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Czy wiesz, że…
tatów samochodowych z
prośbą o zdjęcia. General
Motors odpisało bardzo
szybko i przysłało kilkanaście szczegółowych fotografii wybranego modelu.
Pan Henryk zaczął swoją
„dłubaninę”, bo taki mały
model to mnóstwo pracy
połączonej z cierpliwością.
Wkrótce powstał pierwszy

samochód, a za nim następne. Pan Henryk pilnie
śledził modę automobilową i stale „wypuszczał”
nowe modele aut. Wszystko to powstawało w…
domowej spiżarce, bo jak
się ma do czegoś pasję, to
nie potrzeba dużo miejsca
i wygód.
Red

Fot. użyczone (Trybuna Wałbrzyska, 1963, nr 22)

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

Było tak, jak obiecaliśmy
Wakacje nie stanowiły dla nas żadnej przeszkody, żeby cyklicznie
ukazywało się WieszCo. Tydzień w tydzień przez lipiec i sierpień
raczyliśmy was kolejną porcją doniesień z całego regionu. Bo my
szanujemy Czytelnika i nie mogliśmy sobie pozwolić, by zrobić
sobie przerwę. Co z tego, że inni mają urlopy? Tak musieliśmy
pokierować pracami redakcji, żeby nie było przestoju.
I nie było! Wiemy z maili, które do
nas wysyłacie, że taka postawa przypadła wszystkim do gustu. Doceniacie
nas, chwalicie i dziękujecie, że jesteśmy
co wtorek z wami. Nie mogło być
inaczej. Skoro jesteśmy tygodnikiem,
to musimy wychodzić raz w tygodniu.
Proste! Ponadto nawet przez myśl nam

nie przeszło, żeby ograniczyć liczbę
stron. Tydzień w tydzień dostawaliście
„swoje” 32 strony gazety.
Przy okazji przypominamy i przygotowujemy was, że jedyną przerwę
będziemy musieli zrobić w okresie
świąteczno-noworocznym, ale... nie z
naszej winy. W tym czasie bowiem życie

nas wszystkich zwalnia i nie ma z czego
zrobić porządnej gazety. Dlatego i my będziemy musieli w jednym tygodniu zrezygnować z wydawania tygodnika, żeby
nie drukować jakiejś popierdółki na 12
lub 16 stronach, którą się ogląda zamiast
czytać. Wierzymy, że nam to wybaczycie,
ale to przecież dopiero w grudniu. Do

tego czasu gwarantujemy wam wysoką
jakość naszych artykułów, zawsze na
32 stronach. Nie może być inaczej. U
nas zawsze jest ciekawie, merytorycznie, chwilami nawet kontrowersyjnie.
Wszak co wtorek dajemy do myślenia.
W tym tygodniu znów próbujemy
was zaskoczyć, zainteresować, skłonić
do refleksji oddając do rąk świeżutki i
pachnący nowością numer WieszCo.
Szukajcie gazety w wersji papierowej
w blisko 400 punktach kolportażu na
terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Prawda, że ta liczba robi wrażenie?! Staramy się być dosłownie wszędzie. Ale,
ale, czytajcie nas też w sieci. Na stronie
www.wieszco.pl znajdziecie nie tylko
najnowszy numer naszego tygodnika
w pliku PDF do ściągnięcia na swoje
urządzenia mobilne, ale również każde
archiwalne wydanie.
Redakcja
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Wtorek 31.08
Temp. 14/11
burze z piorunami
Środa 1.09
Temp. 17/9
zachmurzenie duże
Czwartek 2.09
Temp. 17/10
zachmurzenie małe
Piątek 3.09
Temp. 17/8
słonecznie
Sobota 4.09
Temp. 16/9
zachmurzenie małe
Niedziela 5.09
Temp. 16/9
przelotne opady
Poniedziałek 6.09
Temp. 17/9
przelotne opady
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RYS: Marcin Skoczek

W Wałbrzychu była „fabryka samochodów”? W
latach 60. XX wieku znany
nam wszystkim wałbrzyski
fotograf Henryk Pszczółkowski miał niezwykłego
„konika” – budował precyzyjne, miniaturowe modele samochodów, do tego
zdalnie sterowane. Napisał
listy do światowych poten-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. Ryszard Burdek

» Wałbrzyski półmaraton wrócił w bardzo dobrym, kobiecym stylu

Wałbrzych jest kobietą!
21. Toyota Półmaraton Wałbrzych za nami. Największa impreza sportowa w mieście
wróciła po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Na starcie ponownie znalazło
się tysiące biegaczy z całej Polski.

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

Wałbrzyski półmaraton wrócił w bardzo
dobrym, kobiecym stylu. To właśnie przedstawicielki płci pięknej znalazły się w centrum
21. edycji tego wydarzenia. Z inicjatywy Sylwii
Bielawskiej, wiceprezydent Wałbrzycha, miasto
pod Chełmcem obchodzi „Rok kobiet”. Podczas
rozgrzewki przed biegami ze sceny padało:
„Wałbrzych jest…”, na co tłum gwarnie odpowiadał: „… kobietą!”. Z tej też okazji odbył
się bieg kobiet „Pier(w)si w Polsce”. Na mecie
zameldowały się 503 panie. Na trasie 6,7 km
najszybsza okazała się Katarzyna Budziewska,
która pokonała dystans w niecałe 30 minut.

» Biegać można też na wesoło

Tradycją wałbrzyskiego półmaratonu jest
„Bieg po zdrowie” na 10,5 km. Zdecydowanym triumfatorem na tym dystansie był
Karol Frelik z LKS Osuchów, który drugiego
na mecie Jacka Jagniątowskiego (KL Ziemia
Kłodzka) pokonał o ponad pięć minut. Wśród
kobiet równych sobie nie miała Małgorzata
Ambroszczyk z Bielawskiej Akademii Biegowej. Na starcie nie zabrało również osób
niepełnosprawnych, rywalizujących w „Biegu
bez barier”.
W półmaratonie na 21 km najlepsi byli
goście z zagranicy. Ukrainiec Bogdan Semenovych i Kenijczyk Boniface Nduva znacznie
uciekli pozostałym i „pilnowali się” niemal
do samej mety. Ostatecznie lepszy okazał się
ten pierwszy, który wyprzedził przeciwnika
o 8 sekund! Semenovych 21 km pokonał w
czasie 1:06:47. Najlepszy z Polaków, trzeci na
mecie Mateusz Gos (KS Start Pułaski Warka),
do Kenijczyka Nduvy stracił prawie sześć minut. Natomiast wśród kobiet na dystansie 21
km triumfowała Ukrainka Valentyna Veretska
(1:20:09), która o siedem sekund wyprzedziła
swoją rodaczkę Nataliję Semenovych. Trzecia
była najlepsza z Polek, Beata Michałków
(1:21:46)
Łącznie na mecie wałbrzyskiego biegu
zameldowało się 1496 osób. Trasa wyścigu
w tym roku była niemal identyczna do tej z
2019 roku. Ponownie uczestnicy opanowali centrum Wałbrzycha, startowali z pl. Magistrackiego, po czym pobiegli w kierunku
Nowego Miasta (wokół Parku Sobieskiego). Minimalną modyfikację w trasie wymusiła budowa „Europejki”, wałbrzyskiej
obwodnicy, która wyłączyła z użytkowania
ul. Wysockiego. Uczestnicy biegu po raz
kolejny mierzyli się więc z trudnym dla
maratończyków ukształtowaniem terenu.
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Na szczęście obyło się bez
opadów deszczu. Ulewa
nawiedziła miasto dopiero
po południu, gdy impreza
już się zakończyła.
Tego dnia sporo atrakcji w
centrum Wałbrzycha czekało
także na młodszych. Przy
parkingu na ul. Rycerskiej
odbywał się „Holi – Festiwal
Kolorów”. Organizatorzy w
określonych godzinach wyrzucali w powietrze torebki
z kolorowym proszkiem.
Holi wywodzi się ze starożytnych Indii i jest świętem
radości i wiosny. Na jeszcze
młodszych czekała z kolei
trampolina.
21. Toyota Półmaraton to
nie tylko mocny kobiecy akcent, ale również ten ekologiczny – na trasie używano
naczyń wykonanych jedynie
z surowców przyjaznych środowisku. Nie samą rywalizacją jednak człowiek żyje.
Uczestnicy mogli wziąć udział
w konkursach z nagrodami.
Podczas loterii fantowej do
zgarnięcia był nowiutki samochód Toyota Aygo. Na
wylosowanie czekały także
m.in. wycieczka zagraniczna,
telewizor, zegarek sportowy,
ekspres do kawy, radioodtwarzacz.
Dominik Hołda
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Prokuratura bada przyczyny śmierci
Anestezjolog z wałbrzyskiego szpitala im. Sokołowskiego zmarł w zeszłym tygodniu we własnym domu. Rozbieżne informacje pojawiają się
w sprawie godzin przepracowanych w ostatnim czasie przez 39-latka.

w okresie od 16 do 22 sierpnia
lekarz miał przepracować 96
godzin.
Prokuratura bada przyczyny
zgonu lekarza. Jedną z branych
pod uwagę przyczyn śmierci jest

przepracowanie. By dokładnie
wszystko ustalić, oprócz sekcji
zwłok, zlecono przeprowadzenie
dodatkowych badań. Ich wyniki będą znane za kilkanaście
dni. Badania toksykologiczne

i histopatologiczne mają dać
odpowiedź, czy i co było we
krwi lekarza. Prokuratura chce
sprawdzić, czy w organizmie
zmarłego lekarza nie znajdowały
się środki, które mogły się przyczynić do jego śmierci. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu
prowadzi śledztwo w sprawie
nieumyślnego spowodowania
śmierci.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Według różnych źródeł medyk
miał pracować od 118 do nawet
235 godzin w ciągu 21 dni.
Tymczasem prokuratura rejonowa, która zajęła się śmiercią
anestezjologa, ustaliła, że tylko
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Jak idiocieć, to na całego
Macie tak, że pierwszego dnia po urlopie doba wydaje się jak mrugnięcie
okiem, liczba napływających maili przypomina ilość śniegu w lawinie schodzącej w Alpach, a przy telefonie spędzacie tyle czasu, co telemarketerzy
wciskający dodatkowy abonament? My tak mamy. Wychodząc z jaskini resetu, w której jak jacyś neandertalczycy spędziliśmy ostatnie tygodnie, zawsze
najpierw ostrożnie stąpamy, rozglądając się wokół, a potem i tak za każdym
razem brutalnie zostajemy sprowadzeni do absurdalnej rzeczywistości.

Tak było i w tym roku. Pewne
rzeczy są bowiem niezmienne, jak
choćby drobiowe klopsiki jadane z
frytkami zaraz po zakupach w sklepie
IKEA, parawany rozstawiane latem
na plażach od Świnoujścia po Hel
i rozmowy z sąsiadami o pogodzie.
Że mogłoby być jeszcze trochę lata
(wtedy gdy leje jak ostatnio) lub że
mogłoby ciut popadać, bo ziemia
sucha jak pieprz (wówczas gdy żar
leje się z nieba). Niezmienne są też
kretyńskie wypowiedzi i pomysły

polityków, którzy też najczęściej leją,
ale... wodę.
Każdy ma swojego ulubieńca. Jedni
przepadają za Elmo z Ulicy Sezamkowej, inni wolą Jasia Fasolę, są też doceniający Kosa Janka z serialu „Czterej
pancerni i pies”, a my podziwiamy
Przemysława Czarnka. Proszę, jak się
zgrabnie zrymowało. Tego gościa od
zarządzania szkołami, który niedawno
został – teraz uważajcie i wygodnie się
rozsiądźcie w fotelu, a nogi trzymajcie
na dywanie, żeby nie stracić kontaktu

z bazą – wiceprzewodniczącym rady
ds. rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów atomowych
chłodzonych gazem. Cokolwiek to
oznacza, zestawiając funkcję z postacią
ministra nie brzmi to poważnie. Sukces
polityki jądrowej jest raczej pewny tak
jak ugruntowanie cnót niewieścich w
polskiej szkole. Ludzie, przecież to się w
głowie nie mieści. Minister edukacji, z
wykształcenia prawnik, zajmie się reaktorami jądrowymi? Na to wychodzi. To
tak jakbyśmy zamiast Daniela Obajtka

zaczęli zarządzać Orlenem lub prowadzić obrady Sejmu w miejsce Elżbiety
Witek. Nie znamy się na tym, ni w ząb.
Nie wiemy, jak wy, ale my już gnamy
do apteki po płyn Lugola. Na wypadek
drugiego… Czarnkobylu. Równie
dobrym pomysłem byłoby obsadzenie
na tym stanowisku Pawła Kukiza. Choć
nie, jego nie. Mógłby pomylić guziki, a
wtedy reasumpcja głosowania zdałaby
się psu na budę. Nie byłyby potrzebne
ekspertyzy iluś tam prawników dumnie
pokazywane przez marszałek Sejmu.

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)
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Powiecie, boki można zrywać. Czyżby?
Jak powszechnie wiadomo, śmiech to
zdrowie, ale nigdy przy biegunce.
Skoro jesteśmy już przy ministrze
edukacji, a nauka za pasem, to nie wiemy, jak było z wami, ale nam pierwsze
dni nowego roku szkolnego zawsze
kojarzyły się z wyborem dyżurnego,
którego zadaniem było chodzenie do
sekretariatu po kredę i dbanie o to,
by gąbka była namoczona. To mniej
więcej tak odpowiedzialne zajęcie jak
bycie posłem. I dyżurnemu, i posłowi
wydaje się, że jest kimś ważnym. Ten
pierwszy ma choć minimalny, ale jednak, wpływ na funkcjonowanie życia
w klasie. Poseł robi, co mu każe partia.
A jak nie robi, to zostaje wyrzucony
albo co najwyżej może sam odejść.
Potem wraca skruszony. I tak w kółko.
Skecze Monty Pythona razem wzięte
nie oddadzą absurdu tej sytuacji. To
trochę jak z komedią romantyczną,
na którą idziecie do kina z żoną lub
narzeczoną. Nawet jeśli po 15 minutach utniecie sobie drzemkę, albo w
trakcie seansu pójdziecie po popcorn,
ale zdążycie na końcowe napisy, to i
tak będziecie wiedzieli, jak się skończył
film. Tak samo jest w polskiej polityce.
Dobra, powiedzmy sobie wprost.
Są też rzeczy, które nie mieszczą się w
żadnych normach. Krystyna Pawłowicz
mówiąca o bezczelnych zdrajcach i niemieckich szmatach to idealna kandydatka, którą minister Czarnek powinien
zaanonsować do jakiejś szkoły, gdzie
brakuje nauczycieli etyki. Młodzież
mogłaby bardzo dużo wynieść z jej
wykładów wygłaszanych w przerwach
podczas orzekania na ciepłej posadce
w Trybunale Konstytucyjnym. Jeśli mówimy o głupocie na full i całkowitym
zdziczeniu, to nie trzeba też daleko
szukać po drugiej stronie politycznej
mocy. Wystarczy przypomnieć ostatnią
wypowiedź dawnego opozycjonisty
Władysława Frasyniuka, który całkowicie odleciał nazywając watahą
psów i śmieciami żołnierzy, którzy nie
chcieli wpuścić do kraju grupy migrantów na polsko-białoruskiej granicy.
Tak się głośno zastanawiamy, czy
warto dziś być dobrym, odpowiedzialnym, sprawiedliwym, prawdomównym, rzetelnym, kompetentnym,
obowiązkowym? Przypomniało nam
się to, co napisał kiedyś John Updike.
„Ludzie ponoszą karę za bycie dobrym
i za bycie złym. Jeden facet w biurze
przez całe życie łykał witaminy, a
dwa tygodnie temu przewrócił się w
windzie i umarł. Otaczali go zdrowi
pijacy”. Brzmi znajomo?
Tomasz Piasecki
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Chcą remontu byłej siedziby strażaków
Gmina Wałbrzych czeka na oferty firm zainteresowanych wykonaniem generalnego remontu
budynku przy ul. Matejki 5 zwanego również Willą dra Issmera.

ma spowodować, że ta część Śródmieścia
się ożywi i zaludni. W ten sposób można
powiedzieć, że zakończy się kolejny etap
rewitalizacji i modernizacji dawnego Placu
na Rozdrożu, a obecnie placu Solidarności.
- Po modernizacji w budynku swoją
siedzibę znajdą dom pobytu dziennego

dla seniorów, świetlica środowiskowa dla
młodzieży oraz pomieszczenia biurowe.
Modernizacja obejmie również teren
przyległy do willi, gdzie wybudowane
zostanie boisko wielofunkcyjne oraz plac
zabaw dla małych dzieci – informuje
SCB
prezydent Roman Szełemej.

Do worka z nimi

turyści odpoczywający w Górach Sowich, leśnicy z nadleśnictw w Wałbrzychu, Bardzie
Śląskim, Świdnicy i Jugowie
oraz ekipa schroniska Zygmuntówka. Był też niezawodny
Paweł Siodłak z akcji Czysty
Wałbrzych i przewodnik z akcji
Polska Górom. Nie przepuścili żadnemu „śmieciorowi”.
Wszystko, co nie powinno
znajdować się na górskich
szlakach, trafiło do worków.
Teraz kilka słów o Górskiej
Odysei, bo nie wszyscy musieli
o niej usłyszeć, ale zadaniem
WieszCo jest, by to zmienić.
No więc jest to wyjątkowa
akcja edukacyjno-ekologiczna,
a konkretnie 700-kilometrowy
marsz przez Karpaty i Sudety.
Cel jest jeden – zwrócenie
uwagi na problem zaśmiecania
gór i lasów odpadami, szczególnie tymi z plastiku, które

są bardzo niebezpieczne dla
środowiska. Podczas jednego
weekendu co miesiąc wolontariusze z całej Polski maszerują
górskimi szlakami wzdłuż południowej granicy. I tak zaczęli w
Ustrzykach Górnych, a skończą
pod koniec tego roku w Świeradowie-Zdroju. Maszerują, a
przy okazji sprzątają górskie i
leśne trakty.
Akcji towarzyszy m.in. plenerowa wystawa fotografii,
a także cykl podcastów, oraz
internetowych seminariów.
Musicie wiedzieć, że przedsięwzięcie jest częścią kampanii
edukacyjnej #MniejPlastiku,
realizowanej przez bank Credit Agricole wraz ze spółką
leasingową EFL. Partnerami
akcji są także stowarzyszenie
Program Czysta Polska oraz
Lasy Państwowe.
Red

Gdy słyszymy słowo odyseja, od razu na
myśl przychodzi nam film fantastyczno-naukowy w reżyserii Stanleya Kubricka. W
przypadku akcji Górska Odyseja jej uczestnicy też mierzą się z bytami wytworzonymi
przez człowieka, a konkretnie plastikiem.
Do tego pozostawionymi na turystycznych
szlakach. Nie wiemy nawet, czy nie mają
gorzej niż bohaterowie filmu.

Bo jak się okazuje, śmieciarzy wśród turystów nie
brakuje. Ale od czego są wolontariusze i ekolodzy, którzy
robią wszystko, żeby było czyściej? Tak jak przed tygodniem
w weekend 20-21 sierpnia.
To wtedy odbył się 8 etap

Górskiej Odysei, a uczestniczy
pokonali trasę z Barda do
Przełęczy Jugowskiej.
Oczywiście odbyło się wielkie sprzątanie. - Zebraliśmy
kilkanaście worków śmieci
– mówi wrocławski ekolog i
podróżnik Dominik Dobrowol-

ski, który od stycznia przeszedł
i posprzątał ponad pół tysiąca
kilometrów szlaków w ramach
comiesięcznych etapów Górskiej Odysei. W akcji zawsze,
niezależnie od pogody, pomagają wolontariusze. Ostatnio
byli to okoliczni mieszkańcy,

Górska Odyseja to 700-kilometrowy marsz
przez Karpaty i Sudety
Od Ustrzyk Górnych

do Świeradowa-Zdroju

REKLAMA

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

» Górska Odyseja zawitała w nasze tereny

Fot. (red)

Mowa o kamienicy, w której jeszcze do
niedawna swoją siedzibę miała wałbrzyska Państwowa Straż Pożarna. Ten wielki
budynek ma, oprócz wartości historycznej, dla wielu wałbrzyszan znaczenie
sentymentalne, bo właśnie tutaj przez
lata mieściła się siedziba PSP. Ten remont

Prace w strzegomskim Forcie Gaj postępują, co cieszy miejscowych miłośników zabytków. Miejsce nabiera charakteru. Niestety wiadomo już, że
nie uda się dotrzymać pierwotnie zakładanego terminu zakończenia prac.

ścieżki parkowe, skarpowaniem
terenu i zakładaniem trawników
oraz porządkowaniem terenów
sąsiadujących bezpośrednio z
fortem. Zrekonstruowano po-

nadto ścianę laboratorium oraz
wykonywane są prace przy fontannie. Rozpoczęto również roboty związane z naprawą murów
po zewnętrznej stronie fortu. Na

bieżąco wykonywane są prace
pielęgnacyjne przy założonej
winnicy.
Koszt rewitalizacji I etapu wynosi blisko 4,5 mln zł. Ok. 2 mln zł
pochodzi z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. W związku
z wystąpieniem dodatkowych
robót termin zakończenia inwestycji (I etapu) został przesunięty
na 6 grudnia tego roku. No nic...
KaR
Przeżyjemy.

Autobus krąży
po regionie

przedłużona o kolejne wrześniowe niedziele). Osoby starsze i niepełnosprawne mogą od
godz. 8:00 do 12:00 dzwonić
pod nr tel. 512 282 422, aby
ustalić szczegóły dotyczące
transportu.
Jak przedstawia się sytuacja
szczepień przeciwko COVID-19
w samej Świdnicy ? Do niemalże
końca sierpnia zaszczepiło się
już 30109 osób, co daje 51,5
procent wszystkich mieszkańców. Przed wakacjami było to
20 tysięcy. Akcje promocyjne i
punkty mobilne spełniają więc
swoje zadanie, jak widać po
przytoczonych danych. Mało
to, czy dużo – pozostawiamy
waszej ocenie. Przy okazji my
również, podobnie jak prezydent miasta, nie zmuszamy, a
namawiamy i podpowiadamy,
jak ułatwić sobie i innym życie.
KaR

Blisko 1000 osób zaszczepionych zostało w
specjalnie przygotowanym autobusie, który
między innymi parkował w centrum Świdnicy w ostatnich tygodniach. Akcja miała
trwać tylko w wakacje, ale została przedłużona.
Akcja szczepień w autobusie zaparkowanym w
centrum miasta to efekt inicjatywy urzędu miejskiego i
Centrum Usług Medycznych
Eskulap. W Punkcie Szczepień
Mobilnych można zaszczepić się, bez wcześniejszej
rejestracji, jednodawkową
szczepionką firmy Johnson
& Johnson. Wystarczy mieć
skończone 18 lat i mieć przy
sobie dokument tożsamości –
może to być dowód osobisty
lub paszport. Z tej formy skorzystało w sierpniu już blisko
1000 osób.

Autobus profesjonalnie
wyposażono pod względem
wymogów sanitarnych, jak
i bezpieczeństwa personelu
szczepiącego i osób przyjmujących wakcynę. - Nie zmuszamy. Namawiamy. Ułatwiamy.
Bez rejestracji. Johnson &
Johnson. Kolejka przesuwa
się bardzo szybko – informuje
prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
Harmonogram na najbliższy
okres prezentuje się następująco: 5, 12, 19 i 26 września (niedziele) 9:00-14:00
Świdnica, Rynek. Autobus

zaparkuje również w innych
miastach i wsiach: 4 września
(sobota) 9:00-14:00 – Żarów
(przed urzędem miejskim, ul.
Zamkowa 2), 11 września (sobota) 13:00-18:00 – Łażany.
18 września (sobota) 13:0019:00 – Bolesławice (boisko),
19 września (niedziela) 14:3019:00 – Boleścin (boisko).
Dodatkowo 5 września
strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej ze Świdnicy pomogą mieszkańcom, którzy
mają problem z dojazdem do
punktu szczepień w Rynku (w
razie potrzeby akcja zostanie

REKLAMA

Fot. użyczone (UM Świdnica)

» W autobusie zaszczepimy się
szybko, sprawnie i bezpiecznie

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Fort Gaj coraz bliżej
W ostatnich tygodniach wykonano instalacje elektryczne pod
oświetlenie całego terenu parku.
Trwają również prace związane z
wykonywaniem podbudowy pod
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Na miarę XXI wieku
Po kilkunastu miesiącach prowadzonych prac
remontowych, świetlica w Pszennie została
ponownie oddana do użytku.

- Z pewnością jest to obiekt
na miarę XXI wieku, w którym
będziemy realizować różnorodne
formy działalności dedykowane
dzieciom, młodzieży, uczniom,
seniorom, czy zespołom folklory-

stycznym i śpiewaczym. Namiastkę pierwszych efektów funkcjonowania świetlicy w Pszennie
możemy zobaczyć na pracach
dzieci wykonanych podczas wakacyjnych spotkań w tym obiekcie

– podkreślała podczas otwarcia
obiektu wójt gminy, Teresa Mazurek.
Prace obejmowały wykonanie
wentylacji mechanicznej, przebudowę zaplecza kuchennego i
sanitarnego, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej
wraz z tablicami rozdzielczymi,
wymianę posadzek, remont tynków wewnętrznych, wykonanie

Fot. KaR

» Strażacy-ochotnicy z całego regionu dostali pieniądze na sprzęt i specjalistyczne ubrania

Nasi strażacy
dofinansowani
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sufitów podwieszanych, remont
sanitariatów, malowanie ścian i
sufitów.
Całkowita wartość projektu
to nieco ponad milion złotych.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 to
ponad 500 tys. zł.
KaR

Fot. użyczone (UG Świdnica)
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Imbramowice – 4693,60 zł,
OSP Jaroszów – 4280 zł, OSP
Jaworzyna Śl. – 18300 zł,
OSP Kalno – 4300 zł, OSP
Marcinowice – 5129,10 zł,
OSP Mokrzeszów – 3928 zł,
OSP Mrowiny: 4502 zł, OSP
Nowice: 17070 zł, OSP Panków: 3950 zł, OSP Pasieczna:
13710 zł, OSP Pastuchów
– 17070 zł, OSP Piotrowice Świdnickie – 13710 zł,
OSP Pożarzysko – 4026,40
zł, OSP Rogoźnica – 2426,40
zł, OSP Roztoka – 5000 zł,
OSP Stanowice – 3516 zł,
OSP Śmiałowice – 8000 zł,
OSP w Świdnicy – 5639,80
zł, OSP Tomkowice – 2338,80
zł, OSP Wierzbna – 4800 zł,
OSP Witków – 2184 zł, OSP
Witoszów Dolny – 3416,80 zł,
OSP Zebrzydów – 5157,40 zł,
OSP Żarów – 4000 zł.
KaR

Odpowiedź to kilkadziesiąt. Od malutkiego Kalna
po Marcinowice i Świdnicę.
Strażacy z naszego regionu
doskonale już wiedzą, na
co przeznaczą pieniądze z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski były
dyskutowane i doskonale
przemyślane. Strażacy z regionu wnioskowali m.in. o
środki na zakup: agregatów,
pilarek, motopomp, detektorów do pomiaru stężeń tlenu
i dwutlenku węgla, a także
specjalistycznych ubrań. To
sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i

usuwania skutków zagrożeń.
Największe dofinansowanie w powiecie świdnickim
przypadnie OSP Dobromierz,
będzie to aż 20 tys. zł. Najmniejsze środki trafią zaś do
OSP Witków (2184 zł).
- To w ostatnich latach kolejne już wsparcie dla strażaków
ochotników z naszego województwa. Dobrze wyposażeni
ratownicy mogą bezpiecznie
wykonywać swoje zadania, a
to z kolei wpływa na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców.
Mogliśmy się o tym przekonać
w ostatnim czasie, gdy ochotnicy walczyli ze skutkami burz
w naszym regionie – mówi

Łukasz Kasztelowicz, prezes
zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.
Dotacje w wysokości ponad
1,6 mln zł pozwolą na dofinansowanie 217 jednostek
OSP w całym kraju. Pełna lista
jednostek z dofinansowaniami
w naszym powiecie świdnickim wygląda zaś następująco.
Pieniądze z „Ogólnopolskiego
programu finansowania służb
ratowniczych” otrzymają: OSP
Burkatów – 3553,60 zł, OSP
Dobromierz – 20000 zł, OSP
Bystrzyca Górna – 3923,20
zł, OSP Bolesławice – 13710
zł, OSP Gogołów – 3985 zł,
OSP Granica – 4602 zł, OSP

REKLAMA

Będą nowe agregaty i motopompy. Zarząd
WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał dotacje
dla 217 dolnośląskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Które OSP z powiatu
świdnickiego otrzymają dofinansowanie?
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Koniecznie dajcie im szansę
Zapytacie komu konkretnie? Jasne, że dzieciom, u których w rodzinnych domach często
goszczą alkohol, narkotyki i przemoc. Stwórzcie im nową, bezpieczną przystań w rodzinie
zastępczej. O tym, jak to zrobić, rozmawiamy z Magdaleną Stefańską, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
rozwój i normalne życie, bez
bólu, cierpienia czy krzywdy.
Kiedy dzieci najczęściej
trafiają do nowych rodzin?
- W sytuacjach interwencyjnych.
Czyli?
- Na przykład wtedy, kiedy
rodzice są pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
To dla nich zawsze jest
wybawieniem?
- Nie raz i nie dwa przekonaliśmy się o tym, że tak. Niedawno nastolatka sama zdecydowała, że nie chce wracać
do domu, bo tam jest jej źle, a
kilkuletni chłopiec tuląc się do
swojej mamy zastępczej powiedział, że nigdy nikt go tak
nie kochał i chce u niej zostać.
Dla nich jest to często szansa
na nowe, lepsze życie. Dzieci w rodzinach zastępczych
lub w rodzinnych domach
dziecka poznają często takie
uczucia, których wcześniej
nie doświadczały, jak troskę,
opiekuńczość, zrozumienie,
przyjaźń, zaufanie czy miłość.
To wszystko ładnie brzmi,
ale zdarza się chyba, że
dzieci oraz ich nowi opiekunowie

Fot. użyczone (Archiwum MOPS Wałbrzych)

Czym jest piecza zastępcza?
- Od razu tak konkretnie?
Żeby czytelnik mógł się
oswoić z tym nie do końca
jasnym zwrotem, bo musimy go chyba używać?
- Musimy, a obliguje nas
do tego ustawa. No więc
piecza zastępcza jest tymczasową formą opieki nad
dzieckiem. Kiedy nie może
być ono wychowywane w
domu rodzinnym, ważne jest,
aby stworzyć mu bezpieczną
przystań, gdzie będzie czuło
się kochane, zadbane i doceniane. Takie miejsca tworzą
właśnie rodziny zastępcze
oraz rodzinne domy dziecka.
To forma pomocy dzieciom
i rodzinom w kryzysie.
Celowo zacząłem od takiego pytania, bo przygotowując się do rozmowy,
odniosłem wrażenie, że w
przestrzeni publicznej jest
to trochę temat tabu, być
może wynikający z niezrozumienia?
- Tak, często spotykamy
się z niezrozumieniem. Mało
się mówi o rodzicielstwie
zastępczym, o wsparciu
tymczasowym dla rodzin, o
przepełnionych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
Czy piecza zastępcza jest
zawsze ostatecznością dla
dziecka?
- Nie traktujemy tego jak
ostateczności. Piecza zastępcza
jest szansą dla dzieci, których
rodzice z różnych powodów
nie mogą sprawować nad nimi
opieki. Choćby ze względu na
obecne w domach: alkohol,
narkotyki, czy przemoc. Nowy
dom, nowa rodzina zastępuje
im to, czego nie miały bądź
czego im brakowało.
W „zastępczym” środowisku chodzi głównie o
zaspokojenie potrzeb emocjonalnych podopiecznego?
- To przede wszystkim dbałość o prawidłowy rozwój
emocjonalny dziecka, ale nie
tylko. Rodzice zastępczy zapewniają swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa
i stabilizacji, obdarzają ich
zaufaniem, troską i ogromnym
wsparciem. W rodzinie zastępczej dziecko ma szansę na

nie znajdują nici porozumienia?
- Bywa tak, ale na szczęście
takie sytuacje nie zdarzają się
zbyt często. Zawsze przedstawiamy rodzinie zastępczej charakterystykę danego
dziecka, opowiadamy o jego
przeżyciach, obawach. Przy
wyborze kandydata na rodzinę zastępczą bierzemy pod
uwagę wiele czynników, m.in.
to, czy w domu mieszkają już
dzieci, wiek domowników,
tryb życia. W takim procesie ważną rolę pełni również
nasz psycholog, który poznaje
każdego kandydata, zna jego
predyspozycje, doświadczenie,
mocne strony, lecz także obawy i niepewności. Tak zaplanowany i przemyślany sposób
wyboru rodziny dla konkretnego dziecka zmniejsza ryzyko i
niepokój. Wybór dziecka
nigdy nie zostaje
narzucony rodzinie, to ona
ostatecznie
decyduje,
czy jest
w stanie

zaopiekować się nowym podopiecznym.
Jedną z form pieczy zastępczej jest ta instytucjonalna, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze. Czy
w tej chwili przebywają
w nich najmłodsi, których
według przepisów nie powinno tam być?
- Tak. W placówkach nie
powinny przebywać dzieci
poniżej 10 roku życia. Niestety
obecnie jest ich tam aż 22.
Dlatego w pierwszej kolejności właśnie dla tych maluchów
szukamy rodzin zastępczych.
A ilu obecnie młodych
wałbrzyszan czeka, żeby
trafić do rodziny zastępczej?
- Łącznie w placówkach
na terenie naszego miasta
przebywa niemal 130 dzieci
i młodzieży.
Intuicyjnie wyczuwam,
że to dużo?
- To bardzo
dużo. I sytuacja niestety
nie ulega
zmianie
od dłuższego
czasu.
Niemal
każdego
tygodnia
jakieś
dziecko
po-

trzebuje pomocy, często znajdujemy osobę spokrewnioną,
która może się nim zaopiekować. Kiedy to się nie udaje,
dzieci trafiają do placówki lub,
jeśli mamy więcej szczęścia,
do rodziny zastępczej albo
rodzinnego domu dziecka.
Czy to oznacza, że ludzie
niezbyt chętnie stają się
rodzinami zastępczymi?
- Ludzie obawiają się kontaktów z rodzicami biologicznymi. Dlatego zawsze
podkreślamy, że to MOPS pośredniczy w takich kontaktach,
wspierając rodzinę zastępczą
oraz wychowanków.
Poza tym w środowisku
panują pewne stereotypy, że
tylko małżeństwa mogą być
rodziną zastępczą, że trzeba
mieć własne dzieci, że trzeba mieć mniej niż 40 lat, że
trzeba mieć duże mieszkanie.
Dlatego głośno powtarzamy „nie”. Rodziną zastępczą
może zostać każdy.
Stereotypy są aż tak silne?
- Walczymy z nimi i zaczynamy głośno o nich mówić.
Stworzyliśmy nawet film promocyjny „Dołącz do nas – zostać rodziną zastępczą”, żeby
zachęcić w ten sposób ludzi
do pomagania potrzebującym
dzieciom.
Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje też wynagrodzenie. Pieniądze
stanowią istotną zachętę?
- Na pewno, ale wynagrodzenie otrzymuje zarówno
rodzina zastępcza zawodowa, jak i osoba prowadząca
rodzinny dom dziecka. To z
pewnością duża zachęta,
z której w Wałbrzychu
skorzystały dotąd 24
małżeństwa oraz osoby
samotne.
Na jakie konkretnie wsparcie mogą
liczyć te rodziny?
- Każdej rodzinie
zastępczej przysługuje wsparcie
finansowe na

» - Dla 22 maluchów pilnie poszukujemy rodzin zastępczych – mówi Magdalena Stefańska, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

utrzymanie dziecka. Opiekunowi należy się także zasiłek
macierzyński dla dziecka do 7
roku życia. Rodziny zastępcze
zawodowe i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka
otrzymują wynagrodzenie.
Dodatkowo jest możliwość
zatrudnienia osoby do pomocy w codziennych obowiązkach. Każda rodzina ma
dedykowanego koordynatora,
objęta jest także wsparciem
psychologa i pedagoga.
No dobrze, chciałbym
zostać rodziną zastępczą.
Jakie powinienem spełniać wymagania? Co muszę
zrobić? Od czego zacząć
starania?
- Pierwszy krok to oczywiście kontakt z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Działem Pieczy Zastępczej. Każdy, kto jest chętny
do tego, aby zostać rodziną
zastępczą, otrzyma listę dokumentów, które należy u nas
złożyć. Następnie psycholog
naszego ośrodka spotyka się
z kandydatem i kwalifikuje
go do szkolenia na rodzinę
zastępczą. Takie szkolenie
to zaledwie kilka spotkań
weekendowych. Kandydatów
zapraszamy także do rodzin
zastępczych, które opowiedzą,
jak to wygląda „od kuchni”.
Założenie jest takie, że
piecza zastępcza jest rozwiązaniem tymczasowym,
a dzieci powinny wracać do
rodzinnego domu. Jak często wracają do naturalnych
rodziców?
- Wracają, ale nie zdarza się
to zbyt często. Dla rodziców,
którzy nie chcą się leczyć i którzy nie funkcjonują właściwie,
jest to bardzo wygodna forma
wychowywania ich dzieci.
A jak jest z samymi rodzicami, którzy stracili czasowo potomka. Wychodzą
na prostą?
- Jako ośrodek zapewniamy kompleksową pomoc dla
takich rodziców, jednak nie
zawsze chcą oni z niej korzystać. W takiej sytuacji robimy
wszystko, aby to dziecku zapewnić bezpieczeństwo, stabilizację, warunki do rozwoju
i szczęśliwego życia.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

FaktY / promoCJa

Wreszcie skończona

się spodziewać, że jej przebudowa będzie trudna. - Z ulicy,
która powstała 60 lat temu,
nie zostało już praktycznie
nic. Mamy teraz nowoczesny
odcinek, którego przebudowa
zamknęła się w kwocie 8 milionów złotych – mówi Roman
Szełemej.
Kompleksowy remont drogi
objął jednak nie tylko samą nawierzchnię jezdną. Nasadzono

Mieszkańcy ulicy Dunikowskiego długo czekali na zakończenie remontu, który dzielony
na kilka etapów, wystawiał ich cierpliwość
na wielką próbę.

Prezydent Roman Szełemej
zaznacza jednak, że był to
remont, na który mieszkańcy
czekali od 30 lat. Sama droga,

którą wybudowano w latach
60. ubiegłego wieku, nie spełniała już nowoczesnych standardów, przez co można było
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wiele drzew, krzewów. Całkowicie przebudowano instalacje
podziemne. Miejsca parkingowe zostały odpowiednio
wyprofilowane. Zamontowano
również barierki blokujące
wjazd na chodniki. Całkowity
koszt inwestycji zamknął się w
kwocie 8 mln zł zł. Połowa tej
sumy była wkładem własnym
miasta.

Fot. (red)
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Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

» Filia nr1 1 Biblioteki pod Atlantami na Nowym Mieście już otwarta

Wystartowali jak w Formule 1
Chlebem i solą witają swoich dostojnych gości pracownicy nowej siedziby
Filii nr 1 Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu. Szpaler drzewek wydaje
się kłaniać w powitalnym geście… Tak mógłby wyglądać fragment scenariusza autorstwa niezapomnianego Stanisława Barei, ale wróćmy do naszej rzeczywistości.

Przygotowaniem wydarzenia zajęli się doświadczeni
w otwieraniu nowych filii
pracownicy, więc wszystko
odbyło się jak należy. Zresztą wcześniej otwierano filie
nowoczesne siedziby na Podzamczu, Piaskowej Górze i Sobięcinie i nigdzie nie zdarzyło
się nic nieoczekiwanego. Na
Nowym Mieście też wszystko
przebiegło zgodnie z planem.
Do niedawna biblioteki w tej
wałbrzyskiej dzielnicy funkcjonowały w dwóch lokalach. W
jednym znajdowały się zbiory
dla dorosłych, w drugim dla
dzieci. Nie skłamiemy, jeśli
napiszemy, że zbiory całkowicie wypełniały przestrzeń. Tak
małe były to pomieszczenia.
Wyzwaniem było zorganizowanie zajęć lub spotkania.
W zeszłym roku pojawiło się

światełko w tunelu, choć nie
włączono wręcz jupiterów
stadionowych, bo nie dość,
że znalazł się odpowiednio
duży lokal na nową siedzibę,
to jeszcze znalazły się środki
na remont i wyposażenie. Nie
były one małe, bo wynosiły
prawie 1,2 mln zł, z czego
ciut ponad milion udało się
pozyskać z UE w ramach RPO
Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020, działania
4.3 Dziedzictwo kulturowe,
Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo
kulturowe – ZIT AW (schemat B) w ramach projektu
„Adaptacja lokalu użytkowego
przy ul. Piłsudskiego 51-53 na
potrzeby funkcjonowania Filii
nr 1 z oddziałem dziecięcym
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod
Atlantami” w Wałbrzychu.

» Książki można wypożyczać w
nowoczesnych i przestronnych wnętrzach

Uff… Nic nie poradzimy. Musieliśmy zawrzeć cały ten opis.
Taki wymóg. Modernizację lokalu przeprowadzono szybciej
niż za czasów, gdy budowano
blok przy ul. Nowoprojektowanej 7 (przemianowanej

później na Alternatywy 4) i w
ostatni poniedziałek odbyło
się uroczyste otwarcie nowej
siedziby Filii nr 1 z oddziałem
dziecięcym na Nowym Mieście.
Dla stęsknionych dobrej
lektury czytelników bibliote-

ka otworzyła swoje podwoje
w samo południe. Pierwszy
czytelnik, który pojawił się
w nowej filii, otrzymał pakiet bibliotecznych gadżetów
i oczywiście, zestaw książek.
A co dostali kolejni? Możliwość korzystania z bogatego
księgozbioru (także multimedialnego) w nowoczesnych
warunkach oraz doskonale
wyposażone miejsce, w którym organizowane będą spotkania edukacyjne, kulturalne
i środowiskowe. I odbyły się
one już w pierwszym dniu
działalności! Najpierw najmłodsi i ich rodzice spotkali
się w oddziale dla dzieci i młodzieży na zajęciach „Zabawy i
książeczki z nowej Jedyneczki”.
Było wesoło i sympatycznie i
jesteśmy pewni, że tak będzie
już zawsze. Drugim punktem

programu była gra mobilna
„NoweMiastoGo”. Śmiałkowie
z telefonami w dłoniach ruszyli
w drogę po najciekawszych
miejscach dzielnicy, a towarzyszył im, oczywiście wirtualnie,
projektant Nowego Miasta,
urbanista i architekt, Joseph
Stübben. Gra dostępna jest
nadal. Wystarczy, że zeskanujecie kod znajdujący się w
bibliotece. Na zakończenie
pierwszego dnia działalności z
miłośnikami swojej twórczości
spotkał się wrocławski pisarz
Mieczysław Gorzka.
Patrząc na dzień otwarcia
trzeba przyznać, że poprzeczka została zawieszona bardzo
wysoko. Bibliotekarze z Nowego Miasta nie zamierzają
jednak obniżać pułapu i już
dziś zapraszają nie tylko po
książki i filmy, które można
wypożyczać w nowoczesnych
oraz przestronnych wnętrzach,
ale i do skorzystania z bogatej oferty zajęć. A co wśród
nich? Dla najmłodszych Klub
Czytających Rodzin, Bajkowe
Poranki i zajęcia literacko-muzyczne Wszystko Gra, dla
nieco starszych Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki,
Planszówkowe Czwartki i
biblioteczny wolontariat, a dla
dorosłych Popołudnia z książką, zajęcia literacko-muzyczne
Muzyczna Jedynka i spotkania
regionalne Historia Nowego
Miasta. Dużo? Ale to i tak nie
wszystko, bo w Filii nr 1 realizowany jest projekt „Nowe
Miasto – Nowa Biblioteka”
dofinansowany ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury. W jego ramach zaplanowanych jest wiele innych
działań, o których informacje
znajdziecie na stronie www.
atlanty.pl i w bibliotecznych
mediach społecznościowych.
Nie ma co, trzeba przyznać,
że nowa siedziba Filii nr 1 na
Nowym Mieście ruszyła z pole
position niczym Lewis Hamilton w Formule 1. Wszak skrót
F1 do czegoś zobowiązuje.
Red

Co W gmINaCH pISZCZY

WIESZ CO | NR 35/31.8.2021 r.

11

MIEROSZÓW

niem przyłączy do nieruchomości oraz
kanalizacja deszczowa.
- Ogromne podziękowania za wsparcie
dla Michała Dworczyka, jak i wykonawcy
W Mieroszowie oddano do użytku wyremontowaną ulicę inwestycji oraz inspektorów nadzoru.
Leśną. Na ten remont mieszkańcy czekali kilkadziesiąt Wielkie podziękowania dla referatu
rozwoju urzędu miejskiego, kierownika
lat.
Tomasza Szulakowskiego i Mariki OstrowWartość zadania to ponad 2,6 mln zł. miczną na długości ok. 750 m, powstały skiej. Przed nami jeszcze dokończenie
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu nowe chodniki, oświetlenie uliczne w odcinka od skrzyżowania z ul. PowstańRozwoju Dróg to z kolei prawie 1,2 mln technologii LED, sieć wodociągowa i ców do mostu – informuje burmistrz
SCB
zł. Wykonano nową nawierzchnię bitu- kanalizacja sanitarna z wyprowadze- Mieroszowa Andrzej Lipiński.

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

Ulica Leśna przejezdna

Legenda o Białej Damie

Fot. użyczone (UG Walim)

» Tej książki nie można
kupić, można ją tylko
dostać w prezencie

WALIM

Legendy wszystko
skrzętnie opowiedzą

Książę Bolko II Mały, człowiek wzrostem niegrzeszący,
grzeszący za to niestałością w uczuciach, nie należał do grona
najwierniejszych mężów księstwa świdnicko-jaworskiego. Żona
jego, księżna Agnes, doskonale zdawała sobie sprawę z celu jego
częstych wizyt w ukrytym na wzgórzu zamku Grodno.
Świdnicki suweren uwił sobie tam przytulne gniazdko, zaś
wewnątrz „złotej klatki” zamknął śliczną Elzę – słynącą z urody świdnicką mieszczkę, żonę bogatego kupca. Agnes, znacznie
mniej urodziwa i chorobliwie zazdrosna, cierpliwie czekała na
chwilę, kiedy jej małżonek wyruszy na wyprawę wojenną, by
sama mogła odwiedzić mury górskiej twierdzy. Gdy obie kobiety
stanęły ze sobą twarzą w twarz na zamkowym dziedzińcu,
księżna wyszeptała w ucho konkurentki kilka tajemniczych
zdań, po czym Elza ze łzami w oczach wybiegła z dziedzińca i
zaszyła się w swoich komnatach. Wraz z nadejściem wieczora,
Agnes ogłosiła na zamku ucztę i wydała rozkaz wartownikom,
aby na tę jedną noc odpuścili swoje obowiązki i zjawili się na
przyjęciu w sali rycerskiej. Rano, gdy upojona winem załoga
wciąż spała, księżna wybrała się na szczyt wieży, by spojrzeć
w głąb lasu, ku podstawie murów, i ujrzeć… to, na co liczyła.
Rozpostarta na skałach ludzka sylwetka odziana w suknię
spoczywała w bezruchu.
Agnes uśmiechnęła się kącikiem ust, po czym nakazała
swemu wiernemu dworzaninowi usunięcie śladów zajścia, nim
wartownicy wyleczą poranny ból głowy.
Wszystkim wokół wmówiono, że Elza Haberkorn uciekła z
Zamku. Wielu poczęło powątpiewać w prawdomówność księżnej, gdy po upływie równego roku od zniknięcia Elzy świetlista
postać kobiety ducha zmaterializowała się na szczycie wieży, po
czym oddała skok w przepaść i… rozpłynęła się w powietrzu.
Pomimo upływu przeszło 600 lat, do dziś nic się nie zmieniło.
Biała Dama, bo tak ją nazwano, w każdą rocznicę tragicznego
wydarzenia pojawia się na zamku, aby z wieży pofrunąć w
otchłań.

REKLAMA

Nie uwierzymy, jeśli powiecie, że nie lubicie legend, mitów i podań.
Można ich słuchać albo czytać z przymrużeniem oka lub brać wszystko
za pewnik – wedle uznania – ale jak tu nie fascynować się opowieściami sprzed wieków. W których tajemnice, duchy i skarby przeplatają
się tworząc fascynującą mozaikę. Taką, jak ta w Zamku Grodno.
Współcześni, odpowiadający za warownię, wpadli na
genialny w swej prostocie
pomysł.
Grzebiąc w starych księgach i przepastnych kufrach,
słuchając licznych przewodników, zaglądając w najciemniejsze zakamarki zamku,
nasłuchując nocą tu i ówdzie,
wertując stare zapiski w piwnicach dotarli do ciekawych
opowiastek, często niedokończonych historii, które
okazały się nierozwiązanymi

tajemnicami. Chyba już brzmi
intrygująco. Tak oto powstały
legendy Zamku Grodno.
Będą publikowane w odcinkach. Szukajcie ich na facebookowym profilu Krainy
Sowiogórskich Tajemnic. Radzimy często tam zaglądać, bo
niektóre podania mogą was
ominąć. Musimy jeszcze wspomnieć, że legendy wydano
w formie książki, ale uwaga,
nigdzie jej nie kupicie i to jest…
najlepsze. Możecie ją jedynie
otrzymać w prezencie. Nic jed-

nak za darmo. Jeśli odwiedzicie
Grodno i zwiedzicie warownię
z przewodnikiem, lepiej go
uważnie słuchajcie. Podczas
oprowadzania zada wam kilka
pytań związanych z legendami.

Jeśli odpowiecie poprawnie,
książeczka będzie wasza. W
przeciwnym wypadku… lepiej nie będziemy kończyli, bo
powstanie kolejna legenda.
Red
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Zazdrościmy takiej pomysłowości

JEDLINA-ZDRÓJ

Kapelusz z Borową na głowie
Nie będziemy tutaj piać z zachwytu, jaka to była świetna inicjatywa, doskonały pomysł i używać tym podobnych ociekających lukrem sformułowań. Napiszemy wprost, kto bawił się na
I Miejskim Pikniku Letnim w Jedlinie, ten wie, że było przednio. Nie trzeba niczego więcej
dodawać.
Nam tylko pozostaje pogratulować organizatorom
pomysłowości i kreatyw-

ności w robieniu… kapeluszy. To właśnie ten element
garderoby, być może przez

niektórych niesłusznie zapomniany, odgrywał główną
rolę.

Pracownicy jednostek
gminnych w Jedlinie-Zdroju
skrzyknęli się, do organizacji

zaprosili też ludzi z Fundacji
Merkury i wyszła z tego całkiem zgrabna wybuchowa

mieszanka, podlana dobrym
humorem. A wszystko działo
się na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Active.
Miejski piknik, dodajmy letni,
bo odbywał się 20 sierpnia,
gdy jeszcze można było mówić o lecie (teraz lepiej nie
wyglądać przez okno) stał się
integracją lokalną zarówno
dla juniorów, jak i seniorów.
Dla dobrego humoru nie ma
granicy wieku. A, że pogoda
sprzyjała konkursom i zabawom przygotowanym przez
Centrum Usług Socjalnych, to
było wyjątkowo wesoło.
Co tam zabawy, najważniejszy był konkurs na najpiękniejszy letni kapelusz.
Pomysłowość mieszkańców
nie miała granic, a ich kreatywność mogliśmy oglądać
w trakcie parady, jakby to powiedział klasyk, w pięknych
okolicznościach przyrody. Choć
burmistrz Jedliny Leszek Orpel
głównie oceniał i nagradzał,
to jednak, hm, jakby to ładnie
ująć, został przyodziany w bezsprzecznie naszym zdaniem,
najbardziej pomysłowe nakrycie głowy. Otrzymał kapelusz
zwany ,,jedliniakiem”, mający
odzwierciedlać konstrukcję
znanej i licznie odwiedzanej
wieży widokowej na Borowej.
Istny majstersztyk. Na koniec,
jak to na pikniku, nie zabrakło
tańców przy utworach popularnego wykonawcy muzyki disco polo Bartosza Jagielskiego.
Red

ŚWIEBODZICE

Rysy tylko dla niego
Tacy jak choćby „nasza” Daria
Janczak. Piszemy „nasza”, bo to
szalona fanka WieszCo, która
włoży głowę tam, gdzie inni boją
się wstawić nogę. Na co dzień
policjantka, gdy tylko usłyszała o
zbiórce pieniędzy dla chorego Adriana, postanowiła natychmiast
działać. Poszła do K atar zyny
Woźniak, dyrektorki Miejskiego
Domu Kultury w Świebodzicach,
wzięła puszkę i wraz z dwoma
koleżankami Afrodytą Nowak i
Niną Stańko, sołtyską Cieszowa w gm. Stare Bogaczowice,
przeszła się po swojej miejscowości. Dziewczyny zebrały pie-

niądze dla ciężko chorego 7-latka. Ręce same składają się do
oklasków.
Po pr zeczytaniu artykułu w
WieszCo, Daria nie opadła bezczynnie na krzesło, nie schowała
twarzy w dłoniach, nie wznosiła
oczu do nieba, tylko pokazała,
że jak się chce, to można zrobić coś pożytecznego dla obcej
osoby. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Dodatkowo
wdrapała się na Rysy. Tak, te w
Tatrach. Specjalnie ze względu
na zbiórkę dla Adriana. Żeby ze
szczytu podziękować za festyn
i zbiórkę pieniędzy. Konkretnie

Mateuszowi Brzuchaczowi ze
Świebodzic, Maciejowi Więckowi,
burmistrzowi miasta Pawłowi
Ozdze i jego zastępcy Tobiaszowi Wysoczańskiemu. Na Rysach
nagrała film, na którym trzyma
flagę Świebodzic i pozdrawia
wspomniane osoby. Nagranie
trafiło do internetu.
Jest jeszcze coś. Daria Janczak
paraduje na wierzchołku góry z
naszą gazetą, w której pisaliśmy
o zbiórce dla Adriana. Dobra,
będzie trochę prywaty. Strasznie zrobiło nam się miło z tego
powodu.
Red

» Daria Janczak weszła na Rysy dla
7-letniego Adriana i z naszą gazetą

Fot. użyczone (Archiwum Darii Janczak)

Pamiętacie historię 7-letniego Adriana Nowackiego? Chłopca
ze Świebodzic potrzebującego przeprogramowania krwi, żeby
żyć? Głupie pytanie, na pewno kojarzycie. Miesiąc temu pisaliśmy, że potrzeba zebrać ponad 1,3 mln zł. Niedawno „pękł”
milion, a my pokazujemy jak szalone pomysły mają ludzie, by
wesprzeć akcję.

Doczekali się nowego wozu
Słoneczna aura dopisała oficjalnemu powitaniu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Grzędy.

Samochód marki Kamaz udało się kupić dzięki
rządowemu programowi oraz dofinansowaniu i
współpracy kilku instytucji. Wartość pojazdu wyniosła 830 tys. zł. Jednostka otrzymała dofinansowanie
na zakup wozu z kilku źródeł – z Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 240 tys. zł, dotacja
budżetowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji – 270 tys. zł, środki finansowe przeka-

zane przez zakłady ubezpieczeń – 50 tys. zł, dotacja
ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – 40 tys.
zł, środki gminy Czarny Bór – 230 tys. zł.
- Doposażenie jednostki OSP przełoży się nie
tylko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
gminy Czarny Bór, ale także całego powiatu
wałbrzyskiego. Zaopatrzenie jednostki OSP w
Grzędach w nowy wóz strażacki ze względu na
uwarunkowania geograficzne pozwoli również na
zapewnienie bezpieczeństwa sąsiadom z Boguszowa-Gorc i Mieroszowa – mówi wójt Czarnego
SCB
Boru Adam Górecki.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój/Waldemar Łomża)

» Urządzenia siłowni zewnętrznej na Słonecznej Polanie czekają na was

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Na zdrowie na polanie

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tytułu nic niemądrego nie przeszło wam przez
myśl. No raczej. Słoneczna Polana to naturalne miejsce do wypoczynku i rekreacji
w Szczawnie, co już nieraz udowodniliśmy. Tym razem proponujemy wam zupełnie
nową propozycję.
to wydarzenie o charakterze – no
wiadomo jakim, na co wskazuje
sama nazwa – profilaktycznym,

sportowym i dietetycznym. I jeszcze
pewnie by się kilka przymiotników
znalazło.

GŁUSZYCA

Ekstremalnie można
również na rowerze

Już w najbliższą sobotę (4 września)
od 14:00 do 18:00 będzie można w
malowniczym klimacie i na świeżym

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

CZARNY BÓR

Z którą przychodzi Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju. Dzień zdrowia, bo o nim mowa,
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powietrzu porozmawiać z osteopatą,
dietetykiem, nauczyć się prawidłowego korzystania z siłowni zewnętrznych, których w Szczawnie jest przecież kilka, a jedną z większych jest ta
na Słonecznej Polanie. Będzie można
wziąć udział w rozmaitych konkurencjach i zabawach. – Dzień zdrowia
to odpowiedź na zapotrzebowanie,
jakie obserwujemy w naszym mieście,
w uzdrowisku, ale i wśród naszych
znajomych. Dbanie o własną kondycję
fizyczno-psychiczną, czyli o zdrowie
właśnie nie zawsze musi mieć od
razu podłoża chorobowego. Czasami
wystarczy jakiś bodziec, pretekst.
Mamy nadzieję, że 4 września damy
ich wszystkim zainteresowanym
niemało – mówi Karolina Tomza z
MOSiR-u Szczawno-Zdrój.
Tego dnia nie zabraknie prezentacji
właściwości szczawieńskich wód
leczniczych, zresztą będziecie mogli
wody skosztować i kupić. O co zadba
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
Chętni potrenują z profesjonalistami
z Well Fitness z Piaskowej Góry, inni
przetestują sprzęt Decathlonu. Przypomnicie sobie lub nauczycie się, jak
udzielać pierwszej pomocy razem z
Windhunter Academy. Zakochani w
futbolu będą mogli zagrać w mini
meczach piłki nożnej zorganizowanych przez ekipę MKS Szczawno-Zdrój. Chyba wystarczy tych zachęt.
W tę sobotę, popołudniem widzimy
Red
się na Słonecznej Polanie.

» Tygryski lubią takie imprezy najbardziej

Na trasach Strefy MTB
Głuszyca zaroi się od najwytrwalszych kolarzy górskich. Czeka na was jedna z
trzech przygotowanych tras
i przewyższenia sięgające
nawet do 4000 m! To świetny sprawdzian umiejętności

technicznych, wytrzymałości
i kondycji fizycznej.
Trasa przebiegająca przez
malownicze tereny Sudetów
Środkowych zapewni to,
czego szukają wszyscy spragnieni ekstremalnych wrażeń
podczas jazdy na rowerze

górskim. Będą to kilometry
pełne podjazdów, stromych
zjazdów, wymagające odcinki
techniczne, wąskie single. W
skrócie – MTB w najlepszej
postaci. W tym roku organizatorzy przygotowali trzy
warianty tras: Classic – 100

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Takie wydarzenia tygryski spod znaku kolarstwa górskiego lubią najbardziej. Ostre podjazdy, strome zjazdy, wąskie single. Czego tu nie będzie?! Jeszcze nie
wiecie, o czym piszemy? To Extreme MTB Challenge,
który kolejny raz zawita do Głuszycy! Już w tę sobotę,
4 września.
km i 4000 m przewyższeń,
Half – 60 km i 2400 m przewyższeń oraz Light – 36 km i
1300 m przewyższeń. Nie ma
co, brzmi dobrze.
Teraz kilka szczegółów,
które pewnie wam się przydadzą, a na które czekacie.

Start zawodów zaplanowano
o godz. 9:00 spod Szkoły
Podstawowej nr 3 w Głuszycy
przy ul. Kolejowej 8. Biuro zawodów zlokalizowane będzie
przy starcie. Pakiety startowe
możecie odbierać dzień przed
wyścigiem w godz. 18:00-

20:00 lub w dniu imprezy w
godz. 7:00-8:10. Oczywiście
zapraszamy do kibicowania
nie tylko na starcie, ale całej trasie. Pierwszy wyścig
rozpocznie się 4 września o
godz 8:30.
Red
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Fajnie mieć pupila w domu
Cały czas zależy nam bardzo na jednym i tym samym, czemu wyraz dajemy w
tej rubryce co tydzień. Pewnie wiecie, o czym piszemy. No jasne, że o adopcji
czworonogów, z którymi los nie obszedł się najłagodniej. Dla kotów i psów z
wałbrzyskiego schroniska poszukujemy nowych domów. Zainteresowani? To do
dzieła. Znajdziecie tu wszystkie potrzebne informacje.
AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
17.10.2020

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

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

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

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Michu to duży senior, który całe życie
stróżował, więc pilnuje swojego terenu.
Przy bliższym poznaniu chętnie spaceruje
i spędza czas z człowiekiem.

Wiek: około 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.06.2020

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

FLOP, nr ewidencyjny 58/21
Wiek: około 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.04.2021

Flop to kudłaty, charakterny psiak, który
jest bardzo silny i potrafi być uparty!
Czy odnajdzie ukochany dom i nowych
właścicieli?

MIGOTKA, nr ewidencyjny 192/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
08.10.2020

Kotka Migotka ma piękne, czarne umaszczenie i przyjazny charakter. Lubi zabawy
i towarzystwo ludzi, a przy tym garnie się
do pieszczot i przytulania.

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

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

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Wiek: 3 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charakterze. Potrzebuje odpowiednich zasad
i pracy. Uwielbia spacerować i bawić się
piłką, musi być jedynakiem w domu.

RYJEK, nr ewidencyjny 191/20
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
08.10.2020

Ryjek to kochany, spokojny kot po przejściach, z wesołym charakterem. Obecnie
uwielbia się przytulać, jest seniorem
więc dużo leniuchuje i śpi.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: około 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
06.06.2019

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Przy dobrej pogodzie z wieży na
Wielkiej Sowie można zobaczyć
Wrocław i Karkonosze

Wielka Sowa i Borowa
Rymy nie są naszą specjalnością, ale w tym przypadku całkiem zgrabnie
to wyszło. Świat z góry wydaje się piękniejszy – można się o tym przekonać w Aglomeracji Wałbrzyskiej. W najbliższej okolicy znajdziemy wiele wież widokowych. Są tu wieże budowane specjalnie dla turystów na
szczytach gór, kościelne i ratuszowe, są wieże wybudowane w ostatnich
latach oraz te pamiętające gwar turystyczny sprzed 100 lat.
Proponujemy wycieczkę na
jedną z dwóch wież lub jeżeli
zaczniecie wycieczkę wcześniej, realne jest, aby jednego
dnia zdobyć zarówno Wielką
Sowę – najwyższy szczyt Gór
Sowich, jak i Borową – najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich.

Na Wielkiej Sowie
(1015 m n.p.m.)
– Góry Sowie
Od Przełęczy Sokolej w
Rzeczce szlakiem czerwonym
(po drodze mijamy schronisko Orzeł i schronisko Sowa)

dojdziemy tu w czasie 1h i 10
min. Od Przełęczy Walimskiej
szlakiem niebieskim dotrzemy
do celu w 1h i 20 min. Wielka
Sowa to najwyższy szczyt Gór
Sowich i Sudetów Środkowych. Pierwsza, drewniana
wieża widokowa powstała tu

Najciekawsze górskie wieże
widokowe w Aglomeracji Wałbrzyskiej

na Wielkiej Sowie (1015 m n.p.m.), Góry Sowie
na Kalenicy (974 m n.p.m.), Góry Sowie
na Borowej (853 m n.p.m.), Góry Wałbrzyskie
na Trójgarbie (778 m n.p.m.), Góry Wałbrzyskie
na Chełmcu (851 m n.p.m.), Góry Wałbrzyskie
na Włodzickiej Górze (757 m n.p.m.), Wzgórza Włodzickie
na Górze św. Anny (647 m n.p.m.), Wzgórza Włodzickie
na Górze Wszystkich Świętych (648 m n.p.m.), Wzgórza Włodzickie
na Dzikowcu Wielkim, Góry Kamienne
na Parkowej Górze w Mieroszowie
punkt widokowy Góra Krzyżowa w Strzegomiu, Wzgórza Strzegomskie

w 1886 r. Jednak nietrwała
konstrukcja już na początku XX w. uległa zniszczeniu.
Podjęto wówczas decyzję o
budowie nowej, murowanej
wieży. Prace przy jej wznoszeniu rozpoczęły się w połowie
1905 r., a uroczyste otwarcie
nastąpiło 24 maja 1906 r.
Wówczas wieży nadano imię
Otto von Bismarcka. Po II woj-

nie światowej nadano jej imię
gen. W. Sikorskiego. W latach
80. wieży nadano imię polskiego turysty i krajoznawcy
M. Orłowicza. W 2015 r. obok
konstrukcji powstała kaplica.
Z wieży rozciąga się szeroka
panorama na większość pasm
sudeckich w Polsce i Czechach. Przy dobrej pogodzie
można stąd zobaczyć Wro-

cław, Karkonosze, a nawet
pasmo Jeseników.
Jadąc w kierunku kolejnej
wieży widokowej na Borowej (np. szukając miejsca na
obiad) możemy się zatrzymać
w restauracji zWolna w Jedlinie-Zdroju lub w restauracji i
Browarze Jedlinka przy pałacu. Ten powstał na miejscu
XVII-wiecznego dworu. Niektórzy przypuszczają, że jego
projektantem mógł być znany
śląski architekt Carl Gotthard
Langhans. W kolejnych latach
pałac był kilkukrotnie przebudowywany przez kolejnych
właścicieli, w tym w znaczący
sposób przez Carla Kristera,
przedsiębiorcę zajmującego
się produkcją porcelany. W
czasie II wojny światowej mieściła się tutaj główna siedziba kierownictwa organizacji
Todt, zajmującej się budową
kompleksu Riese w Górach
Sowich. Obecnie znajduje się
tutaj hotel i minibrowar.

Na Borowej
(853 m n.p.m.)
– Góry Wałbrzyskie
Dalej jedziemy do Kamieńska (część Jedliny-Zdroju), skąd
z ul. Pokrzywianka (koło Zacisza Trzech Gór) najłatwiej dojść
szlakiem czarnym na Borową.
Dotrzemy tu w ciągu godziny.
Wieża wybudowana została
na najwyższym szczycie Gór
Wałbrzyskich w 2017 roku.
Ma wysokość 16,5 m. Konstrukcja stalowa wieży tworzy
kształt hiperboloidy w formie
32 słupów ustawionych pod
kątem. Na platformę widokową prowadzi 90 schodów
ułożonych spiralnie do trzonu.
Przy sprzyjającej pogodzie z
wierzchołka można zobaczyć
m.in.: Ślężę, Wielką Sowę, a
nawet wieżowiec Sky Tower
Red
we Wrocławiu.

» Wieża na Borowej ma 16,5 m wysokości
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» Panorama doliny rzeki Bystrzycy sprzed budowy tamy i powstania sztucznego jeziora na pocztówce z początku XX wieku / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Jezioro ukryte pośród gór

Pozostając jeszcze w letniej tematyce wybierzemy się dzisiaj nad Jezioro Bystrzyckie w okolicach Zagórza Śląskiego. Nie ma chyba wśród mieszkańców
regionu wałbrzyskiego nikogo, kto choć raz nie odwiedziłby tej malowniczej okolicy. Nie zachwycał się krajobrazem górskiego jeziora i nie oglądał z podziwem
liczącej sobie już blisko wiek tamy, która, spiętrzając wody niewielkiej rzeczki,
to jezioro tworzy.

» Budowa zapory na rzece Bystrzycy, ok 1913 roku / www.polska-org.pl

Nie inaczej było też w latach
przedwojennych. Zainteresowaniem turystów okolica ta,
zwana wówczas Śląską Doliną
(Schlesiertal) z wznoszącym
się dumnie w jej zachodnim
krańcu zamkiem Grodno
(Kynsburg), cieszyła się szczególnie od 1904 roku. Kiedy to
do użytku oddana została linia
kolejowa pomiędzy Świdnicą
a Jedliną-Zdrojem, umożliwiająca wygodny i szybki
dojazd. Malownicze wzgórza,
łąki i schludne domki stojące
w dolinie były niewątpliwie
ciekawym celem wycieczek,
jednak atrakcyjność tego miejsca wzrosła nieporównywalnie po 1914 roku, kiedy to
cała dolina przekształcona

została dzięki budowie tamy
w olbrzymie górskie jezioro
o powierzchni 55 hektarów
i objętości około 8 milionów
metrów sześciennych.
W miejscu dawnej drogi
przez dolinę, teraz przykrytej
masami wody, zbudowano też
nową szosę o długości prawie
5 kilometrów prowadzącą
wzdłuż brzegów jeziora. Jest
to swego rodzaju pętla, która
w Zagórzu Śląskim odchodzi
od głównej drogi pomiędzy Jedliną-Zdrojem a Świdnicą, aby
– po okrążeniu jeziora – połączyć się z nią znowu, niemalże
u stóp tamy, w miejscowości
Lubachów (Breitenhein).
Dawne stojące w dolinie
domki zostały rozebrane, a ich

resztki zniknęły pod wodą – w
tym także popularna wcześniej wśród turystów gospoda
„Zur Tahlmühle”. W zamian
za to w nowym i starannie
wybranym miejscu , zapewniającym gościom widok na
jezioro i na tamę powstała restauracja „Schlesiertalbaude”,
w której dodatkową atrakcją
były również przejażdżki łodziami po jeziorze. U ujścia
rzeki do sztucznego jeziora,
u podnóża zamkowej góry
spotkać można było natomiast coraz więcej kąpiących
się oraz wędkarzy, których
zdobyczami były tu najczęściej
liny i pstrągi.
W najwęższej części jeziora
postawiono tamę o łukowatej
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» Jednocześnie z budową zapory powstała
droga otaczająca sztuczny zbiornik. Zdjęcie
z ok. 1925 roku / www.polska-org.pl

» Zapora od samego początku przyciągała turystów, a spacer po jej koronie do dziś
pozostaje sporą atrakcją / Max Kleinwächter, O du Heimat, lieb und traut! Bilder aus dem
Waldenburger Berglande, Waldenburg 1925

konstrukcji powstrzymującą masy wody. Prace nad
nią trwały 2 lata i zostały
ukończone w 1914 roku. Do
budowy zaangażowano kilkuset robotników i korzystano z najnowocześniejszych
wówczas zdobyczy techniki i
inżynierii. Objętość tamy to 93
tysiące metrów sześciennych.
Olbrzymie ilości potrzebnego
do budowy kamienia pozyskiwano z wielu kamieniołomów
w samej dolinie i poza nią,
dostarczając je na miejsce
kolejką wąskotorową. Aby
umożliwić transport pozosta-

łych materiałów, zbudowano
kilka specjalnych bocznic kolejowych w pobliżu wiaduktu w
Srebrnej Górze, gdzie również
przeładowywano je na wagony kolejki wąskotorowej i
dostarczano na plac budowy.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo i wytrzymałość
tamy, zakotwiczono ją w skale
specjalną betonową stopą.
U podstawy budowla ma
81 metrów długości, dalej
rozszerza się ku górze, by w
koronie osiągnąć już długość
230 metrów. Szerokość u podstawy wynosi 29 metrów,

zaś u góry – zaledwie 3,5
metra. Wysokość tamy to 46
metrów, z czego od 6 do 8
metrów znajduje się pod powierzchnią gruntu. Ponieważ
jezioro pełni także rolę zbiornika retencyjnego dla obszaru
wielkości 148 kilometrów
kwadratowych, w konstrukcji
tamy przewidziano szereg
rozwiązań umożliwiających
utrzymanie odpowiedniego
poziomu wody. W koronie
muru znajduje się dziesięć
łukowatych otworów przelewowych na wypadek wysokiego stanu wody w jeziorze,

» Schlesiertal, czyli Śląska Dolina w drugiej połowie XIX wieku, kilkadziesiąt lat po
powstaniu tej ryciny znajdzie się na dnie sztucznego jeziora / Śląska Biblioteka Cyfrowa

» Atrakcje dzisiejszego Jeziora Bystrzyckiego na przedwojennej pocztówce – zamek Grodno
(Kynsburg), gospoda Schlesiertalbaude (obecnie Fregata), przystań oraz zbudowana w
1914 roku zapora / www.polska-org.pl

zaś mniej więcej w połowie
wysokości znajdują się cztery
dodatkowe zamykane otwory
pozwalające na jeszcze szybsze zrzucanie dużych ilości
wody, która spływa do specjalnej niecki znajdującej się
u podnóża tamy, skąd – już
uspokojona – płynie dawnym
korytem rzeki Bystrzycy. Do
niecki tej uchodzą dodatkowo
dwie rury umieszczone na
samym dole konstrukcji tamy,
pozwalające w razie potrzeby na całkowite opróżnienie
zbiornika (co stanowi zawsze
dodatkową atrakcję dla chętnych, aby przespacerować się
po dnie jeziora, a także poszukiwaczy śladów dawnych
zabudowań Schlesiertal).
Całości konstrukcji dopełnia
położona pod powierzchnią
gruntu żelazna rura o średnicy 1,80 metra i długości 1
kilometra, dzięki której woda
z jeziora zasilała trzy turbiny
elektrowni wodnej w Lubachowie dających łącznie moc
1200 kilowatogodzin, czyli
ok. 1600 koni mechanicznych.
Na podst.: Kleinwächter Max, O du
Heimat, lieb und traut! Bilder aus dem
Waldenburger Berglande, Waldenburg
1925 opr. J. Drejer
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» 3 września 2021 roku o godzinie 19:00
w zmodernizowanej do współczesnych
standardów koncertowych sali odbędzie się
uroczysty koncert z okazji nadania Filharmonii
Sudeckiej imienia Józefa Wiłkomirskiego
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Na trudne czasy
FILHARMONIA!

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

W 1983 roku Jarosław Haak podsumowywał pierwsze pięć lat obecności Filharmonii Wałbrzyskiej „w pejzażu kulturalnym miasta” (cyt. za „5 lat działalności
Państwowej Filharmonii w Wałbrzychu”).
Podkreślał konsekwencję, z jaką orkiestra symfoniczna, nie bez trudności, upowszechniała muzykę stanowiąc realną
przesłankę jej dostępności i powszechności. Trudnością było na przykład to, że na
początku, w 1978 roku w nowej instytucji
były tylko… cztery etaty.

Józef Wiłkomirski – dyrygent i dyrektor Państwowej
Filharmonii w Wałbrzychu,
wspominał wizytę wiceministra, który za przekroczenie
zatrudnienia groził karami
administracyjnymi (Kronika
Wałbrzyska, 1981). W krajowym środowisku muzycznym
nie podobało się, że zdolni i ambitni muzycy wybierają orkiestrę symfoniczną
w Wałbrzychu jako miejsce
pracy i kariery zawodowej.
Józef Wiłkomirski, główny
protagonista Filharmonii, od
początku swojej obecności
w Wałbrzychu, czyli od 1977
roku przekonywał niestrudzenie wszystkie zainteresowane
strony, że należy startować z
wysokiego pułapu, ponieważ
nie warto ograniczać się do
utrzymywania okolicznościowo występującej Wałbrzyskiej
Orkiestry Symfonicznej, warto
za to powołać regularnie koncertującą Filharmonię.
Nie brakowało głosów, że
są to prowincjonalne kompleksy i niewczesne ambicje.
A przecież tylko w ten sposób
można było stworzyć ramy
organizacyjne dla skutecznej działalności artystycznej i
upowszechnieniowej, powo-

łać przy Filharmonii zespoły
kameralne oraz prowadzić
własne biuro koncertowe.
Jak dyrektor Wiłkomirski pracował nad zbudowaniem
orkiestry w Wałbrzychu? „Z
zespołem symfonicznym jest
tak jak z żywym organizmem:
wzrost musi być utrzymany
w rozsądnych granicach, w
przeciwnym wypadku można
delikatny ustrój orkiestry nadmiernie sforsować i katastrofa
gotowa. Poza tym koncert
musi być dobrze przygotowany i przyzwoicie wykonany, jest to po prostu kwestia
uczciwości zawodowej. Zbyt
swobodna manipulacja repertuarem grozi demoralizacją
zespołu i wówczas przegrywa
się na całej linii. Muszę być
lojalny wobec zespołu, który mi zawierzył i względem
publiczności. Trzeba jej po
prostu dać przyzwoicie wytworzony produkt” („Trybuna
Wałbrzyska”, 1979). W tym
miejscu warto przypomnieć
o ukształtowanym w tamtym
czasie schemacie koncertowym: dwa razy w miesiącu premiera w Wałbrzychu
i powtórzenia w jednym z
miast województwa, raz na
dwa, trzy miesiące w okre-

ślonej miejscowości. Wtedy
także rozpoczęły się audycje
umuzykalniające dla przedszkoli, a w kolejnych latach
wprowadzono monograficzne koncerty symfoniczne dla
uczniów szkół podstawowych.
Ukształtowały się w tym czasie kolejne pokolenia osłuchanych z muzyką klasyczną.
Koncerty orkiestry Filharmonii
w Wałbrzychu zyskiwały coraz
lepsze recenzje krytyków.
Dyrektor Wiłkomirski zbudował repertuar zachowując
w nim to, co spotkało się z
zainteresowaniem publiczności, a więc przede wszystkim
„Bolero” Ravela, V Symfonię
Beethovena, „Błękitną rapsodię” Gershwina, stopniowo
wprowadzając symfonie Czajkowskiego, utwory Brahmsa,
Vivaldiego czy Prokofiewa.
„Stawiamy nowe, trudniejsze
zadania zarówno przed wykonawcami, jak i słuchaczami.
[…] dla obu stron zbyt wczesne byłyby jeszcze kontakty
z innymi doświadczeniami
muzyki klasycznej i współczesnej” wyjaśniał w wywiadzie
dla „Trybuny Wałbrzyskiej”.
Liczby z tamtego czasu? W
ciągu pięciu lat działalności
Filharmonia zorganizowała

388 koncertów symfonicznych
z udziałem 146 642 słuchaczy,
1 219 koncertów kameralnych
dla 171 595 odbiorców, 2 396
audycji szkolnych z udziałem 599 190 słuchaczy, 233
koncerty dla zakładów pracy
i uzdrowisk w obecności 69
410 melomanów, razem więc
4 226 imprez z udziałem 989
837 odbiorców.
Przywołajmy na chwilę atmosferę inauguracyjnego koncertu, który miał miejsce 24 listopada 1978 roku o godzinie
19:00j w sali kina „Polonia”.
Pisze Wojciech Dzieduszycki:
„Byłem na tym koncercie i do
dziś dnia pamiętam nastrój
świąteczny, gospodarzy w
paradnych mundurach górniczych, wprowadzających
gości do zaadoptowanej do
potrzeb koncertowych, pięknie udekorowanej sali. Kiedy
orkiestra – panowie we frakach, panie w wieczorowych
toaletach – zajęła miejsce na
estradzie i gdy pod ręką Józefa
Wiłkomirskiego zabrzmiał uroczysty Mazurek Dąbrowskiego, każdy z nas obecnych na
sali był bez wątpienia głęboko
poruszony świadomością, że
oto w rozwoju polskiej kultury
w samym sercu górniczego
zagłębia wałbrzyskiego dokonuje się poważny krok,
którego następstwa powinny
poważnie zaważyć na życiu
kulturalnym tego regionu.
Po przemówieniu wojewody
wałbrzyskiego – Uwertura
do opery „Halka” Moniuszki

i przyjmowana entuzjastycznie Halina Czerny Stefańska,
która wykonuje z towarzyszeniem orkiestry Koncert
e-moll Chopina. W czasie
przerwy drobny wypadek –
jakże charakterystyczny dla
„pionierskich” warunków,
w jakich powstawała sala
wałbrzyskiej Filharmonii –
nagle gaśnie światło… na
szczęście tylko na chwilę i po
przerwie „Harnasie” Karola
Szymanowskiego z udziałem
tenora Andrzeja Bachledy –
niezastąpionego wykonawcy
partii solowej w „Harnasiach”
i świetnego Chóru Politechniki
Szczecińskiej przygotowanego
przez Jana Szyrockiego…”
(Lata pracy, prób i sukcesów,
10-lecie Filharmonii Sudeckiej,
1988).
Kiedy 16 sierpnia 2020 roku
na placu Magistrackim przed
wałbrzyskim Ratuszem licznie
zgromadzeni wałbrzyszanie
żegnali urnę z prochami Józefa
Wiłkomirskiego, prezydent
Roman Szełemej wspominał
swojego przyjaciela, któremu
tak często zalecał oszczędzanie zdrowia i siebie. Troska o
istnienie orkiestry symfonicznej w Wałbrzychu, dobro instytucji, o to jak być powinno,
zabierała mu niespożytą energię, z którą zawsze będziemy
go kojarzyć. Podsumowując
25 lat istnienia Filharmonii
Maestro mówił: „Za dalszym
istnieniem Filharmonii przemawia jej dotychczasowy
dorobek, aktualna działalność

i realne perspektywy dalszego
rozwoju. Przemawia także,
paradoksalnie, trudna sytuacja społeczno-gospodarcza
naszego miasta. Ponieważ
właśnie w takiej sytuacji nie
można dopuścić, aby przestała istnieć instytucja, która
świadczy w kraju i za granicą
o tym, że Wałbrzych żyje i ma
się czym chlubić”.
3 września 2021 roku o
godzinie 19:00 w zmodernizowanej do współczesnych standardów koncertowych sali
odbędzie się uroczysty koncert
z okazji nadania Filharmonii Sudeckiej imienia Józefa
Wiłkomirskiego. Będą przemówienia, promocja książki wspomnieniowej „Józef
Wiłkomirski pozostaje wśród
nas”. Dyrektor Elżbieta Łaganowska przedstawi nowe
logo Filharmonii Sudeckiej
zaprojektowane przez artystę plastyka Marcina Sikorę.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją
Bartosza Żurakowskiego przypomni kompozycję Maestro
Józefa Wiłkomirskiego „Marsz
triumfalny” z 1970 roku i te
ulubione, często włączane do
programów dyrygowanych
przez niego koncertów „Lezginka” z baletu „Gayane”
i „Adagio” ze „Spartakusa”
Arama Chaczaturiana. Czy
w takim wieczorze może zabraknąć „Bolera” Maurice
Ravela? Józef Wiłkomirski –
dziękujemy!
Piotr Jonek
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
To jest wulkan radości i energii

Gdy światła gasną…
Na Nocne Zwiedzanie i Jesień Średniowiecza
w piątek 3 września o godzinie 20:00 zaprasza
Zamek Książ, mający za sobą ponad 700 lat
historii, która rozpoczęła się w mrocznym średniowieczu. W jesienne noce przybądźcie do
tego nawiedzonego miejsca i odkryjcie nieznane
oblicze Książa. Rycerze, rabusie, przeklęta panna
młoda, biała dama, mistyczni wróżbici – wyjdźcie na spotkanie zjawom, które od wieków błąkają się po skąpanych w ciemnościach korytarzach. Gdy gasną światła, życie w Książu nie zamiera – sprawdźcie
to idąc trasą opuszczonych pięter i zapomnianych piwnic. Zakupu biletów można dokonać przez internetowy
system zamkowy na stronie bilety.ksiaz.walbrzych.pl lub bezpośrednio w kasie biletowej w Zamku Książ. Ceny
biletów (edycja specjalna): 59 zł od osoby – w przypadku zakupu przez internet (bilety.ksiaz.walbrzych.pl), 65
zł zł od osoby – w przypadku zakupu biletu w kasach biletowych lub biletomacie w godzinach otwarcia zamku.

Pierwszy koncert Srednushy w Świdnickim Ośrodku Kultury miał się
odbyć w marcu 2020 roku. Wtedy nie doszedł do skutku i od tamtej pory
szukano innych okazji do spotkania. Wreszcie się uda (trzymajcie kciuki)!
Srednusha to bratnie dusze, które szukają jedności w różnorodności. W
swojej idei próbują zjednoczyć różne kultury muzyczne, czasem oddalone
od siebie tysiącami kilometrów. Muzyka tradycyjna to dla zespołu nie tylko inspiracja, ale
przede
wszystkim
medium
spotkania.
Każda dusza z zespołu doświadcza i wyraża pieśń w
inny sposób. W tej
różnorodności dźwięki
dusz wibrują w jednym
wspólnym
głosie, w
jednym
wspólnym
„tu i teraz”.
Zresztą posłuchajcie
sami już 4
września o
godz. 21:00
w sali teatralnej
ŚOK-u.
SCB, KaR

Gwoździem po ekranie

Czarna owca jak biały kruk
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Czarna
owca” w reżyserii Aleksandra Pietrzaka.
Niedawno zachwycałem się
komedią „Kraj”, gdzie młodzi adepci sztuki reżyserskiej
zakreślili ostrą kreską polską
rzeczywistość. Z kolei dziś,
chciałbym pochylić się nad
inną produkcją wywołującą salwy śmiechu – „Czarną
owcą”.
Za film odpowiadają Aleksander Pietrzak – reżyser i
Bartosz Kozera – scenarzysta.
Sądząc po spontanicznych
reakcjach widowni, panowie
znakomicie połączyli siły, talenty, a przede wszystkim
poczucie humoru. Fabuła jest
porażająco banalna. Tomek
(Kamil Szeptycki), młody
chłopak, marzy o karierze
youtubera. Wygłupia się przed
kamerą i walczy o każde po-

lubienie jak kolarz o dętkę.
Towarzyszy mu, pełna nadziei
na normalną wspólną drogę,
Asia (Ania Różycka). Niespodziewanie dla nich, muszą stanąć przed trudnym życiowym
wyborem. Tymczasem rodzice
Tomka przeżywają inne kłopoty. Po 25 latach małżeństwa,
Magda oświadcza mężowi,
że kocha kobiety i odchodzi
od niego. Rodzinę dopełnia
nieświadomy otaczającej go
rzeczywistości dziadek Walenty (Włodzimierz Press). Tomek
to duże dziecko, Ania pragnie
stabilizacji, Magda chce zacząć wszystko od nowa, a
Arek, jako głowa rodziny, z
determinacją żuka gnojarza
próbuje jakoś poskładać familię znowu w całość.

Początek filmu utwierdza
nas w poczuciu, że oglądamy
coś w rodzaju melodramatu
niezbyt wysokich lotów. Tymczasem, niespodziewanie zaczynają się dziać rzeczy dziwne, wywołujące najpierw
zaskoczenie, przechodzące
w uśmiech, by wreszcie wyzwolić nieokiełznany śmiech.
To wynik konwencji, którą
proponują nam odważni filmowcy. „Czarna owca” to
niezwykła mieszanka dramatu i komedii. Że działa, to
zasługa głównie duetu Arka
Jakubika i Magdaleny Popławskiej, czyli filmowych rodziców z wątkiem lesbijskim.
Arek, jako porzucony mąż i
rozczarowany ojciec, dosłownie wariuje. To szaleństwo

udziela się widzom. Cudowny nerwus jest dosłownie do
ukochania. To jego zachowania są głównie powodem
nieustającego śmiechu. Gra-

tulacje. Kiedy tak znakomicie
się bawimy, wciąż jesteśmy
świadkami familijnego, niezbyt wyszukanego, dramatu.
Kiedy zaczynamy wyczuwać
tzw. mydło, Pietrzak i Kozera
wyciągają przysłowiowego
trupa z szafy. I znów jest
ciekawie i zaskakująco. Taki
balans – na krawędzi naiwności i prawdy o ludziach
(oczywiście na serio) został
okraszony znakomitym humorem i trwa do finału. Tam
również, wydawać by się

mogło, czeka na nas nieznośny happy end, gdy nagle…
Warto przypomnieć, że Aleksander Pietrzak dał już poznać
swój talent w debiucie na dużym ekranie – „Juliuszu” z Wojciechem Mecwaldowskim. Film
niezły, ale uznać go można za
jedynie preludium do tego, co
wyprawia w „ Czarnej owcy”.
Mam wrażenie, że jesteśmy
świadkami wykuwania się specjalisty od bawienia Polaków.
Ocena 9/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiał prasowe)

Już 5 września o godzinie 19:00 w Starej
Kopalni spotkanie z królową jazzu, jedną
z najwybitniejszych współczesnych wokalistek, z talentem i dorobkiem, wykraczającymi daleko poza granice Polski. Dzieliła
scenę m.in. z Bobbym McFerrinem, Herbie’em Hancockiem i Stingiem. Skłoniła
filipińską armię do tańca w rytm jej „Papai”. Wiernych fanów zadziwiła szczerością
dwóch autobiografii – „Wyśpiewam wam
wszystko” i „Wyśpiewam wam więcej”.
Nadal zachwyca – nie tylko anegdotami,
ale i oryginalnym śpiewem. Płyta „Wszystko gra” z 2013 roku, to Urszula Dudziak, jaką znamy i kochamy, jazzowy wulkan radości i energii.
Niezwykła osobowość, z jeszcze bardziej niezwykłą historią. Unikalna skala głosu, swoboda i perfekcja intonacji
oraz niecodzienna technika wokalna, pozwoliły jej zyskać opinię artystki oryginalnej i kreatywnej. Podczas koncertu
finałowego Hałda Jazz Festiwalu, zaplanowanego na scenie plenerowej Centrum Kultury i Nauki Stara Kopalnia
w Wałbrzychu, Urszula Dudziak wykona własne utwory, a także kompozycje Krzysztofa Komedy, u boku którego
zaczynała karierę w 1958 roku.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Wibracja dusz w jednym głosie
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Okiem gracza

Co Arianę Grande łączy z Fortnitem?
Muzyka pop ma o wiele więcej wspólnego z grami komputerowymi niż mogłoby się wydawać. Znani muzycy często wydają single promujące gry, a zdarza się nawet, że z okazji ważnego zdarzenia
jak np. finał turnieju, tworzone są od podstaw zespoły, które promują dane wydarzenie.

Prawnik radzi
Jak można stwierdzić nabycie spadku? Odpowiada nasz prawnik Adam
Daraż.
Do dziedziczenia dochodzi
w momencie otwarcia spadku,
czyli de facto w chwili śmierci
spadkodawcy. Ze względów
praktycznych fakt nabycia spadku powinien być potwierdzony.
Stwierdzenie nabycia spadku
pozwoli nam przede wszystkim
potwierdzić prawa do spadku
przed różnymi instytucjami, jak
bank, notariusz, czy urząd.
Okoliczność nabycia praw
do spadku po danym spad-

kodawcy można potwierdzić
uzyskując postanowienie sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
W orzeczeniu tym sąd wskazuje: dane identyfikujące spadkodawcę – jego imię i nazwisko,
datę urodzenia, datę i miejsce
śmierci, ostatnie miejsce zamieszkania przed śmiercią;
dane identyfikujące spadkobierców (osób nabywających
spadek) – ich imiona i nazwiska,
stosunek do osoby spadkodaw-

cy (na przykład: mąż, żona, syn,
córka, brat, siostra, itd.); zakres
nabycia spadku – w całości (jeżeli dziedziczy jedna osoba) lub
w części (jeżeli dziedziczy kilku
spadkobierców); udziały – jeżeli
spadek dziedziczy kilka osób, to
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd określa
również, w jakiej części każda
z tych osób ten spadek nabyła
(określenie to następuje poprzez wskazanie konkretnego
ułamka, na przykład ½).
W celu uzyskania sądowego stwierdzenia nabycia
spadku należy złożyć we właściwym sądzie wniosek o
stwierdzenie nabycia spadku.
We wniosku tym należy wskazać: osobę inicjującą postępowanie sądowe (czyli oznaczyć

UWAGA KONKURS

Dajcie sobie odrobinę wytchnienia od gotowania w domu,
skoro jest okazja taniej zjeść w waszej ulubionej knajpce. Dajemy wam taką szansę wspólnie z Kryształową Gospodą Kuflową.
A teraz konkrety. Zamówicie tam potrawę z 15-procentowym
upustem. Pod warunkiem, że poprawnie odpowiecie na pytanie
konkursowe. To jak, bawimy się razem? Naprawdę nie trzeba
wiele, by zapłacić za rachunek mniej. Widzicie fotografię obok?
Jakie to miasto?
Jeśli znacie poprawną odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, a
za wybraną potrawę z karty dań zapłacicie o 15 proc. mniej.
Wypełniony kupon koniecznie pokażcie w restauracji składając
zamówienie. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy
kuponów z WieszCo w Kryształowej Gospodzie Kuflowej
w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (1 września)
do piątku (3 września). Regulamin konkursu znajdziecie na
stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu i otrzymacie ją także na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

wnioskodawcę wskazując
jego imię i nazwisko, numer
PESEL, adres zamieszkania);
uczestników postępowania
(czyli osób, które faktycznie
dziedziczą oraz osób, które
potencjalnie mogłyby dziedziczyć – bez względu na podstawę dziedziczenia; należy
wskazać imiona i nazwiska
uczestników postępowania
oraz ich adresy zamieszkania);
spadkodawcę (dane identyfikujące jego osobę – imię i
nazwisko, datę urodzenia,
datę i miejsce śmierci, ostatnie
miejsce zamieszkania przed
śmiercią); podstawę dziedziczenia (ustawa Kodeks cywilny lub testament); udziały
w jakich poszczególne osoby
nabywają spadek; wskaza-

nie, czy nabycie spadku ma
nastąpić wprost, czy też z
dobrodziejstwem inwentarza
oraz uzasadnienie.
Do wniosku należy dołączyć
załączniki – w szczególności
będzie to akt zgonu spadkodawcy, akty stanu cywilnego
wnioskodawcy i uczestników
postępowania oraz inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku złożyć należy w
sądzie rejonowym, w okręgu
którego spadkodawca miał
ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Jeżeli miejsca ostatniego
zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić,
to wniosek należy złożyć w
sądzie rejonowym, w okręgu

SKN

CHALLENGER
występach myślicie. W międzyczasie zbieram zakłady o
to, która gwiazda następna
wystąpi w ramach promocji
gry. Obstawiam Justina Biebera, bo ponoć jest on wielkim
fanem Mario Kart.
Julia SKN Challenger

którego
znajduje się
mająt e k
spadkowy
lub jego
część.
Opłata od
wnios k u
wynosi 100 zł plus 5 zł za
wpis w rejestrze spadkowym.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

spektywy osoby, która nie
ma dużo wspólnego z tą grą,
to wydarzenie było przede
wszystkim dziwne. Fortnite
już kilka razy zorganizował
podobne występy z udziałem
innych znanych artystów, ale
patrząc z perspektywy gracza,
to takie akcje nie dodają niczego ważnego do rozgrywki i ich
jedynym celem jest promocja.
Przyznam się, że troszeczkę
brak mi słów, żeby opisać
moje odczucia, więc mimo,
że to wydarzenie już minęło
zachęcam was, żebyście obejrzeli zapis relacji, który znaleźć
można na serwisie Youtube i
sami zdecydowali, co o takich

Fot. użyczone (www.epicgames.com)

Do grona artystów powiązanych z grami komputerowymi
dołączyła ostatnio Ariana Grande znana z takich hitów jak 7
rings czy Problem. Wokalistka
wraz z drużyną kreatywną
odpowiedzialną za Fortnite
przygotowała interaktywny
występ, który zebrał na serwerach tej gry tłumy! Podczas
gdy ta artystka (a właściwie
awatar, który moim zdaniem
nie do końca ją przypominał)
śpiewała swoje największe
hity, zebrani gracze mogli zjeżdżać po tęczowej zjeżdżalni lub
biegać po pluszowym misiu.
Trzeba przyznać, że całość
była imponująca, ale z per-

Red

KUPON
Jakie to miasto?

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

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

» Na ból dobrze działa rozluźnienie mięśni

Rower jest OK

Kiedy na rowerze coś nas boli
Na rowerze nie zawsze bywa przyjemnie. Gdy zaczynacie odczuwać ból,
kończy się fajna zabawa. Ten, nie zawsze spowodowany jest upadkiem,
a często po prostu dyskomfortem wynikającym ze złych ustawień rowerowej pozycji. Jest też ostrzeżeniem, aby znaleźć przyczynę i jak najszybciej ją wyeliminować.
Ból jest zawsze przez coś
wywoływany. Nie pojawia
się ot tak po prostu. Znikąd.
Mechaniczne przyczyny bólu
są oczywiste. Skręcenia, złamania, nadwyrężenia od razu

UWAGA

kojarzą nam się z grymasem
na twarzy i złymi odczuciami. Są jednak również mniej
oczywiste przyczyny, o których
warto wiedzieć jeżdżąc na
rowerze.

Pewnie od razu z rowerem skojarzycie ból tyłka,
ale zacznijmy od karku. Najczęściej jego przyczyną jest
zbyt wysoko ustawione siodełko względem kierownicy.

W konsekwencji musimy się
bardzo schylać i aby widzieć
drogę przed nami, zadzieramy głowę do góry. To jak
najbardziej zła pozycja, a bóle
najczęściej odczuwamy po

KONKURS

Miło jest wyjść do restauracji na lunch lub kolację. A jeszcze milej,
gdy za pyszny posiłek zapłacicie mniej niż wynikałoby to karty dań. Tak
będzie, jeśli weźmiecie udział w naszej zabawie i pójdziecie zjeść do
świdnickiej Restauracji Kryształowa. Lokal cały czas jest partnerem w
naszym konkursie, więc żal nie skorzystać z 15-procentowego rabatu.
Wydaje nam się, że chyba warto pogłówkować i dobrze odpowiedzieć
na pytanie?! Widzicie fotografię obok? Nad jakim dolnośląskim jeziorem
wisi ten most?
Odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać w restauracji
przy dokonywaniu zamówienia. To wystarczy, aby skorzystać
z 15-procentowej bonifikaty na dowolną, wskazaną przez was
potrawę z menu. Odpowiadacie i jecie taniej. Na miłośników
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w
Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej
środy (1 września) do piątku (3 września). Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę otrzymacie
zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon
z poprawną odpowiedzią.

dłuższej jeździe lub dopiero na
drugi dzień. Jak zareagować?
Podnieść kierownicę wymieniając mostek na większy lub
wymienić rurę kierownicy na
inną. Absolutnie nie należy

obniżać siodełka, to za wysoko ustawione nie jest. Podczas
jazdy trzeba przecież dosięgać
do pedałów.
Bóle pleców i tyłka są najczęściej spowodowane złym
doborem siodełka do naszej
budowy ciała. Nie każdemu
będzie odpowiadać twarde,
wąskie sportowe siedzenie.
Część woli szerokie, miękkie
i duże. Pomagają też amortyzowane sztyce. Dobór odpowiedniego siodełka dla swojej
budowy jest jak wybór butów.
Dobrze jest przymierzyć i ustawić tak, aby lekko zgięta w
kolanie noga była swobodnie
postawiona stopą na pedale
w pozycji najbliższej ziemi.
Czasem pomoże po prostu
żelowa nakładka albo spodenki rowerowe ze specjalną
wkładką. Nie bez znaczenia
może być też budowa samego roweru. Warto przy jego
kupnie zwrócić uwagę na
kształt ramy i kierownicy. Nie
wszystkie są takie same, a tym
samym mogą mieć wpływ na
nasze złe ułożenie na rowerze,
np. za szeroka kierownica. Nie
bez powodów wyróżniamy
damskie i męskie wersje.
Ból kolan to kolejny problem, którego przyczyną może
być nie tylko zmęczenie, czy
przetrenowanie. Często powodem ponownie może być
siodełko. Ustawione zbyt nisko powoduje nienaturalną
pracę stawów, co prowadzi
bo bólu.
Bolą także łydki i inne partie
mięśniowe. Najczęściej od
nadwyrężeń spowodowanych
zbyt dużym wysiłkiem lub zbyt
rzadkim wykorzystywaniem
konkretnych partii mięśni.
Niemiłą niespodzianką może
być też drętwienie rąk lub nóg
w czasie długiej wycieczki.
Unikajcie złych ustawień, a na
ból najlepiej działa rozluźnienie mięśni.
Tomasz Czeleń

KUPON
Nad jakim dolnośląskim jeziorem wisi
ten most?
...............................................................
.............

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

Nagroda do odebrania
w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Odkryjmy ziemniaka na nowo
Królują na naszych stołach, a w Polsce uprawia się je masowo. Pisał o nich Mickiewicz, doceniał Jan III Sobieski. Ziemniaki to jedne z czterech gatunków roślin uprawnych, obok pszenicy, ryżu i kukurydzy, które decydują o wyżywieniu ludności świata,
a mimo to spycha się je na margines cennych warzyw. Czy słusznie?
W ciągu roku przeciętny wierają spore ilości witamin,
Polak zjada ok. 100 kg ziem- minerałów i błonnika. Nie
niaków, jednak ich krajowe tuczą i nie obciążają układu
spożycie z roku na rok jest pokarmowego. Czas zatem,
coraz niższe. Zastępujemy je by odczarować to poczciwe
innymi warzywami, traktujemy jako zbyt pospolite. A
przecież ziemniaki dostarczają mnóstwa
inspiracji. Z ich
dodatkiem
pr zygotować można
całe mnóstwo potraw, których
smak zachwyci
niejednego smakosza.
» Ziemniaki nie uczulają i
Ziemniaki, wbrew
nie kumulują dużych ilości
powszechnej opinii, są też
metali ciężkich
cennym elementem diety. Za-

warzywo. Co warto o nim
wiedzieć? Ziemniaki zawierają
witaminy i składniki mineralne
niezwykle cenne dla prawidłowej pracy organizmu. Obecny
jest w nich kwas askorbinowy
(witamina C), witaminy z grupy B oraz liczne pierwiastki,
m.in. potas, wapń,
magnez, jod, żelazo i fosfor.
Ziemniaki
są przy tym
lekkostrawne i niskokaloryczne (50-90
kcal w zależności
od odmiany). Nie
tuczą, o ile nie zostaną
polane gęstym sosem lub
tłuszczem. Obecne w ziemniakach związki, m.in. błon-

nik, szybko wchłaniają się
w układzie pokarmowym i
zapewniają uczucie sytości.

Bulwy są ponadto dobrym
źródłem skrobi i białka bogatego w aminokwasy eg-

zogenne, m.in. lizynę. Trzeba
jednak pamiętać, że witaminy
i minerały w największej ilości

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)
REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Ziemniaki, wbrew powszechnej opinii, są cennym elementem diety
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kryją się pod skórką ziemniaka. Jeśli więc obieramy je grubo, pozbywamy się cennych
składników. Podobnie dzieje
się, gdy bulwy są długo gotowane oraz drobno krojone.
Warto też zachować wodę, w
której gotowały się ziemniaki
i przygotować na jej bazie
zupę lub – jeśli nie dodaliśmy
do niej soli – po ostudzeniu
podlać nią kwiaty.
Ziemniaki rzadko uczulają i
nie kumulują też dużych ilości
metali ciężkich, azotanów
oraz pozostałości środków
ochrony roślin. Są łatwe w
uprawie, nie mają też zbyt
dużych wymagań glebowych.
Rosną niemal w całej Polsce.
W chłodnym miejscu, np.
piwnicy, można je długo przechowywać.
Nie ma chyba rośliny, którą
daje się przygotować w tak

wielu wersjach. Ma łagodny
smak, który pasuje niemal
do wszystkiego. Biedniejsze
ludy dawniej jadały ziemniaki
na śniadanie, obiad i kolację.
Dawały uczucie sytości i były
łatwo dostępne. Z czasem
gospodynie domowe poddały
się własnej inwencji i zaczęły
przygotowywać ziemniaki na
różne sposoby. Dzisiaj najczęściej podawane są na obiad.
Z drobno posiekanym koperkiem smakują bardzo dobrze.
Ale dodaje się je również
do zup, sałatki warzywnej i
śledziowej.
Ziemniaki są podstawowym składnikiem placków
ziemniaczanych i knedli. To
z nich właśnie przygotowuje
się frytki. Zapiekane ziemniaki podane z sosem lub
twarożkiem również smakują
doskonale. Dawniej poda-

wano je również z masłem,
solą i cynamonem. Bulwy
wykorzystywane były nie
tylko do jedzenia. Okazały się
bardzo przydatne w gorzelnictwie. To z nich produkowano okowitę. Przerabiano je
też na piwo i wino. Istotnym
półproduktem okazał się też
krochmal (wodna zawiesina
skrobi), który gospodynie
używały w czasie prania bielizny i pościeli (wykrochmalony
materiał nie wchłaniał kurzu
i wilgoci).
Mąka ziemniaczana z kolei
świetnie zastępowała zasypkę
dla dzieci, a dodana do kąpieli
łagodziła stany zapalne skóry.
Z jej pomocą można też przygotować suchy szampon oraz
puder. Bulwy dawniej i dziś
wykorzystywane są na paszę
dla trzody chlewnej.
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» Chyba każdy lubi frytki

Agnieszka Gotówka (biokurier.pl)

» Brudną elewację najpierw trzeba
umyć, a następnie pomalować

Remont elewacji przed jesienną słotą

Po prostu zmyć myjką ciśnieniową. Jeśli
w trakcie prac ociepleniowych zdecydowaliśmy się na tynki gotowe (dostarczane
w wiaderkach), to sprawa jest łatwiejsza,
są one twardsze i łatwiej z nich usunąć
zabrudzenia. Intensywny czarny, brunatny, czy zielony nalot, to oznaka agresji
biologicznej i takich przypadkach mycie
nie wystarcza. Silnie porośnięta elewacja
wymaga dodatkowego zastosowania
środka biobójczego np. SEPTOBUD
1008. Środek należy nanieść na elewację
odczekać kilka godzin (czas dezaktywacji
mikroorganizmów) i zmyć myjką wyso-

kociśnieniową. Dzięki niemu elewacja
zostanie zdezynfekowana i nie porośnie
w najbliższym czasie. Jak często myć elewację? To zależy od wielkości budynku,
położenia i intensywności brudzenia.
Budynki jednorodzinne można czyścić co
kilka lat, w wielorodzinnych czynność tę
wykonuje się przed remontami.
Oprócz czyszczenia elewacji warto za
jednym zamachem pomyśleć o malowaniu. Najlepiej zastosować farby silikonowe
takie jak NANOTECH 006 czy też polimerową BIOFARBA 008. Wszystkie te produkty można zastosować do malowania

świeżych tynków mineralnych czy też do
malowania renowacyjnego starszej elewacji. Farby NANOTECH 006 i BIOFARBA
008 mają właściwości samoczyszczące, są
elastyczne i trwałe. Na uwagę zasługuje
bardzo wysoka odporność na płowienie
nawet tych najbardziej intensywnych
kolorów. Każdą z nich można wybarwić
na kilkaset kolorów, które można wybrać
w firmie MAZBUD. Barwę tynku najlepiej
wybierać we wzornikach, z małymi próbkami produktu, w świetle dziennym. Nigdy
nie należy wybierać barw na ekranie
BP
komputera lub smartfona.

» Do pomalowania elewacji można
zastosować np. farbę silikonową

Fot. użyczone (Kreisel)

Nowe elewacje po kilku latach od wykonania ulegają naturalnemu procesowi brudzenia. W niektórych przypadkach, gdy
budynek otaczają drzewa, jest cień, może wystąpić porastanie biologiczne w postaci ciemnego, brunatnego lub zielonego nalotu. Co wtedy zrobić?
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

Poziomo:
7 - skatalogowany zbiór nagrań dźwiękowych
9 - sprzedaż poniżej kosztów w celu
wyeliminowania konkurencji
12 - stan stały wody
13 - dział fizyki obejmujący badanie
zjawisk cieplnych
15 - cofanie się treści pokarmowej z
żołądka do przełyku
17 - kobieta kłótliwa i dokuczliwa
18 - tradycyjny produkt spożywczy,
łączący cechy makaronu i kaszy
19 - górna część twarzy powyżej oczu
Pionowo:
1 - obniżka ceny towaru lub
usługi
2 - dokonuje napadów lub morderstw
3 - nieprzemakalne nakrycie głowy,
używane w czasie kąpieli
4 - dekoracyjny, roślinny ornament w formie
podwieszonej wiązanki
5 - osoba regularnie unikająca pracy
6 - elektroda występująca w
parze z katodą
8 - wąż z podrodziny boa
zamieszkujący Amerykę
Południową
10 - potoczna nazwa niektórych
substancji psychoaktywnych
11 - modlitwa błagalna
wiernych powtarzających słowa
prowadzącego
14 - gaz bezbarwny, bezwonny,
występujący w przyrodzie w postaci
związków
16 - wypiek z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego,
pieczony nad otwartym ogniem

Wałbrzyszanka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
1 - wysokokaloryczny skok do tyłu - koks
5 - część zboża w karabinie – kolba
6 - groźny kot na nodze - puma
7 - łączy Odyseusza z Simpsonami - homer
9 - wybuchowy ubiór - bomberka
11 - beztkankowy Baltazar – gąbka
12 - przeznaczenie dla pupila – karma
14 - samochód bez kołnierza - golf

Pionowo:
2 - geometryczne miasto - koło
3 - parzysty gaz - para
4 - wyspiarskie imię - Kuba
5 - waluta monarchów – korona
6 - nietrudna bez zakrętów - prosta
8 - idiota wznoszony przez wiatr – tuman
10 - przestawiona belka pod napięciem – kabel
13 - alfabetyczny morski ssak – mors

StreFa roZrYWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

20:00
TVN

wtorek
20:05

3 - 9 września 2021
Poniedziałek

23:10
POLSAT

20:00

Aquaman

TVP2

ﬁlm sf, Australia, USA, 2018

Rok 1985, Maine. Podczas burzy latarnik Thomas Curry (Temuera Morrison) ratuje Atlannę
(Nicole Kidman), władczynię podwodnego
królestwa Atlantydy. Zakochują się w sobie.
Wkrótce na świat przychodzi ich syn imieniem
Artur, który posiadł moc komunikowania się ze
stworzeniami morskimi. Pewnego dnia spokój
rodziny burzą atlantyccy żołnierze wysłani
przez króla Orvaxa, aby sprowadzić Atlannę
z powrotem. Jak się okazuje, kobieta uciekła,
chcąc uniknąć z zaaranżowanego małżeństwa.
Królowa pokonuje przybyszów.

Ninja Warrior
Polska
POLSAT

Sobota

01:35

XXX: Reaktywacja
Agent NSA Augustus Gibbons ginie w wyniku
ataku terrorystycznego w Brazylii. Okazuje
się, że zamachowcy wykorzystali urządzenie,
które kontroluje satelity. Agentka rządowa
Jane Marke ma zwerbować do współpracy Xandera Cage’a - pasjonata sportów
ekstremalnych i dawnego podopiecznego
Gibbonsa. Chadzający własnymi ścieżkami
buntownik wraca z dobrowolnego wygnania
i niechętnie przystaje na propozycję. Stawia
jednak warunek - wspierającą go w misji
ekipę skompletuje sobie sam.

POLSAT

23:15

Władza

POLSAT

thriller, USA, 2013

Jeździec znikąd
western, USA, 2013

Lata 30. XX wieku. Starzejący się mężczyzna
pochodzenia indiańskiego, Tonto, opowiada
młodemu chłopcu historię Johna Reida
(Armie Hammer), bohatera Dzikiego Zachodu
walczącego w obronie sprawiedliwości. Reid,
idealistyczny prawnik, z pomocą brata i grupą
funkcjonariuszy z Texas Rangers ściga przestępcę Butcha Cavendisha (William Fichtner). Gdy
wpada w zasadzkę zastawioną przez złoczyńcę,
grozi mu pewna śmierć. Życie Johna ratuje
młody Komancz, Tonto (Johnny Depp), który
proponuje mu pomoc w schwytaniu Cavendisha.

Nowy Jork. Ambitny detektyw Billy
Taggart (Mark Wahlberg) zabija Mikeya
Tavareza. Mężczyzna zgwałcił siostrę
jego dziewczyny, ale wskutek zaniedbań
sądu nie został skazany. Na prośbę kolegi
oskarżonego burmistrz Nicholas Hostetler
(Russell Crowe) niszczy dowody świadczące
przeciwko Taggartowi. Bez nich śledczy
uznają, że Billy działał w obronie własnej,
ale dla uniknięcia skandalu policjant musi
odejść ze służby. Mężczyzna rozpoczyna
pracę prywatnego detektywa.

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, Kanada, Chiny, USA, 2017

Niedziela
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Środa

23:00

Star Trek

TVN

ﬁlm sf, Niemcy, USA, 2009

Statek Federacji zostaje zaatakowany przez
okręt dowodzony przez tajemniczego Romulanina, który szuka ambasadora Spocka. Kapitan
George Kirk, by ocalić życie załogi i pasażerów,
wśród których znajdują się jego żona i nowo
narodzony syn James Tiberius, decyduje się na
samobójczą misję. Niszczy wrogą jednostkę.
Po latach jego syn, inteligentny i zbuntowany
James T. Kirk (Chris Pine), zaciąga się na statek
kosmiczny USS Enterprise. Na jego pokładzie jest
już wielu żądnych przygód młodych ludzi oraz
spokojny i pozornie pozbawiony uczuć Spock.

Czwartek

23:10

15 minut
ﬁlm sensacyjny, Niemcy, USA, 2001

W Nowym Jorku dochodzi do serii
brutalnych zabójstw. Podczas gdy jeden
ze sprawców morduje oﬁary, drugi ﬁlmuje
zbrodnie. Nagrania przedstawiające pełne
okrucieństwa sceny przestępcy sprzedają
mediom. Śledztwo w tej sprawie prowadzi
detektyw Eddie Flemming (Robert De
Niro), który stał się sławny dzięki swojej
niezwykłej skuteczności w walce z gangsterami. Jego partnerem jest inspektor
Jordy Warsaw (Edward Burns) specjalizujący się w sprawach podpaleń.

POLSAT

Pomiędzy nami góry
dramat przygodowy, USA, 2017

Fotoreporterka Alex Martin (Kate Winslet)
i neurochirurg Ben Bass (Idris Elba) lecą do
Nowego Jorku. W trakcie podróży dochodzi
do katastrofy, z której cało wychodzą tylko
oni. Dwoje obcych sobie ludzie zostaje
uwięzionych w niedostępnych, skutych
lodem górach. Kiedy uświadamiają sobie, że
pomoc z zewnątrz nie nadejdzie, wyruszają
w długą podróż przez dziką okolicę. Po
drodze muszą stawić czoła niewyobrażalnym
przeciwnościom losu, ale też nieoczekiwanej
namiętności.

piątek
TVP 1
05:15
06:05
06:55
07:00

07:30
08:00
08:10
08:15
08:40
09:40
10:40
11:30
12:00
12:10
12:35
12:40
13:00
14:00
15:00
15:15

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Agape - magazyn
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo - serial
Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
Uzdrowisko
- telenowela TVP
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Natura w Jedynce
Elif - serial, prod. Turcja
Wiadomości
Alarm! - magazyn
TELETURNIEJ

15:35 Gra słów.
Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:15 58. KFPP w Opolu
00:25 Jack Hunter
- Jack Hunter i zaginiony skarb Ugaritu
- serial przygodowy,
prod. USA, 2008, reż. Terry
Cunningham
02:10 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
02:45 Ocaleni - reality show
03:50 Determinator
- serial kryminalny TVP
04:40 Zakończenie

3 września
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:25 Na dobre i na złe
06:25 Anna Dymna
- spotkajmy się
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
17:05 Igrzyska
Paraolimpijskie
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
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 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
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Kraina lodu II
- ﬁlm prod. USA, 2019,
reż. Buck Chris, Lee Jennifer Dlaczego Elsa urodziła
się obdarzona magiczną
mocą? Odpowiedź na
to pytanie nie daje jej
spokoju i zagraża całemu
królestwu!

07:30 Teledyski
08:35 Kuchnia Polskich
Żydów - Złoty Wiek dla
wszystkich - magazyn
09:10 Dotknięcie ręki - ﬁlm
obyczajowy, prod. Dania,
Polska, Wielka Brytania
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:30 Na północ od Kalabrii
- ﬁlm dokumentalny
14:50 Rok 2020
15:25 Miasto z morza
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Polska, 2009, reż. Andrzej
Kotkowski, wyk. Małgorzata Foremniak, Julia Pietrucha, Jakub Strzelecki,
Paweł Domagała, Marian
Dziędziel
17:30 Scena muzyczna - Bum
BumOrkestar - koncert
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:50 Serialowa nostalgia
- Awantura o Basię

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
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Najwyższy
wyrok
22:00 W obronie własnej
00:00 Sin City 2: Damulka
warta grzechu

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIODRAMAT

SERIAL KRYMINALNY

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Złodziejski kodeks
- ﬁlm fabularny
22:05 12 godzin - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2012,
reż. Simon West,
wyk. Nicholas Cage,
Malin Akerman
23:50 24 godziny po śmierci
- ﬁlm akcji, prod. USA,
Chiny, Republika Południowej Afryki, 2017
01:30 Ośmiorniczka - ﬁlm
sensacyjny, prod. Wielka
Brytania, USA, 1983, reż.
John Glenn, wyk. Roger
Moore, Maud Adams
03:50 Miłość i wojna - dramat
05:40 Zakończenie
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20:00 Aquaman
- ﬁlm przygodowy,
USA, Australia, 2018,
reż. James Wan,
wyk. Jason Momoa, Amber
Heard, Willem Dafoe,
Patrick Wilson, Nicole
Kidman, Dolph Lundgren
23:05 Ponad bezprawiem ﬁlm sensacyjny, USA, 2012,
reż. Oliver Stone, wyk.
Taylor Kitsch, Blake Lively,
Aaron Taylor-Johnson,
John Travolta, Benicio Del
Toro, Salma Hayek
01:55 Kuba Wojewódzki
02:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

22:10 Love Island.
Wyspa miłości
23:10 Deadpool
Historia byłego agenta
służb specjalnych, który
w nielegalnym eksperymencie zdobywa umiejętności samouzdrawiania.
Obraz Tima Millera to
bezkompromisowa parodia kina o herosach. Wade
Wilson - były żołnierz
służb specjalnych, pewnego dnia dowiaduje się,
że zachorował na złośliwy
nowotwór.
01:30 To znowu ty
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Komediowe lato
- Pułkownik Kwiatkowski - komediodramat,
prod. Polska, 1995,
reż. Kazimierz Kutz,
wyk. Marek Kondrat
22:15 Scream for me
Sarajevo - koncert
Bruce’a Dickinsona - ﬁlm
23:40 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
24:00 Konopielka
- komedia,
prod. Polska, 1981,
reż. Witold Leszczyński,
wyk. Krzysztof Majchrzak,
Anna Seniuk, Joanna
Sienkiewicz, Jerzy Block,
Marek Siudym
01:45 Test pilota Pirxa - ﬁlm
science ﬁction, prod. ZSRR,
Polska, 1978

02:00 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
03:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial w ciepły, zabawny
sposób będzie wprowadzać widza w świat
głównych bohaterów,
jednocześnie przedstawiając w każdym odcinku
inną historię klientów
warsztatu i salonu
04:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
05:00 Dyżur
- serial dokumentalny

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
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:10 Idealna niania
18:55 Uwaga! - magazyn
19:30 Mamy to
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
KOMEDIA

21:35 Och, życie!
- ﬁlm komedia,
USA, 2010, reż. Greg
Berlanti, wyk. Katherine
Heigl, Josh Duhamel, JoshLucas, Hayes McArthur,
Christina Hendricks
23:55 Inwazja
- ﬁlm S-F, USA,
Australia, 2007,
reż. Oliver Hirschbiegel,
wyk. Nicole Kidman,
Daniel Craig, Jeremy
Northam, Jackson Bond,
Jeﬀ rey Wright, Veronica
Cartwright
02:05 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator.
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Pierwsza miłość
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 - serial
obyczajowy prod. Polska
18:00 Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Gwiazdy Kabaretu 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
00:05 Traﬃk Dziennikarka - Brea
i jej chłopak - John wybierają
się na romantyczny wypad
w góry. Po drodze natykają
się na członków gangu
motocyklowego i odkrywają
ich niebezpieczną tajemnicę.
02:10 Ucho Prezesa 02:25
Disco Polo Life

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana
13:05 Bieszczady dla Jezusa
2020 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry 14:20 100
cudownych miejsc 14:30
Zrozumieć Antycywilizacje
14:55 Słowo życia 15:00 Modlitwa 15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Siódmy sakrament 16:35 Tak
Go pamiętam 16:55 Kartka
z kalendarza 17:00 Regał
Mistrzowie
17:30 Geopolityka 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych
19:30 Opowieści Theo 19:35
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski

27
4 września

program tv

WIESZ CO | NR 35/31.8.2021 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
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:15 Sprawa dla reportera
10:15 Strażacki pies - komedia,
prod. USA, 2007, reż. Todd
Holland, wyk. Josh Hutcherson, Bruce Greenwood,
Bill Nunn, Scotch Ellis
Loring
12:15 Fascynujący świat
- Teleskop Hubble’a i
cuda wszechświata - ﬁlm
dokumentalny
13:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
13:45 Przyrodnik na tropie
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Rodzinny ekspres
- Jak dobrze i właściwie
przeżyć Mszę Świętą
- magazyn
11:45 Ludzie z pociągu
- dramat, prod. Polska,
1961, reż. Kazimierz Kutz,
wyk. Jerzy Block, Maciej
Damięcki, Małgorzata
Dziedzic, Danuta
Szaﬂarska, Andrzej May,
Janina Traczykówna,
Aleksander Fogiel, Bogdan
Baer, Zdzisław Karczewski,
Jerzy Turek
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko

04:35 Uwaga! - magazyn
04:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
05:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:50 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
07:25 Polowanie na ogród
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial, Polska
13:35 Na Wspólnej
- serial, Polska
15:25 Skazana
16:00 program rozrywkowy
17:00 Weekendowa metamorfoza
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Mam talent

06:00 Nowy dzień
z Polsat News
07:45 Uniwersytet Potworny
10:00 Dzieci na tropie
prawdy
10:10 Ewa gotuje
10:40 Family Food Fight
- Pojedynek na smaki
11:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Tatuśkowie
13:40 Drwale i inne
opowieści Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:40 Więzienie
17:10 Więzienie
17:40 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Kuchnia
21:10 Kapitan Marvel
Akcja rozgrywa się
w latach 90-tych XX
wieku. Ziemia dostaje
się w sam środek wojny
pomiędzy obcymi rasami.

07:20 Informacje kulturalne
07:40 Starszy pan. I’m sorry
- widowisko muzyczne
08:30 Słowobranie - magazyn
09:00 110 % - ﬁlm
dokumentalny
10:30 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku
11:25 Tamte lata, tamte dni
- Lech Majewski
- magazyn
12:05 Ich noce - komedia,
prod. USA, 1934
14:05 Komediowe lato
- Pułkownik Kwiatkowski
- komediodramat
16:15 Zaginione Skarby
- Tryptyk „Emalia z Limoges” - ﬁlm animowany
16:30 Retro kino - Winnetou
18:05 Mój czas - felieton
18:15 Co dalej? - Czy szkoła ma
też wychowywać?
- program publicystyczny
18:50 Count Basie własnymi
słowami - 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. Są to zarówno
osoby starsze, jak i młode.

04:55 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Makłowicz w drodze
11:40 Hotel Paradise
14:40 Mamy to
- serial, Polska
15:45 Beethoven III
- ﬁlm rodzinny, USA,
2000, reż. David M. Evans,
wyk. Judge Reinhold,
Julia Sweeney, JoePichler,
Michaela Gallo
17:50 Tylko mnie kochaj
- ﬁlm komedia, Polska,
2006, reż. Ryszard Zatorski, wyk. Maciej Zakościelny, Agnieszka Grochowska,
Julia Wróblewska, Grażyna
Szapołowska, JanFrycz,
Marcin Bosak, Dominika
Kluźniak, Tomasz Karolak,
Przemysław Sadowski

06:00 Flintstonowie 07:00
Galileo 11:00 Flintstonowie
Flintstonowie i Rubble’owie
to nowoczesne rodziny
z epoki kamienia łupanego.
Fred i Barney pracują
w Slate and Company,
gdzie wysadzają skały.
13:00 STOP Drogówka
- magazyn 14:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Galileo
20:00 Ostatni legion Imperium Rzymskie chyli się ku
upadkowi. Po najeździe barbarzyńców na Rzym 12-letni
cesarz, Romulus Augustulus
zostaje pojmany i wysłany
do strzeżonej fortecy na
Capri. Towarzyszy mu tam
jego opiekun i nauczyciel
Ambrosinus.
22:05 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:20 Zdobycz
02:10 Interwencja 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 - Lista przebojów

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL FABULARYZOWANY

KOMEDIA

HORROR

DRAMAT

THRILLER

HORROR

14:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
prod. TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:30 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
19:30 Wiadomości
20:15 58. KFPP w Opolu
00:40 Jack Hunter - Jack
Hunter w poszukiwaniu
grobowca Echnatona
- serial przygodowy
02:20 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
02:55 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP
03:50 Z pamięci - felieton
03:55 Zakończenie

16:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:55 Smaki świata
po polsku - magazyn
17:30 Lajk!
17:50 Słowo na niedzielę
- Pobożna łapówka
17:55 Igrzyska Paraolimpijskie - kronika
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Władza
- ﬁlm prod. USA
22:00 Zderzenie
- ﬁlm sensacyjny, prod.
Wielka Brytania, Niemcy
23:45 Magic Mike - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA

21:45 Kac Vegas
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2009, reż. Todd
Phillips, wyk. Bradley
Cooper, Ed Helms, Zach
Galiﬁanakis, Justin Bartha,
Heather Graham, Sasha
Barrese, Jeﬀ rey Tambor,
Mike Tyson
00:00 Aquaman
- ﬁlm przygodowy, USA,
Australia, 2018, reż. James
Wan, wyk. Jason Momoa,
Amber Heard, Willem
Dafoe, Patrick Wilson,
Nicole Kidman, Dolph
Lundgren
03:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
04:05 Noc magii
- program ezoteryczny

23:55 Rings
Młoda kobieta,
martwiąc się o swego
chłopaka, zafascynowanego informacjami
o tajemniczym wideo,
po obejrzeniu którego
giną ludzie, decyduje
się obejrzeć ﬁlm za
niego. Wkrótce odkrywa
przerażającą prawdę:
informacje są prawdziwe,
a wideo zawiera tajemniczy przekaz...
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

20:00 Bilet do kina
- Manchester
by the Sea
- dramat, prod. USA, 2016,
reż. Kenneth Lonergan,
wyk. Casey Aﬄeck, Lucas
Hedges, Michelle Williams,
Kyle Chandler
22:30 Jeﬀerson Starship:
Live - koncert
23:45 Mocne Kino - Szczęśliwy
człowiek - dramat,
prod. Wielka Brytania
02:50 Co dalej? - Czy szkoła
ma też wychowywać?
03:25 Kino nocne
- Noce Cabirii
- dramat, prod. Włochy,
Francja, 1957,
reż. Federico Fellini
05:35 Teledysk
05:50 Zakończenie

20:00 Mocne sobotnie
kino: Twierdza
Generał Hummel zajmuje
wyspę Alcatraz. Żąda
wysokiego okupu, w
przeciwnym razie zrzuci
na San Francisco rakiety
wypełnione śmiercionośnym gazem.
22:50 Mechanik:
Konfrontacja
00:50 Pod ścianą
03:00 Castle - serial
kryminalny
04:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska

20:00 Saga Zmierzch:
Księżyc w nowiu
- ﬁlm horror, USA, 2009,
reż. Chris Weitz, wyk.
Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor Lautner,
Elizabeth Reaser, Peter
Facinelli
22:40 Incepcja
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2010, reż. Christopher
Nolan, wyk. Leonardo
DiCaprio, Joseph
Gordon-Levitt, Ellen Page,
TomHardy, Ken Watanabe,
Cillian Murphy, Tom
Berenger, Marion Cotillard,
Pete Postlethwaite
01:45 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S5

TV Trwam
07:45 Kartka z kalendarza 07:50
Kolory Świętości 07:55
Poczet Wielkich Polaków
08:00 Informacje dnia 08:15
Westerplatte Młodych 08:55
Słowo życia 09:00 Głos serca
09:45 W góreckim domku
ogrodnika 10:00 Informacje
dnia 10:15 Retrospekcja
10:20 Święty na każdy dzień
10:25 Młodzi Światu - Ola
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Nowenna przed 30.
Rocznicą powstania Radia
Maryja 12:00 Msza święta
z Torunia
15:00 Modlitwa 15:30 Koncert
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego 17:00
Procesja Różańcowa 18:00
Koncert w wykonaniu
Zespołu Bayer Full 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Święty na każdy
dzień 21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
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niedziela

5 września

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:45 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
06:55 Słowo na niedzielę
- Pobożna łapówka
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się
w Polsce
09:05 Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
09:40 Woda i las. Źródło życia
na Ziemi - ﬁlm dokumentalny
10:05 Między ziemią
a niebem
11:00 Święto Dziękczynienia
za Plony - Jasna Góra
2021 - relacja
13:35 Rybołowy pod skrzydłami leśników - ﬁlm
14:15 Z pamięci - felieton

05:25 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
11:45 Akcja pod Arsenałem
- dramat, prod. Polska,
1977, reż. Jan Łomnicki,
wyk. Cezary Morawski,
Mirosław Konarowski,
Magdalena Wołłejko,
Jan Englert, Lidia
Korsakówna, Zbigniew
Zapasiewicz
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Eurowizja Junior 2021 Hity Eurowizji
16:25 Alternatywy 4 - serial
17:50 Igrzyska
Paraolimpijskie
18:00 Panorama

05:05 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Co za tydzień
- magazyn
12:05 Top Model
13:35 Mam talent
15:20 Szkoła moich koszmarów - ﬁlm rodzinny
17:15 Pana Magorium cudowne emporium - ﬁlm
rodzinny, USA, Kanada,
2007, reż. Zach Helm, wyk.
Dustin Hoﬀ man, Natalie
Portman, Jason Bateman,
Zach Mills
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:20 Gwiezdne wojny:
Mroczne widmo
Dwaj rycerze Jedi Obi-Wan
oraz mistrz Qui-Gon Jinn
przylatują na planetę Naboo, aby zażegnać konﬂikt
z Federacją Handlową.
Okazuje, że konﬂikt jest
tylko przykrywką do inwazji na planetę. Rycerze Jedi
ratując królową Amidalę
zatrzymują się na planecie
Tatooine, gdzie poznają
obdarzonego mocą
młodego niewolnika.
11:05 Kraina lodu
13:15 Ninja Warrior Polska
15:20 Kraina lodu II
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabarety
22:10 Love Island. Wyspa
miłości

07:00 Co dalej? - Czy szkoła ma
też wychowywać?
07:35 Piosenki Warsa
w Piwnicy pod Baranami - widowisko
08:40 Tamte lata, tamte dni Lech Majewski
- magazyn
09:10 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
09:45 Z przytupem - Obyrtka
- widowisko kameralne
10:00 Animama - The Moustache - ﬁlm animowany
10:05 Animama - Budzik
- ﬁlm animowany
10:15 Animama - Ten, który
panował nad chmurami
- ﬁlm animowany
10:35 Serialowa nostalgia
- Janosik - serial TVP
11:30 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:15 Kasia Ballou - western,
prod. USA, 1965, reż. Elliot
Silvertstein

05:35 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:35 Halvdan - prawie
wiking
11:35 Królewna Śnieżka
13:40 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: O
rybaku i jego
żonie
14:50 Najpiękniejsze baśnie:
Królowa dwunastu
miesięcy
16:15 Taxi
17:50 Asterix i Obelix
kontra Cezar
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Ostateczna rozgrywka
22:00 Kod 211
Kiedy w Chesterford
grupa uzbrojonych po
zęby mężczyzn napada na
bank, funkcjonariusz Mike
postanawia interweniować. Wkrótce napotyka
nastoletniego Kenny’ego
Ralstona.

04:55 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
11:15 Hotel Paradise
13:15 Zakochani po uszy
- serial, Polska
15:35 Kit Kittredge:
Amerykańska dziewczyna - ﬁlm obyczajowy,
USA, Kanada, 2008,
reż. Patricia Rozema, wyk.
Abigail Breslin,
Julia Ormond, Chris
O’Donnell, Jane
Krakowski
17:45 Ta podstępna miłość
- ﬁlm komedia, USA,
1997, reż. Carl Reiner,
wyk. Bette Midler, Dennis
Farina, Paula Marshall, Gail
O’Grady, David Rasche,
Jamie Denton

06:00 Flintstonowie 06:30
Dzielna Mysz 06:50 Najsilniejsza drużyna świata 08:45
Flintstonowie Flintstonowie
i Rubble’owie to nowoczesne
rodziny z epoki kamienia
łupanego 10:35 Galileo
12:40 Alvin i wiewiórki
Adresowana do widowni
rodzinnej, pełna humoru
opowieść o przygodach
niezwykłych wiewiórek,
które wprowadzają się
do domu początkującego
kompozytora piosenek
i pomagają mu zrobić wielką
karierę w świecie muzyki.
14:35 U-571 W trakcie jednego
z ataków na aliancki konwój,
U-571 zostaje uszkodzony
przez amerykański niszczyciel. 17:00 Gwiazdy Kabaretu
18:00 STOP Drogówka 19:00
Galileo 20:00 Troje pod
przykrywką 21:00 Kariera
Nikosia Dyzmy

MAGAZYN KULINARNY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

FILM PRZYGODOWY

14:25 Okrasa łamie
przepisy - magazyn
kulinarny
14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:35 Lekkoatletyka
- Memoriał Kamili Skolimowskiej - Chorzów
19:30 Wiadomości
20:15 58. KFPP w Opolu
23:55 Jack Hunter - Jack Hunter
i gwiazda niebios - serial
przygodowy, prod. USA,
2008, reż. Terry Cunningham, wyk. Ivan Sergei
01:40 Zła macocha - ﬁlm
kryminalny, prod. USA
03:15 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:05 Piłka nożna
- Eliminacje Mistrzostw
Świata Katar 2022:
San Marino
- Polska, prod. Szwajcaria,
2021
23:05 Wyrok za prawdę
- dramat, prod. USA, 2014,
reż. Michael Cuesta, wyk.
Jeremy Renner, Robert
Patrick
01:05 Odyseja - dramat, prod.
Francja, 2016, reż. Jerome
Salle, wyk. Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey
Tautou
03:15 Amok - ﬁlm obyczajowy
05:05 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Receptura
- serial, Polska
22:35 Miłość jest wszystkim
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018,
reż. Michał Kwieciński,
wyk. Olaf Lubaszenko,
Aleksandra Adamska,
Joanna Balasz, Agnieszka
Grochowska, Joanna Kulig,
Michal Czernecki, Eryk
Lubos
01:10 Król Skorpion II:
Narodziny wojownika
- ﬁlm przygodowy,
USA, RPA, Niemcy,
2008, reż. Russell
Mulcahy, wyk. Michael
Copon, Karen David
Simon Quarterman,
Tom Wu
03:30 Noc magii

23:15 Jeździec znikąd
Historia młodego
prawnika z Dzikiego
Zachodu, który zamienia
się w zamaskowanego
mściciela. XIX wiek, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Trwa proces zasiedlania
Dzikiego Zachodu i
budowa linii kolejowej,
która ma połączyć obydwa
wybrzeża kraju. John Reid
jest młodym, pełnym
ideałów prawnikiem.
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

14:05 Winnetou - i Old
Firehand - serial
15:55 Kromer Festival
Biecz 2020
17:00 Mój czas
- felieton
17:15 Niedziela z...
twórczością Franciszka
Walickiego
18:10 Niedziela z...
twórczością Franciszka
Walickiego - ... i nie żałuj
tego - ﬁlm dokumentalny
19:10 Niedziela z...
twórczością Franciszka
Walickiego
20:00 Prawdziwe męstwo
- western
22:00 Trzeci punkt widzenia
22:35 110 % - dokumentalny
00:05 Manchester by the Sea
- dramat

23:45 Blair Witch
James wraz z przyjaciółmi
wyrusza do upiornego
lasu, aby odkryć prawdę
o zniknięciu swojej siostry.
01:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Biesiada na cztery
pory roku
02:05 Dyżur - serial
dokumentalny
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Człowiek ze stali
- ﬁlm przygodowy, USA,
Kanada, Wielka Brytania,
2013, reż. Zack Snyder,
wyk. Henry Cavill, Amy
Adams, Michael Shannon,
Diane Lane, Russell Crowe,
Laurence Fishburne, Kevin
Costner
23:00 Grindhouse:
Death Proof
- ﬁlm horror, USA, 2007,
reż. Quentin Tarantino,
wyk. Kurt Russell, ZoeBell,
Rosario Dawson, Vanessa
Ferlito, Rose McGowan,
Quentin Tarantino
01:25 Zbrodnie,
które wstrząsnęły
Ameryką S5
02:25 Druga strona
medalu

TV Trwam
10:40 Cuda Jezusa 11:35 Jan
Paweł II 12:00 Anioł Pański
z Ojcem Świętym Franciszkiem 12:20 Wieś - to też
Polska 13:30 Papież Polak
do Rodaków 14:05 Koncert
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego 15:35
W Solankowej Dolinie 16:00
Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP 17:15
Prawda a Historia 17:30
Nowa Ewangelizacja 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza 19:30
Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Śladami historii 21:00 Apel
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Retrospekcja

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:55 Policzmy się dla Polski felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Życiowe wybory
- Artysta - telenowela
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:35 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 Mini audycja
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:05 Koło Fortuny
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:45 Policzmy się dla Polski
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 Klan
- telenowela TVP
18:20 Remiza - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 58. KFPP w Opolu
00:40 Być jak Kazimierz
Deyna - komedia
02:25 Oﬁcer - serial TVP
03:30 Cała prawda o kłamstwie - dokumentalny

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
23:50 Powidoki
01:35 Warto kochać
- serial TVP
02:35 Wyrok za prawdę
- dramat, prod. USA, 2014
04:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:00 Zakończenie

TVN
05:05
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
12:50
13:55
16:00
17:00
18:00
19:00
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Skazana - Premiera
Playera
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Chyłka-Inwigilacja
- serial, Polska
22:35 Olimp w ogniu - ﬁlm
sensacyjny, USA, 2013,
reż. Antoine Fuqua,
wyk. Gerard Butler,
Aaron Eckhart, Morgan
Freeman, Ashley Judd,
Dylan McDermott, Angela
Bassett, Melissa Leo,
Radha Mitchell, Rick Yune
01:00 Co za tydzień
- magazyn
01:35 Wewnętrzny wróg
- serial, USA
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:50 Noc magii
04:10 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 - serial
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
FILM SENSACYJNY

23:10 XXX: Reaktywacja
Xander Cage po latach
dobrowolnego wygnania,
przez wielu uważany
za martwego, powraca,
by ponownie stanąć
na drodze wojownika
Xianga. Xander wie,
że w rekach Xianga znajduje się śmiercionośna,
zagrażająca ludzkości
broń, zwana „Puszką
Pandory”. Rekrutuje
nową grupę supersilnych
sprzymierzeńców.
01:35 Pasażer
03:35 Love Island. Wyspa
miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

6 września
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TVP Kultura
07:00 Muzyczne poranki
07:50 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Miasto z morza
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2009,
reż. Andrzej Kotkowski
10:35 Rzecz Polska - Polska
ilustracja dziecięca
10:50 Opole
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
12:05 Opole
12:15 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:15 Opole
13:30 W samo południe
- ﬁlm animowany
13:33 Pomnik
- ﬁlm animowany,
prod. Czechosłowacja
13:40 Piosenka - ﬁlm
13:44 Niezapomniana
13:55 Portret - ﬁlm
14:10 Reżyserzy
15:00 Opole
FILM OBYCZAJOWY

15:10 Ciemnego pokoju
nie trzeba się bać
Jedenastolatka przygotowuje piosenkę na
akademię z okazji dnia
ojca. Aby dobrze opisać
swoje uczucia, zaczyna
bacznie obserwować tatę.
15:50 Opole
16:05 Szatan z siódmej klasy
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Życie w Cranford
20:00 58. KFPP w Opolu
21:00 Opole
21:15 58. KFPP w Opolu
23:40 Kino Mocnych Wrażeń
- Wybawienie
- dramat
01:30 Powidoki
01:50 Panorama kina
polskiego - Photon

TV Puls
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
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
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
FILM SENSACYJNY

20:00 Champion 2
George „Iceman” Chambers zostaje wrobiony
w przemyt narkotyków.
Traﬁa przez to do rosyjskiego więzienia, gdzie
odbywają się mistrzostwa
bokserskie.
21:55 Mroczna przeszłość
23:30 Akt odwagi
01:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat - program
informacyjny
02:30 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
03:30 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Z archiwum
policji

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 Papiery
na szczęście
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
KOMEDIA

21:35 Tylko mnie kochaj
- ﬁlm komedia
prod. Polska, 2006,
reż. Ryszard Zatorski,
wyk. Maciej Zakościelny,
Agnieszka Grochowska,
Julia Wróblewska, Grażyna
Szapołowska, Jan Frycz,
Marcin Bosak, Dominika
Kluźniak
23:45 Wzgórze krwi
- ﬁlm horror
prod. USA, Kanada, 2015,
reż. Guillermo Del Toro,
wyk. Mia Wasikowska,
Jessica Chastain, Tom Hiddleston Charlie Hunnam,
Jim Beaver, Leslie Hope
02:15 Trzy noce
z duchami
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 - serial obyczajowy
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 - serial
18:00 Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy prod. Polska
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Zespoły policyjne prowadzą
różne sprawy kryminalne
począwszy od zabójstw, poprzez napady, a skończywszy
na narkotykach.
21:40 12 rund 3 23:30 Wikingowie 00:35 Śmierć na 1000
sposobów 01:30 Pękniesz ze
śmiechu 02:35 Interwencja
02:50 SuperLudzie

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
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 Mojżesz13:20
Niezwykłości przyrody Nowej
Zelandii 13:30 Msza święta
14:20 100 cudownych miejsc
14:30 Cena nadziei 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria
polskie
16:30 Nie przelewaj 16:55
Świadkowie 17:30 Natura
obiektywnie 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Kartka
z kalendarza 19:30 Opowieści Starego Testamentu
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

7 września

TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Japonia z góry, Ziemia
Bogów - serial
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Program ekumeniczny
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:35 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl
- serial komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 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
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Remiza - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Pełny obraz
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:30 Taksówkarz - dramat
02:35 Strażacy - serial TVP
03:30 Magazyn Ekspresu
Reporterów

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:55 Wojenne
dziewczyny
- serial TVP
23:50 Ludzkie historie
- In touch - ﬁlm
dokumentalny
01:05 Karbala - dramat wojenny
03:10 Podróż do Nowej
Ziemi - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2005
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia - program
rozrywkowy
22:30 Kuba Wojewódzki
- program rozrywkowy
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:30 Chyłka-Inwigilacja
- serial, Polska
01:30 W garniturach
- serial, USA
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska
04:20 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 Ninja Warrior
Polska
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
FILM PRZYGODOWY

23:10 X-Men
Ekranizacja jednej
z najpopularniejszych serii
komiksowej na świecie
opowiadającej o grupie
obdarzonych ponadnaturalnymi zdolnościami
mutantów, którzy przez
swoją odmienność są
prześladowani przez ludzi.
Znajdują schronienie w
specjalnej szkole profesora
Charlesa Xaviera, który
otacza mutantów troskliwą opieką i uczy ich jak
korzystać z ich unikalnych
zdolności.
01:35 Star Trek
04:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy
- program rozrykowy

TVP Kultura
07:30 Muzyczne poranki
08:05 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:35 Rok 2020
09:00 Szatan z siódmej klasy ﬁlm fabularny
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:30 Symfonia fabryki Ursus
- ﬁlm dokumentalny
14:45 Ostatnia akcja
- komedia sensacyjna,
prod. Polska, 2009, reż.
Michał Rogalski, wyk. Jan
Machulski, Marian Kociniak, Barbara Kraﬀ tówna,
Alina Janowska, Lech
Ordon, Witold Skaruch,
Piotr Fronczewski
16:25 Wenecja - dramat,
prod. Polska, 2010
18:30 Co dalej?
18:55 Życie w Cranford
20:05 Teatr Telewizji
- Śledztwo - spektakl
21:25 Portrety
FILM FABULARNY

21:35 Lekkie obyczaje
- Frances Ha
- ﬁlm fabularny
23:10 Co dalej? - program
publicystyczny
23:35 Młoda Polska
- Wiki - ﬁlm krótkometrażowy, reż. Veronica
Andersson, wyk. Kamila
Kobic, Magdalena Kizinkiewicz, Adam Bobik,
Kordian Rekowski
00:15 Panorama kina
polskiego - Photon
- ﬁlm fabularny
02:05 Portrety
02:20 Kino nocne - Mistrz
- dramat
04:25 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Zakończenie

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Ocalony
Afganistan, 28 czerwca
2005 roku, czterech
członków SEAL Team
10 otrzymuje zadanie
zabicia lidera talibów.
Niespodziewanie sami
zostają otoczeni przez
wroga i zaatakowani.
THRILLER

22:15 Najwyższy wyrok
- thriller
W trakcie wykonywania
tajemniczego zadania
dwójka byłych komandosów zmaga się
z elitarną grupą
najemników.
00:30 Krucyﬁks
02:10 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
03:05 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
03:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:55 Szkoła
- program obyczajowy
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
- 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 Papiery na szczęście
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise
FILM SENSACYJNY

21:35 Miami Vice
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2006,
reż. Michael Mann,
wyk. Colin Farrell,
Jamie Foxx, GongLi,
Naomie Harris, Ciaran
Hinds, Justin Theroux
00:20 Grindhouse:
Planeta Terror
- ﬁlm horror, USA,
Meksyk, 2007, reż. Robert
Rodriguez, wyk. Rose McGowan, Freddy Rodriguez,
Josh Brolin, Bruce Willis,
Marley Shelton, Jeﬀ Fahey,
Michael Biehn
02:30 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S5
03:35 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 Grudge: Kląwa 2 Przed
dwoma laty w pewnym domu
w Tokio rozegrał się koszmar.
Jego przyczyną była klątwa,
która zabijała każdego, kto
przekroczył próg domu.
Oﬁary umierały z przerażenia
23:50 Wikingowie 00:50
Śmierć na 1000 sposobów
- program dokumentalny
prod. USA

TV Trwam
11:50 Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz 13:15
Spacer 13:25 Słowo życia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Cudowne przejście przez
Morze Czerwone
15:30 Syria 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Jestem mamą
16:30 Fryderyk Chopin
i jego muzyka 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 XX Rajd Katyński
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Poznajemy Polskę 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:55 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Matka niewidomych
- Hrabianka Róża Czacka
07:45 Pasterz - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 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

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
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
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
20:55 Milionerzy
21:30 Top Model

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:45 Policzmy
się dla Polski
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 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - Eliminacje
MŚ 2022
23:00 Historia bez tajemnic
00:05 Zabójcze sekrety
- ﬁlm fabularny
01:40 Tajemnica twierdzy
szyfrów - serial

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre i
na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
23:55 Miłość w Daisy Hills
- ﬁlm obyczajowy
01:35 Hotel Vidago Palace
- serial obyczajowy
02:35 Dwie korony - ﬁlm
04:10 Pod wspólnym niebem
- serial komediowy
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23:00 15 minut
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2001,
reż. John Herzfeld,
wyk. Robert De Niro,
Edward Burns, Kelsey
Grammer, Avery Brooks,
Melina Kanarkedes, Oleg
Taktarow, Charlize Theron,
Kim Cattrall
Dwóch morderców z
Europy Wschodniej przybywa do Nowego Jorku.
Gdy ich były wspólnik
nie wydaje im należnych
pieniędzy, zabijają go i
jego dziewczynę.
01:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii

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, Pogoda
20:05 Family Food Fight
- Pojedynek
na smaki
21:05 Komisarz Mama
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
FILM SENSACYJNY

23:10 Suma wszystkich
strachów
Tajemnicza organizacja
neonazistowska zdobywa
bombę atomową,
którą chce zdetonować
w Baltimore podczas
rozgrywek futbolowych,
a winą za atak obarczyć
Rosję. W opinii zamachowców wybuch spowoduje
niechybny powrót zimnej
wojny.
01:55 Zakonnica
w przebraniu
Czarnoskóra piosenkarka
z nocnego klubu
popadła w konﬂikt
z gangsterami.
04:10 Świat według
Kiepskich
04:40 Disco Gramy

TVP Kultura
07:00
08:15
08:45
08:50

11:00
13:30
13:50
14:15
14:45
16:55
18:30
18:50

Muzyczne poranki
Co dalej?
Portrety
Wenecja - dramat,
reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Magadlena Cielecka,
Agnieszka Grochowska,
Julia Kijowska, Grażyna
Błęcka - Kolska, Marcin
Walewski, Julia Chatys,
Hanna Kuźmińska
Pogranicze w ogniu
- serial TVP
Karol Palczak
- reportaż
Sztuka przeciw
przemocy - reportaż
Tamte lata,
tamte dni
Pół żartem,
pół serio
- komedia, prod. USA
Spokój - ﬁlm TVP
Informacje
kulturalne
Życie w Cranford

FILM FABULARNY

20:00 Na wschód
od Hollywood
- Litość
- ﬁlm fabularny
21:45 Odnalezione skarby
22:10 Więcej niż ﬁkcja
- Toulouse - Lautrec,
wolny duch Paryża
- ﬁlm dokumentalny
23:15 Jazz - 36 Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Jazzowej
Jazz Jamboree
00:25 Informacje kulturalne
00:40 Lekkie obyczaje - Frances Ha - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2012, reż. Noah
Baumbach, wyk. Greta
Gerwig, Mickey Sumner,
Adam Driver
02:10 Odnalezione skarby
02:25 Kino nocne - Zero dramat, prod. Polska, 2009

TV Puls

TVN 7

TV 4

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

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
- 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 Papiery
na szczęście
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

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 serial obyczajowy prod.
Polska 20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny
21:40 Najemnik John Seegar,
najemnik pracujący dla CIA,
podejmuje się misji, podczas
której ginie jego przyjaciel.
Po tej tragedii nie chce już
angażować się w kolejne
zlecenia, zostaje jednak
zaszantażowany. 23:35
Wikingowie 00:40 Śmierć
na 1000 sposobów

FILM SF

KOMEDIA

20:00 John Carter
Weteran wojny secesyjnej
zostaje przeniesiony na
Marsa. Chce wrócić do
domu, jednak staje się
uczestnikiem konﬂiktu
między dwiema zamieszkującymi planetę rasami.
22:25 Outlander
00:50 Tylko jeden
02:20 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

21:35 Pitch Perfect
- ﬁlm komedia, USA,
2012, reż. Jason Moore,
wyk. Jason Moore, Anna
Kendrick, Skylar Astin, Ben
Platt, Rebel Wilson, Adam
DeVine, Brittany Snow
23:55 Saga Zmierzch:
Księżyc w nowiu
- ﬁlm horror, USA, 2009,
reż. Chris Weitz, wyk.
Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor Lautner,
Elizabeth Reaser, Peter
Facinelli, Michael Sheen,
Ashley Greene
02:40 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S5
03:45 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Tajemnica
Krzywego Lasu 11:25 Jestem
mamą 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz 13:10 Mój Tatuś
walczył pod Monte Cassino
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Brat naszego Boga
15:35 Filmowe życiorysy.
Biegnę całym swoim sercem
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie
16:30 Wyszyński 16:55 Święty
na każdy dzień 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:55 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Matka niewidomych
07:45 Pasterz - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata
- magazyn kulinarny
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
- felieton
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny

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
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
16:15 Interwencja
- magazyn
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

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM KATASTROFICZNY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Na sygnale - serial
21:20 Sprawa dla reportera
22:15 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:50 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:45 Magazyn Ekspresu
Reporterów
00:45 Tanie Dranie
01:30 Paradoks - serial

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
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
21:55 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
23:50 Nigdy nie mów nigdy
- ﬁlm sensacyjny
02:15 Jak upolować faceta
- komedia kryminalna
03:50 Geniusz: Picasso
04:45 Art Noc

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Na bank się uda
- ﬁlm komedia,
Polska, 2019, reż. Szymon
Jakubowski, wyk. Marian
Dziędziel, Lech Dyblik,
Adam Ferency, Maciej
Stuhr, Józef Pawłowki
00:50 Kac Vegas
w Bangkoku - ﬁlm
komedia, USA, 2011, reż.
Todd Philips, wyk. Bradley
Cooper, Ed Helms, Zach
Galiﬁanakis, Justin Bartha,
Ken Jeong, Paul Giamatti,
Mike Tyson
03:00 Uwaga! - magazyn

23:10 Pomiędzy
nami góry
Dwójka nieznajomych
wychodzi cało z katastrofy
samolotu, który rozbił
się w niedostępnych,
zaśnieżonych, skutych
lodem górach. Gdy
uświadamiają sobie,
że spodziewana pomoc
nie nadejdzie i zdani są
tylko na siebie, ruszają
w długą, ekstremalnie niebezpieczną podróż, która
ukształtuje ich dalsze
życie na zawsze.
01:45 Nostalgia anioła
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
08:00
08:25
09:20
11:00
13:30
13:55
14:35
16:05
17:50
18:30
18:55
20:00
20:10

22:25
23:25

Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Niedziela z...
Spokój - ﬁlm TVP
Pogranicze w ogniu
- serial TVP
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia
Generał - komedia,
prod. USA, 1926
Powidoki
Rzeczpospolita
modernistyczna
Co dalej? - program
publicystyczny
Życie w Cranford
Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp
do ﬁlmu - Kongres
Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Kongres
- ﬁlm science ﬁction, prod.
Niemcy, Polska
Cecilia Bartoli
i przyjaciele - ﬁlm
Co dalej?

FILM FABULARNY

23:50 Na wschód
od Hollywood
- Litość - ﬁlm fabularny,
prod. Grecja, Polska, 2018
Czterdziestoletni
mężczyzna pogrążony
w rozpaczy po wypadku
ukochanej, uzależnia
się od smutku i poczucia
wyobcowania.
01:35 Kino nocne
- Słodkich snów
- dramat,
prod. Włochy, Francja,
2016, reż. Marco
Bellocchio, wyk. Valerio
Mastandrea, Bernice Bejo
03:55 Trwoga
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Argentyna, 2017
05:10 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Niedobrani
22:25 Dwóch gniewnych ludzi

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
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
17:00 19 + - obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:30 Hotel Paradise

08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość Marysia
opuszcza rodzinną wieś
i przenosi się do Wrocławia,
by studiować medycynę.
W nowym miejscu kobieta
poznaje Pawła, który zdobywa jej serce...
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 - serial
obyczajowy prod. Polska
18:00 Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci serial obyczajowy prod.
Polska 20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Pamięć
absolutna 00:00 Wikingowie
01:05 Śmierć na 1000
sposobów 02:25 Disco Polo
Life - program rozrywkowy

KOMEDIA

KOMEDIA

00:45 Kocurek
- komedia
Sześciu przyjaciół wpłaca
określoną kwotę na fundusz inwestycyjny i składa
przysięgę, wedle której
ten, co najdłużej zostanie
kawalerem - zgarnie całą
pulę. Po latach jeden z nich
ma problemy ﬁnansowe,
więc postanawia zdobyć
pieniądze.
02:40 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:20 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 Siostry
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Jason
Moore, wyk. Tina Fey,
Amy Poehler, Maya
Rudolph, James Brolin,
Dianne Wiest,
John Cena
00:00 Z ust do ust - ﬁlm
komedia, USA, Australia,
2005, reż. Rob Reiner, wyk.
Jennifer Aniston, Kevin
Costner, Shirley MacLaine,
Mark Ruﬀalo, Richard
Jenkins, Mena Suvari
02:05 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S5
03:10 Druga strona
medalu
- talk show
03:45 Noc magii

TV Trwam
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
13:30 Msza święta
14:20 100 cudownych miejsc
14:30 Katedra w Chartres
15:30 Wenezuela 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wędką nad
wodę w Polskę i Świat 16:35
Porady Medyczne Bonifratrów 17:00 Akademia pro-life 17:10 Petra - tajemnicze
miasto 17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Prymas Stefan Wyszyński
21:00 Apel
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Fot. Alfred Frater
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» Hubert Pabian (z piłką) często „ucieka” na
obwód. Czy to będzie dla Górnika kłopot?

Mierzą (nie)wysoko
Górnik Trans.eu Wałbrzych będzie jednym z faworytów do wygrania Suzuki 1 Ligi w sezonie 2021/22. Dobre transfery i wzmocnienia na obwodzie
mogą cieszyć. Jest jedno ale… Czy wąskie pole manewru wśród graczy
podkoszowych może pokrzyżować plany w awansie do ekstraklasy?

Pozostanie w Górniku na
kolejny sezon Damiana Cechniaka należy uważać za spory
sukces wałbrzyskich działaczy.
Mierzący 210 cm warszawiak stanowi ważne ogniwo
w defensywie: jego wzrost
pozwala efektywnie chronić
obręcz, a imponujący zasięg
ramion straszy penetrujących
pod kosz obwodowych przeciwnika. Cechniak potrafi też
być przydatny w ataku, choć
kiepsko trafia rzuty wolne, ale
nierzadko podwajany potrafi
dzielić się piłką i znajdować
kolegów na otwartych pozycjach. Jest raczej środkowym
starej daty – siłowym, momentami ociężałym, upychającym się pod koszem, bez rzutu
dystansowego. W sytuacji
kadrowej Górnika jest jednak
niczym skarb, bo to jedyny
środkowy w talii. Jego zmiennik z poprzedniego sezonu,
Marcin Wróbel, zdecydował
się spuścić z tonu i wrócić w

rodzinne strony, choć działacze Górnika bardzo długo
namawiali go na jeszcze jeden
rok w Wałbrzychu.
Odfrunięcie Wróbla sprawia, że powstaje niewypełniona luka. Cechniak daje
drużynie na parkiecie wiele,
ale potrzebuje zmiennika,
tym bardziej, że zdarza mu
się szybko łapać przewinienia.
Drugim najwyższym zawodnikiem w składzie Górnika
będzie w nowym sezonie
Hubert Pabian. 32-letni gracz
rodem z Opalenicy to MVP
1 Ligi z 2018 roku, który już
trzykrotnie wygrywał te rozgrywki (z trzema różnymi zespołami). Jego wielkim atutem
jest dobry, ułożony rzut, w
tym z dystansu. Oznacza to, że
lubi „uciekać” na obwód, co
pozostawia pustą przestrzeń
pod tablicą. Cechniak i Pabian
w sparingach nierzadko grali
obok siebie, a zmiennikiem
pod koszem był mierzący led-

wie 198 cm Bartłomiej Ratajczak, nominalny… niski skrzydłowy, choć w Górniku od 2
lat występujący najczęściej
jako „fałszywy” silny skrzydłowy. Na początku przygotowań
w Wałbrzychu testowano
Białorusina Pavla Karasevicha,
32-letniego środkowego z
tamtejszej ekstraklasy, który
trzy lata temu grał w drugoligowych Żubrach Białystok.
Mierzący 203 cm wzrostu

zawodnik nie przypadł jednak
do gustu trenerowi Łukaszowi
Grudniewskiemu i pożegnano
go po dwóch meczach kontrolnych oraz kilku treningach.
Przesunięcie bliżej kosza
Ratajczaka może także oznaczać grę bliżej obręczy w
wykonaniu Szymona Pawlaka. 23-latek najlepiej czuje
się jako niski skrzydłowy, ale
jego 192 cm będą pewnie
wykorzystywane do granic

Anwilu Włocławek Macieja Bojanowskiego, którego
świetny wyskok robił często
różnicę.
Dlaczego mamy pewne
obawy z powodu wąskiej
rotacji wysokich? Bo najgroźniejsi rywale na tych pozycjach mają większy spokój.
WKK dysponuje pod koszem
czołowymi w lidze koszykarzami – Madray i Patoka
i centymetrami w postaci
Wojciecha Wątroby, Sokół
Łańcut ma Wronę, Pisarczyka
i Kulikowskiego. Włodarze
Górnika podchodzą jednak
do tematu spokojnie. W obozie jest wiara w system gry
Grudniewskiego, a ewentualne kłopoty z centymetrami
mogą zostać rozwiązane aktywnością w zimowym okienku transferowym. W klubie
słychać głosy, by obecnemu
zestawowi zawodników dać
szansę.
Trzeba jednak pamiętać, że
detale w rozgrywkach Suzuki
1 Ligi odgrywają niebagatelną rolę. Zajęcie pierwszego
miejsca po rundzie zasadniczej daje przewagę parkietu
w play-off. O tym, jak jest to
ważne, pokazał ostatni sezon.
To właśnie wyższe miejsce
po sezonie regularnym dało
Górnikom piąty mecz półfinału
z WKK Wrocław we własnej
hali. Na tej samej zasadzie
przewagę w finale z biało-niebieskimi mieli Czarni Słupsk.
Dominik Hołda

wytrzymałości. Niższy skład
Górnika pozwala oczywiście przyspieszyć grę, a walkę o zbiórkę będzie trzeba
wygrywać na bazie tak cenionego przez Grudniewskiego atletyzmu, którego
nie będzie brakować dzięki
Pawlakowi, Ratajczakowi,
Damianowi Durskiemu i
Marcinowi Dymale. To ważne, bo o atletyzm mogliśmy
się obawiać po odejściu do

Wysocy u potencjalnych faworytów
Suzuki 1 Ligi w sezonie 2021/22
Górnik Trans.eu: Cechniak (C, 210 cm), Pabian (F, 200 cm), Ratajczak (F, 198 cm)
WKK Wrocław: Nick Madray (C, 206 cm), Wojciech Wątroba (C, 210 cm), Jakub Patoka (F, 200
cm), Fryderyk Matusiak (F, 201 cm)
Sokół Łańcut: Przemysław Wrona (C, 205 cm), Rafał Kulikowski (C, 205 cm), Wojciech Pisarczyk
(F, 201 cm), Filip Struski (F, 200 cm)
Kotwica Kołobrzeg: Szymon Długosz (C, 203 cm), Mateusz Itrich (C/F, 202 cm), Mikołaj Kurpisz
(C/F, 203 cm)
SKS Starogard Gdański: Michał Sadło (C, 208 cm), Witalij Kowalenko (C, 204 cm), Tymon
Szymański (F, 200 cm), Bartłomiej Pietras (F, 211 cm)

» Damian Cechniak to
wielki skarb, ale może
być w tym sezonie
osamotniony pod obręczą

Sport

Fot. użyczone (Solomon Kurukuru Futsal/Facebook)
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» Trzytygodniowa wizyta odległych Wysp Salomona w naszym mieście utwierdza nas w
przekonaniu, że powiedzenie „świat jest mały” nie jest oderwane od rzeczywistości

Świat jest mały
Aqua-Zdrój po raz kolejny został doceniony na odległym krańcu naszej planety. Po brazylijskich koszykarzach, do Wałbrzycha zawitała reprezentacja
Wysp Salomona w futsalu! Taka egzotyka to coś
naprawdę rzadkiego! Serio, jak często na naszej
szerokości geograficznej oglądamy reprezentantów niewielkiego archipelagu, oddalonego od Polski o blisko 15 tys. km?
Co powinniśmy wiedzieć o Wyspach Salomona? To kraj na Pacyfiku,
składający się z sześciu większych
wysp i kilkuset mniejszych. Znajduje się na północny-wschód od
wybrzeża Australii. Głową państwa
jest królowa brytyjska Elżbieta II, ale
de facto władzę sprawują generalny
gubernator oraz premier. Wyspy
Salomona uzyskały niepodległość od
Wielkiej Brytanii w 1978 roku, a stolicą kraju jest Honiara. Kraj zamieszkuje ok. 650 tys. osób, a dominującą
religią jest chrześcijaństwo (głównie
protestantyzm oraz katolicyzm).
Wyspy Salomona to aktualny
mistrz Oceanii w futsalu. Na rozgrywanych na sąsiedniej Nowej Kaledonii mistrzostwach w finale pokonali
Nową Zelandię 2:1 po karnych (5:5
w meczu). Tak się składa, że nasi wałbrzyscy goście są tamtejszą potęgą

w futsalu. Tytuł z 2019 roku był ich
6 oraz drugim z rzędu. Mistrzostwo
na Nowej Kaledonii pozwoliło im w
historycznym rankingu przeskoczyć
Australię (pięć triumfów, ostatni w
2013).
Pod Chełmcem wyspiarze szlifowali formę na mistrzostwa świata.
Te w dniach 13 września - 3 października odbędą się na Litwie. W
grupie C zmierzą się z Tajlandią,
Maroko oraz Portugalią, a mecze
odbędą się w Kownie. W turnieju
wystartują 24 drużyny. Tytułu z
2016 roku broni Argentyna, która
ograła Rosję. Brąz na kolumbijskiej
imprezie zgarnęli za to Irańczycy. W
światowym czempionacie Wyspiarze mają wiele do udowodnienia.
W debiucie w 2008 roku przegrali
z Rosją aż 2:31, co jest najwyższą porażką w historii mistrzostw.

Cztery lata później także nie było
kolorowo, choć udało się pokonać
4:3 Gwatemalę. Ogólny bilans

występów w mistrzostwach świata
jest dla ekipy z Oceanii wyjątkowo
niekorzystny: nic powyżej fazy
grupowej, 1 wygrana i 9 porażek
w trzech turniejach.
Skład reprezentacji Wysp Salomona, która wybrała się w daleką
podróż do Wałbrzycha, składał się z
16 piłkarzy oraz 5 członków sztabu
szkoleniowego. Przed wylotem do
Europy wszyscy zostali pobłogosławieni przez pastora, który życzył
im powodzenia w mistrzostwach,
a następnie przeszli testy PCR na
obecność koronawirusa. W wyprawę wyruszyli 30 lipca z lotniska w
pobliżu Honiary. Pierwszy lot odbyli
do Brisbane w Australii, a tam przesiedli się do samolotu do Dubaju.
Po 4 godzinach oczekiwania znaleźli
się na pokładzie i po kolejnych 13
godzinach podróży wylądowali w
Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Ostatnim etapem wyprawy był bezpośredni lot do Warszawy. Długość
całej podróży? 21 godzin.

Wyspiarze początkowo zameldowali się w hotelu Ibis Styles, w
pobliżu Galerii Victoria. Następnie
przenieśli się bliżej Aqua-Zdroju,
do przylegającego do kompleksu
hotelu. Piłkarze i sztab nie kryli zachwytu z zastanych w Wałbrzychu
warunków do treningu. W bliskiej
odległości czekały na nich hala,
siłownia, basen oraz restauracja.
W kompleksie przy ul. Ratuszowej
spotkali się z włodarzem naszego
miasta, Romanem Szełemejem, któremu wręczyli pamiątkową koszulkę
reprezentacji wraz z podpisami
piłkarzy i członków sztabu.
Nie samym treningiem jednak
człowiek żyje. Reprezentanci Wysp
Salomona wybrali się w wolnym
czasie do Wrocławia na mecz piłkarskiego Śląska w eliminacjach do
Ligi Konferencji. Gościli również w
Kościele pw. św. Mikołaja w Świerkach, gdzie wykonali pieśni religijne.
Religia dla naszych gości z Oceanii
jest bardzo ważna, bo to właśnie od
modlitwy zaczynali treningi i kolejne
przygotowania. Nie wszystkie momenty zgrupowania w Polsce były
jednak dla nich radosne. Pod koniec
sierpnia na Wyspach zmarł tata lekarza reprezentacji.
Formę przed imprezą docelową na
Litwie wyspiarze testowali w grach
kontrolnych. W Wałbrzychu ulegli
Futsalowi Brzeg 1:2 oraz pokonali
czeski FTZS Liberec 4:2. W Niemczech
z kolei zmierzyli się z silnym Hohenstein-Ernstthal HOT 05, remisując 3:3.
Trzytygodniowa wizyta odległych
Wysp Salomona w naszym mieście
utwierdza nas w przekonaniu, że
powiedzenie „świat jest mały” nie jest
oderwane od rzeczywistości.
Dominik Hołda
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