywny sposób wpłynie na interes pracodawcy.
Praktyka sądowa wskazuje
na sytuacje, kiedy można odmówić pracownikowi urlopu
na żądanie: braki kadrowe
(inni pracownicy na urlopach
lub zwolnieniach lekarskich),

konieczność zapewnienia
obsady, w celu utrzymania
płynnego działania firmy, niezbędna obecność pracownika
w danym dniu np. ze względu na awarię lub ważne dla
pracodawcy (zaplanowane
z wyprzedzeniem) spotkanie biznesowe, w którym
obecność pracownika jest
kluczowa
Pracodawca może odrzucić
wniosek o urlop na żądanie
tylko w wyjątkowych przypadkach opisanych wyżej.
Odmowa musi być wyraźna i
niezwłoczna. Pracownik musi
jednoznacznie zrozumieć, że
nie został mu udzielony urlop
na żądanie.
Radca prawny Adam
Daraż z Kancelarii Radcy

wypróbuję ją spośród wielu
innych udogodnień TES V.
Tym razem zamiast chodzić
po świecie dzierżąc srebrny
i stalowy miecz, zrobię to
z jego deadryczną wersją
stając do walki nie z ghulem, a z najprawdziwszym
smokiem.
Wielu z was pewnie podziela to przekonanie, o
czym świadczy fakt, że kilka
dni po premierze tego modu
został pobrany aż kilkadziesiąt tysięcy razy. No cóż,
jestem w stanie powiedzieć
tylko jedno. TPP rządzi i to
niezależnie w jakiej grze się
znajdujemy.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

kojarzy dorobek naszej polskiej firmy CD Projekt Red,
a mianowicie „Wiedźmin 3:
Dziki Gon”. W jaki sposób
porusza się i walczy Geralt
oraz jak blokuje kamerę na
celu. Owy mod zapewnia
właśnie taką rozgrywkę w
widoku trzeciej osoby. Nie
bez powodu jest zabawnie
przezywany „Skyrimowym
wiedźminem”. Ulepszone
poruszanie się, ataki z dowolnego kierunku, blokowanie kamery na przeciwniku,
pasek punktów życia nad
rywalem, poprawione ataki dystansowe – właśnie
to sprawia, że jestem zachwycony tą modyfikacją i

Fot. użyczone (www.redbull.com)

I tu warto wspomnieć, że
pomimo dość długiego już
żywota (ukazał się 10 lat
temu), ciągle tli się w nim
iskra podtrzymywana przez
graczy.
Jak sami się domyślacie
mowa tu o modach. I to
nie byle jakich, bo część z
nich może rywalizować z
contentem wykreowanym
przez twórców gry, a czasami nawet go przebija. W tym
przypadku chciałem omówić konkretny mod, który
pojawił się dość niedawno.
True Directional Movement,
bo tak się nazywa, oferuje
modernizację TPP (widok z
trzeciej osoby). Każdy chyba

Prawnego DARAŻ i DORADCYul. Chrobrego 12/4, 58-300
Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Z którego wałbrzyskiego
schroniska rozciągają się takie
widoki?

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

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

» Rowerowy szlak wokół Borowej to jest
to, co tygrysy lubią najbardziej

Rower jest OK

Zakręcona rowerowa Borowa !
Dziś będzie pysznie! Prawdziwa górska gratka dla fanów jazdy w terenie. Kręciliśmy już rodzinnie wokół Zamku Książ, udała nam się wycieczka wokół Ptasiej Kopy, a oczywista rowerowa zabawa wokół charakterystycznej kopuły Chełmca dała wiele relaksu. Pamiętacie jeszcze
te trasy? Absolutnie nie zapomniałem o naszej wałbrzyskiej królowej,
najwyższej Borowej. Dziś będzie o niej.
Pomyśleć, że jeszcze nie tak
dawno, zarośniętą całkowicie lasem, zapomnianą górę,
odwiedzali tylko najwięksi
zapaleńcy. Zarówno piesi,
jak i rowerowi. Piękna wieża
na szczycie i kolejne szlaki
znacznie zwiększyły popularność. Najwyższą kulminację
Gór Wałbrzyskich zdobywają
wszyscy od znanych podróżniczych blogerów, mistrzów

UWAGA

sportu po turystów z całej
Polski i nas okolicznych mieszkańców. Wielu z was postanowiło zdobyć górę rowerem.
Rowerowy szlak wokół
Borowej omija szczyt. Kolejna z propozycji projektu
„Wałbrzych. Miasto MTB”.
Jedziemy zielonym szlakiem.
Start przy Dworcu Głównym
na Podgórzu pozwala trafić tu
pociągiem wielu miłośnikom

„górali”. Chwilę później osiągamy prawie najniższy punkt
trasy. To dość istotne, bo 274
metry podjazdów na 20-kilometrowej trasie, w większości
osiąga się już w pierwszej
połowie szlaku. Nie każdy
to przetrwa. Zabawa zaczyna się pod najpiękniejszym
wiaduktem kolejowym w
Wałbrzychu. Szutrową drogą
objeżdżamy Górę Zamkową

dojeżdżając po drodze niemal
pod Przełęcz Kozią. Na skrzyżowaniu w lewo i szeroką
szutrówką pniemy się w stronę Kamionki. Trudy jazdy parę
kilometrów dalej wynagradza
nam panorama Gór Kamiennych. Czas objechać Borową z drugiej strony stoku. To
oznacza dalszą jazdę w górę.
Przez Przełęcz pod Borową ponownie trafiamy na Przełęcz

KONKURS

Korzystajcie, bo nie wiadomo, co będzie za miesiąc. Dlatego umawiajcie się na wspólne biesiadowanie. Na przykład w świdnickiej Restauracji Kryształowa. Knajpka po raz kolejny partneruje w naszej zbawce.
Zabawie, w której musicie wziąć udział, jeśli chcecie zjeść tam lunch
trochę taniej i skorzystać z 15-procentowego rabatu. A chyba warto?!
Widzicie fotografię obok? Czyjego imienia jest dworek znajdujący się
w Parku Zdrojowym w Dusznikach-Zdroju?
Odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać w restauracji
przy dokonywaniu zamówienia. To wystarczy, aby skorzystać z
15-procentowego rabatu na dowolną, wskazaną przez was potrawę
z karty dań. Odpowiadacie i jecie taniej. Tak to działa. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety
w Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej
środy (18 sierpnia) do piątku (20 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.

Kozią. Jesteśmy raptem kilkadziesiąt metrów od miejsca,
gdzie szlak prowadził nas przy
objeździe Nowego Dworu.
Pokrzywianką pod najdłuższy
tunel kolejowy w Polsce i
dalej wspinaczka pod Kozła.
Teraz niemal płaska, szeroka
i spokojna droga w dodatku
okraszona fenomenalnymi
widokami Wałbrzycha i okolic
pozwala na chwilę odpoczyn-

ku. Pozostaje nam zjazd do
ul. Świdnickiej. W końcowej
fazie dość trudny. Przez ul.
Poznańską, Skłodowskiej-Curie i Szkolną podjeżdżamy
pod dworzec kolejowy. Meta,
którą osiągnęliśmy, oznacza,
że kondycję mamy dobrą.
Wylaliśmy sporo potu na
podjazdach, ale widokowe
fragmenty w okolicach kamieniołomu, czy Kamionek
wynagrodziły wiele. Chyba
najbardziej zróżnicowany z
wałbrzyskich szlaków. Bywa
ciężko, ale i bardzo łatwo.
Problem w tym, że aby było
lekko, najpierw trzeba przejechać w mękach. Tylko, że
przecież o to chodzi w kolarstwie górskim! Jeśli macie
siłę w nogach, to technicznie
szlak nie jest trudny. Szerokie
dukty leśne będziecie pamiętać równie długo jak widoki
z trasy. Mimo, że szczytu Borowej nie osiągnięcie, to na
pewno będziecie zadowoleni.
Pięknie można się pokręcić po
okolicy!
Tomasz Czeleń

KUPON
Czyjego imienia jest dworek znajdujący
się w Parku Zdrojowym
w Dusznikach-Zdroju?
...............................................................
.............

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

Nagroda do odebrania
w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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WIEMY JAK ŻYĆ

Fot. użyczone (https://pl.123rf.com/#ziskejte)

» Dieta raw food polega na spożywaniu pokarmów
świeżych, surowych i nieprzetworzonych

Dieta raw food, czyli...
...czas na surowe jedzenie! Początki diety raw food sięgają końca XIX wieku i są ściśle związane z Maximilianem Oskarem Bircher-Bennerem. Ten szwajcarski lekarz rozpoczął badania na temat wpływu nieprzetworzonych warzyw i owoców na ludzki organizm wkrótce po przebytej żółtaczce, podczas której odżywiał się głównie surowymi
jabłkami i w nich upatrywał lekarstwa na swoją chorobę.
W ciągu zaledwie pięciu lat
wykonał (głównie na sobie)
setki eksperymentów porównawczych, by potwierdzić
swoją teorię. Przyjmował,
że w wysokiej temperaturze
„giną” wartości odżywcze zawarte w pokarmie, zaś białka,
węglowodany oraz tłuszcze
ulegają uszkodzeniu i stają
się szkodliwe dla organizmu.

W 1904 roku pomysłodawca diety raw food otworzył
w Zurychu swoje pierwsze
sanatorium o nazwie Vital
Force (siła witalna). Osiem lat
później stało się ono jedną
z najsłynniejszych klinik na
świecie, gdzie stosowane były
restrykcyjne zasady żywienia,
określane jako tzw. „naturalne
odżywianie”.

Dieta raw food
– co to jest?

Polega na spożywaniu pokarmów świeżych, surowych
i nieprzetworzonych. Co niezwykle istotne, produkty w
tej diecie nie mogą być poddawane obróbce termicznej
wyższej niż około 40-45 °C.
Taka żywność:
• jest bogatsza w składniki
odżywcze, minerały, witaminy,
antyoksydanty,
• ma enzymy, które ułatwiają jej trawienie i lepsze
przyswajanie wartości odżywczych,
• nie zawiera szkodliwych
substancji powstających na
skutek podgrzewania tłuszczów (np. tłuszczów trans
czy akrylamidu); ostatnio w
związku z rosnącą popular-

nością, dieta raw food zyskała
wiele tzw. „odmian”.
Wśród nich wyróżnić można:
• raw weganizm – oznacza spożywanie głównie surowych warzyw, owoców,
nasion, kiełkujących ziaren i
orzechów, a także różnego
rodzaju olejów tłoczonych na
zimno i oliw. Znawcy podkreślają, że idealne proporcje
produktów spożywanych w
diecie raw vegan food kształtują się następująco: 75-85 %
– surowe warzywa i owoce,
10-20 % – zielone warzywa
liściaste, 5 % – nasiona, orzechy, glony. Surowa dieta wegańska wyklucza z jadłospisu
alkohol, kawę i cukier
• raw wegetarianizm – dopuszcza spożywanie surowych
jaj

• raw paleo – dopuszcza
spożywanie surowego mięsa
wołowego w formie tatara
czy carpaccio

Zalety diety

Do pozytywnych kwestii
należy przede wszystkim jej
obfitość w świeże owoce i warzywa, będących podstawą piramidy żywienia, a także inne
produkty spożywcze o wysokiej zawartości składników
odżywczych, antyoksydantów i błonnika czyli: ziarna,
nasiona i ich kiełki, niepalone
kasze, orzechy. Dodatkowo
dieta ta ogranicza spożycie
wysoko przetworzonych pokarmów, przyczyniających się
do gorszego stanu zdrowia i
samopoczucia. Ze względu na
niską kaloryczność, dieta raw

zapewnia szybką utratę masy
ciała. W diecie raw food jest
niezwykle istotne, by surowe
produkty pochodziły z upraw
bądź hodowli ekologicznych.
Zdaniem witarian – zwolenników surowej żywności, dzięki
przestrzeganiu tej zasady spożywamy jedzenie zawierające
maksymalną ilość składników
odżywczych, jaką poszczególne produkty mogłyby dostarczyć organizmowi, a fakt, iż są
ekologiczne, gwarantuje nam
pokarm wolny od pozostałości
środków ochrony roślin i metali ciężkich.

Wady diety

Przeciwnicy tego sposobu
odżywiania uważają, że surowa dieta prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia i jest

odpowiednia tylko dla osób
żyjących w cieplejszym klimacie. Jedząc jedynie surowe pokarmy możemy doprowadzić
do wychłodzenia organizmu,
szczególnie w porze zimowej.
Wśród niekorzystnych zjawisk
towarzyszących diecie raw
wymienia się także problemy
z zębami i dziąsłami, a także
niedobory witamin i minerałów. Przeciwnicy diety surowej
podkreślają, że nie dostarcza
ona naszemu organizmowi
pełnowartościowego białka,
czyli podstawowego składnika budulcowego, jak również
witaminy B12 oraz wapnia
i żelaza. Pomimo tego, iż w
pożywieniu przygotowanym
według zaleceń diety raw
food zachowane zostają wartościowe składniki odżywcze,
to jednak trudniej jest zaspokoić wszystkie potrzeby
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organizmu. Przejście na ten
rodzaj diety powinno być decyzją przemyślaną i koniecznie
skonsultowaną z dietetykiem.

Gdzie kupować
produkty zgodne
z surową dietą?

Po owoce i warzywa najlepiej wybrać się do sklepów
specjalistycznych z żywnością
ekologiczną. Poza owocami
i warzywami można znaleźć
różne przekąski w duchu diety
raw, np.: czekolady wytworzone z nieprażonych ziaren
kakaowca, batony, suszone
na słońcu owoce oblane surową czekoladą (banany, figi,
rodzynki, morwy, daktyle),
praliny, trufle, krakersy, pieczywo z surowymi, zdolnymi
do kiełkowania ziarnami, oleje
tłoczone na zimno, oliwy, syropy, a nawet białka roślinne

» Są zalety i wady takiego odżywiania się – warto o nich wiedzieć

w proszku idealne po treningu
czy między posiłkami. Ciekawe również są niepalone
kasze jak np. kasza gryczana

niepalona. Wystarczy zalać ją
wodą i odstawić na 30 minut. Wyrzucamy ziarna, które
unoszą się na powierzchni

wody, odcedzamy, płuczemy
świeżą wodą i przesypujemy
do szklanego naczynia. Przykrywamy gazą i płuczemy

dwa razy dziennie. Po 1-2
dniach kiełki przekładamy do
pojemnika i przechowujemy
w lodówce maksymalnie
przez tydzień. W sklepie ekologicznym znajdziecie także
gotowe produkty tworzone
przez marki specjalizujące
się w żywności raw. Dieta ta
jest naturalna, ale z drugiej
strony bardzo wymagająca. Bez wątpienia jednak
warto, chociaż na kilka dni
wybrać surowe odżywianie,
aby wspomóc siły witalne naszego organizmu, poprawić
kondycję, polepszyć samopoczucie, a przy okazji zgubić
zbędne kilogramy.
Kamila Koźniewska, dyrektor
Departamentu Jakości Bio Planet S.A.
Skrócony artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Pełna wersja oraz źródła dostępne są na
www.gotujwstylueko.pl

Upał! Co oznacza
dla naszego pupila?

Psy i koty inaczej oddają
swoje ciepło. Korzystają one z
mechanizmów termoregulacji
na kilka sposobów: poprzez
pocenie się (najczęściej możemy dostrzec odbite łapki na
podłożu, co oznacza, że nie
posiadają za wiele gruczołów
potowych), przez skórę (co w
większości jest ograniczone
przez gęste futro), przez oddychanie = z powietrzem (najczęściej dostrzegamy ziajanie)
oraz z wydalanym moczem
czy kałem.
Warto też zwrócić uwagę
na wiek i fizjologię pupila, a
nawet rasę. Szczególnie narażone na upał będą szczenięta,
kocięta, osobniki starsze, chore, otyłe oraz kotki czy suki
karmiące i w ciąży. W przypadku ras, najbardziej wrażliwe na upał będą: rasy północne, bądź psy o ciemnym
umaszczeniu z długą i gęstą
sierścią, brachycefaliczne psy
i koty oraz duże rasy psów.
Zwierzęta nieprzystosowane
do życia w gorętszym klimacie

próbują sygnalizować nam
jako opiekunom, co wybrać w
okresie najwyższego skwaru.
Pies czy kot chętniej pobawią się o świcie czy zmierzchu, podobnie z konsumpcją
posiłków oraz widocznym
leżakowaniem w chłodnych
partiach mieszkania. Dlatego
zachęcam do zastosowania
profilaktyki spacerowej, czyli:
- stały dostęp do świeżej i
chłodnej wody,
- długość spaceru i pozostałych aktywności dostosowujemy do możliwości pupila,
- unikamy spacerów w silnie
nasłonecznionych miejscach
bez cienia i z nawierzchnią
asfaltową,
- na dłuższy spacer lub
treningi wybieramy godziny
wczesnoporanne lub późnowieczorne,
- w trakcie upałów nie zostawiamy zwierząt w samochodzie lub pod sklepem.
A co jeśli zwierzak zostaje
nastawiony na mocne nasłonecznienie? Może dojść do

udaru cieplnego. Najlepiej obrazuje to przykład auta, które
pozostawione na słońcu przy
temperaturze powietrza 24°
C, potrafi nagrzać powietrze
wewnątrz do 49° C w czasie
krótszym niż 20 minut! Wtedy
organizm w środku auta nie
ma możliwości ochłodzenia.
Hipertermia rozwija się, gdy
ciało nie oddaje ciepła do otoczenia, a udar, kiedy wzrost
temperatury wewnętrznej ciała osiągnie do 43° C. Objawia
się to: ślinotokiem, silnym ziajaniem, dusznościami, biegunką, wymiotami, przekrwionymi błonami śluzowymi, pianą
w pysku, wstrząsem. Wtedy
warto zadzwonić do lekarza weterynarii i dopytać, co
zrobić. A wcześniej zmierzyć
temperaturę pupila, przenieść
zwierzę na chłodne płytki czy
trawę, zmoczyć ciało okładami z mokrych ręczników, ale
nigdy nie zanurzajcie psa lub
kota w zimnej wodzie!
Justyna Rawska
Behawiorysta zwierząt, trener psów

» Podczas upałów zwierzęta
nie mają łatwo

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

Jak większość z was wie, upał oznacza często zmianę naszego samopoczucia. Nad ziemią unosi się o wiele cieplejsze powietrze,
od którego ludzie chronią się odzieżą, okryciem głowy czy klimatyzacją. Ale… Nasze
zwierzaki nie mają tak łatwo!

24

StreFa rOZrYWkI

WIESZ CO | NR 33/17.8.2021 r.

STREFA ROZRYWKI

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)
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Poziomo:
7 - roślinożerny gryzoń, z pustymi
kolcami na szyi i grzbiecie
8 - przestrzeganie czystości
9 - wszechmoc, wszechwładza
11 - spiralne wyżłobienie na bocznej
ściance śruby
14 - inaczej czajnik
16 - zgoda na przekazywanie
korespondencji z odbywającej się
imprezy
17 - płyn otrzymywany przez zalanie
wrzątkiem ziół
18 - osoba czyszcząca oraz
konserwująca przewody spalinowe w
budynkach
Pionowo:
1 - wykorzystanie ciepła gazów
odlotowych do celów ogrzewczych
2 - łódź wydrążona z jednego pnia
3 - krótka laska zakończona ozdobną
gałką, symbol władzy hetmańskiej
4 - w feudalizmie ziemia nadawana
przez seniora wasalowi
5 - zabieg usuwania
powierzchniowych warstw skóry
6 - ten, kto pracuje w czasie strajku
10 - sztuka projektowania,
wznoszenia i kształtowania budowli
12 - wodospad, którego wody
spadają z kilku stopni skalnych
13 - sygnał, oznaczający koniec zajęć
dziennych w wojsku
15 - jadalne części zabitych zwierząt

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
2 - Salvador, którego nie brali - Dali
3 - niebezpieczna przypadłość planetarno-psia - marskość
6 - popularna muzyka w kościele prawosławnym - pop
8 - na bieżni albo z mrugającym kotkiem - płotek
9 - dla piszących i latających - pióro
11 - na oknie przesadnie posolona - zasłona
13 - znana piosenkarka na drzewie - kora
Pionowo:
1 - gaz prawie całkiem otoczony morzem - Hel
2 - odskocznia życiowa zarówno dla wielu emerytów jak i
miłośników odlotów - działka
4 - zboże skrzywdzonego grzyba - kukurydza
5 - ryba z poleceniem dla detektywa - śledź
6 - odwrócony szczyt rankingu o niezbyt przyjemnym zapachu
- pot
7 - czarne w grze maksyma lub minima - piki
8 - obwód niedopałka podzielony przez 2r w każdym
laboratorium - pipeta
10 - popularna w Wałbrzychu ukraińska jednostka wojskowa
- kosz
12 - ptak na wspak do picia - sok

StreFa rOZrYWkI / PrOmOCJa
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program tv

Piątek

23:00
POLSAT

czwartek
20:05

20 - 26 sierpnia 2021
Poniedziałek

21:30
TVN

23:30

Deja vu

TVP1

thriller sf, USA, 2006

Ostatniego dnia karnawału amerykańscy
marynarze ze swoimi rodzinami świętują na
pokładzie jednego z promów. Nagle dochodzi do
potężnej eksplozji. W jej wyniku giną wszyscy
pasażerowie, czyli ponad pięćset osób. Śledztwo
rozpoczyna doświadczony agent federalny Doug
Carlin (Denzel Washington). Krótko po tragedii
z rzeki zostają wyłowione zwłoki młodej kobiety
- Claire Kuchever (Paula Patton). Carlin uważa,
że nie jest ona jedną z oﬁar eksplozji na promie,
mimo że nieznanemu sprawcy bardzo zależy na
tym, by tak właśnie sądzono.

Narzeczony na niby
POLSAT

Sobota

Dziewczyna z tatuażem
thriller, Niemcy, Szwecja, USA, Wielka Brytania, 2011

20:00

Showtime
W rolach głównych wystąpili Robert
De Niro i Eddie Murphy, którzy zdawali
sobie sprawę, że w tej pełnej żartobliwych
odniesień komedii będą musieli sparodiować
również swoje dotychczasowe kreacje. Dwaj
gwiazdorzy dobrze wywiązali się z zadania,
a dodatkowym atutem ﬁlmu okazała się
szybka, właściwa ﬁlmom sensacyjnym akcja.
Los Angelses. Mitch Preston, doświadczony
detektyw z wieloletnim stażem, słynie
z trudnego charakteru i niekonwencjonalnych metod pracy.

POLSAT

20:00
TVN

Sahara
ﬁlm przygodowy, Niemcy, Hiszpania, USA, 2005

Tajny agent, podróżnik i odkrywca Dirk Pitt
(Matthew McConaughey) znajduje monetę
z czasów wojny secesyjnej. Dowiaduje się, że
jest ona wskazówką do odnalezienia skarbu
ukrytego w piaskach Sahary. Prawdopodobnie
jest nim „Statek śmierci”, czyli okręt konfederatów, na którego pokładzie znajdował się
bezcenny ładunek. Pitt postanawia odszukać
tajemnicze kosztowności. W wyprawie
towarzyszy mu przyjaciel Al Giordino
(Steve Zahn). Razem jadą do afrykańskiego
państwa Mali.

Mikael Blomkvist jest znanym w Szwecji
dziennikarzem śledczym. Nigdy nie ulega naciskom i ceni sobie niezależność. Taka postawa
doprowadza go przed sąd - zostaje skazany za
zniesławienie wpływowego przemysłowca. Po
procesie Blomkvist musi zawiesić swoją działalność prasową. Wizja ﬁnansowej zapaści staje się
dla niego coraz bardziej realna. Towarzyszący
sprawie rozgłos nieoczekiwanie przynosi jednak
pewne korzyści. Kontakt z Mikaelem nawiązuje
zamożny Henrik Vanger, właściciel koncernu
przemysłowego.

Wtorek

komedia sensacyjna, Australia, USA, 2002

Niedziela
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Środa

21:30

Zjawa
dramat biograﬁczny, Hongkong, Kanada, USA, 2015

Stany Zjednoczone, rok 1822. Traper
Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) poluje na
terenach dzisiejszej Dakoty Południowej.
Towarzyszą mu syn Hawk (Forrest Goodluck)
i grupa myśliwych, zatrudnionych przez
kompanię futrzarską. Podczas wyprawy
Hugh zostaje poważnie ranny na skutek
ataku niedźwiedzia grizzly. Mężczyzna jest
umierający. Dowodzący grupą kapitan Henry
(Domhnall Gleeson) podejmuje decyzję, że
ktoś powinien pozostać z rannym Glassem,
aby po śmierci godnie go pochować.

TVN

Czwartek

Wyścig śmierci
ﬁlm sensacyjny, Niemcy, Wielka Brytania, USA, 2008

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

22:35

Żona na niby

POLSAT

komedia, USA, 2011

Danny Maccabee jest wziętym chirurgiem
plastycznym, któremu nieco gorzej
wiedzie się w życiu prywatnym. Mężczyzna jest święcie przekonany, że kobiety
są zainteresowane żonatymi facetami,
dlatego gdy spotyka zjawiskowo piękną
i dużo od siebie młodszą Palmer, ucieka
się do niewinnego kłamstwa. Roztacza
przed nią dramatyczną wizję życia u boku
okrutnej żony, która go bije i zdradza. Nie
bierze pod uwagę, że dziewczyna może
być do bólu uczciwa.

piątek

20 sierpnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 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
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Gra słów. Krzyżówka
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Blondynka - serial 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,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

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

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Dzikie pszczoły - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa i konkwistador
- serial
21:30 Immortals. Bogowie
i Herosi - ﬁlm fantasy
23:30 Lekkoatletyka - Miting
na Rynku w Białymstoku
00:15 Bezwstydny
Mortdecai - ﬁlm akcji
02:10 Ocaleni - reality show
03:15 Determinator - serial

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Ostróda
22:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:50 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
00:50 Wakacje
mojego życia
- komedia, prod. Kanada
02:25 Moonraker
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Francja, Wielka
Brytania, USA, 1979,
reż. Lewis Gilbert
04:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:40 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Szybcy i wściekli VII
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Japonia, 2015,
reż. James Wan,
wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jason Statham,
Michelle Rodriguez,
Jordana Brewster, Tyrese
Gibson, Dwayne Johnson
23:00 Piekielna zemsta
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2011, reż. Patrick
Lussier, wyk. Nicolas
Cage, Amber Heard,
William Fichtner, Billy
Burke, David Morse
01:10 Kuba Wojewódzki
02:10 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:30 Noc magii
03:50 Kto was tak urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Miss Polski 2021
FILM PRZYGODOWY

23:00 Deja vu
Agent federalny Doug
Carlin prowadzi
śledztwo w sprawie wybuchu bomby na promie
w Nowym Orleanie.
Mężczyzna ze zdziwieniem
dostrzega, że zarówno on
sam, jak i ci, którzy ocaleli,
przeżywają podobne déja
vu. Zjawisko okazuje się
kluczem do rozwiązania
zagadki eksplozji oraz
drogą do uniknięcia
kolejnego zamachu...
01:50 7 rzeczy, których nie
wiecie o facetach
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:30 Teledyski
08:30 Kuchnia Polskich Żydów
- magazyn kulinarny
09:10 Historia kina
w Popielawach
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Krzysztof Majchrzak,
Bartosz Opania, Grażyna
Błęcka - Kolska
11:00 Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
13:15 Mój czas - felieton
13:30 Japonia z góry
- serial dokumentalny,
prod. Francja, 2018
14:30 Rok 2020
- cykl dokumentalny,
reż. Kasior Krzysztof
15:05 Kinematograf
- ﬁlm animowany,
reż. Tomasz Bagiński
15:25 Kontrakt - ﬁlm
17:30 Scena muzyczna
- Pin Park - koncert
18:30 Informacje kulturalne

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
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Likwidator
22:05 W potrzasku

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

18:50 Serialowa nostalgia
- Trzy Szalone Zera
- serial, prod. Polska,
Niemcy, 1999
20:00 Komediowe lato
- Kogel - Mogel
- komedia, prod. Polska
21:50 Ziemia obiecana
- serial TVP
23:00 Świat w piosence
23:50 Informacje kulturalne
00:15 Ogród rozkoszy ziemskich - ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
Włochy, Polska, 2003,
reż. Lech Majewski
02:10 Człowiek na torze
- dramat psychologiczny
03:45 Berlin Live
- Katie Melua
- koncert
05:00 Teledyski

23:50 Karmazynowy
przypływ
Na odciętym od świata
atomowym okręcie podwodnym USS Alabama
dochodzi do konﬂiktu
oﬁcerów podczas wojny
domowej w Rosji.
02:20 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
03:15 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:25 Taki jest świat
05:00 Reporterzy. Z życia
wzięte

TVN 7
05:20 Szpital
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
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
FILM OBYCZAJOWY

21:00 Wytańczyć marzenia
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2006, reż. Liz
Friedlander, wyk. Antonio
Banderas, Alfre Woodard,
Rob Brown, Yaya DaCosta,
John Ortiz, Jenna Dewan
23:30 Facet z ogłoszenia
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2005,
reż. Gary David Goldberg,
wyk. John Cusack,
Elizabeth Perkins, Christopher Plummer, Dermot
Mulroney, Stockard
Channing
Diane Lane
01:35 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:45 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
Gwiazdy Kabaretu 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
00:05 Bez litości 2 Katie przyjechała do Nowego Jorku by
zostać modelką, ale na razie
pracuje jako kelnerka i stara
się o profesjonalne zdjęcia do
swojego portfolio. Zwabiona
fałszywym ogłoszeniem
dostaje się w ręce trzech
obcokrajowców. 02:20
Połączeni 02:25 Disco
Polo Life

TV Trwam
11:25 Święty na każdy dzień
11:35 100 cudownych miejsc
na świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:05 Petra
13:30 Msza święta 14:20 100
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 Tak
Go pamiętam 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
19:30 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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TV 4

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:40 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:15 Sprawa dla reportera
10:10 Policzmy się dla Polski
10:20 K - 9: Łowcy skarbów
- ﬁlm fabularny
12:05 Fascynujący świat
- Tajemnice ludzkiego
ciała. Przetrwanie
- serial dokumentalny
13:05 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
13:40 Przyrodnik na tropie
14:15 Z pamięci - felieton

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinny ekspres
- Błogosławiona Antonietta Meo - magazyn
11:50 Mąż swojej żony
- komedia, prod. Polska,
1961, reż. Stanisław Bareja
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
muzyczne
16:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:55 Smaki świata
po polsku
- magazyn
17:25 Lajk!
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

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
12:05 Top of the top Sopot
Festival
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
08:45 Tarzan II
Kontynuacja przygód
Tarzana. Zanim został
Królem Dżungli, Tarzan był
chłopcem, starającym się
dostosować do warunków,
w jakich przyszło mu
dorastać. Gdy pewnego
razu, jeden fałszywy krok
naraził jego rodzinę na
duże niebezpieczeństwo,
Tarzan doszedł do wniosku, że wszystkim będzie
lepiej bez niego.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
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
20:00 Miss Supranational

07:30 Informacje kulturalne
07:50 Szlakiem miejsc
niezwykłych - reportaż
08:05 „...bo to życie to bal
jest nad bale...”
08:40 Słowobranie - magazyn
09:15 Michel Legrand, niech
gra muzyka
10:20 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku serial komediowy TVP
11:10 Tamte lata, tamte dni Wiesław Ochman
11:40 Typograﬁa miasta
- ﬁlm dokumentalny
12:40 Pan z milionami - komedia, prod. USA, 1936, reż.
Frank Capra, wyk. Jean
Arthur, Gary Cooper
14:45 Komediowe lato
- Kogel - Mogel
- komedia, prod.
Polska, 1988, reż. Roman
Załuski, wyk. Grażyna
Błęcka-Kolska
16:30 Zaginione Skarby

06:00 Castle
- serial kryminalny
07:00 Taki jest świat
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. Do lombardu
równie chętnie zaglądają
zwariowani poszukiwacze
okazji, złodzieje czy nawet
policjanci.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy
i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Makłowicz
w drodze
11:50 Tajemniczy ogród
- ﬁlm rodzinny, USA/
Wielka Brytania, 1993,
reż. Agnieszka Holland,
wyk. Maggie Smith, Kate
Maberly, Heydon Prowse,
Andrew Knott, John Lynch,
Irene Jacob
14:00 Beethoven - ﬁlm
rodzinny, USA, 1992, reż.
Brian Levant, wyk. Charles
Grodin, Bonnie Hunt, Dean
Jones, Nicholle Tom, Christopher Castile, Sarah Rose
Karr, Oliver Platt, Stanley
Tucci, David Duchovny

06:00 Flintstonowie 06:30
Galileo 10:45 Tajemnica
Rajskiego Wzgórza Trzynastoletnia Maria po śmierci
ojca dziedziczy wyjątkową
księgę o magicznej historii
niezwykłego rodu i jego rodu
oraz o klątwie, jaka na niego
spadła. Wkrótce zmuszona
jest opuścić dom w Londynie
i przeprowadzić się na wieś
do wuja, którego nawet nie
znała. 13:00 STOP Drogówka
14:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00 Inwazja.
Trzy lata po awaryjnym
lądowaniu statku kosmitów
w mieszkaniowej dzielnicy
Moskwy, Julia badana jest
w tajnych laboratoriach
rosyjskiego Ministerstwa
Obrony.
22:50 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:50 Cenny
ładunek 02:45 Interwencja
03:25 TOP 10

MAGAZYN KULINARNY

TELETURNIEJ

KOMEDIA

FILM AKCJI

SERIAL PRZYGODOWY

THRILLER

KOMEDIA

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
15:55 To był rok!
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:25 Komisarz Alex - serial
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:35 Hit na sobotę
- Replikanci - ﬁlm akcji
23:30 Dziewczyna z tatuażem
- thriller
02:15 Dusigrosz - komedia
03:55 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Wakacyjne hity
wszech czasów
22:00 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:00 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
00:05 Dzikie historie
- komediodramat, prod.
Hiszpania, Argentyna
02:15 Polina
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 2016, reż.
Valerie Muller, Angelin
Preljocaj
04:15 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:05 Zakończenie

20:00 Druhny
- ﬁlm komedia, USA, 2011,
reż. Paul Feig, wyk. Kristen
Wiig, Maya Rudolph,
Rose Byrne, Wendi
McLendon-Covey, Ellie
Kemper, Melissa McCarthy,
Jill Clayburgh
22:30 Raj na ziemi - ﬁlm
komedia, USA, 2012, reż.
David Wain, wyk. Jennifer
Aniston, Paul Rudd, Justin
Theroux, Alan Alda, Malin
Akerman
00:45 Statek widmo - ﬁlm
horror, USA, Australia,
2002, reż. Steve Beck,
wyk. Gabriel Byrne
Julianna Margulies
02:30 Kuchenne rewolucje
03:35 Uwaga! - magazyn
03:55 Noc magii

23:00 Pitbull. Ostatni pies
Kiedy ginie Soczek,
partner Majamiego,
policjanci z wydziału
terroru rozpoczynają
dochodzenie. Schwytanie
sprawcy uważają nie tylko
za swój obowiązek, ale też
punkt honoru. Niestety,
wydział jest przetrzebiony
zmianami organizacyjnymi i zwolnieniami.
01:45 W sieci pająka
Morgan Freeman
wciela się w postać
doktora Alexa, detektywa-psychologa, który
rozwiązuje najbardziej
zawikłane zagadki
kryminalne.
03:55 Kabaretowa
Ekstraklasa

16:40 Retro kino - Winnetou
i Old Surehand
- serial przygodowy
18:15 Mój czas - felieton
18:25 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
- cykl dokumentalny,
prod. Finlandia, 2015
20:00 Bilet do kina - Fighter
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2010
22:05 The Smashing
Pumpkins: Oceania
live in NYC - koncert
23:30 Mocne Kino - Mechaniczna pomarańcza
01:55 Co dalej?
02:35 Kino nocne
- Pod Mocnym
Aniołem - dramat

22:05 Zemsta Sokoła
Były amerykański
żołnierz przenosi
się do brazylijskich
slamsów i walczy
z członkami yakuzy
odpowiedzialnymi za
brutalne pobicie siostry.
00:05 Szpieg, który
mnie rzucił
- ﬁlm sensacyjny
02:15 Castle - serial
kryminalny
03:20 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:05 Menu na miarę
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:50 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska

15:50 Jaś Fasola: Nadciąga
totalny kataklizm
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, 1997,
reż. Mel Smith
17:40 10000 lat przed naszą
erą - ﬁlm przygodowy,
USA, 2008, reż. Roland
Emmerich, wyk. Steven
Strait, Camilla Belle, Cliﬀ
Curtis, Joel Vogel
20:00 Krytyczna decyzja
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1996, reż. Stuart Baird
22:50 Ucieczka z Nowego
Jorku - ﬁlm S-F
00:55 Czarna owca
01:30 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S4
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
10:15 Retrospekcja 10:20
Święty na każdy dzień
10:25 Młodzi Światu 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Siódmy sakrament
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Przegląd
Katolickiego Tygodnika
„Niedziela” 14:35 Próba
wiary 15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Wystarczy Sobą Być 17:05
Ja Paweł 17:30 Mocni Jego
mocą 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 19:25
Kartka z kalendarza19:30
Katecheza 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Policzmy się dla Polski
09:10 Przyrodnik na tropie
09:40 Fascynujące miejsca y
10:25 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
- Pallotyni z Karczówki
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Umarł, aby żyć. Rzecz
o Stefanie Kardynale
Wyszyńskim
13:15 BBC w Jedynce - Rozbójnicy wśród zwierząt
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Dookoła Bałtyku
- magazyn kulinarny
11:35 Aktualny proﬁl
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Kanada, Chiny, USA, 2017,
reż. Scott Speer, wyk. Ross
Lynch, Courtney Eaton,
Olivia Holt
13:20 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021
- widowisko muzyczne
16:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:50 Alternatywy 4
- serial komediowy TVP
18:00 Panorama

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
12:30 Co za tydzień
- magazyn
13:15 Receptura
13:50 Scooby-Doo II:
Potwory na gigancie
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2004, reż. Raja
Gosnell, wyk. Freddie
PrinzeJr., Sarah Michelle
Gellar, Matthew Lillard,
Linda Cardellini, Seth
Green, Peter Boyle,
Alicia Silverstone

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:35 Załoga G
Załoga świetnie wyszkolonych świnek morskich
podejmuje się niebezpiecznej misji. Wyposażone
w najnowocześniejsze
gadżety zwierzaki
to: Darwin - ambitny
przywódca grupy, Walczak
- transport, uzbrojenie i
ekstremalne rozwiązania,
Juarez - pełna wdzięku
specjalistka sztuk walki,
śledczy Plujka, pracujący
w cyber wywiadzie
Brylus oraz wyluzowany
żółtodziób Kędzior.
10:30 101 dalmatyńczyków
Anita - projektantka
mody, pracująca dla
Cruelli DeMon i Roger
- twórca gier komputerowych są od niedawna
małżeństwem.

07:00 Co dalej? - program
publicystyczny
07:35 15 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘77. Alibabki w Opolu
08:35 Tamte lata, tamte dni
- Wiesław Ochman
09:05 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
09:35 Z przytupem - Mazurek
- widowisko kameralne
09:55 Animama - Jubile
- ﬁlm animowany
10:00 Animama - Zing ﬁlm animowany, prod.
Niemcy, 2012, reż. Kyra
Buschor, Cynthia Collins
10:10 Animama - Nos Kleopatry
- ﬁlm animowany
10:25 Serialowa nostalgia
- Janosik - serial TVP
11:20 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
11:50 Darek Dziedziech
12:20 Odra 1204 - ﬁlm
dokumentalny

05:55 Rodzinny interes - serial
09:40 Rozbitkowie
na Pacyﬁku
11:45 Polowanie
na prezydenta
13:40 Najpiękniejsze baśnie:
O złotym talarze
14:50 Najpiękniejsze baśnie:
Mała Syrenka
16:00 Bibliotekarz:
tajemnica włóczni
Flynn Carsen otrzymuje
posadę bibliotekarza.
Praca wygląda zupełnie
inaczej, niż sobie wyobrażał.
18:00 Nowe przygody
Aladyna
Dwaj drobni złodzieje
uciekając przed
pogonią w wielkim domu
towarowym znajdują
schronienie w dziale
dziecięcym, gdzie zostają
zmuszeni przez dzieci do
opowiadania bajek.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:25 Przedsionek piekła
- ﬁlm western, USA,
1999, reż. Uli Edel, wyk.
Sam Shepard, Eric Robert,
Randy Quaid, Peter Stormare, Brad Rowe, Donnie
Wahlberg, Amelia Heinle
13:30 Appaloosa
- ﬁlm western, USA, 2008,
reż. Ed Harris, wyk. Ed
Harris, Viggo Mortensen,
Renée Zellweger, Jeremy
Irons, Timothy Spall, Lance
Henriksen
15:55 Jestem na tak - ﬁlm
komedia, USA/Australia,
2008, reż. Peyton Reed,
wyk. Jim Carrey, Zooey
Deschanel

SERIAL KRYMINALNY

REALITY SHOW

FILM PRZYGODOWY

SERIAL ANIMOWANY

SERIAL PRZYGODOWY

FILM AKCJI

KOMEDIA

14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
15:55 To był rok!
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
19:30 Wiadomości
20:15 Królowa i konkwistador
- serial
21:15 Zakochana Jedynka
- Miłość w Nowym Jorku
- dramat, prod. USA,
2000, reż. Joan Chen, wyk.
Richard Gere
23:10 Replikanci - ﬁlm akcji
01:05 Tamara - komedia
03:00 Jaka to melodia?
03:50 Kopciuszek - serial

18:25 Sekretne życie kotów
- reality show
19:20 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
20:00 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki
- 2021 Chełm
23:50 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
00:50 Program rozrywkowy
01:55 Ciało
- dramat, prod. Polska,
2015, reż. Małgorzata
Szumowska, wyk. Janusz
Gajos, Maja Ostaszewska,
Justyna Suwała, Ewa
Dałkowska
03:35 Jestem - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2005
05:15 Zakończenie
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15:50 Ostatni smok - ﬁlm
przygodowy, USA, 1996
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Sahara - ﬁlm przygodowy, USA, Wielka
Brytania, Hiszpania,
Niemcy, 2005, reż.
BreckEisner, wyk. Matthew McConaughey, Steve
Zahn, William
H. Macy, Lambert Wilson,
Lennie James
22:40 Błękitna fala
- ﬁlm obyczajowy, USA,
Niemcy
00:50 Szybcy i wściekli VII
- ﬁlm sensacyjny
03:35 Noc magii

12:40 W głowie się
nie mieści
14:45 Mister Supranational
2021
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Gwiazdy dla Ziemi
23:00 Policja zastępcza
Król komedii Will Ferrell
i Mark Wahlberg jako
niedobrana para gliniarzy,
którzy stają przed szansą
rozwiązania sprawy
największej zbrodni
ostatnich lat.
01:35 Deadpool 2
04:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

12:40 Winnetou - Winnetou
i Old Surehand
- serial przygodowy
14:25 Funan - ﬁlm animowany,
prod. Belgia, Luksemburg,
Kambodża, Francja, 2018,
reż. Denis Do
16:00 Eufonie 2019
17:05 Mój czas - felieton
17:15 Niedziela z... Januszem
Olejniczakiem
18:10 Niedziela z... Januszem
Olejniczakiem - Antyle
Chopina - ﬁlm
19:20 Niedziela z...Januszem
Olejniczakiem
- Filharmonia Dwójki
20:00 Jeremiah Johnson
22:00 Trzeci punkt
widzenia
22:35 Michel Legrand,
niech gra muzyka

20:00 Plan ucieczki
Ray to specjalista
od zabezpieczeń
więziennych. W trakcie
testowania nowego projektu mężczyzna zostaje
pozbawiony kontaktu ze
swoją ekipą i zdany na
siebie.
22:10 Hotel Artemis
00:00 Impostor
01:45 Dyżur - serial
dokumentalny
02:45 Taki jest świat
- program informacyjny
03:25 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:10 Wakacje Jasia Fasoli
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania/Francja/Niemcy,
2007, reż. Steve Bendelack,
wyk. Rowan Atkinson,
Emma De Caunes, Jean
Rochefort, Karl Roden,
Max Baldry
20:00 R.I.P.D.: Agenci z zaświatów - ﬁlm sensacyjny,
USA, 2013, reż. Robert
Schwentke, wyk. Jeﬀ
Bridges, Ryan Reynolds,
Kevin Bacon, Mary-Louise
Parker
22:05 Drużyna
potępionych
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA
00:10 Stan gry
- ﬁlm sensacyjny
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Flintstonowie 06:30
Dzielna Mysz 06:50
Deszczowa wróżka W małym
miasteczku rządzonym
przez chciwego Burmistrza
Parsimona, największego
bogacza w okolicy, pojawia
się żebraczka. 08:55 Baśń
o sześciu łabędziach
10:50 Galileo 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Gwiazdy
Kabaretu 15:00 Anioł stróż
17:05 Columbo 19:00 Galileo
20:00 Nie można pocałować
panny młodej Skromy
fotograf zwierząt Bryan Lighthouse, przeżyje przygodę
swojego życia, gdy zostanie
zmuszony do poślubienia
chorwackiej dziewczyny.
Swój miesiąc miodowy
spędzają w tropikalnym kurorcie, w którym jego nowa
małżonka, Masha Nikitin,
zostaje porwana. 22:05
Hellboy 00:30 Ryzykanci

TV Trwam
09:15 Katecheza 09:30 Msza
święta z Jasnej Góry 10:40
Cuda Jezusa 11:30 Filmowe
życiorysy. Biegnę całym swoim sercem 11:50 Dwunasta
dla dzieci 12:00 Anioł Pański
z Ojcem Świętym Franciszkiem 12:20 Wieś 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:10 Uczeń i mistrz
15:40 100 cudownych miejsc na
świecie 15:50 Pocztówka
z Indii 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Msza Święta z okazji
25-lecia koronacji obrazu MB
Mrzygłodzkiej. 19:00 Poczet
Wielkich Polaków
19:05 Zostań Żołnierzem RP
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

28
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program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
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
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Uzdrowisko
- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce
- Rozbójnicy wśród
zwierząt
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Program katolicki
06:55 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:35 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Msza Święta Kościoła
Starokatolickiego
Mariawitów w Płocku
12:15 Blondynka - serial TVP
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Dzikie pszczoły
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:35 Rolnik szuka żony
- reality show
22:35 Świat bez ﬁkcji - Chiny.
Nowy jedwabny szlak
23:40 Schmidt - komediodramat, prod. USA, 2002
01:55 Miłość w Nowym Jorku dramat
03:50 Toccata - ﬁlm TVP
05:05 Zakończenie

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:05 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Koszalin
21:20 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
22:20 Syn - serial, prod. USA
23:15 Efekt motyla
- thriller, prod. USA,
Wielka Brytania, 2004,
reż. Eric Bress, J. Mackye
Gruber, wyk. Ashton
Kutcher, Melora Walters,
Amy Smart
01:10 Warto kochać - serial
02:05 Statek pijany - dramat
03:45 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

TVN
05:05
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

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
LAB
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Top 10 Playera
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital
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
21:30 Showtime
- ﬁlm komedia,
USA, 2002, reż. Tom
Dey, wyk. Robert De
Niro, Eddie Murphy, Rene
Russo, William Shatner,
Chris Uﬂand, Nestor
Serrano
23:30 Wyścig śmierci - ﬁlm
sensacyjny, USA, Niemcy,
Wielka Brytania, 2008,
reż. Paul W.S. Anderson,
wyk. Jason Statham, Joan
Allen, Ian McShane, Tyrese
Gibson
01:50 Co za tydzień
02:30 Wewnętrzny wróg
03:30 Uwaga! - magazyn
03:50 Noc magii
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TVP Kultura

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 - Deadpool 2
Niewinne osoby zaczynają
tracić życie, a on sam
potrzebuje pomocy. Jakby
tego było mało, przybywa
Nathan Summers zwany
„Cable”.

07:30 Teledyski
08:20 Co dalej? - program
publicystyczny
08:55 Kontrakt - ﬁlm
obyczajowy, reż. Krzysztof
Zanussi, wyk. Maja
Komorowska, Tadeusz
Łomnicki, Magda Jaroszówna, Krzysztof Kolberger, Zoﬁa Mrozowska
11:00 Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
13:15 Mój czas - felieton
13:30 Artyści antagoniści:
Emil Nolde i Max
Liebermann
14:35 Frantz, prod. Niemcy,
Francja, 2016, reż. Francois
Ozon, wyk. Pierre Niney,
Paula Beer, Ernst Stötzner,
Marie Gruber
16:40 Jutro idziemy do kina
- ﬁlm fabularny,
reż. Michał Kwieciński,
wyk. Mateusz Damięcki,
Antoni Pawlicki

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
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Jestem Bogiem
22:00 American Assassin

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

22:45 Czterej bracia
Po tym, jak podczas
napadu na jeden
z lokalnych sklepów,
bandyci zamordowali
ich adopcyjną matkę,
bracia Mercer - porywczy
Bobby, ulubieniec
kobiet Angel, biznesmen
i ojciec rodziny Jeremiah
oraz muzyk rockowy
Jack - spotykają się,
aby odnaleźć morderców
i osobiście pomścić
śmierć kobiety, która
ich wychowała.
01:00 Zjawa
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:30 Serialowa nostalgia
- Trzy Szalone Zera
19:35 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Podziemny krąg
22:25 Powidoki - Fryderyk
Nietzsche Wiedza radosna
22:40 Więcej niż ﬁkcja
- Persona
23:45 Kino nocne
- Jeremiah Johnson
01:45 Życie Carlita
- ﬁlm sensacyjny, prod.
USA, 1993, reż. Brian
De Palma, wyk. Al Pacino
04:15 Tama
04:40 Czary Mary Mama
05:00 Tamte lata, tamte dni
05:40 Teledyski
- program rozrywkowy
prod. Polska

00:05 Hotel Artemis
Los Angeles, rok 2028.
Korzystająca z chaosu
podczas zamieszek grupa
złodziei napada na bank.
Gdy ginie połowa ekipy,
a brat zostaje postrzelony,
Sherman ratunku szuka
w tajnym szpitalu, który
leczy tylko przestępców.
02:00 Taki jest świat
- program informacyjny
02:50 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
03:55 Na jedwabnym
szlaku - serial
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
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 obyczajowy,
Polska
00:00 Maggie
- ﬁlm horror,
USA, Szwajcaria,
2015, reż. Henry Hobson,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely
Richardson, Douglas
M. Griﬃn
02:05 Trzy noce
z duchami
Dwoje renomowanych
badaczy zjawisk
paranormalnych spędza
72 godziny w najbardziej
nawiedzonych miejscach
w Stanach Zjednoczonych.
03:10 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 Serial
o niemieckich policjantach,
którzy patrolują autostradę
wiodącą ze wschodu na
zachód Europy.
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 Columbo 23:00 Wzór
Agent FBI Don Eppes pracuje
nad szczególnie trudnymi
sprawami. Właśnie próbuje
rozwikłać kolejną, ale mu się
to nie udaje. 00:05 Śmierć
na 1000 sposobów 01:25
Pękniesz ze śmiechu 02:30
Interwencja

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Dzieci Andersa 11:20
100 cudownych miejsc na
świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości11:50 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz 13:20 Kabwe
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Próba wiary. Święty Antoni
z Padwy15:15 Naznaczona
przez Boga 15:50 Ma się
rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury 16:55 Świadkowie 17:30 Spotkanie Rodziny
Radia Maryja w Zakopanem
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 21:20 Informacje dnia
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TVP 1

TVP 2

TVN
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:15 Przysięga - serial
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
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
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
12:50 BBC w Jedynce - Rozbójnicy wśród zwierząt
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:35 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:30 Strefa młodych
06:55 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Blondynka - serial TVP
12:30 Koło fortuny
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
19:35 Barwy szczęścia - serial

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
Detektywi z Warszawy rozwiązują skomplikowane
zagadki kryminalne.
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:30 Teledyski
08:20 Powidoki - program
publicystyczny
08:45 Rzecz Polska
- cykl dokumentalny
09:05 Jutro idziemy do kina
- ﬁlm fabularny,
reż. Michał Kwieciński,
wyk. Mateusz Damięcki,
Antoni Pawlicki, Jakub
Wesołowski, Anna Gzyra,
Grażyna Szapołowska
11:00 Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
13:10 Mój czas - felieton
13:30 Bo jestem geniuszem!
Lorenza Mazzetti
- ﬁlm dokumentalny
14:40 Paciorki jednego różańca - dramat, reż. Kazimierz
Kutz, wyk. Marta Straszna,
Augustyn Halota, Jan Bogdół, Franciszek Pieczka,
Róża Rychter
16:40 Stan posiadania
- dramat

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
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
prod. Polska
20:00 Eliminatorzy
21:55 Likwidator

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
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Drużyna potępionych
- ﬁlm sensacyjny, USA

TELETURNIEJ

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

HORROR FANTASY

15:35 Gra słów.
Krzyżówka
- teleturniej
16:00 Przysięga - serial
16:50 Igrzyska
Paraolimpijskie
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Rolnik szuka żony
22:30 Ocaleni - reality show
23:35 Fisher King
- ﬁlm fabularny
02:00 Mr. Brooks - ﬁlm
04:10 Polska Wielki Projekt
05:00 Zakończenie

20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Ostróda
21:15 Wojenne
dziewczyny
- serial TVP
22:15 Syn - serial, prod. USA
23:10 Ludzkie historie
- Powiedz tak lub nie
00:20 Czas surferów
- komedia sensacyjna
02:00 Efekt motyla - thriller,
prod. USA, Wielka Brytania, 2004, reż. Eric Bress, J.
Mackye Gruber,
wyk. Ashton Kutcher
04:00 Niemcy
- powrót nazizmu
04:55 Rodzinka.pl - serial
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Wszystko,
co dobre
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2010,
reż. Andrew Jarecki,
wyk. Ryan Gosling,
Kirsten Dunst, Frank
Langella, Lily Rabe,
Philip Baker Hall, Diane
Venora, Kristen Wiig
23:40 Receptura
00:10 Kuba Wojewódzki
01:10 Uprowadzona
- serial, Francja/USA
02:10 W garniturach
- serial, USA
03:10 Noc magii
- program ezoteryczny
04:35 Kto was tak urządził

20:00 Zjawa
Bohaterem ﬁlmu jest
legendarny odkrywca
i myśliwy Hugh Glass,
który zaatakowany przez
niedźwiedzia, zdradzony
przez jednego z członków
wyprawy, ledwo żywy
zostaje porzucony przez
towarzyszy i pozostawiony
na pewną śmierć. Wbrew
wszystkiemu udaje mu się
przeżyć.
23:35 Terminator: Ocalenie
Akcja ﬁlmu osadzona
jest w post-apokaliptycznym 2018 roku.
01:55 Sprzymierzeni
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:35 Serialowa nostalgia
- Trzy Szalone Zera
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Lekkie obyczaje
- Po tamtej stronie
- ﬁlm fabularny
21:45 Co dalej? - program
publicystyczny
22:25 Dokument
w podróży
- ﬁlm dokumentalny
23:30 Podziemny krąg
- dramat, prod. USA
01:55 Beethoven/Rattle/
Schiﬀ - koncert
03:30 Kino nocne - Alfabet
Greenawaya - ﬁlm
04:55 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
05:55 Zakończenie

00:00 Hansel i Gretel:
Łowcy czarownic
Od wydarzeń w chatce z
piernika minęło piętnaście
lat. Jaś i Małgosia są
już dorośli i trudnią
się polowaniami na
czarownice.
01:30 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
02:25 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:30 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

FILM SENSACYJNY

22:10 Dzika rzeka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1994, reż. Curtis
Hanson, wyk. Meryl
Streep, Kevin Bacon, David
Strathairn
Rodzina z dzieckiem
wypływa na wycieczkę
pontonem. Ich wyprawa
zamienia się w koszmar,
kiedy spotykają dwóch
przestępców.
00:30 Obecność II
- ﬁlm horror, USA,
2016, reż. James Wan,
wyk. Vera Farmiga, Patrick
Wilson, Madison Wolfe,
Frances O’Connor, Lauren
Esposito, Franka Potente
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
21:05 Pokój 112 - Policjantki
i Policjanci 22:40 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.
23:40 Śmierć na 1000
sposobów

TV Trwam
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 13:15 Misyjna
Eucharystia w Gahunga
13:25 Słowo życia 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Sanktuarium
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Fryderyk Chopin 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
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Poznajemy Polskę 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 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
- Plemiona, zwierzęta i ja
- ﬁlm dokumentalny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
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
- magazyn
06:55 Gra słów. Krzyżówka teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Blondynka - serial 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
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy

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
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
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy

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 Bruce Wszechmogący
Bruce słynie z zabawnych
reportaży kręconych dla
lokalnej telewizji, które
cieszą wszystkich poza
nim. Ma także śliczną
dziewczynę Grace.

07:30 Teledyski
08:25 Trzeci punkt widzenia
09:00 Stan posiadania
- dramat
11:00 Najważniejszy dzień
życia - serial TVP
12:05 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:15 Mój czas - felieton
13:30 Te vaanui. odyseja
ismaela - dokumentalny
14:35 Wilcze dzieci
- ﬁlm animowany
16:45 Syzyfowe prace
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Paweł Komorowski,
Waldemar Prokopowicz,
wyk. Bartek Kasprzykowski, Franciszek Pieczka, Andrzej Wichrowski,
Alicja Bachleda Curuś
18:35 Serialowa nostalgia
- Trzy Szalone Zera
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Mistrz i Małgorzata

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 Gwiezdne wojny:
część VIII - Ostatni Jedi
Rey odnajduje Luke’a
Skywalkera, by namówić
go na powrót i walkę z
Najwyższym Porządkiem.
Tymczasem Rebelianci
próbują uciec przed ﬂotą
wroga.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

FILM SF

16:00 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
16:50 Igrzyska
Paraolimpijskie
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa i konkwistador
- serial
21:30 Rolnik szuka żony
22:30 Historia bez tajemnic
- Gwiazdy przedwojennego kina albo ﬁlm
dźwiękowy w II RP
23:40 Piękne istoty
- ﬁlm fabularny
01:50 Wojsko - polskie.pl
02:25 Dron - ﬁlm akcji

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Ostróda
21:15 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
22:15 Syn - serial, prod. USA
22:55 Kino relaks - Do diabła
z miłością
- komedia,
prod. Niemcy, USA, 2003,
reż. Peyton Reed, wyk.
Renee Zelweger
00:50 Życie po re - animacji
- ﬁlm dokumentalny
02:25 Pod wspólnym niebem
- serial komediowy TVP
03:35 Nad Niemnem - serial
04:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

21:30 Wyścig śmierci
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, Wielka Brytania,
2008, reż. Paul W.S.
Anderson, wyk. Jason
Statham, Joan Allen, Ian
McShane, Tyrese Gibson,
Natalie Martinez
23:50 Złodziej życia
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Kanada, 2004,
reż. D.J. Caruso,
wyk. Angelina Jolie,
Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands,
Olivier Martinez, Tcheky
Karyo, Jean-Hugues
Anglade
02:00 Uwaga!
- magazyn
02:20 Noc magii
03:45 Kto was tak urządził

22:15 Straż sąsiedzka
Kierownik supermarketu
Evan Trautwig przeżywa
szok, kiedy jeden ze
strażników nocnych w
jego sklepie zostaje zamordowany. Aby odnaleźć
zabójcę, mężczyzna gotów
jest sformować straż
sąsiedzką. Przedsięwzięcie
nie spotyka się z wielkim
odzewem i do Evana
dołącza jedynie trzech
ochotników: robotnik
budowlany Bob, marzący o
karierze policjanta Franklin i będący po rozwodzie
Jamarcus.
00:40 Mistress America
02:30 Love Island. Wyspa
miłości
- program rozrywkowy

21:00 W trzy miesiące
dookoła świata
- Taniec pustyni
- dramat, prod. USA
22:55 Portrety - Picasso:
kobiety i sztuka
- serial dokumentalny
00:05 Powidoki - program
publicystyczny
00:20 Lekkie obyczaje
- Po tamtej stronie
- ﬁlm fabularny,
prod. Finlandia, Niemcy,
2017, reż. Aki Kaurismäki,
wyk. Nuppu Koivu,
Sherwan Haji, Sakari
Kuosmanen
02:05 Scena klasyczna
- Łukasz Kuropaczewski
02:55 Kino nocne - Droga
do szczęścia
05:05 Teledyski

23:05 Dredd
- ﬁlm s-f
Miasto przyszłości.
Władzę absolutną sprawują w nim sędziowie. Wśród
nich jest Sędzia Dredd,
który staje do walki
z dilerami zabójczego
narkotyku.
01:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
02:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 Sąd rodzinny
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
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Stan gry
- ﬁlm sensacyjny
FILM SF

22:45 Ucieczka
z Nowego Jorku
- ﬁlm S-F, USA, 1981,
reż. John Carpenter,
wyk. Kurt Russell, Lee
Van Cleef, Ernest
Borgnine, Donald
Pleasence, Isaac Hayes,
Season Hubley, Harry
Dean Stanton
00:50 Maggie
- ﬁlm horror,
prod. USA, Szwajcaria,
2015, reż. Henry
Hobson, wyk. Arnold
Schwarzenegger,
Abigail Breslin,
Joely Richardson,
Douglas M. Griﬃn
02:55 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.
Serial o policjantach, którzy
patrolują autostradę wiodącą
ze wschodu na zachód Europy.13:30 STOP Drogówka
15:30 Hardkorowy lombard
17:00 Septagon 18:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Hellboy. Pod koniec II
wojny światowej, kiedy dni
Rzeszy były już policzone,
zdesperowani naziści próbowali ratować się wszelkimi
sposobami, uciekając się
nawet do wykorzystania
magii. 23:35 Wzór 00:40
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Szkaplerz
znak Maryi 11:25 Jestem
mamą 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:10 Petra - tajemnicze miasto
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Geniusz Stworzenia 15:50
Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Na zdrowie
16:30 Wyszyński - historia 17:00
Po stronie prawdy 17:30
Rykoszetem 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00 Jubileusz 60 - lecia kapłaństwa
oo. Stanisława Kuczka i Jana
Skórki z Torunia 19:25 Kartka
z kalendarza 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga
06:05 Elif
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Pełnia Wiary - magazyn
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
- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Plemiona, zwierzęta
i ja - ﬁlm dokumentalny
14:00 Elif - serial,
prod. Turcja
15:00 Wiadomości

04:55 Cafe piosenka
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
06:55 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Blondynka - serial TVP
12:30 Koło fortuny
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

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
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje

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 Narzeczony na niby
Piotr to opowieść o
związkowych perypetiach,
które pokocha każdy, kto
choć raz zakochał się w
niewłaściwej osobie.

07:30 Teledyski
08:30 Wydarzenie aktualne
09:05 Syzyfowe prace
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:15 Mój czas - felieton
13:30 Picasso: kobiety i sztuka - serial dokumentalny,
prod. Francja, 2013
14:40 Kola - ﬁlm fabularny,
prod. Czechy, 1996, reż.
Jan Sverak, wyk. Zdenek
Sverak, Andrei Chalimon,
Libuse Safrankova, Odrej
Vetchy, Stella Zazvorkova
16:40 Wróżby kumaka
- dramat, prod. Polska,
Niemcy, 2005, reż. Robert
Gliński, wyk. Krystyna
Janda, Matthias Habich
18:30 Serialowa nostalgia
- Trzy Szalone Zera
19:30 Muzeum Polskiej
Piosenki
19:40 Willmann. Opus minor

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 Powiedz tak
22:00 Co się zdarzyło
w Las Vegas

MAGAZYN

SERIAL KOSTIUMOWY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

SPEKTAKL TEATRALNY

FILM SF

15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:50 Igrzyska
Paraolimpijskie
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
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
23:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:50 Złoty szlak - ﬁlm akcji
01:40 Paradoks - serial

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 Ostróda
21:20 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
22:20 Syn - serial, prod. USA
23:15 Tylko dla twoich oczu
- ﬁlm sensacyjny
01:30 Pieskie szczęście
- ﬁlm sensacyjny
03:15 Art Noc - Nika Lubowicz
04:05 Nad Niemnem - serial
05:00 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:25 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

22:30 W nowym
zwierciadle:
Wakacje
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. John
Francis Daley, Jonathan
Goldstein, wyk. Ed Helms,
Christina Applegate,
Skyler Gisondo,
Steele Stebbins, Chris
Hemsworth, Chevy
Chase, Beverly
D’Angelo
00:35 Totalne remonty
Szelągowskiej
01:40 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:00 Noc magii
03:25 Szpital - program
obyczajowy
04:25 Kto was tak urządził

22:35 Żona na niby
Danny Maccabee
spotyka dziewczynę
swoich marzeń. By zakamuﬂować powiedziane jej
lekkomyślnie kłamstwo,
mężczyzna zmusza
swoją lojalną asystentkę
Katherine do udawania
jego wkrótce-byłej-żony.
Kiedy pojawiają się kolejne
kłamstwa, zatuszować je
pomagają włączone do gry
dzieci Katherine.
03:15 Love Island. Wyspa
miłości
04:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Złota Setka Teatru
Telewizji - Moralność
pani Dulskiej
- spektakl teatralny,
reż. Tomasz Zygadło,
wyk. Anna Seniuk, Janusz
Michałowski, Grzegorz
Damięcki
22:10 Tamte lata, tamte dni
- Wiesław Ochman
22:40 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu
- Akcja pod Arsenałem
22:45 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Akcja
pod Arsenałem
- dramat, reż. Jan Łomnicki
00:35 Berlin Live
- Anthrax
01:45 Nocny dokument
02:55 W trzy miesiące
dookoła świata

00:00 Gwiezdne wojny:
część VIII
- Ostatni Jedi
Rey odnajduje Luke’a
Skywalkera, by namówić
go na powrót i walkę z
Najwyższym Porządkiem.
Tymczasem Rebelianci
próbują uciec przed ﬂotą
wroga.
03:05 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
06:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela

TVN 7
05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
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
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Kłamca kłamca - ﬁlm
FILM SENSACYJNY

21:45 Ostatni skaut
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1991, reż. Tony Scott,
wyk. Bruce Willis, Damon
Wayans, Chelsea Field,
Noble Willingham, Taylor
Negron, Halle Berry
00:00 Wytańczyć
marzenia
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2006, reż. Liz
Friedlander, wyk. Antonio
Banderas, Alfre Woodard,
Rob Brown, Yaya
DaCosta, John
Ortiz, Jenna Dewan
02:25 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
03:00 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
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 Każdy kolejny odcinek to odrębna tematyka.
W każdym z nich nie brakuje
„zabójczej prędkości”, efektów specjalnych, napięcia,
niebezpiecznych pościgów
i komizmu, przedstawianego
przez bohaterów.
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
21:00 Komedia romantyczna
Zwariowana komedia
parodiująca komedie romantyczne. 22:40 Wzór 23:45
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
09:30 Po stronie prawdy 10:00
Informacje dnia 10:15 Jasna
Góra 11:00 Uroczystość
Matki Bożej Częstochowskiej
13:00 Odwagi, ja jestem
14:50 Przeszedł czyściec na
ziemi... 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
Danuta Siedzikówna „Inka”
17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Prymas
Stefan Wyszyński 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia
22:00 Ziemia Obiecana
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Fot. użyczone (Archiwum Grażyny Szypulskiej-Kuleszy i Wojciecha Krzykały)

» Koszykarze Górnika odbierają gratulacje za zdobycie
mistrzostwa Polski w 1988 roku. Od lewej Stanisław
Anacko, Tadeusz Reschke, Jarosław Ludzia

Ach ci nasi złoci chłopcy
Poprzedni odcinek wspomnień sukcesów koszykarzy Górnika skończyliśmy na 1986
roku i wywalczeniu przez biało-niebieskich trzeciego w historii klubu srebrnego medalu
MP. Dziś o ostatnim wielkim wyczynie wałbrzyskiej „bandy”. O złotym roku 1988 i powtórzeniu osiągnięcia sprzed 6 lat. Czyli zdobyciu drugiego mistrzostwa Polski.
Nim do tego doszło, jeszcze
kilka zdań o sezonie 1986/87,
w którym doszło do zmiany
na stanowisku pierwszego
trenera. Arkadiusza Konieckiego zastąpił Jan Lewandowski,
trener, który dotąd święcił
triumfy z drużyną juniorów.
Szkoleniowiec od razu musiał
zmierzyć się z poważnym
wyzwaniem, bo Mieczysław
Młynarski zaczął starać się o
zagraniczny kontrakt (ostatecznie wyjechał do Niemiec).
Dodatkowo drugi rok służbę

wojskową w Śląsku odbywał
Stanisław Kiełbik. Do drużyny
wrócili natomiast Ryszard
Wieczorek z Bułgarii, a także
Maciej Buczkowski z Pogoni
Szczecin.
Sezon zasadniczy był świetny w wykonaniu wałbrzyszan,
których stawiano w gronie
faworytów do złotych medali. I to się potwierdziło po
kilku miesiącach rywalizacji
na parkietach. Górnicy jako
lider tabeli przystępowali do
decydującej fazy rozgrywek.

» Mistrzowie Polski z 1988 roku. Stoją od lewej: Świątek (II
trener), Schmutzer, Reschke, Kozłowski, Wieczorek, Kałuża,
Buczkowski, Wiski, Lewandowski (I trener). Na dole od lewej:
Żywarski, Anacko, Krzykała, Ludzia, Kiełbik, Winiarski

W I rundzie play-off przyszło
naszym zmierzyć się z Zastalem. W Zielonej Górze goście
doznali jednak druzgocącej
porażki, ale odrobili wszystko w dwóch spotkaniach na
własnym parkiecie, kończąc
rywalizację do dwóch wygranych 2:1. W półfinale na
graczy Jana Lewandowskiego
czekał Śląsk Wrocław, który
w pierwszym starciu u siebie
nieznacznie okazał się lepszy.
Tydzień później rywalizacja
przeniosła się do hali OSiR-u
przy ul. Wysockiego. W sobotę, grający z nożem na gardle
gospodarze, minimalnie zwyciężyli 72:69. Kibice zacierali
dłonie na myśl o trzecim,

Oni zdobyli dla Górnika drugie mistrzostwo Polski w 1988 roku

» Rozgrzewka przed decydującym
meczem o złoto. Rzuca Zenon
Kozłowski, tyłem Stanisław Kiełbik

Zenon Kozłowski, Tadeusz Reschke, Stanisław Kiełbik, Jarosław Ludzia, Jerzy Żywarski
Zbigniew Schmutzer, Stanisław Anacko, Wojciech Krzykała, Mariusz Winiarski, Maciej Buczkowski, Ryszard Wieczorek, Jacek Kałuża, Roman Serek. Trener – Jan Lewandowski.
Asystent – Ryszard Świątek. Kierownik sekcji – Andrzej Balewicz. Kierownik drużyny – Leon
Klonowski.
decydującym pojedynku dzień
później. Żaden z fanów nie
dopuszczał do siebie myśli, że
ich ukochany Górnik może odpaść i przegrać ze Śląskiem. A
jednak. Wrocławianie zagrali
bardzo dobre zawody i triumfowali 79:75, awansując do
finału. Biało-niebieskim na
pocieszenie pozostała walka z
Lechem o 3 miejsce i brązowy
medal MP, którego brakowało
w klubowej kolekcji. Pierwszy mecz w Poznaniu lepiej
rozegrali miejscowi i to oni
jechali do Wałbrzycha, mając
psychologiczną przewagę.
„Kolejorz” zwyciężył też drugi
raz pod Chełmcem i zajął trzecie miejsce. Górnik tym razem
tylko na czwartej pozycji.
Niewiele się zmieniło w
systemie rozgrywek przed
sezonem 1987/88. Najpierw
12 zespołów grało każdy z
każdym, a później czekała
faza play-off. Początkowo z
drużyną pożegnał się Tadeusz Reschke, który wyjechał
grać do RFN. Na szczęście na
najważniejsze mecze sezonu
wrócił do Wałbrzycha. Do kolegów dołączył też Stanisław
Kiełbik, ale najpierw musiał
odbyć kilkumiesięczną karę
dyskwalifikacji nałożoną przez
PZKosz. Dzięki działaczom
Górnika udało się ją jednak
skrócić i od rundy rewanżowej
ten znakomity rozgrywający
był już do dyspozycji trenera
Lewandowskiego.

Co ciekawe, startu rozgrywek biało-niebiescy nie
zaliczyli do udanych. Po 6 kolejkach mieli bilans 3-3. Przegrali m.in. z Lechem Poznań,
w którym grał Mieczysław
Młynarski. Nie uwierzycie,
ale po 9 seriach gier Górnicy
zajmowali… 9 miejsce z 12
pkt na koncie. Tyle samo co 10
w tabeli Zastal i 11 w stawce AZS Koszalin. Nastroje w
klubie były ponure. Od rundy
rewanżowej, w której mógł
grać już Kiełbik, zespół zaczął
się mozolnie piąć w ligowym
zestawieniu. Sezon zasadniczy
wałbrzyszanie skończyli na 5
pozycji. To jednak i tak było
rozczarowanie dla kibiców.
Ale kto powiedział, że z tak
odległej lokaty nie można zaatakować mistrzostwa Polski?
Przeciwnikiem w I rundzie
play-off była Wisła. Gracze
spod Chełmca przystępowali
do rywalizacji z gorszej pozycji, ale co tam. W Wałbrzychu
udowodnili swoją wyższość,
triumfując 107:86. Dobrą formę nasi pokazali tydzień później również pod Wawelem
ogrywając rywali 76:65. W
półfinale na podopiecznych
trenera Lewandowskiego
czekał absolutny faworyt do
mistrzostwa – Lech Poznań.
W hali OSiR-u przy ogłuszającym dopingu kibiców biało-niebiescy zwyciężyli 95:87, a
Ryszard Wieczorek zdobył 34
pkt. Nie pomogli gwiazdorzy
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Lecha – Kijewski, Jechorek,
Baran, a także Młynarski. Poznaniacy byli jednak pewni
swego i nie dopuszczali do
siebie myśli, że mogą przegrać
u siebie. Tymczasem w hali
Arena górą ponownie byli
biało-niebiescy 77:74. Apetyty
na mistrzostwo kraju wyraźnie
się zaostrzyły.
Przeciwnikiem w wielkim
finale, w którym grano do
3 wygranych meczów, była
Gwardia Wrocław. Pierwsze
starcie w stolicy Dolnego Śląska wygrali Górnicy 86:73.
Zyskowski, Kalinowski, czy
Binkowski byli tłem dla Kiełbika, Wieczorka i Żywarskiego.
Dwa kolejne spotkania zaplanowano w Wałbrzychu. Na
oba zabrakło biletów, w obu
kibice stworzyli taką atmosferę, że… co tu dużo gadać. Kto
był, niech sobie przypomni.
W sobotę Gwardziści zostali
znokautowani przegrywając
z rozpędzonym teamem spod
Chełmca 82:129. Czy wy to
rozumiecie? W finale zwyciężyć różnicą prawie 50 pkt!
Wiadomo było, że niedzielne
starcie będzie inne. I tak też się
stało. Cały mecz toczył się kosz
za kosz. Na niespełna minutę
przed końcem gry przy stanie
77:73 dla biało-niebieskich
celną trójką popisał się Rekun
i kibice w hali OSiR-u zamarli.
Do końcowej syreny żadnemu
z zespołów nie udało się już
zdobyć punktów i z trzeciego

zwycięstwa w finale play-off,
a tym samym mistrzostwa
Polski zdobytego po raz drugi

w historii, cieszyli się koszykarze z Wałbrzycha. Dodajmy, że
do najlepszej piątki ligi po raz

trzeci w swojej karierze trafił
Stanisław Kiełbik.
Tomasz Piasecki

Nasi na igrzyskach
Dolny Śląsk w Azji reprezentowało 26 polskich olimpijczyków. Sześciu można powiązać z regionem wałbrzyskim. Z brązowym medalem z
Japonii wrócił młociarz Paweł
Fajdek. Dla urodzonego w
Świebodzicach żarowianina
była to trzecia olimpiada,
ale pierwsza, z której wraca z uśmiechem na twarzy.
W 2012 roku w Londynie
oraz cztery lata później w
Rio de Janeiro nie przebrnął
eliminacji, co uznano wtedy
za ogromne niespodzianki.
Teraz nasz czterokrotny mistrz
świata wreszcie się przeła-

mał, rzucając 81,53 m, choć
jeszcze w eliminacjach szło
mu bardzo przeciętnie. To
właśnie wtedy wspominał o
problemach z koncentracją, o
powracających z poprzednich
igrzysk demonach. Zawody
rzutu młotem zdominowali
Polacy. Trzeci był Fajdek, a
mistrzem olimpijskim został
wywodzący się z Białegostoku Wojciech Nowicki (82,52
m).
Na 1/8 finału zmagania
w zapasach w stylu wolnym zakończyła Agnieszka
Wieszczek-Kordus. Brązowa
medalistka olimpijska z Pe-

kinu sprzed 13 lat pochodzi
z Wałbrzycha, a karierę zaczynała w Herosie Czarny
Bór. Obecnie związana jest
z Grunwaldem Poznań. W
ćwierćfinale odpadli z kolei
polscy siatkarze, co jest największym rozczarowaniem
w całym biało-czerwonym
obozie. Typowani do walki o
złoto przegrali 2:3 z Francją.
W składzie znajdowali się
Aleksander Śliwka (pochodzi z Jawora), Bartosz Kurek
(wychowany w Nysie, ale
urodzony w Wałbrzychu,
tata grał w Chełmcu) oraz
Łukasz Kaczmarek (kilka lat

temu występował w Victorii
Wałbrzych).
W Wałbrzychu urodziła się
biegająca na 800 m Joanna
Jóźwik, choć wychowała się
już pod Stalową Wolą. Piąta zawodniczka igrzysk w
Rio wygrała walkę z licznymi
kontuzjami i w Tokio dotarła do półfinału, zajmując w
swoim biegu piątą lokatę.
Trzydziestoletnia sportsmenka
reprezentuje barwy AZS AWF
Katowice, choć związana jest
z Mazowszem. Od 2019 roku
biegaczka jest Ambasadorką
Wałbrzycha.
Dominik Hołda

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Jest medal, ale są także rozczarowania. Jak na igrzyskach olimpijskich w
Tokio poradzili sobie sportowcy związani z naszym regionem?
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