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Kluczem do sukcesu
w tańcu, obok
ciężkiej pracy, jest
muzykalność
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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (Eliza Furmanek)

Krzysztof Komeda
Trzciński był świadkiem napadu na bank
w Wałbrzychu? Do
siedziby Banku Narodowego przy ulicy
Słowackiego wdarła
się czteroosobowa
uzbrojona banda z
zamiarem zrabowania pieniędzy. Działo się to 6 listopada
1946 roku. Po tym
jak padły strzały, w
siedzibie banku zjawili się milicjanci i
radzieccy żołnierze
z NKWD. Przestępcy zostali rozbrojeni i aresztowani. Po
śledztwie okazało się,
że już wcześniej dokonali kilku napadów
z bronią w ręku. Sąd
wydał surowy wyrok. Świadkiem tego
napadu był Krzysztof Komeda Trzciński, który mieszkał
z rodzicami w tym
budynku, ponieważ
jego ojciec był wówczas dyrektorem Banku Narodowego.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę
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Dajcie się porwać. A co!
Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, przerzućcie się na WieszCo.
Jesteśmy co tydzień, zawsze we wtorki bez żadnych niezrozumiałych przerw. Tylko u nas dostaniecie taką dawkę ambitnych artykułów, że wystarczy na cały tydzień. Poza tym jest w
czym wybierać. Różnorodność to nasze drugie imię. W końcu
co tydzień wydajemy 32 strony.
Lektura naszego tygodnika to zawsze fascynująca podróż, podczas
której co tydzień zawsze odkrywacie
coraz to nowe rzeczy. Jesteśmy tego
pewni. Lubimy bowiem zaskakiwać.
Nawet jeśli piszemy o czymś po-

wszechnie znanym, to staramy się
robić to w taki nieszablonowy sposób, żeby choć jakiś jeden niewielki
pierwiastek tajemniczości wyciągnąć
na światło dzienne. Jesteśmy pewni,
że doskonale wiecie, o czym mówimy.

Zależy nam na tym, by cały czas was
zaskakiwać treściami, które proponujemy.
Nie ma co dużo gadać, bardzo nam
w tym pomagacie. Liczymy, że dalej
tak będzie. Sygnały pochodzące od

czytelników są podwójnie cenne. Po
pierwsze powodują, że chcecie z nami
tworzyć gazetę, po drugie zaś potwierdzają, że wiecie o wielu sprawach,
o których my nie mieliśmy bladego
pojęcia. Dlatego wciąż do nas piszcie.
Na dobrze wam znany adres mailowy:
redakcja@wieszco.pl.
Dziś znów was zaskakujemy. Na 32
stronach zabieramy każdego czytelnika w świat nieprzewidywalny, momentami nietypowy, ale fascynujący.
Szukajcie gazety w wersji papierowej
w blisko 400 punktach kolportażu na
terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Czytajcie nas też w sieci. Na stronie
www.wieszco.pl znajdziecie nie tylko
najnowszy numer gazety w pliku PDF
do ściągnięcia, ale także każde archiwalne wydanie.
Redakcja
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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

To jest nasz Jankes

umundurowania, wyposażenia zwykłego piechura i
oficera oraz poznanie zachowań ludzi żyjących w tamtych czasach, to codzienność wśród rekonstruktorów.
Przemysław Grzelak i jego towarzysze własnoręczne
szyją koszule i mundury, sami wytwarzają przedmioty
z drewna – lampy na świece, skrzynki na amunicję.
Wykonują też stalowe ruszty na ogniska. Wszystko
musi być dokładnie takie jak dawniej. Rekonstrukcja to
nie tylko ukazywanie zmagań żołnierzy w trakcie walk,
ale również obrazowanie ich życia między potyczkami
i bitwami. Nocowanie w replikach ówczesnych namiotów, nocne warty, spożywanie posiłków sporządzonych
zgodnie z XIX-wiecznymi przepisami, prowadzanie
wielokilometrowych przemarszów w pełnym rynsztunku. To wszystko przybliża rekonstruktorów do widzów
podczas wielkich widowisk, a te odbywają się głównie
w Czechach i Niemczech, dokąd przyjeżdżają setki
uczestników z całej Europy. Również polskie regimenty.
Nawet nie wyobrażacie sobie, jak wielka jest pasja
wałbrzyszanina, zafascynowanego wojną secesyjną.
Żeby lepiej poznać historię tego zbrojnego konfliktu,
pojechał nawet w 2018 roku do USA. Był w mauzoleum
Lincolna w Waszyngtonie, na polu bitwy pod Gettysburgiem, na cmentarzu Arlington, gdzie spoczywa płk.
Krzyżanowski i w wielu innych miejscach związanych z
potyczkami Konfederatów z wojskami Unii. Był najbliżej
jak tylko można tego, co go pasjonuje i fascynuje.
Tomasz Piasecki

Nie wiemy, jak jest z tym u was, ale dla nas słowo „rekonstruktorzy” kojarzy się głównie z II wojną światową lub średniowieczem. Można też inaczej, o czym przekonuje wałbrzyszanin Przemysław Grzelak,
zafascynowany wojną secesyjną w Stanach Zjednoczonych. Chyba nie przesadzimy, jeśli powiemy, że
poświęcił temu życie. Nie dość, że był w USA, to jeszcze robi wszystko, by odtworzyć żołnierskie zwyczaje, ubiór, uzbrojenie „Północy” i Południa” z drugiej połowy XIX wieku.
Najpierw trochę historii,
ale obiecujemy, nie będziemy
zanudzać. Wojna domowa
trwająca w USA w latach
1861-1865 ma w sobie olbrzymi tragizm. A to dlatego,
że nierzadko naprzeciw siebie,
po dwóch stronach barykady
stawali członkowie tych samych rodzin. Swój udział w
niej mieli też wygnani z ojczyzny Polacy, którzy po trzecim
rozbiorze szukali miejsca na
ziemi. Jednym z nich był
Włodzimierz Krzyżanowski
urodzony w wielkopolskim
Rożnowie, biorący udział
w organizacji nieudanego
Powstania Wielkopolskiego, przez co musiał uciekać przed
karą ze strony władz
pruskich. Po wybuchu wojny w USA,
w sierpniu 1861
roku Krzyżanowski
otrzymał w Waszyngtonie zgodę
Simona Camerona,
sekretarza wojny, na
rozpoczęcie zaciągu do
regimentu. Zwerbowano
wówczas około 400 ludzi.
W trakcie dalszych reorganizacji w październiku 1861
roku powstał 58 Nowojorski
Regiment Piechoty, na którego czele stanął właśnie płk.
Krzyżanowski. Regiment ten
uczestniczył w wielu bitwach

w tym w tej chyba najkrwawszej pod Gettysburgiem w
1863 roku.
Nie na darmo o tym wspominamy, zaraz przekonacie się
dlaczego, bo w ten sposób
płynnie przeszliśmy do naszego bohatera, Przemysława
Grzelaka, zafascynowanego
historią wojny secesyjnej i
wszystkim, co jest z nią związane. Połknął bakcyla oglądając serial „Północ-Południe”.
Obraz wywarł takie wrażenie, że młody wałbrzyszanin postanowił poznać ten fragment historii
USA. Pomogła m.in.
książka Grzegorza
Swobody „Gettysburg” oraz
znakomity film
pod tym samym tytułem.
Mijały lata i
teoretyczne
poznawanie
historii wojny secesyjnej
przestało wystarczać. - Postanowiłem
przyłączyć
się do pasjonatów tworzących Grupę
Rekonstrukcji

Historycznej 58 Regimentu z
Nowego Jorku – opowiada
Przemysław Grzelak. Grupa
powstała w 2010 roku niejako
w „kontrze” do GRH Regimentu Piechoty z Luizjany,
przedstawiającego sylwetki
żołnierzy walczących po stronie Konfederatów. Kojarzycie
tych w szarych mundurach.
No bo jak inaczej przedstawić
historię wojny secesyjnej, nie
pokazując ochotników Konfederacji i Unii (tych w granatowym umundurowaniu).
Dodatkowym argumentem
przemawiającym za zajęciem
się tym okresem historycznym
była możliwość używania broni czarnoprochowej, oddającej
wiernie realia XIX-wiecznego
pola bitwy.
Regiment z Nowego Jorku
tworzą pasjonaci m.in. z Pomorza, Wielkopolski, Mazowsza
i Dolnego Śląska, w tym z
Wałbrzycha. Łączy ich zamiłowanie do historii wojny secesyjnej. Odtwarzanie żołnierzy
z tamtego okresu wymaga
nie tylko znajomości regulaminu ówczesnej piechoty, ale
też komend wydawanych w
języku angielskim. Do tego
dochodzi umiejętność posługiwania się bronią. Dbałość
o realistyczne odtworzenie

» Przemysław Grzelak i jego towarzysze
własnoręcznie szyją koszule i mundury
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Fot. użyczone (Archiwum Przemysława Grzelaka)

» Wszystko musi być dokładnie takie jak
dawniej, podczas wojny secesyjnej
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Obwodnica Wałbrzycha jest już na etapie finalizacji, choć gdy spojrzymy na nią przez pryzmat
placu Grunwaldzkiego, wydaje się, że jesteśmy
jeszcze daleko w lesie.

Rys. Katarzyna Zalepa

Wszystko przez problemy wynikające z odpowiednim zabezpieczeniem gruntów, przebiegających
bezpośrednio nad kruchą konstrukcją kanałów Pełcznicy i Sobięcinki.

- Kruchość kanałów Pełcznicy
i Sobięcinki wymusiły na nas
dokonanie zmian projektowych.
Chcemy, by całość została zrobiona dobrze. Niestety przez

brak jakichkolwiek prac remontowych w tym miejscu, potrzebne są specjalne wzmocnienia.
Europejka musi być wykonana
solidnie. Pośpiech w tym przypadku nie jest pożądany. Śmiało
jednak mogę powiedzieć, że
dzięki zaangażowaniu całego
zespołu, prace na obwodnicy
zostały zakończone już w 90
procentach, a po zakończeniu
wylewki na Rondzie Niepod-

ległości nawet 92 procentach
– mówi prezydent Roman Szełemej.
Postęp prac widoczny jest
gołym okiem. Niestety żeby
go dostrzec, należy wejść w
głąb budowy i przejechać cały
ukończony fragment drogi.
Zakładając, że jedna nitka jest
niemal w całości skończona,
a druga ma być wylana masą kilku najbliższych tygodni, grudniowy termin zakońSCB
bitumiczną już na przestrzeni czenia prac wydaje się realny.

Fot. (red)

O obwodnicy słów kilka
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Stolica taka nieoczywista
Nie, nie chodzi o Warszawę, jej blaski i cienie. Spoglądamy dziś na stolicę Dolnego Śląska. Jaki jest współczesny Wrocław? To ziemia obiecana
w dążeniu do samorealizacji czy też pędzące multimiasto, pożerające
naiwnych?
Trochę we Wrocławiu pomieszkałem. Cztery dzielnice, jedna uczelnia,
trzy zakłady pracy, dziesiątki poznanych ludzi, setki wspomnień. To
czas uśmiechu i smutku, sukcesów i
rozczarowań, popełnionych błędów,
ale też i wyciągniętych wniosków.
Piotr Kalwas w książce „Egipt:
haram halal” barwnie określał Kair
miastem „śmierdzącym ludzkim i
zwierzęcym moczem, cuchnącym
wyziewami z kanałów”, ale także
miejscem „rewolucyjnych graffiti,
haseł bez pokrycia, miastem sztuki,
chałwy i spalin”. Tak sobie myślę,
że niemal każde miejsce na ziemi

można określić w podobnych tonach. Z Wrocławiem nie jest inaczej.
Ten, kto przebywał na korytarzach
tamtejszych akademików, może
wiele powiedzieć o nieprzyjemnych
zapachach i wyziewach, o windach,
które niejedną rewolucję widziały (i
zapewne jeszcze zobaczą). Wrocław
poza studenckimi murami oczywiście się przepoczwarza. Podnosi
kurtynę. Naszym oczom ukazują się
monumentalne budowle, krzyczące
do ucha o historii, architekturze i
artyzmie. Przechadzając się wąskimi uliczkami centrum nasłuchujemy miejskiego gwaru, a kolejne

nadodrzańskie mosty malują nam
świat na różowo. Uliczki prowadzą
na rynek, skwer, plac, czy kolejną
wyspę, a liczne ogródki piwne są
przedsionkiem lokali kuszących stylem, wystrojem i kartą dań. Miasto
sztuki, niczym Kair.
Wrocław to miejsce, które w szpony chwycili młodzi. Tętniące życiem,
wielokulturowe, otwarte, z dumą
eksponujące hasło „miasto spotkań”,
obecne na plakatach, ulotkach czy
billboardach. Spotkań przyjaciół,
znajomych, biznesmenów, artystów,
zagubionych dusz i pewnych siebie
ludzi sukcesu. To miejsce świadome,

uczestniczące, oddające głos protestującym. To miasto szans, gdzie
student salę wykładową zamienia
na szklany biurowiec, a tanie obiady w barze mlecznym na lunch w
indyjskiej restauracji w centrum. To
właśnie z centrum, z placu Legionów, na przechodniów spogląda z
ogromnego i imponującego muralu
Wanda Rutkiewicz, legendarna polska alpinistka i himalaistka. Myślę
sobie, że to nie może być przypadek,
bo Wrocław właśnie taki trochę jest:
często chodzi tu o przebojowość, o
wspinanie się po kolejnych szczeblach, samorozwój, sięganie szczytu.

Różnica polega jedynie na tym, że
lepszą przyczepność z otaczającą
rzeczywistością nie zapewnia czekan,
a bogate CV. Kalwas widział w Kairze
chałwy. We Wrocławiu raczej podają
banany, w biurowcach darmowe dla
pracowników.
Nic nie jest jednak czarno-białe.
Szare były chociażby opary dymu
w klubie, nomen omen, „Czarny kot”, gdzie – w towarzystwie
ślepnącej od neonowych świateł
publiczności – żarty opowiadali
początkujący komicy. „Wrocław
jest tak zanieczyszczony, że smog
wystartuje w kolejnych wyborach
prezydenckich” – rzucił jeden ze
sceny, a reszta zareagowała salwą
śmiechu. Żartów właściwie być
nie powinno, bo stolica Dolnego
Śląska od dawna jest wysoko w
światowym rankingu niskiej jakości
powietrza. Horda wolontariuszy
z Greenpeace, niczym stado wygłodniałych wilków obstawiająca
ul. Oławską (lepiej pasuje ul. Ulotkowa), musi czuć niepokój. Z wielu
powodów, bo Wrocław jest przecież
miejscem, gdzie zieleń drzew oddaje pola majestatowi nowoczesnych
osiedli i apartamentowców. Beton
wygrywa tu w nierównej potyczce z
przyrodą. O przetrwanie walczą też
lokatorzy, którzy oddają lwią część
wypłaty za ciasne lokum ze starą
szafą i uszkodzoną wersalką, ale
zlokalizowane w pobliżu przystanku
tramwajowego.
Tramwaj… obiekt westchnień
miejscowych. Kto mieszka bliżej
torów, ten panisko. Tory to prestiż,
rzut beretem do centrum, bliskość
życia zawodowego i klubowego.
Tramwaj to lokalny bohater, oszczędzacz czasu i pogromca korków. Bohater to jednak zawodny, zdradliwy
i rozczarowujący, zwłaszcza o ósmej
rano, gdy raz za razem niedomaga,
pozostawiając dzikie, wściekłe i
już na pewno spóźnione tłumy
gdzieś na środku jezdni. Tramwaj
nie dowozi, a autobus dławi się w
korkach. Każdego poranka, od poniedziałku do piątku, bez względu
na pogodę, dziesiątki ulic, na czele
z legendarnymi Buforową, Opolską i
Zwycięską definiują ścisk i podnoszą
ciśnienie. Tramwaj stanął, autobus
się spóźnił. A człowiek? To chodziarz
o olimpijskich osiągach, co czerwonym światłom się nie kłania.
Jaki jest więc ten Wrocław? Różnorodny, pulsujący, krnąbrny. Dla
każdego inny. Nieoczywisty.
Dominik Hołda

reklama
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Śmiertelny cios
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w jednym z mieszkań przy ulicy Armii
Krajowej w Wałbrzychu.

W jednym z budynków w godzinach wieczornych doszło do domowej kłótni. 29-letni mężczyzna
został śmiertelnie raniony nożem
prawdopodobnie przez 13-letniego

chłopca. Z ustaleń policji wynika,
że 29-latek był konkubentem matki
13-latka i jednocześnie ojcem dwóch
młodszych dzieci. Teraz policjanci
ustalają dokładnie, jaki przebieg mia-

ło wczorajsze zdarzenie, ale wielce
prawdopodobne jest, że 13-latek
stanął w obronie swojej matki, bowiem ugodzony nożem 29-latek był
wcześniej karany za znęcanie się nad
kobietą i wielokrotnie nadużywał
alkoholu. Po zajściu policję o zaistniałym fakcie powiadomił sam 13-latek.
Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.
Nastolatek trafił do Policyjnej Izby
Dziecka.

» Już wkrótce z Wałbrzycha do Warszawy mamy dojechać w niecałe 3 godziny

Szybkie połączenia
z Wałbrzycha

SCB

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała na dworcu
PKP w Wałbrzychu umowę z
firmą BBF na stworzenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego nowej trasy.
Wartość zadania to 15,1 mln
zł netto.
- Bez wątpienia podpisanie
tej umowy to jest ważny krok
do rozwijania infrastruktury na
Dolnym Śląsku, a szerzej oczywiście również w kontekście
całej Polski. Chciałbym podkreślić, że dla południa Dolnego
Śląska tego rodzaju inwestycje
są kluczowe do tego, abyśmy
otworzyli się nie tylko na region,
ale i na cały kraj – dodaje Michał Dworczyk, szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
Zadaniami wykonawcy
wynikającymi z podpisanego
kontraktu będzie wskazanie
rekomendowanego przebiegu

linii kolejowej, dostarczenie
prognozy ruchu i analiz (m.in.
technicznej, środowiskowej
i wielokryterialnej), a także
przygotowanie dokumentacji
inżynierskiej i mapy do celów projektowych. Dla tego
odcinka od ubiegłego roku
trwają też wymagane prawem
inwentaryzacje przyrodnicze.
Projekt jest przykładem międzynarodowej współpracy
kolejowych inwestorów w
sąsiednich krajach w ramach
międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TEN-T.
Docelowo, polska inwestycja
zostanie połączona z czeską,
która jest przygotowywana
przez naszych południowych
sąsiadów. Po ukończeniu całości projektu, podróżni zyskają
więc szybkie i nowoczesne
połączenie kolejowe Warszawy
SCB
i Wrocławia z Pragą.

W Wałbrzychu podpisano umowę na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego nowej trasy. Ponad 60-kilometrowy, końcowy odcinek tzw. szprychy
nr 9 zakłada wybudowanie linii łączącej
Żarów, Świdnicę i Wałbrzych z Lubawką, a
docelowo aż z Pragą.
Na tej inwestycji zyskają w
pierwszej kolejności mieszkańcy
Dolnego Śląska, ponieważ po
jej ukończeniu znacznie skrócą
się czasy przejazdów. I tak na
przykład podróż z Wałbrzycha
do Wrocławia wyniesie jedynie 40 minut (dziś trwa około
godziny). Po wybudowaniu
całej trasy z Wałbrzycha do
Warszawy dojedziemy dwukrotnie szybciej, niż obecnie – w
2 godz. i 35 minut. To dobra
wiadomość także dla świdniczan, którzy zyskają bezpośrednie połączenie kolejowe do
Warszawy z czasem przejazdu
wynoszącym niecałe 2,5 godz.

- Jednym z naszych priorytetów jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym
w regionie, dlatego bardzo
ważne są dla nas wszelkie
inwestycje w rozwój siatki połączeń kolejowych na Dolnym
Śląsku. Dzięki nim mieszkańcy
będą mogli podróżować szybko, wygodnie i bezpiecznie.
Równocześnie też samorząd
województwa przejmuje od
PKP SA wiele nieużywanych,
często od kilkudziesięciu lat,
linii kolejowych, które teraz
sukcesywnie modernizujemy i uruchamiamy na nich
nowe połączenia. Inwestuje-

my również w nowoczesny i
ekologiczny tabor kolejowy
– mówi Cezary Przybylski,
marszałek województwa dolnośląskiego.
Nowa trasa biegnąca do
granicy kraju jest częścią inwestycji kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego
#KolejNaPolskę. Projekt ten
zakłada budowę na Dolnym
Śląsku około 119 km nowych
linii kolejowych i modernizację
126 km tych już istniejących.
Szacuje się, że w zasięgu
transportu kolejowego znajdzie się wtedy około 2,3 mln
mieszkańców województwa.

REKLAMA

Fot. użyczone (UMWD)
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Foto (KMP Wałbrzych)
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W 2019 roku oddano do użytku młodych sportowców wyremontowany
stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy.

kowity koszt prac przekroczył 1
mln. 320 tys. zł. W 2019 roku nie
wystarczyło już jednak środków na
wykonanie trybun dla publiczności.
Teraz podpisano umowę z
wykonawcą na realizację zada-

nia inwestycyjnego pod nazwą
„Modernizacja infrastruktury
sportowej przy Zespole Szkół
Mechanicznych w Świdnicy przy
ul. Sikorskiego 41 – III etap”. Tym
samym stadion już wkrótce zyska

Rolkarze jadą na
pomoc Adrianowi

KaR

od półtora roku terapia CAR-T
Cells. Polega na przeprogramowaniu krwi chłopca tak, żeby
potrafiła zwalczać komórki
nowotworowe. Lekarzom z
wrocławskiego Przylądka Nadziei udało się już dzięki tej metodzie uratować dziewięcioro
dzieci z całej Polski. Terapia jest
jednak bardzo droga, kosztuje
ponad 1,3 miliona złotych,
które rodzice muszą zapłacić
z własnej kieszeni. NFZ nie
finansuje takiego leczenia.
- Wyruszymy spod Przylądka
Nadziei we Wrocławiu, gdzie
pomachamy Adrianowi i pojedziemy ponad 100 kilometrów
rolkarskiego ultramaratonu do
Głuchołazów. Na festiwal Most
Kultury – zapowiadają Agata i
Wojtek Miszewscy. - Po drodze
będziemy zbierać pieniądze
na terapię dla tego dzielnego chłopca, a na festiwalu

– dzięki uprzejmości organizatorów – postawimy Punkt
Ratowania Adriana. Będzie
można wesprzeć zbiórkę na
leczenie, dowiedzieć się więcej
o Adrianie i – oczywiście – pojeździć z nami na rolkach. Aby
pomóc Adrianowi, już teraz
można wziąć udział w zbiórce
i charytatywnych licytacjach,
z których cały dochód przeznaczony będzie na opłacenie
leczenia chłopca siepomaga.
pl/adrian. Pomoc dla chłopca koordynuje Fundacja „Na
Ratunek Dzieciom z Chorobą
Nowotworową”, która wspiera
małych pacjentów wrocławskiej kliniki Przylądek Nadziei.
Rozpoczął się wyścig z czasem, dlatego stąd, z oddziału
onkologii, proszę Was o pomoc. Adrian ma dopiero 7 lat,
przed sobą całe życie... - mówi
KaR/RRR
mama chłopca.

Ponad 100 kilometrów rolkarskiego ultramaratonu z Wrocławia do Głuchołazów. Agata i
Wojciech Miszewscy, rolkarskie małżeństwo
z Oleśnicy, rusza z pomocą dla siedmioletniego Adriana ze Świebodzic. Chłopcu trzeba
pilnie przeprogramować krew, żeby wygrał
wyścig o życie z białaczką.
Ostra białaczka limfoblastyczna odbiera życie 7-letniego chłopca. Sytuacja jest wyjątkowo krytyczna – wszystkie
refundowane metody leczenia
zostały wyczerpane, a rak nie
odpuszcza. Została ostatnia
nadzieja – terapia CAR-T Cells
warta ponad 1,3 mln zł...
Agata i Wojciech Miszewscy
z Rolki Reggae Rajd to oficjalni,
podwójni rekordziści Polski w
rolkarskiej sztafecie non stop.
Od czterech lat organizują
w całej Polsce charytatywne
wydarzenia rekreacyjne, by po-

magać dzieciom w potrzebie.
W czerwcu i lipcu organizowali
cykl wydarzeń dla UNICEF Polska, jednak odpoczynek nie
trwał długo. Przyszła pora
na pomoc chłopcu z naszego
powiatu świdnickiego.
- Usłyszeliśmy o Adrianie.
Chłopcu, który leczy się w
klinice onkologicznej Przylądek Nadziei we Wrocławiu.
Potrzeba ogromnej kwoty na
terapię, która może uratować
mu życie, dlatego postanowiliśmy pomóc – opowiadają Agata i Wojtek. - Nie

mogliśmy siedzieć w domu i
bezczynnie patrzeć.
Adrian ma siedem lat i od
czterech niemal bez przerwy
zmaga się z nowotworem
krwi. Z białaczką. Już dwa
razy wydawało się, że chorobę
udało się pokonać. Jednak
za każdym razem wracała.
Za każdym razem silniejsza.
Niedawno okazało się, że rak
zaatakował ponownie. I tym
razem odporny jest na wszystkie dotychczasowe leki. Ostatnią szansą dla Adriana jest nowoczesna, dostępna w Polsce
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Fot. użyczone

» Przejadą rolkami ultramaraton
dla Adrianka. Przed nimi 100 km

nowe trybuny dla publiczności.
Zakres prac do wykonania obejmuje m.in. wykonanie chodnika
wzdłuż skarpy, na której projektuje się trybuny, zakup, dostawa
i montaż trybun boiskowych
modułowych, trzyrzędowych na
204 miejsca.
Wartość całej inwestycji to
150.000 zł. Przybliżony termin zakończenia prac to listopad 2021 r.

Fot. użyczone (DIOZ)

Na „Mechaniku” będą trybuny
Inwestycja obejmowała wtedy
wykonanie bieżni, skoczni do skoku
w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem, młotem i
oszczepem, kanalizacji deszczowej
oraz instalacji do zraszania. Cał-
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Jest wykonawca kultowej altany!
Prace w Parku Młodzieżowym wrą. Projekt jest już po konsultacjach,
struktura gatunkowa szaty roślinnej parku powinna być zgodna z okresem
końca XIX w. Świdniczan zastanawia najbardziej, co z zabytkową, niemal
kultową altaną? Sporo już na jej temat wiemy.

Miasto Świdnica wyłoniło wykonawcę odbudowy tarasu widokowego i altany w Parku Młodzieżowym. Będzie to Zakład Ogól-

nobudowlany „Remeco”, który
wykona inwestycję za 3 345 600 zł.
- Niestety dynamicznie zmieniające się ceny materiałów bu-

dowlanych oraz kosztów pracy
postawiły nas przed trudną decyzją. Albo zrezygnować z jej
realizacji albo dodać brakujące

Foto KaR

» Skrzyżowanie śmierci zmieniają w rondo - startuje pierwszy etap transformacji

pieniądze z budżetu miasta w
celu jej wykonania. Wybraliśmy
wariant drugi, ponieważ wiemy,
że wielu mieszkańców miasta
czeka z utęsknieniem na powrót
altany do Parku Młodzieżowego.
Ponadto, jej odbudowa dopełni
obraz całości prac wykonanych
do tej pory w ramach jego rewitalizacji – dodaje Maciej Gleba,
dyrektor Wydziału Dróg i InfraKaR
struktury Miasta.
budowę odwodnienia drogi wraz
z kanalizacją deszczową, wykonanie urządzeń ochrony środowiska (osadnik i separator), budowę
kanału technologicznego. Skrzyżowanie będzie wyposażone w
oświetlenie drogowe, na potrzeby którego wybudowana zostanie linia kablowa zasilająca. Na
skrzyżowaniu zostanie również
wykonane oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego – przekazano
w komunikacie wystosowanym
przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad pod koniec
lutego.
Noga z gazu i czekamy. Uważajcie na siebie !

Zabierają się za skrzyżowanie!

KaR

Każdy z kierowców podróżujących po powiecie zna to
miejsce. Chodzi tu o odcinek
krajowej drogi nr 5 na wysokości Mielęcina. Mamy kolejne
dobre wieści! Przypomnijmy,
że zgodnie z zapowiedzią
GDDKiA, w miejscu niebezpiecznego skrzyżowania
powstanie czterowlotowe
rondo. 29 marca 2021 roku
ogłoszony został przetarg na
opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń,
a 12 kwietnia opublikowano
listę firm zainteresowanych
wykonaniem tego zadania.
Urząd Miejski w Żarowie
również w tym zakresie
współpracuje z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad. - W związku z rozpoczęciem prac projektowych
w zakresie tego zadania inwestycyjnego, firma Biprogeo
Projekt Sp. z o.o. zwróciła się z

prośbą do Urzędu Miejskiego
o przygotowanie informacji
dotyczących występowania
na naszym terenie obszarów zdrenowanych, urządzeń
wodnych i rowów melioracyjnych. Przygotowujemy dla
wskazanej firmy dokumentację, a także mapy na temat
lokalizacji i parametrów technicznych sieci. Przypomnę, że
w pierwszym etapie prac, ma
zostać wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji na realizację
inwestycji. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
planuje, że nastąpi to w latach
2021-2022, a rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych
w 2023r. – mówi zastępca
burmistrza Przemysław Sikora.
Skrzyżowanie drogi powiatowej w kierunku Mielęcina z
drogą krajową nr 5 to jedno z
najniebezpieczniejszych skrzyżowań. Od wielu lat dochodzi

tutaj do częstych kolizji drogowych i wypadków. O poprawę bezpieczeństwa w tym
miejscu wielokrotnie zabiegali
także radni Rady Miejskiej Żarowa oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego w Żarowie. Za każdym razem otrzymywali jednak odpowiedź, że możliwość
rozpoczęcia przebudowy jest
uzależniona od pozyskania
środków finansowych. Początkiem roku otrzymaliśmy od
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informację,
że skrzyżowanie zostanie w
końcu rozbudowane.
- Zakres zadania obejmuje
przebudowę skrzyżowania
zwykłego czterowlotowego
na skrzyżowanie typu rondo
czterowlotowe z 1 lub 2 bypassami (wybór rozwiązania
technicznego i parametrów
skrzyżowania nastąpi na etapie prac projektowych). W
ramach inwestycji planuje się

REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiła do realizacji pierwszego etapu prac dotyczących przebudowy
skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą
powiatową nr 3396D koło miejscowości
Mielęcin.
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Po prostu tańcz! Na medal
Czy tańczyć każdy może? Jeżeli tak, to jakie czekają go wyzwania? O blaskach, ale też i
cieniach życia na parkiecie rozmawiamy z Wiktorią Dulat, wałbrzyszanką, wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w hip-hopie oraz uczestniczką zawodów międzynarodowych.
siłem cię o szczegółową
rozpiskę osiągnięć, to na
szybko nie byłaś w stanie
zliczyć wszystkich wywalczonych medali i pucharów.
Jest ich aż tyle?
- Ciężko powiedzieć, dla kogoś może stanowić to całkiem
ładny zbiór, a dla kogoś innego nic nadzwyczajnego. Każdy medal, który udało mi się
zdobyć, to ogromna duma i
satysfakcja, ale przede wszystkim motywacja i mobilizacja
do zdobywania kolejnych.
Myślę, że najistotniejsze dla
mnie jest zdobycie pierwszego z pięciu mistrzostw Polski.
Miałam wtedy zaledwie 7 lat,
ale nie spowodowało to, że
spoczęłam na laurach, tylko
wciąż walczyłam o więcej.
W 2017 roku z kolei byłam
w finale mistrzostw Europy,
gdzie zajęłam 7. miejsce. To
były szczególne zawody, bo
odbywały się w Wałbrzychu.
W tym samym 2017 roku
reprezentowałaś Polskę i
nasze miasto na mistrzostwach świata w Danii. Jak
wspominasz tamte zmagania?
- Ta impreza w Kopenhadze była niesamowicie przygotowana! Jestem bardzo
wdzięczna, że udało mi się
być jej częścią. Rezultat, który przywiozłam ze sobą do
Polski, pozostawiał niedosyt,
natomiast myślę, że 26. miejsce na mistrzostwach świata
nie jest powodem do wstydu.
Oczywiście, chciałoby się więcej, ale była to moja pierwsza
impreza tej rangi. Dałam z
siebie 150 procent. Najważniejsze było dla mnie zdobycie
doświadczenia i przeżycie
niesamowitej przygody.
Nie udało ci się z kolei pomimo kwalifikacji pojechać
na mistrzostwa Europy do
niemieckiego Bremerhaven.
Żałujesz z perspektywy czasu, że nic z tego nie wyszło?
- Oczywiście, bardzo żałuję!
Taki wyjazd mógłby stanowić
ogromne wyzwanie, może
dodatkowo wzbogaciłby moją
kolekcję osiągnięć. Niestety
taka podróż to ogromny wydatek, od transportu przez
nocleg, aż po samą opłatę
startową czy strój. To naprawdę są olbrzymie kwoty. Nie-

stety taniec nie jest w żaden
sposób dofinansowany, a
sponsorów w tej dziedzinie
bardzo ciężko jest znaleźć.
Bardzo nad tym ubolewam,
ponieważ w Polsce jest wiele
świetnych tancerzy, którym
naprawdę nie jest łatwo wytrwać w tym sporcie, właśnie
z powodów finansowych.
Miałem okazję relacjonować kilka turniejów tanecznych. Wszystkie zrobiły na
mnie wielkie wrażenie od
strony sportowej i artystycznej, ale wyglądały mizernie
organizacyjnie. Brakowało
mi np. uporządkowanych
informacji o uczestnikach,
wyświetlania ich nazwisk
i klubów, przejrzystego
harmonogramu, promocji
imprezy. Czy też masz odczucie, że w tańcu drzemie
niewykorzystany potencjał
medialny?
- Organizacja nie zawsze
jest na wysokim poziomie,
sama przez wiele lat doświadczałam przeróżnych historii i
niedogodności. Mój pierwszy
turniej 16 lat temu rozpoczął
się o 10:00, a ja, jako 6-latka,
tańczyłam dopiero o 22:30.
Czasami takie rzeczy się dzieją, chociaż uważam, że z roku
na rok jest zdecydowanie
lepiej. Na przykład harmonogram jest udostępniany,
ale przede wszystkim w hali
dla tancerzy i trenerów, aby
mogli przygotować się do
kolejnych konkurencji. Najbardziej zastanawia mnie fakt,
dlaczego zawody taneczne
nie są emitowane w telewizji
(poza małymi wyjątkami tańca
towarzyskiego). Możemy tylko
oglądać programy o tańcu.
Transmisja na żywo wysokiej rangi zawodów bardzo
pomogłaby w zwiększeniu
medialności tańca.
Uczysz tańca we wrocławskiej szkole Agustina
Egurroli. Załóżmy, że ktoś
kompletnie nie umie się
ruszać na parkiecie. Czy
każdego uda się nauczyć
tańczyć?
- Myślę, że każdego można
nauczyć tańczyć! Jednak to,
w jakim tempie i na jakim
poziomie osoba opanuje podstawowe kroki, zależy przede
wszystkim od umiejętności

» - Wiele choreografii nierzadko doprowadzało
mnie do łez – mówi tancerka Wiktoria Dulat

Fot. użyczone (Archiwum Wiktorii Dulat)

Wyjaśnijmy raz na zawsze. Taniec należy kategoryzować jako sport czy jedynie jako rozrywkę, hobby?
- Myślę, że to jak kategoryzowany jest taniec zależy tylko
i wyłącznie od osoby, która
jest nim w danym momencie zainteresowana. Należy
czerpać z niego ogrom przyjemności, cieszyć się każdą
chwilą spędzoną w rytmach
ulubionej muzyki. To, czy będzie traktowany jako sport,
zależy tylko od obranego celu.
Przez całą moją taneczną przygodę traktowałam go jak
sport. Z natury mam waleczny
charakter, lubię rywalizować.
Warto wspomnieć, że aby
być dobrym tancerzem, nie
wystarczy tylko ćwiczyć sam
taniec, technikę czy gibkość.
Jeśli zależy ci na wynikach,
powinieneś skupić się także
na treningach siłowych czy
wydolnościowych. Staram
się na każdym kroku uświadamiać młodych tancerzy
właśnie o tych aspektach.
Tańczysz w stylu hip-hop freestyle, czyli tak naprawdę podczas zawodów
musisz improwizować do
utworu, który usłyszysz. To
chyba niezmiernie trudne!
- Mogłabym powiedzieć, że
niezmiernie trudne jest programowanie czy pilotowanie
samolotu (śmiech). Każdy
z nas tak naprawdę umie
tańczyć, potrafi improwizować do utworu, który usłyszy.
Wystarczy spojrzeć na wesela.
Oczywiście zgodzę się, że start
na zawodach bez choreografii
może stanowić problem dla
początkujących. Kluczem do
sukcesu w tańcu, obok ciężkiej
pracy, jest muzykalność. Sama
potrafię usłyszeć w muzyce
dźwięki, które nie każdy jest
w stanie dostrzec i to właśnie
jest element wyróżniający tancerzy na parkiecie. Każdy z nas
tworzy wyobrażenie ruchowe
w głowie, które następnie
przekłada na ekspresje ciała,
zaznaczając przy tym istotne
dźwięki, akcenty, zatrzymania.
To, w jaki sposób to pokażemy, jak technicznie wykonamy
dany ruch, skutkuje wynikiem,
lepszym lub gorszym.
Jesteś multimedalistką
mistrzostw Polski. Gdy pro-

i uzdolnień ruchowych. Te
pierwsze mówią o nawykach,
jakie już mamy, z jakiego pułapu rozpoczynamy naukę
tańca, czy jesteśmy ogólnie
sprawni fizycznie i motorycznie. Uzdolnienia natomiast
warunkują to, czy będziemy
szybko się uczyć. Każda osoba ma swój charakter, swoje
odmienne cechy. Jednemu będzie łatwiej, innemu trudniej
osiągnąć perfekcję, ale taniec
znacznie poprawi wydolność,
motorykę i słuch. Dlatego
zawsze zachęcam do nauki
tańca, to nie tylko ciekawa
aktywność fizyczna, ale też
dobra zabawa, socjalizacja z
rówieśnikami.
W naszym regionie w
ostatnich latach nie brakuje
zawodów tanecznych. Najbardziej zapadły mi w pa-

mięć krajowe mistrzostwa
w modern dance z 2018
roku. Reprezentantka warszawskiej szkoły Egurroli
zatańczyła do… tajemniczego męskiego głosu wydobywającego się z głośnika.
Nie było muzyki! Pamiętasz
z własnego doświadczenia
równie spektakularne choreografie?
- Ciężko wymienić mi jedną
spektakularną choreografię. Podczas swoich startów
naoglądałam się naprawdę
ogromnej ilości występów.
Wiele z nich nierzadko doprowadzało mnie do łez!
Zdecydowanie najbardziej
emocjonującymi pokazami
są te w stylu modern dance
czy jazz.
Taniec często pojawia się
w filmach. Masz ulubiony

związany z tańcem? Jeżeli
nie, to może jakaś konkretna scena?
- Chyba nie będę oryginalna, jak wymienię Dirty Dancing. Cała ścieżka dźwiękowa
jest w moim klimacie. Scena
przy dźwiękach „The Time Of
My Life” jest zdecydowanie
moją ulubioną!
Załóżmy, że hip-hop pojawia się w repertuarze
„Tańca z gwiazdami”, a ty
dostajesz szansę jako instruktorka jednego z celebrytów. Byłabyś zainteresowana taką propozycją?
- Tak! Lubię nowe przygody
i ta byłaby na pewno fajnym
doświadczeniem. Obawiam
się jednak, że taka sytuacja
nigdy nie będzie miała miejsca
(śmiech).
Dominik Hołda
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MIEROSZÓW

gadżetów promujących naszą gminę
oraz złożyliśmy serdeczne życzenia w
imieniu naszym, jak i władz Mieroszowa - relacjonują wyjazd strażacy.
To nie pierwsza akcja, w którą czynStrażacy z OSP Mieroszów po raz kolejny udowodnili,
nie
włączyli się druhowie z OSP Mieże można na nich liczyć.
roszów udowadniajac tym samym, że
Strażacy z OSP Mieroszów mieli przy- uczestniczyły 62 wozy strażackie z całej gotowi są nie tylko do niesienia pomocy
jemność uczestniczenia w II Konwoju Polski.
w sytuacjach bezpośrednio zagrażająCharytatywnym pod nazwą “Jedziemy
- Nasz Mercedes brał również czyn- cych życiu i zdrowiu ludzi, ale także do
dla „Zosi” który odbył się w Kórnicy w ny udział w tworzeniu napisu ZOSIA. spontanicznego zachowania w akcjach
SCB
województwie opolskim. W Konwoju Organizatorom wręczyliśmy całą torbę propagujących zdrowie.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Teatry uliczne wracają do Jedliny-Zdroju

JEDLINA-ZDRÓJ

Teatry wyjdą na ulice
Mamy dla was propozycję z serii tych nie do odrzucenia. Zastanawialiście się, co
zrobić z najbliższym weekendem kończącym wakacje? Jak to co?! Przyjść zobaczyć
występy artystyczne i posłuchać wyjątkowego koncertu. W ten sposób mieszkańcy
Jedliny-Zdroju i goście będą świętowali oficjalne dni miasta.
„Mewa”

Po sukcesie, jakim cieszył się plenerowy spektakl
Wiśniowy Sad zrealizowany na podstawie arcydzieła Antoniego Czechowa, Teatr Woskresinnia
sięgnął do literackiego wyznania genialnego
pisarza – jednej z najbardziej wzruszających, najbardziej ujmujących biografii, którą przedstawił w
dramacie „Mewa” (premiera w 1896 r).
Przedstawionym scenom z życia wiejskiego
towarzyszy atmosfera poszukiwania harmonii i
piękna. Zachowując atmosferę Teatru Czechowa,
reżyser odwołuje się do odczuć widzów i ich wyobraźni. Odsyła publiczność do sztuk Szekspira i
Nekrosiusa. „Mewa” to spektakl o młodych artystach o odmiennym spojrzeniu na życie, o starszym
pokoleniu, gorliwie strzegącym swoich dawnych
pozycji, o niesłychanej miłości, o poszukiwaniu
sensu życia, także w sztuce.

„Przystanek Klaunada”

Ten spektakl plenerowy przygotowany został
ramach, polsko-ukraińskiego projektu kulturalne-

Co zobaczycie i usłyszycie?
go, w którym obok aktorów Kijowskiego Teatru
Highlights występują artyści cyrkowego Teatru Vuala. Inspiracją do powstania spektaklu była wola
ukazania wzajemnej relacji teatru i cyrku. Przedstawienie sięga do praźródeł klaunady, mającej
swój początek w starożytnym Egipcie w V wieku
p.n.e. Zawiera elementy nowego cyrku posługującego się tańcem, muzyką, pantomimą, a nawet
sportem. W pełnym magii, cyrkowych sztuczek,
ekwilibrystycznych popisów, a także akrobatyki i
gimnastyki artystycznej oraz tańców na szczudłach
spektaklu artyści opowiadają historię Arlekina
wędrującego w poszukiwaniu wymarzonej ukochanej. Komediowe sceny pozwalające na dobrą
zabawę i interakcję z publicznością dopełniają
widowiskowy charakter przedstawienia.

„Max Klezmer Band”

Zespół został założony w 1998 roku przez kontrabasistę Maxa Kowalskiego. Od początku swojego działania eksperymentuje z muzyką klezmerską
i jazzową. W nowym międzynarodowym składzie

artyści przesuwają muzyczne granice czerpiąc z
hipnotycznych sefardyjskich melodii, szalonych
klezmerskich tańców, arabskich, bałkańskich i
hinduskich brzmień oraz silnych elementów jazzu,
rocka i improwizacji.

Foto (OSP Mieroszów)

Charytatywny konwój

Co w programie?
28 sierpnia (sobota), godz. 20:00
(po zapadnięciu zmroku)
Lwowski Teatr Woskresinnia – widowisko plenerowe „Mewa”
29 sierpnia (niedziela), godz. 16:00
Występ zespołu „The Soul Sweepers” z Kłodzka zwycięzcy „Open
Stage 2021” w Jedlinie-Zdroju
(muzyka rockowa)
29 sierpnia (niedziela), godz. 17.00
Kijowski Teatr Uliczny Highlights i
Lwowski Teatr Vuala spektakl „Przystanek Klaunada”
29 sierpnia (niedziela), godz. 18.00
Koncert zespołu Max Klezmer Band
Dwa spektakle teatrów ulicznych
i koncert klezmerski to propozycja
Jedliny na weekend 28-29 sierpnia.
Pamiętacie Festiwal Teatrów Ulicznych, który przez wiele lat był jedną
z wizytówek Jedliny-Zdroju? Wspaniałe widowiska na świeżym powietrzu, które oglądały i oklaskiwały
nierzadko setki widzów. A może
nawet tysiące? Nieważne, występy
zawsze cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. Przyciągały tłumy.
Teraz wracamy do tej tradycji. – W
tym roku zaprosiliśmy do nas dwa
teatry z Ukrainy. Będzie się działo.
Będzie kolorowo i radośnie – mówi
burmistrz Jedliny Leszek Orpel.
Mamy nadzieję, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Na razie
nic nie wskazuje, żeby było inaczej,
ale ze względu na sytuację epidemiologiczną przez kilka ostatnich
tygodni nie było pewne, czy ukraińscy aktorzy zostaną wpuszczeni do
Polski. Według ostatnich informacji
organizatorów teatry zostaną przez
granicę przepuszczone.
Pamiętajcie, wszystkie wydarzenia
odbędą się na terenie kompleksu
„Active Jedlina” przy ul. Kłodzkiej.
Red
Wstęp wolny.
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Fragmenty „Moralności pani Dulskiej” usłyszymy
podczas tegorocznej akcji narodowego czytania

GŁUSZYCA

Przypomną, czym jest dulszczyzna
„Moralność pani Dulskiej” pamiętamy jeszcze ze szkoły. Dość dobrze, bo tragifarsa bardzo
nam się spodobała, zresztą po latach jeszcze do niej wróciliśmy. Jakby to ładnie ująć, dziś ten
dramat Gabrieli Zapolskiej jest wyjątkowo aktualny. Tym bardziej cieszymy się, że fragmenty
książki pojawią się w tegorocznej odsłonie ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2021.
A , że Głuszyca od lat
uczestniczy w tym projek-

cie, możecie być pewni, że
dramat Zapolskiej usłyszy-

cie wkrótce w miejscowym
Centrum Kultury-Miejskiej

Bibliotece Publicznej. Fragmenty „Moralności pani

JEDLINA-ZDRÓJ

O czworonogi trzeba
umieć dbać

Dulskiej” czytać będą członkowie Głuszyckiej Grupy

Teatralnej „Po godzinach”
oraz młodzież.
Cieszymy się, że kolejny
raz młodych ludzi udało się
zaangażować do projektu,
bo wiadomo, jak jest dziś
z czytelnictwem. Nie wiemy, czy akurat tę książkę
wybrano celowo, czy był to
zupełny przypadek, ale…
zrobiono to w idealnym czasie. Dulszczyzna jest wciąż
w nas żywa. Zachęcamy do
przypomnienia sobie Anieli
Dulskiej.
W programie głuszyckiego spotkania zaplanowano m.in.: inscenizowane
sceny aktorskie, a także te
sceny lektorskie, prelekcję
n a te ma t pr o bl e ma ty k i
utworu, a także quiz z nagrodami. Tak, żeby zachęcić jak największą liczbę
uczestników. Spotkanie
zaplanowano w piątek 3
września o godz. 9:00 w
sali widowiskowej Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. Zapraszają burmistrz
miasta Roman Głód, wspomniana instytucja kultur y oraz Głuszycka Grupa
Teatralna „Po godzinach”.
Przypomnijmy, że patronat
nad ogólnopolską akcją
Narodowe Czytanie 2021,
jak co roku zresztą, objęła
para prezydencka Andrzej
Duda z małżonką Agatą
Kornhauser-Dudą.
Red

» Nie tylko psy są zadowolone z wybiegu.
Ich właściciele też...

Specjalne miejsce do wyprowadzania psiaków powstało na terenie
kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.
Dla czworonogów przygotowano
różne przeszkody, a dla właścicieli
ławeczki. No więc zabieracie swojego przyjaciela na spacer. On ma
gdzie się wybiegać, a wy cieszycie
się pięknymi okolicznościami przyrody lub pochłania was lektura,
a jakże WieszCo. Prawda, że miła
perspektywa?!
- To kolejny element małej architektury na terenie kompleksu

„Active Jedlina” i nowy pomysł na
uatrakcyjnienie tego obiektu wśród
mieszkańców i turystów – mówi
burmistrz Jedliny Leszek Orpel. Na
przyjemnościach się nie kończy, bo
są jeszcze obowiązki. Po zabawie
właściciele psów muszą posprzątać
po swoich pupilach. Ważne, żebyście
o tym nie zapominali. Zwierzęta dostały nowe miejsce do zabawy, a wy
zadbajcie o czystość i porządek. To
chyba uczciwy układ. Szanujmy się
wszyscy. Każdy, kto podczas spaceru
z czworonogiem chce skorzystać z
wybiegu, znajdzie go przy skatepar-

ku. Wybieg został ogrodzony i wyposażony z pieniędzy własnych gminy.
Kompleks „Active Jedlina” w Jedlinie-Zdroju to m.in. stadion z pełnowymiarowym boiskiem do piłki
nożnej, dwa boiska treningowe oraz
boisko „Orlik”, bulodromy, skatepark,
plac zabaw dla dzieci oraz bezpłatny
parking. Niedawno na terenie kompleksu powstało miejsce obsługi
rowerzystów, gdzie można umyć
swój jednoślad, skorzystać z narzędzi
i naładować rower elektryczny. Tutaj
też rozpoczynają się jedlińskie trasy
Red
„Rowerowej 500”.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Ile razy zastanawialiście się, gdzie pójść na spacer z psem? A
teraz szczerze, jak często chodzicie w te same miejsca? Właśnie,
właśnie, ale teraz mieszkańcy Jedliny nie będą mieć już takich
dylematów. Ich czworonożni przyjaciele dostali do dyspozycji
nowy wybieg.

POWIAT WAŁBRZYSKI

Trenowali na terenie marketu
Wyjątkowy trening mają za sobą członkowie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Wałbrzych.

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP
Siechnice zaprosiła Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP Wałbrzych do wspólnego
treningu na terenie GIGAmarketu Leroy
Merlin Polska.

- Oprócz tego, że trening był okazją do skorzystania z nietypowej przestrzeni i że był tym
co lubimy najbardziej - czyli współpracą między
grupami, to zyskaliśmy jeszcze coś wartościowego - obcych pozorantów. Nasza obecność na tyle

zainteresowała pracowników sklepu, że postanowili zostać z nami po godzinach i nie tylko pokazać nam zakamarki sklepu, ale również wcielili
się w rolę pozorantów. Warunki nie były łatwe
do pracy - ostre oświetlenie, śliska nawierzchnia,
zapach przenikający przez alejki ażurowych regałów, pracująca wentylacja i przemieszczający się
ludzie (nocne prace w sklepie). Jednak to właśnie
pozwoliło na stawianie wyzwań przed zespołami
i obserwowanie, jak je rozwiązują - relacjonują
członkowie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
SCB
OSP Wałbrzych.

Foto: (Gmina Czarny Bór)

» Po dwóch latach dożynki ponownie odbędą się na stadionie w Czarnym Borze

CZARNY BÓR

Dożynki o smaku pierogów
Święto Plonów oraz kolejna edycja Dolnośląskiego Święta Pieroga odbędą się 5 września na stadionie sportowym w Czarnym Borze.
Na inaugurację Czarnoborskich Dożynek organi-

zatorzy zaplanowali Mszę
Świętą Dziękczynną w inten-

cji rolników, która zostanie
odprawiona w południe w

STARE BOGACZOWICE

Nowe chodniki i drogi

kościele p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Czarnym

Borze. Następnie korowód
dożynkowy, w którym we-
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zmą udział parlamentarzyści,
włodarze ościennych gmin,
przedstawiciele lokalnych
środowisk, klubów sportowych, organizacji pozarządowych i sołectw, uda się
na stadion sportowy. Tam
gospodarz gminy wraz ze
starostami dożynek dokona
tradycyjnego obrzędu – misterium chleba. Nie zabraknie
ośpiewania wieńców dożynkowych, a o najsmaczniejsze
pierogi rywalizacja będzie się
toczyć w trzech kategoriach.
Do laureatów w konkursie
na Najpiękniejszy Wieniec
Dożynkowy i Najsmaczniejsze Pierogi trafią atrakcyjne
nagrody w postaci bonów
upominkowych ufundowanych przez Gminę Czarny
Bór. Świętu Plonów będzie
towarzyszyć góralska nuta
w wykonaniu Kapeli Janicki
oraz występy zespołów ludowych. Do wspólnej zabawy w
rytmach disco-polo zaprosi
SKOLIM, a zwieńczeniem
dożynkowej zabawy będzie
pokaz sztucznych ogni oraz
zabawa taneczna z zespołem Sekret. Do zobaczenia
w niedzielę – 5 września
na stadionie sportowym w
Czarnym Borze!
SCB

» Droga przy ulicy Głównej w Strudze została
wyremontowana na odcinku 1800 metrów

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu odtworzył nawierzchnię drogi powiatowej nr 3389
D – ul. Główna w Strudze po
zajęciach pasa drogowego
drogi powiatowej związanego
z budową kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn. Budowa
systemu oczyszczania ścieków
w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – ETAP
II. Odtworzono odcinek drogi
powiatowej o długości 1,8
km. W ramach odtworzenia
wykonano m. in podbudowę
z kruszywa stabilizowanego

cementem, nowe warstwy
bitumiczne jezdni oraz odbudowano pobocza.
Gmina Stare Bogaczowice
zakończyła prace przy kolejnym etapie budowy chodnika
przy drodze powiatowej nr
3464D. Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem
z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w wysokości 50 tys.
zł, zgodnie z założeniami powiatowego programu budowy chodników przy drogach
powiatowych. O poprawę
bezpieczeństwa pieszych na
obszarze gminy zabiegał rów-

nież Bogusław Uchmanowicz,
radny powiatowy i członek
Zarządu Powiatu.
To nie koniec drogowych
remontów na terenie gminy.
W najbliższych miesiącach
planowane są kolejne roboty na drogach gminnych
i przy budowie chodników,
co zapewne ucieszy mieszkańców poszczególnych
sołectw.
Tymczasem wykonawca S3
zad. III odc. Bolków - Kamienna Góra, w ramach realizowanych robót drążeniowych
w nawach głównych tunelu

Foto: (Ziemia Wałbrzyska)

Remonty dróg i chodników są realizowane w gminie
Stare Bogaczowice.

drogowego TS-26, przedrążył jedno z ośmiu przejść
poprzecznych, które jest dru-

gim w kolejności od strony
południowej tunelu. Przejście
zostało wydrążone w całości

w obudowie wstępnej na
długości ok. 28 m.
SCB
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NASI ULUBIEŃCY
Ze zwierzętami jest jak z…
…ludźmi. Każdy kot czy pies po przejściach, podobnie jak człowiek, któremu dotąd nie wiodło się w życiu, chciałby poprawić swoją dolę. My swój los
mamy we własnych rękach. Przynajmniej większość z nas. Czworonogi skazane są jednak na dobre serca (lub ich) brak wśród ludzi. Pamiętajmy o tym.
BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

Bimber to duży, dostojny pies, jest
bardzo przyjazny wobec ludzi i dzieci.
Toleruje inne psy na spacerach. Poleca
się do adopcji.

JAKE, nr ewidencyjny 214/20
Wiek: 3 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
14.09.2020

Jake to piękny pies w typie rasy Amstaff, ale
przeszedł trudne chwile, więc adopcja tylko dla
osoby doświadczonej. Dodatkowo po dłuższym
zapoznaniu się z psem i jego zachowaniem.

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Mela to duża suczka, która po przyjęciu
chorowała trochę w schronisku. Nie lubi
towarzystwa głośnych psów, więc szukamy
dla niej odpowiedniego, cichego domu.

Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
05.03.2020

Czakan to jeszcze mentalnie szczeniak,
wymaga ułożenia, potrzebuje dużo
przestrzeni i stabilnego życia, które dotychczas go nie rozpieszczało.

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
15.06.2018

Biały Jogi to kochany psiak, niestety
sprawia pewne problemy w zachowaniu, więc szukamy dla niego odpowiedzialnego i doświadczonego domu

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

Stefek to bardzo stary pies, jest mocno
zmęczony swoim dotychczasowym, nie
do końca dobrym życiem. Czy znajdzie
nowy dom?

GACEK, nr ewidencyjny 30/21
Wiek: około 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.03.2021

Gacek to nieduży psiak, uwielbia towarzystwo ludzi, ale wymaga jeszcze trochę
pracy i cierpliwości, bo potrafi pokazać
charakter.

KEKS, nr ewidencyjny 52/21
Wiek: 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
12.04.2021

Keks ma już swoje lata, sporo przeszedł,
ale nadal ma szansę na dobre życie. Czekamy z nadzieją, że ktoś adoptuje tego
uroczego psiaka.

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
13.01.2020

Witek to duży owczarek z charakterem.
Szukamy bardzo odpowiedzialnego
domu, który obdarzy psiaka miłością i
będzie potrafił z nim pracować.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20

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)

» Przechadzka po zaporze wodnej w Zagórzu Śląskim to wielka frajda

Wśród industrialnych zabytków
Pewnie już gdzieś to słyszeliście, ale my z przyjemnością to powtórzymy. Aglomeracja
Wałbrzyska to niesamowita różnorodność. Dziś o najciekawszych zabytkach techniki z
naszego regionu. Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, tama na Jeziorze Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim. Brzmi ciekawie.

Turystyka industrialna jest
coraz lepiej rozwijającym się
rodzajem turystyki w Polsce.
Niegdyś słynący z kopalni
węgla region wałbrzyski

dziś zmienia się w centrum
kultur y i sztuki. Gdy już
zobaczymy słynne zamki,
pałace i kościoły, warto poznać cenne zabytki techniki

na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Wałbrzych może się pochwalić jedną z największych
atrakcji turystyki poprzemy-

» W Muzeum Kolejnictwa znajdziemy ok. 150 pojazdów szynowych

słowej w Polsce – Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
(www.starakopalnia.pl). Na
terenie dawnej kopalni węgla
kamiennego Julia (dawniej
Thorez) działa dziś Muzeum
Przemysłu i Techniki, a także
Galeria Sztuki Współczesnej i
Centrum Ceramiki Unikatowej
z bogatą ofertą zajęć edukacyjnych. Podczas zwiedzania z
przewodnikiem wejdziecie też
na wieżę widokową i przejdziecie podziemnym tunelem.
Z kolei 23 km od Wałbrzycha w Jaworzynie Śląskiej na
terenie dawnej parowozowni
działa Muzeum Kolejnictwa
na Śląsku (www.muzeumtechniki.pl), które dysponuje
jedną z największych kolekcji
zabytkowego taboru kolejowego w tej części Europy.
Znajduje się tu około 150 pojazdów szynowych. To idealne
miejsce, aby zrozumieć świat
kolei i jego historię. Muzeum

organizuje również przejazdy
zabytkowym taborem. Muzeum Kolejnictwa prowadzi
Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego. Obecnie w
ramach Fundacji działa w regionie także Muzeum Technik
Rolniczych w Piotrowicach
Świdnickich oraz Młyn Hilberta w Dzierżoniowie.
W drodze powrotnej z Jaworzyny Śląskiej do Wałbrzycha warto wydłużyć podróż,
aby dojechać do kolejnego
zabytku techniki w regionie
– potężnej zapory wodnej
na Jeziorze Bystrzyckim (o
wymiarach: 44 m wysokości
i 230 m długości), wybudowanej w latach 1911-1914.
Po katastrofalnej dla Śląska
powodzi z 1897 roku rząd
Pruski zlecił budowę systemu
przeciwpowodziowego w
Sudetach. Początkowo miały
to być zbiorniki retencyjne,
jednak wraz z rosnącym za-

potrzebowaniem na energię
elektryczną spiętrzenie wody
miało posłużyć do generowania prądu w elektrowniach
wodnych. Realizację projektu
przeciwpowodziowego powierzono wybitnemu konstruktorowi prof. Otto Intzemu. Jednym z jego projektów
jest właśnie jezioro zaporowe
na rzece Bystrzycy pomiędzy
Lubachowem a Zagórzem
Śląskim. Prace nad budową
zbiornika rozpoczęto w 1911
roku od osadzenia na litej
skale betonowych fundamentów pod kamienną zaporę. Po
przegrodzeniu koryta rzeki,
wody zalały istniejącą tutaj
kiedyś wieś Schlesierthal tworząc małe jezioro o długości
3 km, szerokości ok. 300 m i
głębokości 30 m. Oprócz funkcji retencyjnej i przeciwpowodziowej Jezioro Bystrzyckie
pełni funkcję rekreacyjną.
Red
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» Pierwsze schronisko (po lewej) i drugie, nowsze – obecna Harcówka (po prawej) na wzgórzu Schillera, lata 1911-1913 (Fot. www.polska-org.pl)

Wolnym krokiem po zielonym (3)
Pod koniec XIX wieku Wałbrzych był małym miastem. Jego teren obejmował dzisiejsze Śródmieście i część Gaju. Poza opisanym już wcześniej parkiem miejskim na Gaju,
leśnym kompleksem Hospitalbusch o powierzchni 0,56 ha oraz trudno dostępnym stromym wzgórzem Schafberg o powierzchni 2,55 ha położonym po wschodniej stronie
miasta, Wałbrzych nie posiadał innych terenów zielonych. W końcu na horyzoncie pojawił się dzisiejszy Park im. Sobieskiego.
» Świątynia Fabiga, z której rozpościerał się widok na
miasto, lata 30 ubiegłego wieku (Fot. www.polska-org.pl)

W 1907 roku staraniem
miejskiej administracji udało
się wymienić wspomniany
teren parku miejskiego na
graniczący bezpośrednio z
miastem teren wzgórza Galgenberg (własność księcia von
Pless), a ponadto nabyć od
majątku szlacheckiego Stary
Zdrój (Altwasser) przylegający
teren wzniesienia Gleisberg.
Dopiero wówczas stworzono podstawy do utworzenia
rozległego parku leśnego i
ogrodu o powierzchni ok.
41 ha. Wkrótce rozpoczęto
jego zagospodarowywanie
zgodnie z projektem opracowanym przez miejski urząd
budownictwa, sprawdzonym
wcześniej przez ekspertów

od ogrodnictwa. Wytyczono
ścieżki, niektóre prowadzące
na szczyty parkowych wzniesień, urządzono punkty widokowe, ustawiono ławki.
Przeprowadzono niezbędną
wycinkę drzew.
W latach 1919-1925 część
zieleńca przeznaczono na
ogródki działkowe, a jego
powierzchnia zmniejszyła się
do 32 ha. W 1931 roku w
zachodniej części parku założono ogród różany (Rosengarten). Jak można wyczytać
z tablicy informacyjnej: „Założenie projektowe było charakterystyczne dla tego okresu
i polegało na wybudowaniu
trzypoziomowego tarasowego wnętrza ogrodowego

o układzie geometrycznym.
Pergole porośnięte roślinnością i partery kwiatowe
pełniące funkcje ozdobne,
miały zachęcać do zwiedzania i odpoczynku”. W okresie
powojennym ogród różany
stopniowo niszczał. Z czasem
w jego miejscu urządzono
boisko do koszykówki. Na
szczęście podczas ostatniej
rewitalizacji parku w latach
2012-2014 ogród odtworzono i obecnie jest to jedna z
ładniejszych części parku.
Można tu trafić na dawne
kamieniołomy. Znajdują się
przy ul. Lotników i Kunickiego oraz na wschodnim zboczu Góry Powstańców. Przez
wyrobisko przy ul. Lotników
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przebiega ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Na stojącej przy niej tablicy
znajduje się opis: „Stary kamieniołom zlokalizowany jest przy ul. Lotników tworząc naturalny wąwóz o
powierzchni około 0,5 ha. Teren ten
jest podmokły, lekko bagienny, dlatego porasta go roślinność siedlisk
wilgotnych”. Przy granicy parku, od
strony al. Wyzwolenia znajdował się
jeszcze jeden kamieniołom, znany z
tego, że przy koronie wyrobiska rósł
dąb – pierwowzór herbu Wałbrzycha. W niedalekiej przyszłości na
pewno o nim opowiem.
Na terenie parku powstało kilka
obiektów sportowo-rekreacyjnych,
niektóre z nich istnieją i funkcjonują
do dzisiaj. W 1908 roku na zachodnim zboczu wzgórza Galgenberg
(obecnie Góra Powstańców), wybudowano tor saneczkowy o długości
ok. 560 m (opisany w WieszCo nr 8
/14/ z 25 lutego 2020 roku). Przed II
wojną światową, prawdopodobnie
w latach 20. ubiegłego wieku, w
parku wybudowano 7 kaskadowo
położonych kortów tenisowych ze
ścianą treningową. Dziś opiekunem
kortów jest Wałbrzyski Klub Tenisowy
ATRI. Na początku lat 70. XX wieku
w parku, na północnym zboczu Góry
Parkowej (Gleisberg), rozpoczęto przygotowanie terenu pod budowę stoku
narciarskiego z wyciągiem. Wycięto
drzewa i krzewy, przygotowano nawierzchnię, założono oświetlenie. U
podstawy stoku wyrównano dojazd i
usypano wał ochronny zabezpieczający przed zjazdem narciarzy na ul.
Lotników. Następnie, jak pamiętają
mieszkańcy, wybudowano wyciąg,
z którego przez jakiś czas korzystali
miłośnicy białego szaleństwa. Data
jego likwidacji nie jest znana. Najmłodszy obiekt sportowy na terenie
parku to trasa biegowa o długości
2000 metrów, nazwana Pętlą Wałbrzyskich Olimpijczyków.
Po miejskim zieleńcu rozsianych
jest kilka rzeźb wykonanych przez

różnych artystów i w różnej technice
w trakcie Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej. Wśród nich można
zobaczyć: „Ptaki” (autorka Janina
Szczypczyńska-Krajewska), „Ziemia –
matka nasza” (Maria Stanisława Bor),
rzeźbę bez tytułu, czasami nazywaną
XXX (Stanisław Kulon) oraz dwie
rzeźby Bogdana Hofmana: „Tors” i
„Rodzinny dom”. Dawniej w parku
(niedaleko skrzyżowania ul. Lotników ze Szmidta) stała jeszcze jedna
rzeźba „Gracje” (autor Stanisław
Szyba). Niestety rzeźby już tam nie
ma – jej los jest nieznany.
Spacerując po parku ulicą Inwalidów Wojennych (dawniej Karpacka)
łatwo przeoczyć niepozorny, trochę
podniszczony kamień. To dawny pomnik poświęcony radcy górniczemu
Adolfowi Schütze, który odsłonięto 6
września 1913 roku. W uroczystości
wzięły udział władze miasta, władze
górnicze oraz jego córka Emma.
Chociaż Adolf Schütze urodził się w
Tarnowskich Górach a studiował we
Wrocławiu i Berlinie, swoją karierę
zawodową związał z Wałbrzychem.
Pracował w tutejszym urzędzie górniczym (od 1857 jako mistrz górniczy, od 1878 jako królewski radca
górniczy). W latach 1858-1900 był
dyrektorem wałbrzyskiej szkoły
górniczej. Napisał cenną monografię
górnictwa zagłębia śląsko-czeskiego,
którą wydano w 1883 roku. Z kolei
w 1900 roku przeszedł na emeryturę
i przeprowadził się do Zgorzelca,
gdzie zmarł 9 lat później. Pomnik z
czerwonego granitu pochodzącego
ze szwedzkiej wyspy Virgo wykonał
kamieniarz Gläser. Do kamienia przytwierdzona była tablica ozdobiona
symbolami górniczymi (żelazkiem
i pyrlikiem) i napisem w języku
niemieckim: „Na pamiątkę geologa,
radcy górniczego Schütze, dyrektora
szkoły górniczej 1858-1900 postawili byli uczniowie i Stowarzyszenie
Technicznych Górniczych Urzędników
Dolnego Śląska”.
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» Ogród różany w parku, lata 30 XX wieku (Fot. www.polska-org.pl, lata 30.)

Harcówka – któż o niej nie słyszał?
Historia tego miejsca zaczyna się na
początku XX wieku. W dniu 25 lipca
1905 roku, w stulecie urodzin niemieckiego poety Fryderyka Schillera,
odsłonięto tu kamień pamiątkowy z
jego portretem, a miejsce otrzymało
nazwę Schillerhöhe. Obok kamienia
wybudowano dwa pawilony: jeden
mniejszy w formie ośmiokątnej altany, drugi większy pełniący funkcję
gospody, skierowany na obsługę
spacerowiczów. Gdy w 1911 roku w
pobliżu kamienia wzniesiono restaurację z pokojami gościnnymi Schillerbaude, stare pawilony rozebrano. W
1946 roku opuszczoną restauracją
zainteresował się Alojzy Ciasnocha,
pionier harcerstwa w Wałbrzychu.
Szybko uzyskał przydział tego obiektu dla wałbrzyskiego hufca, wstawił
brakujące drzwi i okna, doprowadził
byłą restaurację do stanu używalności. Właśnie stąd wzięła się nazwa
Harcówka, która przetrwała dziesięciolecia i na stałe utrwaliła się w
świadomości mieszkańców. W dniu

» Wzgórze Schillera z pawilonem, altaną i kamieniem pamiątkowym, 1908 rok (Fot. www.polska-org.pl)

4 sierpnia 1947 roku odbyła się konferencja turystyczna, na której ustalono, że wszystkie obiekty turystyczne
znajdujące się na terenie powiatu
wałbrzyskiego zostaną przejęte i
zagospodarowane przez wałbrzyski
oddział Dolnośląskiej Spółdzielni
Turystycznej. W 1949 roku budynek
stał się domem wycieczkowym
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK). Na początku 1957 roku
zarządzeniem przewodniczącego
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej
i Turystyki, utworzony został Zarząd Zakładu Eksploatacji Obiektów
Turystycznych PTTK z siedzibą w
Szczawnie-Zdroju, który zajął się zarządzaniem górskimi schroniskami i
domami turystycznymi w regionie (w
tym Harcówką). Sytuacja taka trwała
kilka lat. W 1962 r., w następstwie
likwidacji szczawieńskiego ZEOT,
za zgodą zarządu głównego PTTK,
Harcówkę przejął w użytkowanie
oddział PTTK z Wałbrzycha. Później,
w wyniku kolejnej reorganizacji,
posiadaczem obiektu została spółka

Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK
z Jeleniej Góry. W latach 70. ubiegłego wieku Harcówka wyposażona
była w telewizor, miała też swoją
biblioteczkę. W pierwszym półroczu 1995 roku z Harcówki zaczęła
nadawać swoje audycje wałbrzyska
rozgłośnia radiowa, występująca w
latach 1995-1997 pod nazwą Radio
Harcówka. W 2017 roku została
uznana najgorszym schroniskiem
turystycznym w rankingu Magazyn
Turystyki Górskiej „n.p.m.”. W tamtym czasie schronisko dysponowało
50 miejscami noclegowymi w pokojach 1-7 i 9-osobowych (niektóre z
łazienką i TV), ponadto oferowało
5 sal restauracyjnych (każda o
innym wystroju). W latach 20182019 wyremontowano elewację i
rozpoczęto poszukiwanie najemcy
obiektu. W dniu 2 stycznia 2020
roku dzierżawcą Harcówki została
firma Mountain Spirit. Strony ustaliły w umowie zasady współpracy i
dalszego remontu obiektu. W sierpniu 2020 roku udostępniono taras
organizując na nim różne imprezy,
np. koncerty, festiwal piwa, seanse
filmowe na wolnym powietrzu
(Kino Open Air). Schronisko powoli
wraca do życia, a nowi dzierżawcy
z każdym tygodniem przekonują, że
z nawet z najgorszego schroniska
można zrobić znany i lubiany punkt
na planie miasta.
Na koniec ciekawostka. Przed
wojną poniżej Harcówki znajdował
się punkt widokowy z altaną o
nazwie Fabigtempel (świątynia Fabiga). W ten sposób uhonorowano
kupiecką rodzinę Fabigów. Do dzisiaj
zachowała się ośmiokątna podstawa
altany.
Opr. Piotr Frąszczak
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W nowej erze i na papierze
Krzysztof Gonciarz wydał jakiś czas temu książkę „Rozum i godność człowieka”. On napisał, a ja przeczytałem. Zaczęło się od bezsenności…
„Bezsenności w Tokio”. To
opowieść Marcina Bruczkowskiego, Polaka, który spędził
szmat czasu w stolicy Japonii
i postanowił swoje przygody
spisać. Relacje Bruczkowskiego z Tokio, choć dziś już
nie pierwszej świeżości, nadal fascynują. Autor zabiera
czytelnika w elektryzującą
podróż, ale luźne podejście do
narracji przypomina bardziej
kumpelską relację. Czytając
Bruczkowskiego czułem się
jak jego stary znajomy, który
z uwagą wsłuchuje się w niesamowite losy autora w Kraju
Kwitnącej Wiśni. „Bezsenność” w tytule nie może być
przypadkowa – od tej książki
trudno się oderwać.
Japonia w moich oczach
stała się Bruczkowskim, a więc
zaczęła wywoływać pozytywne emocje i przywoływać jego
oryginalne przygody. Gdy
pewnego razu natrafiłem w
sieci na wideo niepozornego

Polaka w okularach, przechadzającego się po Tokio,
postanowiłem kliknąć. Filmik
przedstawiał rodaka, przepytującego Japończyków z
wiedzy o Polsce. Fajny materiał, świetnie zmontowany.
Było zabawnie, pouczająco,
a niemal radiowy głos autora
wciągał. Tym skromnym autorem był Krzysztof Gonciarz,
aktualnie jeden z popularniejszych polskich youtuberów,
a także bohater „Rozumu i
godności człowieka”, wywiadu-rzeki, który przeprowadził
z nim Wojciech Przybyszewski.
Witamy w nowym (wspaniałym?) świecie, gdzie królują aplikacje, wyświetlenia i
zasięgi. Gdzie dobry content
(zawartość) na vlogu (materiale wideo) buduje fanbase
(bazę sympatyków). Halinka
Kiepska w słynnym serialu
Polsatu mawiała, że telewizor
to jej okno na świat. Cóż, ten
świat odchodzi już w niebyt,

został schwytany w sieć. Wielu młodych ludzi nie ogląda
już telewizji, przerzucając się
m.in. na YouTube, który kreuje
swoich bohaterów. Wśród
nich jest Gonciarz, skromny
niegdyś komputerowiec z
Krakowa, piszący o grach. Dziś
kręci z Tokio filmiki ze swojego
życia, które zdobyły rzesze
fanów. W sieci właśnie.
Gonciarz jest trochę jak
Bruczkowski. Też opowiada
historie. Dla tego drugiego
high-tech, korporacyjny świat,
gdzie został zatrudniony pod
koniec „Bezsenności w Tokio”,
jest epilogiem przekazu o nim
samym i Japonii. U reprezentującego późniejsze pokolenie
Krzysztofa Gonciarza biurko,
komputer i monitor są punktem wyjścia, znakiem innych
czasów.
„Rozum i godność człowieka” nie jest dla wszystkich.
Targetem (odbiorcą) są młodzi
ludzie, z musu bądź wyboru

osadzeni w technologicznej
bańce. Wszechobecny slang
i nowomowa, wkradający
się polsko-angielski miszmasz, powodują, że książka
Gonciarza bywa trudna w
odbiorze dla tych, co wchodzą
w jesień życia. Ten wywiad-rzeka jest zresztą trochę jak
dobrze ukierunkowany kanał
na YouTube – konkretny profil
odbiorcy, konkretna treść.
Wydawać by się mogło, że
tradycyjny świat drukowanego słowa nie może iść w parze
z internetowymi postaciami z
wideo. A jednak! To zasługa
Krzyśka, który w rozmowie
przeplata wątki oficjalno-prywatne. Mowa o biznesie,
monetyzacji w internecie,
konferencjach technologicznych i bliżej mi nieznanych,
ale szalenie popularnych postaciach polskiego internetu.
To jednak nie wszystko, bo
jest także o dorastaniu, latach
90. w naszym kraju, związ-

kach, relacjach społecznych,
maratonach, podróżowaniu.
Jest właściwie o wszystkim,
do tego w smacznym sosie
licznych anegdotek.
Gonciarz zdradził, że „Rozum i godność człowieka” jest
dla niego rodzajem psychoterapii. Na kolejnych stronach
otwiera się, wspomina o swojej nieśmiałości, trudnościach
w funkcjonowaniu w większej
grupie, wadach i przywarach.
Czytelnicy rzeczywiście, oczami wyobraźni, mogą zobaczyć
go na kozetce. Wywiad-rzeka
ze znanym youtuberem nie
otwiera szeroko oczu ze zdumienia jak świetna „Sztuka
składania historii”, najlepszy
z materiałów wideo na jego
kanale. Z drugiej strony ta
książka nie jest też gniotem
i czytanie jej nie kojarzy się z
ostatnimi kilometrami maratonu w piekącym słońcu. Jest
bardziej jak strawny lunch w
mikroskopijnym sushi barze w

tokijskiej Shibuyi, gdzie w jednej dłoni trzymamy pałeczki, a
w drugiej telefon, przeglądając „fejsa” w telefonie.
Jeżeli jesteś z młodszego
pokolenia, na pewno zdziwiły
cię tłumaczenia napisanych
kursywą, anglojęzycznych
zwrotów. To przecież twój
świat, który nie wymaga dopowiedzeń. Jeżeli z kolei reprezentujesz starsze pokolenie
i za cholerę nie wiesz, kim
jest Krzysztof Gonciarz, to –
paradoksalnie – ta książka
może być właśnie dla ciebie.
Każdy film tego faceta ma w
świeci, kilkaset tysięcy wyświetleń, sporo przekracza
milion. Oznacza to, że twoje
dzieci zapewne o Gonciarzu
słyszały. Ta książka przybliża
więc nie tylko jego postać, ale
przede wszystkim obrazuje alternatywny świat młodszego
pokolenia. Warto się z nim
zapoznać.
Dominik Hołda
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Biblioteka pod Atlantami zaprasza na
otwarcie nowej siedziby Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym przy ul. Piłsudskiego 51-53.
W poniedzałek 30 sierpnia w programie
wydarzenia znalazły się: 12.00 – otwarcie
nowej siedziby, 13.00 – “Zabawy i książeczki
z nowej Jedyneczki” – zajęcia dla najmłodszych dzieci i rodziców, 14.00 – gra mobilna
„NoweMiastoGo”, 17.00 – spotkanie autorskie Mieczysława Gorzki.

SCB, KaR

Gwoździem po ekranie

To nie jest kraj dla każdego
Dziś trochę nietypowo, bo piszemy o tym, jaki film będzie najważniejszą
propozycją kinową w… przyszłym tygodniu. To „Kraj” w reżyserii absolwentów Warszawskiej Szkoły Filmowej.
W najbliższy piątek, w kinie Apollo, będziemy mogli
zobaczyć „Kraj” – film inny
niż wszystkie. W związku z
tym, że miałem już przyjemność obejrzeć go (w ramach
festiwalu „Kino na granicy”),
mogę podzielić się z wami
wrażeniami.
„Kraj” składa się z sześciu
krótkich metrażów. Zrealizowała je trójka absolwentów
Warszawskiej Szkoły Filmowej
oraz jej kanclerz – Maciej
Ślesicki. Autorami scenariuszy
również są Filip Hillesland,
Veronica Andersson, Mateusz Motyka i Maciej Ślesicki.
Poszczególne historie nie łączą się ze sobą, ale mają za
to spójny wyrazisty styl. We

wszystkich dominuje czarny
humor i trochę przerysowany,
ale jakże prawdziwy obraz
współczesnej Polski. „Kraj”
zaczyna część („Polacy na
drodze”), której bohaterem
jest policjant z drogówki.
Odtwarza go Krzysztof Stroiński, który wygłasza jeden z
najbardziej zabawnych monologów w polskim kinie. I
na swój własny, oryginalny
sposób rozwiązuje problem
piratów drogowych. Najbardziej wyrazista jest etiuda
„Supermarket”. To w nim
rozgrywa się najbardziej dynamiczna akcja. Jej bohater
(bardzo dobry Tomasz Włosok) gubi niemowlę między sklepowymi półkami.

Chwytając za młotek próbuje
naprawić chwilę roztargnienia. Dla odmiany krew nie
leje się w kolejnej historii,
gdzie przedsiębiorstwo z
zaległościami podatkowymi
odwiedza kontrola skarbowa.
Jej właściciele postanawiają zapobiec bankructwu i
układają niestandardowy
plan ratowania firmy. Inny
problem ma małżeństwo,
które wynajmuje mieszkanie
dziewczynie z dzieckiem. Kłopot w tym, że lokatorka ani
nie płaci czynszu, ani nie chce
się wyprowadzić. Mężczyzna
postanawia zatem zamieszkać
z nią i skłonić ją do opuszczenia lokalu. Przedostatni film,
może już nie tak dobry jak

pozostałe, ale pasujący do
całości, opowiada o relacji
mężczyzny – szefa – z pracownicą – byłą kochanką. Do

ich słownych przepychanek
wtrąca się pani sprzątaczka i
sytuacja jeszcze bardziej się
komplikuje. Ten swoisty zbiór
filmowego szaleństwa kończy
sąsiedzka wojna na fajerwerki. Początkowo ich niewinna
rywalizacja (na żony, później
na fajerwerki) zmienia się w
istne piekło. Jednym słowem
„Kraj” to prawdziwa petarda
humoru, dynamiki, zaskoczeń
i ciekawych spostrzeżeń.
Wartość „Kraju” podnosi udział takich aktorów jak

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Biblioteka otwarta
dla czytelników

Ostatni koncert plenerowy

Ostatni z cyklu koncertów plenerowych z udziałem lokalnych artystów.
Spotkajmy się na dziedzińcu Wieży Ratuszowej! Na leżakach! Prezentujemy
przekrój gatunków muzycznych, a wszystko to na świeżym powietrzu.
Autorski projekt Natalii Widuto, która obecnie pracuje nad solowym albumem. Pisze teksty, tworzy melodie oraz współtworzy muzykę w obszarze
muzyki niezależnej, indie popu. Na „Muzyka mi leży” zagra w towarzystwie
dwóch gitar – Piotra Krakowskiego i Mateusza Widuto, którzy wspierają
ją w tworzeniu
debiutanckiego
materiału. Będzie
klimatycznie, melancholijnie, romantycznie. Na
koncercie usłyszymy numer y
z nadchodzącej
płyty WIDUTO,
oraz kilka coverów w ciekawej
odsłonie.
28 sierpnia
2021 / godzina
20:00 (wstęp od
19:30)
miejsce: \
Świdnica, dziedziniec Wieży
Ratuszowej (ul.
Wewnętrzna)
bilety: 10 zł
/ 15 zł (przedsprzedaż / w dniu
wydarzenia)

Marian Dziędziel, Grażyna
Barszczewska czy wspomniany Krzysztof Stroiński. Młodzi
twórcy bawiąc potrafią mówić
o rzeczach ważnych, pokazując, że talentu i odwagi im nie
brakuje. Filmowcy już pracują
nad swoimi indywidualnymi,
długometrażowymi projektami, a my – od najbliższego
piątku – możemy cieszyć się
ich wspólnym debiutem na
dużym ekranie.
Ocena 9/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiał prasowe)

Dolnośląski Festiwal Ognia

Dolnośląski Festiwal Ognia trwa dwa dni.
Oprócz pokazów grup artystycznych, odbędą
się warsztaty kuglarskie dla artystów i mieszkańców z Dolnego Śląska. W warsztatach
kuglarskich może wziąć udział każdy - dzieci,
młodzież i dorośli. Warsztaty prowadzi wielokrotnie nagradzana w konkursach grupa
Azislight, m.in. I miejsce na festiwalu FROG
– Gdynia, I miejsce na festiwalu Fireproof
w Kutnie, I miejsce na konkursie Ognień
Wschodu - Lumo Bjalitoko, I miejsce na
festiwalu Fire&Drums Gliwice oraz I miejsce
na festiwalu OFCA. Warsztaty otwarte: Małgorzata Rosa Malicka i Sebastian Dotyk Malicki. Podstawy żonglerki,
manipulacji kijami oraz poi. Prowadzący prezentują techniki, za pomocą których można zdobyć podstawowe
umiejętności kuglarskie, rozwijające refleks, koordynację ruchową. Warsztaty dla kuglarzy: Sebastian Dotyk Malicki,
specjalizujący się w contact staff oraz juggling staff. Warsztaty contact staff dla osób chcących zacząć oraz średniozaawansowanych, szukających nowych trików. Małgorzata Rosa Malicka, specjalizująca się w manipulacjach
wachlarzami. Warsztaty manipulacja wachlarzami, przeznaczone dla osób średnio zaawansowanych, chcących
nauczyć się nowych technik oraz trików. Zapraszamy na plac eventowy na terenie Starej Kopalni 28.08.2021,
ognistą, widowiskową zabawę zaczynamy od godziny 18.00.
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Okiem gracza

Pora wyjść z domu (ponownie)
Na rynku gier ten tytuł jest już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz miałem okazję, aby przeznaczyć
nieco czasu, aby go wypróbować. Chodzi mi o Wiedźmina Pogromcę Potworów. Choć nie jestem
zbytnim fanem gier mobilnych, to muszę przyznać, że niekiedy nachodzi mnie ochoSKN
ta, aby odpalić sobie coś na telefonie, szczególnie gdy jestem poza domem.

Prawnik radzi
Czy można domagać się odszkodowania za słup energetyczny na swojej nieruchomości? Odpowiada nasz prawnik Adam Daraż.
Roszczenia, jakie przysługują właścicielowi nieruchomości, zależą od tego, w jaki
sposób zajęto grunt pod budowę instalacji do przesyłania
prądu. Obecnie wielu właścicieli ma podobne problemy i
chce wystąpić z roszczeniami
odszkodowawczymi do przedsiębiorstw energetycznych.
Właściciel nieruchomości
może żądać usunięcia słupa
elektrycznego, jeśli nie wy-

raził zgody na zainstalowanie
urządzenia przesyłowego
(vide: wyrok SN z dnia 9
sierpnia 2005 roku sygn. IV
CK 82/05). Nie jest tu istotne, czy budowa przebiegała
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
lub zezwoleniem budowlanym, ponieważ nie przesądzają one o tytule prawnym
do korzystania z nieruchomości. Jeżeli właściciel albo

jego poprzednik prawny (np.
spadkodawca), wyraził zgodę
na zainstalowanie słupa, to
przedsiębiorstwo uzyskało
stosowne uprawnienie o
charakterze cywilnoprawnym
i nie można żądać usunięcia
urządzeń przesyłowych. Podobny skutek będzie miała
decyzja administracyjna o
ograniczeniu prawa własności. Można jednak dochodzić odszkodowania w takim

UWAGA KONKURS

Nie ma to jak naleśnik z… Właśnie z nadzieniem jakie sobie tylko
wymyślicie. Na słodko lub na słono, ładnie podany, smaczny, syty.
Narobiliśmy wam ochoty tym opisem? Nie będziemy ukrywać, że o
to nam chodziło. Tak właśnie możecie zjeść w Fabryce Naleśników i
Pierogów w Wałbrzychu przy ul. Obrońców Westerplatte (Piaskowa
Góra). Oferujemy wam przy okazji zniżkę na potrawę. Rabat nie
dotyczy jednak pierogów. Zapłacicie mniej, jeśli weźmiecie udział w
naszym konkursie. Zerknijcie na fotografię obok. Co to za budowla i
w którym dolnośląskim mieście się znajduje?
Wystarczy, że pokażecie kupon z dobrą odpowiedzią, a zapłacicie
za naleśnika 2 zł mniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Fabryka Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (25
sierpnia) do piątku (27 sierpnia). Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl. Naleśniki otrzymacie zarówno
na wynos, jak i zjecie w lokalu. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

przypadku od przedsiębiorstwa przesyłowego.
Z roszczeniem o odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości może wystąpić
zarówno ten właściciel, który
nie wyraził zgody na budowę
słupa, jak i ten, który zgodę
wyraził, lecz nie otrzymał stosownego wynagrodzenia. Odszkodowania nie można żądać
wówczas, gdy między stronami istnieje pisemne porozumienie w kwestii korzystania z
nieruchomości. Roszczenie nie
będzie zatem przysługiwać,
jeśli właściciel podpisał zgodę
na nieodpłatne korzystanie z
nieruchomości.
Wysokość należnego właścicielowi wynagrodzenia
za bezumowne korzystanie

z nieruchomości ustala się
na poziomie wynagrodzenia lub czynszu, który by
mu faktycznie przypadł z
tytułu dzierżawy tej części
gruntu (wyrok SN z dnia 15
września 2005 roku syg.
akt. II CK 61/05). Sąd w tym
orzeczeniu podkreślił, że
roszczenie o wynagrodzenie
za bezumowne korzystanie z
rzeczy przedawnia się z upływem 10 lat. Jeśli więc urządzenia przesyłowe zostały
zainstalowane wcześniej,
to właściciel nie otrzyma
wynagrodzenia za cały okres
bezumownego korzystania z
gruntu, lecz tylko za ostatnie
10 lat.
Radca prawny Adam
Daraż z Kancelarii Radcy

CHALLENGER
Pogromca Potworów zaoferuje wam nieco wytchnienia
w iście „Sapkowskim” stylu.
Pora więc wziąć ten wirtualny stalowy miecz na ludzi
oraz srebrny na potwory, a
następnie wyruszyć przed
siebie w poszukiwaniu godnych nas bestii. Telefon – jest,
power bank – jest, Wiedźmin
Pogromca Potorów – GO!
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

ciekawy sposób – wyprowadzamy ataki w różnych kierunkach, przesuwając palcem
po ekranie, blokujemy oraz
parujemy ataki i oczywiście
jesteśmy także w stanie użyć
znaków, eliksirów, olejów czy
petard.
Jak widzicie, w wielu aspektach gra przypomina pierwowzór czyli Dziki Gon, tylko
przeniesiony na realia urządzeń mobilnych. Tak więc fani
Geralta znajdą tutaj coś dla
siebie. Czy to wracając z pracy,
czy idąc na uczelnię, a może
przemieszczając się do innego
jeszcze miejsca, Wiedźmin

Fot. użyczone (www.cdprojekt.com)

Do takich wyjątków idealnie pasuje wyżej wspomniany
Witcher. Można stwierdzić,
że określenie „klon Pokemon
GO” nie będzie w tym przypadku zbytnim nadużyciem,
choć na wiele spraw sam
tytuł „spogląda” inaczej.
Co najbardziej podoba mi
się w tym odpowiedniku,
to wykonywanie zleceń poprzez zabijanie potworów
występując w roli wiedźmina,
zamiast chodzenia i zbierania
„słodkich” pokemonów, które
następnie wystawia się do
pojedynków. Sama walka
odbywa się w interesujący i

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

KUPON
Co to za budowla i w którym
dolnośląskim mieście się znajduje?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników
i Pierogów przy ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola)
w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)
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Fot. Tomasz Czeleń

» Lądek-Zdrój ma świetne okolice na
rowerowe i piesze wycieczki

Rower jest OK

Rowelove kręcenie w Lądku-Zdroju
To miała być miła wycieczka, okraszona górską wyprawą na MTB. I była! Z pięknym
widokiem i pysznymi lodami na deser. Tym razem Lądek-Zdrój. Nieco zapomniane przez
turystów uzdrowisko ma przecież świetne okolice na rowerowe i piesze wycieczki.
Z Wałbrzycha nie jest tu
daleko, a stąd już tylko rzut
beretem na trasy sieci szlaków
Singletrack Glacensis. Pisałem
kiedyś już o nich, że to jeden
z największych systemów
górskich ścieżek rowerowych
na świecie. Trasy rozciągające
się przez Sudety Środkowe i
Wschodnie są ze sobą połączone, tak że można przejechać z jednej pętli na drugą i
w ten sposób przemierzyć niemal połowę Sudetów. Dzięki
temu, że pozwalają wrócić w

UWAGA

to samo miejsce można sobie
dowolnie planować trasę.
Z jednej strony uzdrowiska
trasa „Zdrój”, której ponad
7-kilometrowa górska pętla
nie należy do najtrudniejszych,
ale wymaga nieco umiejętności. Idealna na wycieczkę całą
familią. Start można rozpocząć
przy Stawach Biskupich.
Z centrum uzdrowiska możemy trafić na Pętlę „Orłowiec”.
To dość wymagająca ponad
20-kilometrowa pętla z ok. 500
metrami podjazdów. Są fajne

zjazdy, które potem trzeba
nadrobić podjazdem, ale wynagrodzą to wszystko krajobrazy. Mało tu ingerencji człowieka w budowaną trasę. W dodatku idealna na wymagającą
rodzinną wycieczkę. Niby jest
tu trochę trudności, ale lubiąca
rowerowe wyzwania rodzinka
na pewno podczas wycieczki
poradzi sobie z nimi doskonale
na swoich „góralach”. Tym
bardziej że po drodze są miejsca na miłą przerwę. Atrakcją
na pewno będą leśne, kręte

i wąskie ścieżki, bandowe
serpentyny z mijanymi obok
głazami i oczywiście widokami
na okolicę. Czeka was tutaj
na pewno świetna przygoda.
Będą też przejazdy przez drewniane mostki czy namiastka
ścieżek z prawdziwego MTB.
Powrót do części uzdrowiskowej Lądka-Zdroju na obiad
i pyszne lody na pewno pomogą familijnej przygodzie.
Do wyboru jest coś jeszcze.
Wycieczka na Borówkową
Górę. Tę miłą niezbyt ciężką

KONKURS

Odpocznijcie od gotowania obiadów. Dajcie sobie spokój ze staniem przy piekarniku. Raz na jakiś czas możecie zrobić coś dla siebie
i rodziny, wybierając się na wspólny lunch. Ot choćby do świdnickiej
Restauracji Kryształowa, w której dzięki nam taniej zjecie posiłek.
Dokładnie z 15-procentową bonifikatą. Musicie tylko wziąć udział
w naszym konkursie. Wystarczy dobrze odpowiedzieć na pytanie.
Widzicie fotografię obok? Przed którym kościołem stoi widoczna na
zdjęciu makieta?
Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją koniecznie do kuponu, a ten pokażcie przy zamówieniu w lokalu. Wtedy skorzystacie z 15-procentowej
bonifikaty na wybrane danie. Każdy kto zna odpowiedź, zje taniej. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają od najbliższej
środy (25 sierpnia) do piątku (27 sierpnia). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie
zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon z
dobrą odpowiedzią.

wycieczkę można rozpocząć
z uzdrowiska przy Źródłach
Chrobrego. Asfaltową drogą
wzdłuż ulicy Wolności i Granicznej jedziemy pod kopalnię
bazaltu w Lutyni, a następnie
przekraczamy granicę z Czechami, na Przełęczy Lądeckiej. Z asfaltowej drogi przed
serpentynami skręcamy w
lewo, gdzie cyklościeżki naszych południowych sąsiadów
doprowadzą nas na szczyt
Borówkowej z piękną wieżą
widokową. Widok stąd nie

tylko jest piękny, ale kulminacja
góry jest idealnym miejscem
na piknik. Z góry zjeżdżamy
ścieżką wzdłuż polsko-czeskiej
granicy. Tak dojedziemy z powrotem do Przełęczy Lądeckiej,
ale by było bezpiecznie, uważajcie na wystające korzenie.
Dalej jedziemy asfaltem tak
jak przyjechaliśmy z parku w
Lądku-Zdroju.
Sami wybieracie najlepszą
opcję dla siebie. A może ambitnie połączycie wszystkie?
Tomasz Czeleń

KUPON
Przed którym kościołem stoi widoczna
na zdjęciu makieta?
...............................................................
.............

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

Nagroda do odebrania
w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Taki zestaw to idealne śniadanie

Granola na śniadanie. Warto!
Jeśli szukasz propozycji na zdrowe i pożywne śniadanie, sięgnij po granolę. To bardzo
dobra opcja niemal dla każdego.
Słowo granola pochodzi z
języka włoskiego, gdzie grano
oznacza zboże, pszenicę. To
właśnie ono stanowi serce
tego dania. Czym zatem różni
się od tradycyjnych płatków
śniadaniowych? Zacznijmy
może od podobieństw. Granola, podobnie jak płatki,
najczęściej jest serwowana
przed południem – na śniadanie lub lunch. Jest podawana
z mlekiem lub jogurtem, ale
dobrze smakuje również z dodatkiem owoców, np. banana
i kiwi. Daje się ją wykorzystać
do przygotowania pełnowartościowych batonów. Czym
zatem wyróżnia się granola?

Zdecydowanie chrupkością
i bogactwem smaku. Granola
to nie są zwykłe płatki. To
propozycja dla wszystkich,
którzy nie lubią nudy w kuchni. Można bowiem dodać do
niej ulubione dodatki, m.in.
rodzynki, orzechy, owoce
kandyzowane, miód, siemię
lniane lub pestki słonecznika.
To czyni ją doskonałą alternatywą dla słodkich płatków
zbożowych.
W odróżnieniu od musli,
które jest mieszaniną płatków
zbożowych, suszonych owoców oraz orzechów, granola
musi być upieczona. W jej
skład wchodzą również płatki

Z TĄ KSIĄŻKĄ SAMODZIELNIE
UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ
ZDROWY STYL ŻYCIA
Ponad 270
zbilansowanych przepisów.
Mnóstwo porad.

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)

zbożowe (najlepiej owsiane), suszone owoce i orzechy
oraz cukier bądź miód, które
są następnie pieczone, aż
powstanie słodki ulepek. Najlepszą formą granoli będzie
ta stworzona przez nas w
domu z dodatkiem miodu
oraz z płatkami owsianymi.
Mamy wtedy pewność, co
dokładnie jemy. Z granolą nie
należy również przesadzać
mimo walorów zdrowotnych
– duża zawartość błonnika czy witamin z grupy B
oraz minerałów – często jest
bardzo mocno dosładzana
i ma kiepski skład, np. są
same płatki pszenne, których
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obecność zwiększa ładunek
glikemiczny posiłku, dlatego
warto wybierać produkt z
krótkim i dobrym składem.
Należy również pamiętać, że
nie pieczemy jej zbyt długo,
ponieważ kwasy tłuszczowe
zawarte w orzechach już nam
nie będą służyły, a szkodziły.
By granola była wartościowa pod względem odżywczym, powinna mieć minimalną zawartość substancji
słodzących. Dopuszczalne jest użycie miodu lub
dobrej jakości
masła orzechowego, które nadadzą
płatkom słodyczy, ale
też połączą składniki.
Możemy zapomnieć o
syropach lub czekoladzie.
Słodyczy granoli nadają też
suszone owoce, np. ananas,

truskawki, maliny, jeżyny czy
jagody. Bardzo częstym dodatkiem są też rodzynki lub
żurawina. I choć są zdrowe,
nie wolno nam zapominać,
że zawierają też sporo kalorii.
Nie należy więc przesadzać z
ich ilością w diecie.
Do przygotowania granoli
wybierzmy dobrej jakości
płatki

23

WIEMY JAK ŻYĆ
owsiane, orkiszowe lub jaglane. Panuje tu pełna dowolność. I to chyba stanowi
największą zaletę granoli
– można ją przygotować na
tysiące różnych sposobów,
dzięki temu każdy ma możliwość stworzenia posiłku
idealnie dopasowanego do
swoich preferencji żywieniowych.
Najlepsza jest granola przygotowana w domowym zaciszu. I wbrew pozorom
to bardzo szybkie i
łatwe zadanie.

» W odróżnieniu od musli, granola musi być upieczona

Agnieszka Gotówka,
tekst pochodzi z serwisu
biokurier.pl

» By granola była
wartościowa pod względem
odżywczym, powinna mieć
minimalną zawartość
substancji słodzących

Wyjazd z psem
i kotem

Te i pewnie wiele innych
pytań powinniście sobie zadać jako opiekunowie zwierzęcia znacznie wcześniej! I
nie dotyczą wyłącznie wakacji, ale każdego wyjazdu.
Zwykle podróżom towarzyszy
pośpiech, dlatego posłuchajcie kilku rad.
Urlop z psem. Większość
chętnie podróżuje z ludźmi
i angażuje się we wspólne
rozrywki. Gdy nie mamy czasu
na prace przygotowawcze
psa do nowych czynników
oraz sytuacji, postarajmy się o

utworzenie psu bezpiecznego
legowiska na podróż. Naszykuj też podstawowe rzeczy na
wyjazd: miski, jedzenie i picie,
zapas pożywienia, zabawki,
kocyk, ręcznik, legowisko lub/i
klatkę kennelową, transporter
lub zestaw szelki plus pas do
auta, książeczkę zdrowia/
paszport, zabawki, apteczkę,
długą i krótką smycz/linkę. W
przypadku nietolerancji jazdy
warto utrzymać psa na czczo.
Można także skorzystać z
suplementów ułatwiających
jazdę, lecz warto kupić je na

kilka dni przed wyjazdem i nie
podawać na ostatnią chwilę.
Wyjazd z kotem. Nie każdy
z nich lubi zmiany. Większość
kotów trzyma się własnego
terytorium. Jeśli posiadasz odmienny egzemplarz koci, to co
wpakować w bagaż? Na pewno transporterek, ulubiony kocyk, kuwetę, żwirek, miseczki
na wodę i jedzenie, zapas pożywienia, przenośny drapak,
kocie zabawki, apteczkę, książeczkę zdrowia/paszport, kocie szelki/obrożę plus smycz,
adresówkę. Warto pamiętać o

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

Zanim wyjedziecie z pupilem, odpowiedzcie
sobie na kilka ważnych pytań. Gdzie pojechać? Czy można tam wejść z pupilem? Czy
obowiązują dodatkowe opłaty lub regulaminy? Jak znosi jazdę wybranym środkiem
transportu? Jeśli szykują się zagraniczne
wojaże, to czy pupil posiada paszport, mikroczip i aktualne szczepienie? Czy stan psychiczny i zdrowotny pozwoli na jego wyjazd
bez przykrych niespodzianek?

» Pola już spakowana, tylko
dlaczego w walizce…

kocich zapachach, które często
pomagają naszym podopiecznym lepiej znieść podróż. W
ramach wsparcia możemy
użyć: znacznika zapachowego
w postaci kociego kocyka lub
ręcznika, czy leżanki. Można
także pokusić się o specjalne
feromony, by wesprzeć kocie samopoczucie (choć nie

każdy jest na nie podatny),
bądź na kilka dni przed wyjazdem zgłosić się do lekarza
weterynarii po odpowiednie
suplementy.
Podróży samolotem szczerze odradzam, choć w razie
konieczności skonsultujemy
to razem. Warto zorientować
się, czy w miejscu, gdzie się

wybierasz z pupilem jest placówka weterynaryjna. Dla
osób nie mogących zabrać pupila ze sobą, polecam opiekę
petsittera, hotel dla zwierząt
lub klasycznie przekazanie
najbliższej rodzinie pod opiekę na czas urlopu/wyjazdu.
Justyna Rawska
Behawiorysta zwierząt, trener psów

24

StreFa roZrYWkI

WIESZ CO | NR 34/24.8.2021 r.

STREFA ROZRYWKI

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 12

Wałbrzyszanka
Poziomo:
1 - wysokokaloryczny skok do
tyłu
5 - część zboża w karabinie
6 - groźny kot na nodze
7 - łączy Odyseusza z
Simpsonami
9 - wybuchowy ubiór
11 - beztkankowy Baltazar
12 - przeznaczenie dla pupila
14 - samochód bez kołnierza
Pionowo:
2 - geometryczne miasto
3 - parzysty gaz
4 - wyspiarskie imię
5 - waluta monarchów
6 - nietrudna bez zakrętów
8 - idiota wznoszony przez
wiatr
10 - przestawiona belka pod
napięciem
13 - alfabetyczny morski ssak

z przymrużeniem oka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
7 - roślinożerny gr yzoń,
z pustymi kolcami na szyi i
grzbiecie - jeżozwierz
8 - przestrzeganie czystości higiena
9 - wszechmoc, wszechwładza
– omnipotencja
11 - spiralne wyżłobienie na
bocznej ściance śruby - gwint
14 - inaczej czajnik - imbryk
16 - zgoda na przekazywanie
korespondencji z odbywającej
się imprezy - akredytacja
17 - płyn otrzymywany przez
zalanie wrzątkiem ziół – napar
18 - osoba czyszcząca oraz
konser wująca pr zewody
spalinowe w budynkach kominiarz
Pionowo:
1 - wykor zystanie ciepła
gazów odlotowych do celów
ogrzewczych - rekuperacja

2 - łódź wydrążona z jednego
pnia - czółno
3 - krótka laska zakończona
ozdobną gałką, symbol władzy
hetmańskiej - buława
4 - w feudalizmie ziemia
nadawana pr zez seniora
wasalowi - lenno
5 - zabieg usuwania
powierzchniowych warstw
skóry – dermabrazja
6 - ten, kto pracuje w czasie
strajku - łamistrajk
10 - sztuka projektowania,
wznoszenia i kształtowania
budowli - architektura
12 - wodospad, którego wody
spadają z kilku stopni skalnych
- kaskada
13 - sygnał, oznaczający koniec
zajęć dziennych w wojsku capstrzyk
15 - jadalne części zabitych
zwierząt - mięso

StreFa roZrYWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

21:35
TVP1

czwartek
02:05

27 sierpnia - 2 września 2021
Poniedziałek

21:30
TVN

20:00

Rodzina Addamsów

TVN

ﬁlm animowany, USA, 2019

Gomez i Morticia Addams poszukują bezpiecznego miejsca do życia i wychowywania dzieci.
W związku z tym przenoszą się do mrocznej,
opuszczonej rezydencji w New Jersey. Posiadłość
otoczona jest bagnami i ukryta na szczycie
góry pośród gęstej mgły. Mija 13 lat. Gomez
uczy syna Pugslaya rodzinnej tradycyjnej walki
szablą. Tymczasem Morticia musi zmierzyć
się z pytaniami córki Wednesday dotyczącymi
życia poza bramą rezydencji. Wkrótce w okolicy
pojawia się gwiazda telewizji Margaux Needler
i rozpoczyna budowę nowoczesnego osiedla.

Władza
TVP 2

Sobota

23:40

Sekrety i grzeszki

TVP1

Ronny i Nick przyjaźnią się od wielu lat.
W życiu zawodowym też są nierozłączni razem prowadzą ﬁrmę, która zajmuje się
projektowaniem samochodów. Liczą, że
wkrótce uda im się podpisać intratny kontrakt
z jednym z wiodących producentów aut, co
będzie początkiem ich wielkiego sukcesu.
Radość z udanych interesów psuje jednak
pewien niespodziewany incydent. Pewnego
dnia bowiem Ronny przypadkowo spostrzega
żonę swojego kumpla, Genevę, gdy całuje się
ona z tajemniczym mężczyzną.

21:25

Minionki

TVP1

ﬁlm animowany, USA, 2015

Diana
ﬁlm biograﬁczny, Francja, Wielka Brytania, 2013

Diana Spencer (Naomi Watts) jest w separacji
z następcą tronu, księciem Karolem. Boryka
się z depresją i szuka w życiu jakiegoś celu.
W wrześniu 1995 roku odwiedza w szpitalu
męża przyjaciółki, Oonagh Toﬀolo (Geraldine
James). Przypadkowo poznaje tam kardiochirurga, doktora Hasnata Khana (Naveen
Andrews), bez reszty oddanego swojej
pracy. W przeciwieństwie do innych osób,
Pakistańczyk traktuje ją jak normalną osobę,
czym zaskarbia sobie jej sympatię. Zaczynają
się potajemnie spotykać.

Historie z przeszłości sympatycznych żółtych
stworków. Zanim w ich życiu pojawił się Gru,
minionki służyły wielu przywódcom, takim jak
Czyngis-chan czy Napoleon. Na skutek działań
stworków każdy z nich prędzej czy później
żegnał się ze światem. Nadchodzi moment,
kiedy Kevin, Bob i Stuart nie mają komu
służyć. Wyruszają na poszukiwania godnego
siebie wodza. W polskiej wersji językowej
ﬁlmu głosu postaciom użyczyli m.in.
Grzegorz Kwiecień, Katarzyna Kwiatkowska
i Anna Gajewska.

Wtorek

komediodramat, USA, 2011

Niedziela
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Środa

Jutro idziemy do kina

23:10
POLSAT

dramat obyczajowy, Polska, 2007

Rok 1938. Maturzyści Andrzej Skowroński,
Jerzy Bolesławski (Jakub Wesołowski) i Piotr
Dołowy (Antoni Pawlicki), snują plany na
przyszłość. Jurek, pewny siebie i wygadany
prymus, wstępuje do szkoły podchorążych.
Andrzej zgłasza się do pułku kawalerii. Piotr,
nieśmiały okularnik, z powodu wrodzonej
wady serca zostaje odrzucony przez komisję
wojskową. Wkrótce rozpoczyna studia
medyczne. Trzej przyjaciele spotykają się
w czasie przepustek, spędzając czas na
młodzieńczych szaleństwach.

Czwartek

23:45

Szeregowiec Ryan

TVP2

dramat wojenny, USA, 1998

6 czerwca 1944 roku. Alianci lądują w Normandii. Mimo precyzyjnie zaplanowanych
działań, które miały odwrócić uwagę
Niemców od tego, co działo się na plaży,
Amerykanie i towarzyszący im żołnierze dostali się w strefę artyleryjskiego i maszynowego ostrzału. W tej samej operacji wojskowej,
w różnych oddziałach, wzięli udział czterej
bracia Ryanowie. Trzech z nich zginęło.
Amerykański oﬁcer, kapitan John H. Miller
(Tom Hanks), dostaje rozkaz przeprowadzenia
swojej jednostki za linię wroga.

Ośmiorniczka
ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 1983

Tuż przed swoją śmiercią agent 009
dostarcza do brytyjskiej ambasady bezcenny
klejnot, pochodzące z carskiej kolekcji diamentowe jajko. Okazuje się, że jest to jedynie
dobrze wykonana imitacja. Przełożeni
zlecają Jamesowi Bondowi (Roger Moore)
zbadanie sprawy. Okazuje się, że prawdziwy
eksponat ma zostać wystawiony na sprzedaż
w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby.
Agentowi udaje się ustalić, że na jego
kupnie bardzo zależy niejakiemu Kamalowi
Khanowi (Louis Jourdan).

piątek

27 sierpnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:30 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
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm - magazyn

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:30 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 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

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 SOS Ekipy
w akcji
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

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 - magazyn
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Shrek Forever
Wszystko zaczęło się od
uroczego ogra... który
zaprzyjaźnił się z gadającym osłem i uratował
piękną księżniczkę.

07:30 Teledyski
08:30 Kuchnia Polskich Żydów
- magazyn kulinarny
09:10 Wróżby kumaka
- dramat, prod. Polska,
Niemcy, 2005, reż. Robert
Gliński, wyk. Krystyna
Janda, Matthias Habich,
Dorothea Walda, Bhasker
Patel, Udo Samel, Marek
Kondrat, Mareike Carrriere, Joachim Krol
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:10 Którędy po sztukę
- Roman Opałka
13:30 Happy Olo pogodna
ballada o Olku Dobie
- ﬁlm dokumentalny
14:45 Rok 2020
15:15 Dalej prosto
15:40 Cudowne miejsce
- ﬁlm obyczajowy
17:30 Scena muzyczna
18:30 Informacje kulturalne informator kulturalny

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
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

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

THRILLER

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
16:50 Igrzyska
Paraolimpijskie
- kronika
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
21:35 Rodzina Addamsów
- ﬁlm animowany
23:10 Porwanie Heinekena
- ﬁlm akcji
00:55 Życie lasu. Bogactwo
runa i podszytu - ﬁlm
01:55 Ocaleni - reality show

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki
- 2021 Chełm
- koncert
22:40 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
23:45 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
00:45 Lato w Grecji
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Niemcy, 2015,
reż. Jorgo Papavassiliou
02:25 Tylko dla twoich oczu
- ﬁlm sensacyjny
04:35 Nad Niemnem
- serial TVP
05:35 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Szybcy i wściekli VIII
- ﬁlm sensacyjny, Chiny,
Japonia, USA, 2017, reż.
F. Gary Gray, wyk. Vin
Diesel, Jason Statham,
Dwayne Johnson, Michelle
Rodriguez, Tyrese Gibson,
Charlize Theron, Kurt
Russell
22:55 Król Skorpion
- ﬁlm przygodowy,
USA, Niemcy, Belgia, 2002,
reż. Chuck Russell, wyk.
The Rock, Steven Brand,
Michael Clarke Duncan,
Kelly Hu, Bernard Hill
00:55 Kuba Wojewódzki
01:55 Czarna owca
- kulisy produkcji
02:30 Uwaga!
- magazyn
02:50 Noc magii

22:00 Ja, robot
- thriller
Rok 2035. Naukowcy
dokonali szeregu
genialnych wynalazków,
które pozwoliły na pełną
automatyzację życia.
Najlepszymi przyjaciółmi
człowieka stały się supernowoczesne roboty, które
towarzyszą mu na każdym
kroku. Roboty gotują
obiady, pilotują samoloty,
dyrygują orkiestrą
symfoniczną, dostarczają
przesyłki, opiekują się
dziećmi...
00:40 Żona na niby
03:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Wyspa miłości
- program rozrywkowy

18:45 Serialowa nostalgia
- Awantura o Basię
20:00 Komediowe lato
- Co mi zrobisz jak mnie
złapiesz - komedia,
reż. Stanisław Bareja
21:55 Ziemia obiecana
- serial TVP
23:00 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
- cykl dokumentalny,
prod. Finlandia, 2017
23:55 Informacje
kulturalne
- informator kulturalny
00:15 Róża - dramat
02:00 Maratończyk
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Zbigniew Gajzler
03:05 Akcja pod Arsenałem
- dramat, reż. Jan
Łomnicki

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
21:00 Dzielnica
strachu
22:00 Kobiety maﬁi 2
Po objęciu władzy
nad stolicą „Niania”
wraz z gangiem
postanawia wprowadzić
do kraju narkotyki.
00:50 Everly
02:30 Castle - serial
kryminalny
03:25 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:25 Reporterzy.
Z życia wzięte
05:20 Dyżur - serial
dokumentalny

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
prod. Polska
10:55 Szpital - program
obyczajowy
prod. Polska
11:55Szkoła
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
15:55 Szkoła
16:55 Sprzątaczki
- program obyczajowy
18:25 Ten moment
19:00 Ukryta prawda
KOMEDIA

20:00 Czas na miłość
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, 2013, reż. Richard Curtis, wyk. Domhnall
Gleeson, Rachel McAdams,
Bill Nighy, Lydia Wilson,
Lindsay Duncan, Margot
Robbie
22:35 Jestem na tak - ﬁlm
komedia, USA, Australia,
2008, reż. Peyton Reed,
wyk. Jim Carrey, Zooey
Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Higgins,
Fionnula Flanagan,
Terence Stamp
00:50 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką
01:55 Druga strona medalu
- talk show
02:35 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles (a
później na Hawajach). 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 22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:10 Wywiad z wampirem.
Młody dziennikarz przeprowadza wywiad z Luisem,
który przed 200 laty, nie
mogąc znieść rozpaczy po
stracie żony i dziecka uległ
i przyjął mroczny dar 02:50
Ucho Prezesa 03:25 TOP 10

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia
Obiecana 13:05 Domek nr
6 13:30 Msza 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
19:00 Warto zauważyć...
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski
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program tv

WIESZ CO | NR 34/24.8.2021 r.
sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:15 Sprawa dla reportera
10:15 Heca w zoo - komedia
12:05 Fascynujący świat
13:05 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
13:45 Przyrodnik na tropie
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy
14:55 Ojciec Mateusz - serial
15:50 To był rok!
16:50 Igrzyska
Paraolimpijskie
17:00 Teleexpress

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Rodzinny ekspres
- magazyn
11:40 Wolne Miasto - dramat,
reż. Stanisław Różewicz,
wyk. Włodzisław
Ziembiński, Kazimierz
Wichniarz, Stanisław
Jasiukiewicz, Jerzy Śliwa,
Bronisław Dardziński, Piotr
Fronczewski
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:55 Smaki świata po polsku
17:30 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
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
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn

08:00 Opowieści
na dobranoc
10:10 Ewa gotuje
- program rozrywkowy
prod. Polska
10:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
11:40 Queen of Poland
2021
12:40 Bogaty Dom
- Biedny Dom
- program rozrywkowy
13:40 Drwale i inne
opowieści Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Festiwal magiczne
zakończenie
wakacji

07:30 Informacje kulturalne
07:50 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - Kórnik
08:00 15 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘77. Koncert Pastele
09:20 Słowobranie - magazyn
09:50 Świat kina w obiektywie agencji Magnum
- ﬁlm dokumentalny
10:55 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku
- serial komediowy TVP
11:50 Tamte lata, tamte dni
- Andrzej i Jacek Zielińscy
12:30 Twój Vincent - ﬁlm
animowany, prod. Wielka
Brytania, Polska, 2017,
reż. Dorota Kobiela, Hugh
Welchman, wyk. Douglas
Booth, Jerome Flynn
14:15 Komediowe lato - Co mi
zrobisz jak mnie złapiesz komedia
16:25 Zaginione Skarby - ﬁlm

06:00 Castle
- serial kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 W obronie własnej
22:00 Plan ucieczki

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Beethoven II - ﬁlm
rodzinny, USA, 1993, reż.
Rod Daniel, wyk. Charles
Grodin, Bonnie Hunt,
Nicholle Tom, Christopher
Castile, Sarah Rose Karr,
Debi Mazar, Chris Penn
13:00 Złoto dla zuchwałych
- ﬁlm wojenny, USA,
Jugosławia, 1970, reż.
Brian G. Hutton, wyk. Clint
Eastwood, Telly Savalas,
Don Rickles, Donald Sutherland
16:05 Wakacje Jasia Fasoli
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, Francja, Niemcy,
2007, reż. Steve Bendelack,
wyk. Rowan Atkinson

06:00 Flintstonowie - serial
animowany 06:30 Dzielna
Mysz 06:50 Galileo
- program rozrywkowy
10:50 Gliniarz w przedszkolu 2
Gburowaty twardziel, agent
Reed z FBI, by odzyskać skradzione dane musi działać pod
przykrywką, jako nauczyciel
w przedszkolu. 13:00 STOP
Drogówka - magazym prod.
Polska 14:00 Policjantki i Policjanci - serial obyczajowy
prod. Polska 19:00 Galileo
- program rozrywkowy
20:00 Lodołamacz Jest rok
1985. Do lodołamacza
„Michaił Gromow” zbliża
się ogromna góra lodowa.
Załoga za wszelką cenę stara
się uniknąć zderzenia, jednak
statek zostaje uwięziony
wśród lodów niedaleko
wybrzeży Antarktydy. 22:35
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny

TELETURNIEJ MUZYCZNY

TELETURNIEJ

KOMEDIA

SERIAL PRZYGODOWY

THRILLER

FILM SENSACYJNY

17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:25 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm - magazyn
20:35 Królowa i konkwistador
- serial, prod. Kolumbia,
2020
21:35 Hit na sobotę - Tomb
Raider - ﬁlm akcji
23:45 Dziewczyna w sieci
pająka - dramat
01:45 Boks
03:00 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP
04:25 Z pamięci - Stefan
Wyszyński
- felieton
04:30 Zakończenie

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Międzynarodowy
Festiwal Zespołów
Cygańskich Romane
Dyvesa. Gorzów
Wielkopolski - 2021
22:20 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:25 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
00:25 Sądny dzień
- komedia
02:15 Kibole - ﬁlm obyczajowy
03:55 Nad Niemnem - serial
04:55 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Koszalin
05:10 Zakończenie

20:00 Minionki
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Kyle Balda,
Pierre Coﬃn, wyk. Sandra
Bullock, Jon Hamm,
Michael Keaton, Alison
Janney
22:00 Dom wygranych - ﬁlm
komedia, USA, 2017, reż.
Andrew JayCohen, wyk.
Will Ferrell, Amy Poehler,
Jason Mantzoukas, Ryan
Simpkins, Jeremy Renner
23:55 Szybcy i wściekli VIII
- ﬁlm sensacyjny, Chiny,
Japonia, USA, 2017, reż.
F. Gary Gray, wyk. Vin
Diesel, Jason Statham,
Dwayne Johnson, Michelle
Rodriguez, Tyrese Gibson,
Charlize Theron
02:45 Uwaga! - magazyn

FILM AKCJI

23:00 Underdog
Kosiński jest u szczytu
formy. W walce życia
ze swoim największym
rywalem Denim Takaevem
popełnia błąd, który
przekreśla jego karierę.
Traci wszystko.
01:40 Surogaci
Niesamowity thriller
psychologiczny na
podstawie komiksu Roberta Vendittiego i Bretta
Weldele’a. Nie tak odległa
wcale przyszłość wydaje
się być niemal idealną. Bez
ryzyka, bez zagrożeń.
03:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

16:40 Retro kino - Winnetou
i Apanaczi 86’
- serial przygodowy
18:15 Mój czas - felieton
18:25 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
20:00 Bilet do kina
- Madame
- komediodramat
21:40 Joni Mitchell. Festiwal
na wyspie Wight
- koncert, prod. Wielka
Brytania, 1970
22:50 Mocne Kino - Lenny
- dramat, prod. USA,
1974, reż. Bob Fosse,
wyk. Dustin Hoﬀ man
00:50 Co dalej?
01:30 Kino nocne - Tato
- dramat obyczajowy

00:10 Sin City 2: Damulka
warta grzechu
Dwight, mieszkaniec
Basin City - miasta
korupcji, przestępstwa
i prostytucji, jest poszukiwany przez żądną zemsty
kobietę, która niegdyś go
porzuciła.
02:15 Castle - serial
kryminalny
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
04:00 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
05:30 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

17:55 R.I.P.D.: Agenci
z zaświatów
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2013, reż. Robert
Schwentke, wyk. Jeﬀ
Bridges, Ryan Reynolds,
Kevin Bacon, Mary-Louise
Parker, Stephanie
Szostak
20:00 Inwazja
- ﬁlm S-F, USA,
Australia, 2007, reż. Oliver
Hirschbiegel, wyk. Nicole
Kidman, Daniel Craig,
Jeremy Northam, Jackson
Bond, Jeﬀ rey Wright
22:10 Władza absolutna
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood
00:40 Dzika rzeka - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1994

TV Trwam
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 14:35 Próba wiary.
Święty Walenty
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Piloci. Biało-czerwoni
z Dęblina 17:00 Danuta
Siedzikówna „Inka” 17:25
Święty na każdy dzień 17:30
Mocni Jego mocą 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Katecheza 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
06:00
06:25
06:55
07:00
08:00
08:30
09:05
09:40
10:25
10:50
11:00
11:55
12:00
12:15
12:50
13:15
14:15

Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
- magazyn
Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
Fascynujące miejsca
Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią a
niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Umarł, aby żyć. Rzecz
o Stefanie Kardynale
Wyszyńskim
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
MAGAZYN

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
15:50 To był rok!
16:50 Igrzyska
Paraolimpijskie
- kronika
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Ojciec Mateusz - serial
19:30 Wiadomości
20:15 Królowa i konkwistador
- serial
21:25 Zakochana Jedynka
- Diana - dramat
23:25 Złota dama
- ﬁlm fabularny
01:25 Gliniarze na terapii
- komedia
03:05 Nie na sprzedaż
- ﬁlm dokumentalny

29 sierpnia
TVP 2

TVN

POLSAT

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Dookoła Bałtyku
11:40 Fanfan Tulipan
- komedia, prod. Francja,
2003, reż. Gerard Krawczyk, wyk. Vincent Perez,
Penelope Cruz, Didier
Bourdon
13:25 Va Banque
- teleturniej
14:00 Familiada
- teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021
- widowisko muzyczne
17:05 Na sygnale
- serial fabularyzowany
prod. TVP
18:00 Panorama

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:45 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:45 Receptura
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
13:20 Premiery Jesieni.
Co warto obejrzeć
13:55 Minionki - ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. KyleBalda,
PierreCoﬃn, wyk.
Sandra Bullock, JonHamm,
Michael Keaton, Alison
Janney, Steve Coogan,
Geoﬀ rey Rush, Steve Carell
15:50 Znów mam 17 lat
- ﬁlm komedia, USA

06:00 Nowy dzień z Polsat
09:00 Samoloty 2
Po awarii silnika Dusty
musi zrezygnować ze
startów w podniebnych
wyścigach. Jednak,
znany z wielkiej odwagi i
ogromnego ducha walki
samolot nie poddaje się
i postanawia zasilić siły
lotniczej straży pożarnej.
10:50 102 dalmatyńczyki
Przygody czworonożnych
bohaterów rozpoczynają
się z chwilą, gdy Cruella
zostaje zwolniona z
więzienia za sprawowanie.
13:10 Shrek Forever
Teraz przyszedł czas na
przezabawny koniec
dekady Shreka w ﬁlmie,
ostatnim rozdziale tego
bijącego rekordy popularności, nagrodzonego
Oscarem fenomenu
ﬁlmowego.

TELETURNIEJ

PROGRAM KULINARNY

FILM PRZYGODOWY

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki - 2021
Sopot - koncert
00:40 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
01:45 Aquarius
- dramat,
prod. Brazylia, 2016,
reż. Kleber Mendonca
Filho, wyk. Sonia
Braga, Julia Bernat,
Humberto Carrao,
Irandhir Santos
04:20 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
04:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Ostatni samuraj
- ﬁlm przygodowy
23:15 Błękitna fala II
- ﬁlm obyczajowy, USA,
RPA, 2011, reż. Mike Elliott, wyk. Sascha Jackson,
Elizabeth Matis, Ben
Milliken, Sharni Vinson,
Chris Fisher
01:35 Kuchenne rewolucje
02:45 Uwaga!
- magazyn
03:00 Noc magii
04:20 Kto was tak urządził

15:10 Książę Persji:
Piaski czasu
Główny bohater,
młody książę zawiera
porozumienie z tajemniczą księżniczką i razem
wyruszają na wyprawę
przeciwko złym siłom.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Festiwal magiczne
zakończenie wakacji
z telewizją Polsat
23:00 Pan i pani Smith
01:35 Kabaretowa
Ekstraklasa
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:35
08:20
08:50
09:25
09:45
09:50
10:15
11:10
11:40
12:55
14:40
17:00
17:15

Co dalej?
Sopot ‘88
Tamte lata, tamte dni
Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
Z przytupem
- Krakowiak
Animama - Keiro
- ﬁlm animowany
Animama - Czuła noc
- ﬁlm animowany
Serialowa nostalgia
- Janosik
- serial TVP
Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
Frank Lloyd Wright i
architektura organiczna - ﬁlm dokumentalny
Winnetou i Apanaczi
- serial przygodowy
Halka - opera
Mój czas - felieton
Niedziela z...
musicalem Metro
WESTERN

20:00 Pat Garrett i Billy Kid
- western,
prod. USA, 1973, reż. Sam
Peckinpah, wyk. James
Coburn, Kris Kristoﬀerson,
Bob Dylan, Richard
Jaeckel, Katy Jurado
21:50 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
22:30 Świat kina w obiektywie agencji Magnum
- ﬁlm dokumentalny
23:35 Madame
- komediodramat,
prod. Francja
01:10 Polska szkoła animacji
- Fotel - ﬁlm animowany
01:15 Polska szkoła animacji
- Maszyna - ﬁlm
01:20 Polska szkoła animacji
01:30 Polska szkoła animacji
- Wykres - animowany

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:30 Rodzinny interes
Serial w ciepły, czasem
zabawny sposób będzie
wprowadzać widza
w świat głównych
bohaterów,jednocześnie
przedstawiającwkażdym
odcinku inną historię
klientów warsztatu i
salonu.Wątkizwarsztatu
samochodowego będą
bardziejsensacyjne,zkolei
wsaloniekosmetycznym
widzowiezobacząwięcej
wzruszających, często
przeplatanychhumorem,
historii.
09:25 Nowe przygody
Aladyna
11:30 Halvdan - prawie
wiking
13:30 Najpiękniejsze baśnie:
Królewskie dzieci
14:45 Najpiękniejsze
baśnie: Prawdziwa
narzeczona

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Przygoda na Alasce
- ﬁlm przygodowy, USA,
1995, reż. Fraser Heston,
wyk. Thora Birch, Vincent
Kartheiser, Dirk Benedict,
Charlton Heston, Duncan
Fraser
13:50 Sierżant Bilko
- ﬁlm komedia, USA,
1996, reż. Jonathan Lynn,
wyk. Steve Martin, Dan
Aykroyd, Phil Hartman,
Glenne Headly, Daryl
Mitchell, Max Casella
15:55 Kłamca kłamca - ﬁlm
komedia, USA, 1997, reż.
Tom Shadyac, wyk. Jim
Carrey, Maura Tierney,
Justin Cooper, Cary Elwes

06:15 Gang Szklanych Kulek
08:00 Gliniarz w przedszkolu
2 Twardziel, agent Reed
z FBI, by odzyskać skradzione
dane musi działać pod
przykrywką, jako nauczyciel
w przedszkolu.
10:05 Galileo 12:15 STOP
Drogówka 13:15 Gwiazdy
Kabaretu 14:25 Bohater Film
osnuty wokół wielopiętrowej
szpiegowskiej intrygi. As
rosyjskiego wywiadu, Rodin,
stworzył program specjalny
pod kryptonimem, do
którego zwerbował zdolnych
nastolatków z sierocińców
oraz własnego syna, Andreia.
16:50 Ostatni legion Imperium
Rzymskie chyli się ku
upadkowi. 19:00 Galileo
20:00 Czasy ostateczne:
Pozostawieni 22:25 Wywiad
z wampirem 00:55 Pękniesz
ze śmiechu 01:55 Śmierć na
1000 sposobów

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

15:55 Królewna Śnieżka
- ﬁlm przygodowy
18:00 Powiedz tak
20:00 Mechanik:
Konfrontacja
22:00 Jestem Bogiem
00:00 Dredd
02:00 Dyżur - serial
dokumentalny
02:45 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:20 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

17:45 Johnny English:
Reaktywacja
- ﬁlm komedia, USA,
Wielka Brytania, Francja,
2011, reż. Oliver Parker,
wyk. Rowan Atkinson
20:00 Incepcja - ﬁlm
przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2010, reż.
Christopher Nolan, wyk.
Leonardo DiCaprio, Joseph
Gordon-Levitt, Ellen Page,
Tom Hardy, Ken Watanabe
23:10 Ex machina
- ﬁlm S-F, Wielka
Brytania, 2014,
reż. Alex Garland,
wyk. Domhnall
Gleeson
01:30 Zbrodnie, które
wstrząsnęły Ameryką
02:35 Druga strona medalu

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:20 Kolumb
- wyprawa na koniec świata
11:50 Dwunasta dla dzieci
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:00 Eksodus - Droga Narodu
Wybranego 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 Mój brat papież 17:30
Nowa Ewangelizacja 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Kartka
z kalendarza - Powstanie
Warszawskie 19:30
Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego Testamentu 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
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
obyczajowy TVP
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
12:40 Kazimierskie granie
13:05 Natura w Jedynce
- Życie lasu. Ptaki
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Polska, 2018

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
06:25 Program katolicki
06:55 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
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
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:00 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
16:50 Igrzyska
Paraolimpijskie
- kronika
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
21:35 Rolnik szuka żony
22:35 Świat bez ﬁkcji
- Teorie spiskowe
23:35 Głośniej od bomb
01:35 Diana - dramat

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:10 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
22:10 Syn - serial,
prod. USA
23:05 Lato
01:15 Warto kochać - serial
02:05 Dzisiaj zginie zabójca
mojego syna
- ﬁlm prod. Francja,
2014, reż. Pierre
Aknine, wyk. Jean
- Paul Rouve, Sami
Bouajila, Audrey Lamy,
Anne Marivin
03:45 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
04:45 Zakończenie

TVN
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
09:00
11:35
11:45
14:55
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10
20:15

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 - program
obyczajowy
SOS Ekipy w akcji
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial

PROGRAM ROZRYWKOWY

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Sekrety i grzeszki
- ﬁlm komedia, USA,
2011, reż. Ron Howard,
wyk. Vince Vaughn, Kevin
James, Jennifer Connelly,
Winona Ryder, Channing
Tatum, Queen Latifah,
Amy Morton
23:55 Zamiana ciał - ﬁlm
komedia, USA, 2011, reż.
David Dobkin, wyk. Ryan
Reynolds, Jason Bateman,
Leslie Mann, Olivia Wilde,
Alan Arkin
02:15 Co za tydzień
- magazyn
03:00 Wewnętrzny wróg
- serial, USA
04:00 Noc magii
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POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Dancing with
the Stars. Taniec z
Gwiazdami
22:10 Love Island. Wyspa
miłości

07:30 Teledyski
08:30 Co dalej? - program
publicystyczny
09:10 Cudowne miejsce
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:15 Mój czas - felieton
13:30 Artyści antagoniści:
Caravaggio i Baglione
14:30 Królowa pustyni dramat, prod. USA, 2015
16:45 Alicja - musical, prod.
Polska, Belgia, Wielka
Brytania, 1980
18:30 Serialowa nostalgia
- Awantura o Basię
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Afera Thomasa Crowna
- ﬁlm fabularny
21:50 Powidoki
22:15 Więcej niż ﬁkcja - Czerwony! Sztuka awangardy
w kraju Sowietów - ﬁlm

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Melinda Gordon
(Jennifer Love Hewitt)
ma niezwykły dar, dzięki
któremu może nawiązywać kontakt z duszami
zmarłych. Jako pośrednik
pomiędzy światem
żywych i umarłych kobieta
pomaga duszom spokojnie
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

FILM SENSACYJNY

WESTERN

FILM AKCJI

23:40 Kokainowy Rick
Nastolatek Rick pochodzi
z dość biednej rodziny z
przedmieść Detroit. Ojciec
para się różnego rodzaju
przekrętami i ma słabość
do broni, siostra miewa
wahania nastroju i zawsze
zakochuje się w nieodpowiednich facetach.
Chłopak, choć nie skończył
jeszcze 16 lat, wikła się
w szemrane interesy, czuje
się bezkarny, a wszystko
za cichym przyzwoleniem
ojca, któremu imponuje
spryt i pomysłowość syna.
01:55 Kabaretowa
Ekstraklasa
02:35 Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska

23:20 Kino nocne - Pat
Garrett i Billy Kid
- western, prod. USA,
1973, reż. Sam Peckinpah,
wyk. James Coburn, Kris
Kristoﬀerson, Bob Dylan,
Richard Jaeckel, Katy
Jurado
01:10 Boisko
bezdomnych - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
2008, reż. Kasia Adamik,
wyk. Marcin Dorociński,
Rafał Fudalej, Piotr
Jagielski, Marek Kalita,
Krzysztof Kiersznowski,
Eryk Lubos
03:20 Dzięki za deszcz
- ﬁlm dokumentalny
05:00 Tamte lata, tamte dni
05:35 Teledysk
05:50 Jeszcze więcej kultury

20:00 Kod 211
Kiedy w Chesterford
grupa uzbrojonych po
zęby mężczyzn napada na
bank, funkcjonariusz Mike
postanawia interweniować. Wkrótce napotyka
nastoletniego Kenny’ego
Ralstona.
21:35 Eliminatorzy
23:30 Renegaci
01:40 Taki jest świat
- program informacyjny
02:20 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:20 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
03:55 Dyżur - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum policji

TVN 7
07:00 Szpital - program
obyczajowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka o
wszystko - program
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
KOMEDIA

21:35 Jak się pozbyć
cellulitu
- ﬁlm komedia,
Polska, 2011, reż. Andrzej
Saramonowicz, wyk.
Magdalena Boczarska,
Dominika Kluźniak,
Maja Hirsch, Tomasz Kot,
WojciechMecwaldowski
00:00 Obecność II
- ﬁlm horror, USA, 2016,
reż. James Wan, wyk. Vera
Farmiga, Patrick Wilson,
Madison Wolfe, Frances
O’Connor, Lauren Esposito,
Franka Potente
02:45 Druga strona
medalu
- talk show
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck
Norris) walczy ze wszystkimi
formami przestępczości
w stanie Teksas. Pomagają
mu w tym inni agenci na
czele z Jimmym Trivettem
(Clarence Gilyard Jr.) oraz
pani prokurator Alex Cahill
Walker (Sheree J. Wilson).
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane Pieniądze 10:50
Fabryka jedzenia 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:40
Czasy ostateczne 23:55 Wzór

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości 11:50 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz-10 przykazań
13:20 Niezwykłości przyrody
Nowej Zelandii - Pisklęta
albatrosa 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry 14:20 100
cudownych miejsc na świecie
14:30 Samuraj Chrystusa
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury 16:55 Spotkania
z ekologią 17:05 Pogranicze
17:30 Spotkanie Rodziny
Radia Maryja w Krakowie
19:25 Kartka z kalendarza
- Powstanie Warszawskie
19:30 Opowieści Starego
Testamentu 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Święty na każdy dzień
21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

06:05 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
10:40 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:30 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
- Wydanie specjalne
13:00 Natura w Jedynce
- Najwspanialsze góry
świata
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:00 Cafe piosenka
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:30 Dwa Kościoły
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
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

06:00 LAB
05:40 Uwaga! - magazyn
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 SOS Ekipy w akcji
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Skazana
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ninja Warrior
Polska
22:10 Love Island.
Wyspa miłości

07:30 Teledyski
08:25 Powidoki - program
publicystyczny
08:45 Rzecz Polska
- cykl dokumentalny
09:10 Alicja - musical
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:30 Artyści antagoniści:
Turner i Constable
14:50 Lucyna - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1986, reż.
Andrzej Barański, wyk.
Magdalena Zawadzka,
Marek Walczewski, Jan
Tadeusz Stanisławski,
Krzysztof Kiersznowski,
Krystyna Kołodziejczyk,
Halina Głuszkówna
16:20 Śmierć jak kromka chleba - dramat, prod. Polska,
1994, reż. Kazimierz Kutz,
wyk. Janusz Gajos, Jerzy
Trela, Jerzy Radziwiłowicz,
Mariusz Benoit, Roman
Gancarczyk, Jan Peszek

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
W każdym odcinku
widzowie poznają wielu
interesujących bohaterów
- klientów warsztatu
samochodowego „Majewski i Wrzosek” oraz salonu
piękności „Bella Ella”.
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Mroczna przeszłość

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

16:00 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
16:50 Igrzyska
Paraolimpijskie
- kronika
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły - serial,
prod. Grecja, 2019
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm - magazyn
21:35 Rolnik szuka żony
22:35 Ocaleni - reality show
23:40 Jutro idziemy do kina
- ﬁlm fabularny
01:35 Wolne Miasto - dramat
03:25 Wielki Wóz
- dramat
04:55 Notacje
- prof. Józef Stasiński
05:05 Zakończenie

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Postaw na milion
21:10 Wojenne
dziewczyny
- serial TVP
22:10 Syn - serial, prod. USA
23:05 Ludzkie historie Pokolenia Pokoleniom
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Polska, 2019
00:10 Wspomnienie lata
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2016,
reż. Adam Guziński,
wyk. Urszula Grabowska,
Robert Więckiewicz,
Max Jastrzębski
01:45 Lato
04:05 Zakazane ﬁlmy
05:00 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Azyl
- ﬁlm obyczajowy, USA,
Wielka Brytania, Czechy,
2017, reż. Niki Caro, wyk.
Jessica Chastain, Johan
Heldenbergh, Daniel
Brühl, Timothy Radford,
Efrat Dor
00:10 Kuba Wojewódzki
01:10 Uprowadzona
- serial, Francja, USA
02:10 W garniturach
- serial, USA
03:10 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny

23:15 Obcy kontra Predator
W ﬁlmie stoczą ze sobą
ostateczną walkę dwa
legendarne potwory, bohaterowie serii zaliczanych
do najbardziej kasowych
w historii kina. Ekipa naukowców i poszukiwaczy
przygód wyrusza na
Antarktydę, gdzie
odnajdują ukrytą głęboko
pod lodem starożytną piramidę, a w niej spotykają
przedstawicieli dwóch
kosmicznych ras, którzy
walczą ze sobą na śmierć
i życie. Ktokolwiek wygra,
my przegramy.
01:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
02:35 Wyspa miłości
- program rozrywkowy

18:30 Serialowa nostalgia
- Awantura o Basię
19:35 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Lekkie obyczaje
- Milou w maju
- komedia
21:55 Co dalej? - Umowy
społeczne. Gdzie się podziała ta nasza solidarność
- program publicystyczny
22:35 Dokument w podróży Noma. Sztorm doskonały
00:20 Afera Thomasa Crowna
- ﬁlm fabularny
02:15 Coppelia z Teatru
Bolszoj - balet
04:05 Kino nocne - Inocente
04:50 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
05:51 Zakończenie

21:50 Kobiety maﬁi 2
Po objęciu władzy
nad stolicą „Niania”
wraz z gangiem
postanawia wprowadzić
do kraju narkotyki.
00:35 Everly
02:20 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:15 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
- program rozrywkowy
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:55 Szkoła
07:00 Szpital - program
obyczajowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
FILM SENSACYJNY

21:35 Ostatniskaut
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1991, reż. Tony Scott,
wyk. Bruce Willis, Damon
Wayans, ChelseaField,
Noble Willingham, Taylor
Negron, Halle Berry
23:50 Grindhouse:
Death Proof
- ﬁlm horror,
USA, 2007, reż. Quentin
Tarantino, wyk. Kurt
Russell, ZoeBell, Rosario
Dawson, Vanessa Ferlito,
Rose McGowan, Quentin
Tarantino, Mary Elizabeth
Winstead
02:15 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość 09:50 Kochane
pieniądze 10:50 Fabryka
jedzenia 11:20 Detektywi
w akcji 12:20 Kobra - oddział
specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:40 Wierna jak pies. Policjantki i Policjanci Wrocławska
policja wpada na trop szajki,
która organizuje przemyt
kokainy z Ameryki Południowej do Polski. 23:15 Wzór
Agent FBI Don Eppes pracuje
nad szczególnie trudnymi
sprawami. Właśnie próbuje
rozwikłać kolejną, ale mu się
to nie udaje.

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
Chingola 13:25 Słowo życia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc 14:30 Uwielbiajmy
Najświętsze Serce Jezusa
15:20 Moja Fatima
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 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25
Kartka z kalendarza 19:30
Poznajemy Polskę 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel

29
1 września

program tv

środaWIESZ CO | NR 34/24.8.2021 r.
TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Rodzinny ekspres
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
13:00 Natura w Jedynce
- Najwspanialsze góry
świata Odc. 2 Ben Nevis
- cykl dokumentalny, prod.
Wielka Brytania

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
07:00 Gra słów. Krzyżówka
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
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:05 Igrzyska
Paraolimpijskie
17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Family Food Fight
- Pojedynek na smaki
21:05 Komisarz Mama
22:10 Love Island.
Wyspa miłości

07:30 Teledyski
08:10 Trzeci punkt widzenia
08:45 Śmierć jak kromka
chleba - dramat
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:30 Elena Ferrante,
gorączka czytania
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Włochy, 2017
14:50 Szkoła podstawowa
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Czechosłowacja, 1991,
reż. Jan Sverak, wyk. Jan
Triska, Zdenek Sverak,
Libuse Safrankova
16:45 Handlarz cudów
- dramat, prod.
Polska, Szwecja, 2009, reż.
Jarosław Szoda, Bolesław
Pawica, wyk. Borys Szyc,
Sonia Mietielica
18:35 Serialowa nostalgia Awantura o Basię - serial
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki

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
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Zenek
22:20 Kamienne pięści

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

DRAMAT

DRAMAT

HORROR

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:15 7 X Westerplatte
21:50 Rolnik szuka żony
22:50 Historia bez tajemnic
23:55 Westerplatte - dramat
01:40 Wojsko - polskie.pl
02:10 Jutro idziemy
do kina
- ﬁlm fabularny
04:00 Pogoda na piątek
04:45 Notacje
05:00 Zakończenie

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:05 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
22:05 Księga miłości - ﬁlm
fabularny, prod. USA,
2016, reż. Bill Purple,
wyk. Jason Sudeikis
24:00 Złodziejski kodeks
- ﬁlm fabularny
01:50 Luftwaﬀe 39: Zbrodnia
nieukarana - ﬁlm
02:50 Oskarżony: Człowiek
- ﬁlm dokumentalny
03:55 Pod wspólnym niebem
- serial komediowy TVP
04:25 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Top Model
- program rozrywkowy
prod. Polska
23:00 Wejście smoka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1973, reż. Robert
Clouse, wyk. Bruce Lee,
John Saxon, Shih Kien,
Jim Kelly, Bob Wall
01:15 Skazana
- kulisy produkcji
01:50 Uwaga!
- magazyn
02:10 Noc magii
- program ezoteryczny
03:35 Kto was tak urządził

23:10 Szeregowiec Ryan
II wojna światowa była
przełomowym wydarzeniem XX wieku i decydującym momentem dla Ameryki i świata. Przesunęła
granice państw. Na zawsze
zmieniła tych, którzy ją
przeżyli i ukształtowała
pokolenia, które po niej
nadeszły. Nazwana została
. Nic nie mogło przygotować żołnierzy na plaży
Omaha do bitwy, którą
właśnie mieli stoczyć.
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:00 Hubal - dramat wojenny,
prod. Polska, 1973
22:20 Polskie Requiem
- Koncert dla upamiętnienia 80.rocznicy wybuchu
II wojny światowej
00:40 Portrety
- Gorący czas Montparnasse’u. Śledztwo w sprawie
życia, twórczości i losów
Modiglianiego - ﬁlm
dokumentalny
01:45 Powidoki - program
publicystyczny
02:05 Lekkie obyczaje
- Milou w maju
- komedia, prod. Włochy,
Francja, 1990
04:00 Kino nocne - Wszystko
będzie dobrze
- dramat obyczajowy,
prod. Polska, 2007

00:40 Blair Witch
- horror
James wraz z przyjaciółmi
wyrusza do upiornego
lasu, aby odkryć prawdę
o zniknięciu swojej
siostry.
02:15 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:25 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:55 Szkoła
07:00 Szpital
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
KOMEDIA

21:35 Chłopaki też płaczą
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2008,
reż. Nicholas Stoller,
wyk. Jason Segel,
Kristen Bell, Mila Kunis,
Russell Brand, Bill Hader,
Jonah Hill, Paul Rudd
23:55 Jak się pozbyć
cellulitu
- ﬁlm komedia, Polska,
2011, reż. Andrzej Saramonowicz, wyk. Magdalena Boczarska, Dominika
Kluźniak, Maja Hirsch,
Tomasz Kot, Wojciech
Mecwaldowski
02:20 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S5
03:25 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze
10:50 Hardkorowy lombard
11:50 Pamiętniki z wakacji
12:50 STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny
21:40 Załoga 00:05 Wzór - serial
obyczajowy 01:10 Śmierć na
1000 sposobów. Specyﬁczny
ﬁlm dokumentalny, przedstawiający autentyczne,
nieszczęśliwe wypadki, którym towarzyszy sarkastyczna
narracja oraz wypowiedzi
ekspertów patologów. 02:10
Ucho Prezesa 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 11:00 Wieluń
był pierwszy 11:25 Jestem
mamą 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:10 Aby we wszystkim Bóg
był uwielbiony
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:25 Bądź wierny,
idź i pamiętaj 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
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Kartka
z kalendarza 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

2 września

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Dobre historie - Wakacje
z Bogiem - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
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
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - magazyn
13:00 Natura w Jedynce

04:55 Cafe piosenka
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
06:55 Gra słów. Krzyżówka
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
17:05 Igrzyska Paraolimpijskie - kronika
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
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
20:30 Piłka nożna
23:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:50 Love Story
01:40 Paradoks - serial
kryminalny TVP

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:05 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
22:05 Weselna gorączka
- ﬁlm fabularny
23:45 Ośmiorniczka - ﬁlm
sensacyjny, prod. Wielka
Brytania, USA, 1983
02:05 Władza
- ﬁlm prod. USA,
2013, reż. Allen Hughes,
wyk. Mark Wahlberg,
Russell Crowe, Catherine
Zeta - Jones, Jeﬀ rey
Wright
04:00 Art Noc
04:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Pieniądze to nie
wszystko
- ﬁlm komedia, Polska,
2001, reż. Juliusz Machulski, wyk. Marek Kondrat,
Stanisława Celińska,
Sylwester Maciejewski,
Cezary Kosiński, Hanna
Mikuć, Magdalena Wójcik,
Andrzej Chyra
00:50 Kac Vegas - ﬁlm komedia,
USA, Niemcy
03:10 Uwaga!
- magazyn
03:30 Noc magii
04:55 Kto was tak urządził

POLSAT
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
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn prod. Polska
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
FILM AKCJI

23:10 Pearl Harbor
To opowieść o ludziach,
którym nie dane było
przeżyć beztroską,
niewinną młodość.
Atak Japończyków na
amerykańską bazę Pearl
Harbor 7 grudnia 1941
roku porwał do czynu
cały naród i zadecydował
o przystąpieniu Stanów
Zjednoczonych do II Wojny
Światowej. Chłopcy w
ciągu kilku godzin stali się
mężczyznami, nic już nie
było takie jak przedtem...
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:30 Teledyski
08:25 Wydarzenie aktualne
09:05 Handlarz cudów
- dramat, prod.
Polska, Szwecja, 2009, reż.
Jarosław Szoda, Bolesław
Pawica, wyk. Borys Szyc,
Sonia Mietielica, Joanna
Szczepkowska, Roman
Golczuk, Mariusz Benoit
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:30 Cary Grant
14:30 Chłopcy - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 1973,
reż. Ryszard Ber, wyk.
Kazimierz Opaliński,
Zdzisław Mrożewski,
Aleksander Dzwonkowski,
Wacław Kowalski
16:05 Kaprysy Łazarza
- ﬁlm TVP, prod. Polska,
1972, reż. Janusz Zaorski,
wyk. Henryk Borowski,
Wanda Łuczycka, Józef
Nalberczak

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
prod. Polska
20:00 Asterix i Obelix
kontra Cezar

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

16:55 Dotknięcie ręki
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Dania, Polska,
Wielka Brytania, 1992, reż.
Krzysztof Zanussi, wyk.
Aleksander Bardini
18:40 Serialowa nostalgia
- Awantura o Basię
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Złota Setka Teatru
Telewizji - Kasia z
Heilbronnu
21:55 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
22:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Test pilota Pirxa
- ﬁlm science ﬁction
23:50 Berlin Live - Blondie
01:05 Nocny dokument - Amy
- ﬁlm dokumentalny

22:10 Taxi
Taksówkarz lubiący
szybką jazdę i pechowy
funkcjonariusz łączą siły,
by złapać niemiecki gang
złodziei. Bandyci zuchwale
rabują kolejne banki,
ośmieszając przy tym
miejscową policję.
00:00 Wolna chata
01:50 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso
- Etiopia
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
04:20 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:55 Szkoła
07:00 Szpital
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka
o wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
KOMEDIA

21:35 Johnny English:
Reaktywacja
- ﬁlm komedia,
USA, Wielka Brytania,
Francja, 2011, reż. Oliver
Parker, wyk. Rowan Atkinson, Gillian Anderson,
Rosamund Pike, Daniel
Kaluuya, Richard Schiﬀ
23:45 Och, życie!
- ﬁlm komedia,
USA, 2010, reż. Greg
Berlanti, wyk. Katherine
Heigl, Josh Duhamel, Josh
Lucas, Hayes McArthur,
Christina Hendricks
02:15 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S5
03:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn prod. Polska
09:00 Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Pamiętniki z wakacji 12:50
STOP Drogówka - magazyn
14:55 Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy prod. Polska
20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 U-571
W trakcie jednego z ataków
na aliancki konwój, U-571
zostaje uszkodzony przez
amerykański niszczyciel.
00:00 Wzór 00:55 Śmierć na
1000 sposobów 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów

TV Trwam
09:00 Na zdrowie 09:25 Święty
na każdy dzień 09:30 Po
stronie prawdy 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy
niedokończone 11:25 Myśląc
Ojczyzna 11:35 Przyroda
i ludzie 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Ziemia Obiecana 13:20
Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Łaski
pełna 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
Modlitwa w Sanktuarium św.
Józefa w Kaliszu
19:25 Akademia pro-life 19:30
Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Prymas
Stefan Wyszyński 21:00 Apel
Jasnogórski
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Będzie się działo! Oj, będzie!
Galeria Victoria ponownie stanie się domem dla basketu. W sobotę, 28 sierpnia odbędą
się II Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha (Victoria Cup) w koszykówce 3x3. Start z samego rana, zakończenie w późnych godzinach popołudniowych. Ponownie nie zabraknie
gości specjalnych, którzy rozgrzeją publiczność do czerwoności.
Szersze grono odbiorców
miało okazję zapoznać się
z koszykówką 3x3 podczas
ostatnich Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio, w których
zresztą wystąpiła reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni
niespodziewanie rywalizację
zakończyli na fazie grupowej,
co – obok wyniku naszych
siatkarzy – jest jednym z największych rozczarowań w
polskim obozie olimpijskim.
Sama dyscyplina jednak nie
zawiodła. Wręcz przeciwnie.
Ta dynamiczna odmiana koszykówki zyskała mnóstwo
zwolenników. Zawdzięcza
to niewiarygodnemu tempu
(dwanaście sekund na akcję,
mecz maksymalnie trwa dziesięć minut), zwrotom akcji,
dramaturgii i efektownym
zagraniom. Basket w wersji
3x3 w pełni oddaje dzisiejsze
czasy: musi być szybko, powinno się dużo dziać, nie ma
czasu na przestoje. W pędzącym świecie każdy przecież
znajdzie dziesięć minut, by
obejrzeć mecz, prawda? Czasem widowisko jest jeszcze
krótsze! Jeżeli jedna z drużyn
zdobędzie dwadzieścia jeden
punktów przed upływem tego

czasu, to spotkanie automatycznie uznaje się za zakończone. Tak – potyczka 3x3 w
baskecie kończy się szybciej
niż blok reklamowy w pewnej
prywatnej polskiej telewizji.
Wałbrzych koszykówkę 3x3
przywitał we wrześniu 2020
roku. Na terenie Galerii Victoria przygotowano specjalne boiska modułowe, gdzie

rywalizowano w kilku kategoriach wiekowych. Nie zabrakło ekip przyjezdnych, ale
zwycięzcą w zawodach Open
(startowało siedemnaście zespołów) zostali koszykarze
pierwszoligowego Górnika
Trans.eu Wałbrzych: Bartłomiej Ratajczak, Marcin Wróbel
i Maciej Koperski. Show skradł
z kolei Piotr „Grabo” Grabow-

ski, wykonujący efektowne
wsady do kosza. Nie mogło
być inaczej – to właśnie on
zwyciężył w konkursie lotów
nad obręczą, wprawiając obserwujących w zachwyt.
W tegorocznej edycji zawodnicy ponownie zmierzą
się na czterech specjalnie
przystosowanych boiskach.
Jeszcze raz nasze miasto od-

wiedzi Grabowski, który z
wsadzania piłki do kosza znalazł sposób na życie. „Grabo”
jest wicemistrzem świata w
tej specjalizacji, a pokazy z
jego wyczynami cieszą się popularnością na całym globie.
I tym razem pod Chełmcem
o turnieju będzie opowiadał
Keepthebeat, przybliżający
kibicom w sieci ligę NBA.
Jego kanał w serwisie YouTube obserwuje blisko 80 tys.
użytkowników, ale teraz będzie można z nim ponownie
porozmawiać na żywo. Keepthebeat zapewne raz jeszcze
nakręci z Wałbrzycha materiał
promujący zawody, który później obejrzą w internecie jego
widzowie. Nową postacią na
wałbrzyskiej imprezie będzie
z kolei Damian „Pszczelarz”
Olejniczak, ekspert od koszykarskiego freestyle’u, czyli
sztuczek z piłką. Organizatorzy
zapraszają także do strefy
koszykówki dla najmłodszych.
II Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha mają składać się z
meczów w trzech kategoriach
wiekowych: U-11 (rocznik
2011 i młodsi), U-14 (2008 i
młodsi) oraz Open. Turniej będzie włączony do rozgrywek

spod egidy FIBA, międzynarodowej organizacji koszykarskiej, co podnosi jego prestiż.
Pula nagród w samej kategorii
Open wyniesie blisko 3 tys.
zł. Wciąż można zgłaszać się
do udziału w turnieju pod
adresem e-mail: streetballvictoria@gmail.com. Termin
mija 25 sierpnia o godz. 21.
Głównym organizatorem
wałbrzyskiej imprezy jest Michał Borzemski, na co dzień
związany z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w
Szczawnie-Zdroju oraz – jako
trener – z młodzieżowym
MKS-em Basket Szczawno-Zdrój. To człowiek instytucja,
w przeszłości koszykarz Górnika, grający działacz koszykarskiego Górnika Nowe Miasto,
a także futbolista amerykański
w barwach Miners Wałbrzych.
To właśnie Borzemski jest inicjatorem corocznego turnieju
koszykówki ulicznej Alkatraz,
który na początku lata odbywa się w centrum Wałbrzycha. Ten entuzjasta sportu
z pomarańczową piłką jest
aktywny w mediach społecznościowych, gdzie promuje
ten efektowny sport.
Dominik Hołda
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Super Mecz na 75-lecie
Mecz o Suzuki Superpuchar Polski w koszykówce w tym roku odbędzie
się w Wałbrzychu! 1 września o godz. 20 powalczą o niego zdobywca Suzuki Pucharu Polski oraz mistrz kraju, czyli złoci medaliści Energa Basket Ligi.
O trofeum im. Adama Wójcika zagrają Arged BMSlam Stal
Ostrów Wielkopolski (mistrz
Polski) oraz Enea Zastal BC
Zielona Góra (zdobywca Suzuki Pucharu Polski). Mecz o
tak wysokiej randze to spore
wyróżnienie dla Wałbrzycha i
miejscowego Górnika, który w
tym roku obchodzi 75-rocznicę
istnienia na koszykarskiej mapie kraju. Organizacja Superpucharu pod Chełmcem to także
podkreślenie bardzo dobrych
relacji na linii Polski Związek
Koszykówki – Stowarzyszenie
Górnik Wałbrzych 2010 (prowadzi pierwszoligowy klub) –
władze miasta Wałbrzycha. Te
relacje są silne od kilku lat, bo
w obiekcie przy ul. Ratuszowej
regularnie goszczą koszykarskie reprezentacje Polski. To
właśnie w Aqua Zdroju biało-czerwoni przygotowywali

się do mistrzostw świata w
Chinach w 2019, gdzie dotarli
do ćwierćfinału.
Mecz o Superpuchar będzie
także starciem dwóch najlepszych w ostatnim czasie drużyn w kraju, bo Zastal, czyli
zdobywca Pucharu Polski, jest
aktualnym wicemistrzem. Zielonogórzanie zresztą wygrali
Superpuchar w poprzednim
roku, pokonując w Kaliszu Anwil Włocławek 75:66. Po trzech
latach rozgrywania Superpucharu Polski w Wielkopolsce
(dwa razy Kalisz oraz Gniezno),
impreza przenosi się na Dolny
Śląsk, po raz pierwszy od 2014
roku, gdy o trofeum rywalizowano w Zgorzelcu. Tegoroczny
mecz zapowie start zmagań w
najwyższej klasie rozgrywkowej, które ruszają dzień później.
Ostatnia kampania w Energa
Basket Lidze była wyjątkowa

dla ekipy Arged BMSlam Stali,
bo zakończona pierwszym w
historii klubu mistrzostwem
Polski. Walkę o najwyższe cele
zapowiadano w Ostrowie już
przed startem sezonu 2020/21,
ale pierwsze mecze absolutnie
nie zapowiadały sukcesu. Po kilku kolejkach pożegnano trenera
Łukasza Majewskiego, którego
zastąpił Igor Milicić, jako trener mistrz Polski z Anwilem z
2018 i 2019 roku. Chorwat z
polskim paszportem dokonał
sporych zmian w składzie i
odmienił drużynę, nie tylko
prowadząc ją do tytułu, ale
także do finału FIBA Europe
Cup, czwartego pod względem
prestiżu europejskiego pucharu.
Zastal ostatni sezon rozpoczął
z kolei znakomicie, zdominował
zmagania w sezonie zasadniczym z bilansem 27-3. Do
tego zielonogórzanie sporo

namieszali w rosyjskiej lidze
VTB, gdzie nierzadko ogrywali
bogatsze kluby, ostatecznie
wchodząc do fazy play-off. Do
zwycięstw Zastal prowadził
świetny duński rozgrywający
Iffe Lundberg, ale zaraz po
zdobyciu Suzuki Pucharu Polski
przeniósł się do czołowego

w Europie CSKA Moskwa.
Kilka wymuszonych roszad
w składzie sprawiło, że zielonogórzanie nieco zwolnili
i w rozgrywanej w Ostrowie
fazie finałowej Energa Basket Ligi musieli uznać wyższość miejscowej Stali, przegrywając w serii o złoto 2:4.

Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski

G- James Florence - 1988 - USA
G- Igor Wadowski - 1996
G – James Palmer Jr – 1996 – USA
G – Michał Pluta – 2002
G – Aleksander Załucki - 1998
F – Terry Larrier – 1995 – USA
F – Vangelis Mantzaris – 1990 - GRE
F – Jarosław Mokros - 1990
F – Damian Kulig – 1988
F – Michael Young – 1994 – USA
F – Denzel Andersson – 1996 – SWE
C – Jakub Wojciechowski – 1990
Trener: Igor Milicić (1976, CRO/POL)

Dziś Stal i Zastal to jednak
zupełnie inne ekipy. W składach obu drużyn zostało jedynie po trzech koszykarzy z
ostatnich rozgrywek. W Ostrowie nie ma już MVP finałów,
Jakuba Garbacza, a ekipę z
województwa lubuskiego opuścił MVP sezonu zasadniczego,
Amerykanin Geoffrey Groselle.
W Zielonej Górze dodatkowo
zmienił się trener, choć pozostano przy wariancie bałkańskim: Chorwata Zana Tabaka
zastąpił Serb Oliver Vidin, w
zmaganiach 2020/21 zdobywca brązowego medalu ze
Śląskiem Wrocław. Najgłośniejszy letni transfer przypadł w
udziale mistrzom Polski, którzy
sprowadzili Greka Vangelisa
Mantzarisa – byłego reprezentanta Grecji oraz dwukrotnego
zwycięzcę Euroligi w barwach
Olympiakosu Pireus.
- Na pewno nie było łatwo
przekonać takiego zawodnika
do przejścia do polskiej ligi,
tym bardziej znając jego przeszłość. Koszykarze z Hiszpanii,
Turcji, Grecji bardzo rzadko
trafiają do PLK, bo mają świetne warunki w swoich krajach.
Polska jeszcze nie może się
porównywać do kontraktów,
które są tam podpisywane.
Dlatego tym bardziej trzeba
cieszyć się że taki zawodnik
trafia do Polski i mam nadzieję, że pomoże nam osiągnąć
sukces – skomentował transfer
Mantzarisa dla polskikosz.pl
trener Milicić.
Mecz o Suzuki Superpuchar
Polski będzie także nowym
otwarciem dla Polsatu, który
od lat jest partnerem polskiej
koszykówki. Telewizja od kilku
tygodni przechodzi odświeżenie brandingu i logotypów.
To właśnie 1 września serwis
Cyfrowy Polsat oficjalnie przemienia się w Polsat Box, a
internetowa Ipla w Polsat Box
Go, zyskując nowe funkcje.
Spotkanie Stali z Zastalem
będzie do zobaczenia w Polsacie Sport, ale my zapraszamy
na halę na Białym Kamieniu.
Czekają nas duże koszykarskie
emocje!
Dominik Hołda

Enea Zastal BC Zielona Góra

G – Andrzej Mazurczak – 1993 – USA/POL
G – Branden Frazier – 1992 - USA
G- Konrad Szymański – 2002
G- Nemanja Nenadić – 1994 – SER
G – Devoe Joseph – 1989 - CAN
G – Kacper Traczyk – 1998
G – David Brembly – 1993 – POL/GER
F – Przemysław Żołnierewicz - 1995
F – Jarosław Zyskowski - 1992
F – Krzysztof Sulima – 1990
F – Tony Meier – 1990 - USA
C- Dragan Apić – 1995 – SER
Trener: Oliver Vidin (1977, SER)

Podkreśleni członkowie zespołu z sezonu 2020/21
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