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Jako Polacy za często
używamy samochodów.
Czas skończyć z tą naszą
„samochodozą”
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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (Biblioteka Cyfrowa POLONA)

W 1946 roku przy
ulicy Traugutta 137 na
Białym Kamieniu działała restauracja „Wolność”. Jak możemy
przeczytać na plakacie:
„Bufet obficie zaopatrzony”. Wymagało
to na pewno dużych
umiejętności improwizacyjnych. Według
rozporządzeń Prezesa
Rady Ministrów obowiązywały dni bezmięsne i… bezciastkowe.
Za naruszenie tych rozporządzeń groziła kara
zarówno sprzedawcy,
jak i konsumentowi –
6 miesięcy aresztu lub
500 000 zł grzywny.
Na pewno wszystko
to rekompensował
pierwszorzędny zespół
muzyczny, pod kierownictwem Wacława
Onoszko. Nie wiadomo dokładnie, kiedy
restauracja przestała
funkcjonować. Obecnie w tym miejscu jest
Filia nr 6 Biblioteki pod
Atlantami.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę
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Jesteśmy zawsze tam…
Kojarzycie tę przyśpiewkę kibicowską, która często rozbrzmiewa na stadionach? Jeśli nie chodzicie na mecze piłkarskie,
możecie nie wiedzieć, o czym piszemy, ale jesteśmy trochę jak
ci przyjezdni kibice. Staramy się być wszędzie tam, gdzie dzieje
się coś ważnego i obok ludzi, którzy mają coś ważnego do powiedzenia lub opowiedzenia.
A to jak wiadomo, nie to samo.
Uważnie słuchamy ludzi wyrażających
swoje zdanie na różne tematy, czasem
kontrowersyjne, innym razem bardzo
odważne lub wręcz totalnie niepopularne. Zdarza się, że takie, z którym
absolutnie się nie zgadzamy. Naszą

uwagę zawsze jednak zwraca osoba,
która jest „jakaś”. Nie przezroczysta,
przytakująca zgodnie z obowiązującą
retoryką, ale potrafiąca powiedzieć
„nie”, gdy wszyscy mówią „tak”. Lubimy też porozmawiać z tymi, którzy
mają coś ciekawego do opowiedzenia.

O swoim życiu, pasji, problemach, rodzinie i tysiącu innych sprawach, które
tylko na pozór wydają się banalne. Tu
ważny jest rozmówca, który zaraża
pasją do najbardziej trywialnych spraw.
Mamy to szczęście, że cały czas na
swojej drodze natykamy się na nie-

zwykle intrygujące osoby, do których
docieramy dzięki wam, drodzy czytelnicy. Prosimy cały czas o więcej. Znacie
kogoś ciekawego, kto mógłby nam
opowiedzieć interesującą historię? Nie
zwlekajcie, piszcie na adres redakcja@
wieszco.pl.
Tymczasem jak co tydzień oddajemy do waszych rąk kolejny numer
tygodnika WieszCo. Na 32 stronach
same hity. Szukajcie nas w wersji
papierowej w jednym z blisko 400
punktów kolportażu na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Czytajcie
nas też wygodnie w sieci. Wchodząc
na stronę www.wieszco.pl znajdziecie
na niej nie tylko najnowszy numer
naszego tygodnika do ściągnięcia
w pliku PDF, ale również wszystkie
archiwalne wydania.
Redakcja
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30 lat minęło…
Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Książ – nasza chluba i duma

Świętowanie w drugiej
połowie września zapowiada się hucznie. Przygotowano wiele atrakcji, m.in.
bezpłatny koncert muzyki
z filmów, które nakręcono
dotąd w Książu oraz okolicznościowe wydawnictwo.
Wiadomo, taki jubileusz
przytrafia się raz, więc…
Nie ma wyjścia, musi być
„grubo”.
To nie będzie opowieść z
serii za siedmioma górami,
za siedmioma lasami, ale
wypada przypomnieć, że
zamek przeszedł pod zarząd gminy we wrześniu
1991 roku. Miasto powołało wtedy spółkę mającą
zarządzać obiektem. Tak
rozpoczęła się 30-letnia
historia, której znakiem
rozpoznawczym są inwestycje oraz niezliczona ilość
wydarzeń. Nie będziemy
ich pr zypominać, bo by
miejsca nie starczyło.
Obchody jubileuszu potrwają od 16 do 19 września. Z tej okazji możecie
wybrać się na specjalną
trasę zwiedzania z przewodnikiem „Przebudowy
zamku” oraz wybrać zwiedzanie Książa z zestawem
audioguide w promocyjnej
cenie 30 zł. Czy wiecie,
że nad Salą Maksymilia-

na był kiedyś taras? Dlaczego front zamku został
pr zemalowany na różowo, a dach zmieniono na
ceramiczną dachówkę?
Wyruszcie w niezwykłą
podróż, jaką jest odkr ywanie historii Książa. Do
tego 17 września wspólnie przeżyjemy muzyczną
podróż w czasie podczas
koncertu „Muzyka filmowa z Książa”.
- Przez te trzy dekady
jedna rzecz pozostawała
niezmienna. Przekonanie
wszystkich zarządzających
miastem i spółką, że Książ
to nasz największy, wałbrzyski skarb. Naszym celem było i jest utrzymanie
i zachowanie zamku oraz
jego otoczenia dla przyszłych pokoleń – mówi

obecna prezes Zamku Książ
w Wałbrzychu, Anna Żabska.
Na deser zostawiliśmy absolutny hit. Powspominajmy wspólnie Zamek Książ.
Byliście tu na wakacjach, a
może na wycieczce szkolnej? Odbyły się tu wasze
zaręczyny lub wesele? Jest
tyle powodów, by odwiedzić Książ. Przy okazji 30-lecia spółki pochwalcie się
swoimi pamiątkowymi i już
archiwalnymi zdjęciami z
wizyty w Książu. Wysyłajcie
je na adres archiwum@
ksiaz.walbrzych.pl. Wszystkie fotografie zostaną wykorzystane podczas koncertu
„Muzyka filmowa z Książa”.
Dołączcie do świętowania.
Celebrujmy te chwile.
Red

REKLAMA

2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

ale wg powierzchni użytkowej

Co w programie wydarzenia?

* Zwiedzanie z przewodnikiem „Przebudowy
Zamku Książ” – specjalna trasa, podczas której
dowiecie się, co i jak zmieniono w Książu podczas ponad 700 lat historii zabytku oraz jakie
największe inwestycje zostały zrealizowane w
ciągu ostatnich 30 lat. Godziny wejść: 11:00,
13:00, 15:00. Ceny biletów: 45 zł (bilet normalny)
i 35 zł (bilet ulgowy). Wejściówki kupicie poprzez
system online www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl lub
w kasach w godzinach ich otwarcia. Liczba miejsc
w każdej grupie jest ograniczona. Bilety upoważniają, by odwiedzić palmiarnię.
* Zwiedzanie z zestawem audioguide w promocyjnej cenie. Specjalnie dla was od 16 do 19
września bilety na zwiedzanie zamku, palmiarni
i tarasów kupicie w niższej cenie – 30 zł.
(cena standardowa to 45 zł za bilet nor bilet
normalny i 35 zł/ bilet ulgowy).
17 września, godz. 18:00
Koncert Książęcej Orkiestry Salonowej „Muzyka
filmowa z Książa”
Zapowiada się wyjątkowy, niezwykły, zachwycający koncert na dziedzińcu zamku. Dajcie się
porwać i wyruszyć w sentymentalną podróż po
największych muzycznych utworach, które są
związane z Książem. Wstęp wolny, ale obowiązują wejściówki do pobrania w punkcie obsługi
klienta w budynku bramnym).

Serialowy inżynier Karwowski raczej nie mógłby w ten sposób zaśpiewać, ale pracownicy spółki zarządzającej Zamkiem Książ jak najbardziej. Mija właśnie 30 lat od utworzenia firmy dbającej o wałbrzyską
chlubę i dumę. Ale żeby uniknąć zbędnego patosu, schodzimy na ziemię i proponujemy wam wspólne
świętowanie z Książem.

REKLAMA

Czy wiesz, że…

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny
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Nowy rok szkolny rozpoczęty
Początek roku szkolnego to nowe nadzieje na lepsze jutro. Kolejny raz
zaczynamy edukację w okresie pandemii, ale na szczęście tym razem z
nadzieją, że będzie bardziej normalnie.

zaplanowany porządek, jest
kolejny lockdown.
- Rzadko zgadzam się z
rządem, ale tym razem podzielam urzędowy optymizm

ministra zdrowia i premiera.
Wydaje się, że lockdownu faktycznie nie będzie. Czuję to,
choć dane aktualne medyczne nie budzą szczególnego

optymizmu – mówi prezydent
Wałbrzycha.
Żeby zachować bezpieczny
poziom, prezydent jako lekarz
i jako włodarz miasta, zachęca
do szczepień, które są z naukowego punktu widzenia, jedyną
skuteczną formą walki z pandemią i jej powikłaniami. Te już
niebawem rozszerzone zostaną
również na wałbrzyskie szkoły.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

W Wałbrzychu pracować nad
tym będzie 1300 nauczycieli,
którzy zadbają o blisko 7000
tysięcy uczniów i przedszkolaków. Jedynym co może zmienić
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Zza parawanu tego nie widać
Czego? Efekciarstwa, chamstwa, powierzchowności, wręcz głupoty emanującej z kanałów niektórych tiktokerów, youtuberów, instagramerów i innych
„erów”, których jako zwykli „dziadzierski” nie potrafimy nawet nazwać. Nie
widać tego zza symbolicznego parawanu lekkomyślność beztroski, czasem
lenistwa dorosłych. Nie chodzi o to, aby zbierać obrazki z gum Turbo lub oglądać bajki Disneya z kaset VHS, ale przerażające jest, jak internet narzuca
system wartości oraz wpływa na rozwój i nastrój dzieciaków.

Przeczytaliście dokładnie wszystko
to, co po „ale” w ostatnim zdaniu?
Zrobiło się poważniej niż na konferencji ministra zdrowia zapowiadającego kolejne ograniczenia, nadejście
którejś tam fali pandemii i podział
ludzi na zaszczepionych i tych nie za
bardzo chcących przyjąć zastrzyki.
Sami siebie nie podejrzewaliśmy o
taki błysk geniuszu, który wymaga
kilku chwil oddechu, żebyśmy nie
popadli w samouwielbienie. Tu puszczamy do was oczko tak duże jak
to, które się „odlepiło, temu misiu”.
Dobra, możemy pisać dalej.

Nie od dziś wiadomo, że wszystko co przed „ale” jest gó**o warte.
Więc?! To, co na pozór super prezentuje się w internecie, nie zawsze
takie jest w rzeczywistości. To nie
Pewex, w którym przedmioty, nie
tylko dobrze wyglądały, ale takie też
były. Powtórzymy się jak największe
telewizje w Polsce, które w swoich
jesiennych ramówkach zapomniały
co to nowości i postawiły na sprawdzone formaty. Bo jak wiadomo,
Polak lubi to, co znane. Nie będziemy
odkrywczy, gdy napiszemy, że każdy,
nawet dziecko z przedszkola wie, że

dziś liczy się bycie cool. W cenie jest
piękno i bogactwo. Kult ciała, otaczanie się ekskluzywnymi przedmiotami,
imprezowanie, posiadanie modnych
i markowych gadżetów. Pal licho
gdy wśród młodych ludzi kończy
się jedynie na pragnieniu bycia „jak
oni”. Wiecie tiktokerzy, youtuberze,
instagramerzy i inni „erzy”. Dużo
gorzej, gdy upodabnianie się do
internetowych idoli wchodzi w fazę
realizacji i odbywa się za wszelką
cenę. Jak próba utrzymania władzy
w Polsce. Mamy świadomość, że
cyfrowe nowinki szybciej opanowują

rynek niż pomysły opozycji znajdują
poparcie u wyborców, ale (i ponownie to cholerne „ale”) chodzi o to,
żeby – znów polecimy Bareją – te
plusy nie przesłoniły wam minusów.
Nie każdy może być piękny i bogaty. Nam do jednego i drugiego dużo
brakuje. Nie mamy Facebooka, nie
wiemy, kto to Blowek, ani też kim
jest Anna Maria Sieklucka. Nie robimy
Instastories prężąc klatę na plaży pod
palmami, bo gdybyśmy to zrobili,
idziemy o zakład, że jakaś masarnia
wzięłaby nas do reklamy parówek.
Zdajemy sobie sprawę, że jest kilka

Fot. (red)
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innych rzeczy mogących wyprowadzić
bardziej z równowagi niż treści na
TikToku lub Instagramie. Jak choćby
ceny wody w sklepach na lotnisku,
oczekiwanie na połączenie z infolinią
w przychodni, żeby zarejestrować
się do lekarza albo sąsiad co sobotę
grillujący na balkonie piętro niżej. Nas
krew zalewa jednak głównie wtedy,
gdy przypadkiem, lecz z uwagą – jak
za komuny ludzie w Radio Wolna
Europa – wsłuchujemy się w to, co
oferują gwiazdy internetu. Mamy
wielkie marzenie jak TVN, chcący
otrzymać koncesję na nadawanie,
aby do rodziców dotarło, jak bardzo
ich pociechy owładnięte są tym, co
dzieje się w sieci. Jak potężna jest u
nich chęć zdobycia akceptacji u rówieśników. Dlatego dorośli powinni być
bardziej czujni niż żołnierze pilnujący
uchodźców na polsko-białoruskiej
granicy. O niewłaściwe treści w sieci
nietrudno. Wiecie, takie propagujące
alkohol, narkotyki, czy zabawę w „słoneczko”. Tak, wiemy, to ostatnie jest
już passe, jak bycie w stałym związku,
wychowywanie dzieci w atmosferze
szacunku do innych lub życie w
zgodzie z własnym sumieniem. Ale
o czym my mówimy, skoro rekordy
popularności biją takie programy jak
„Hotel Paradise”, „Trudne sprawy”,
czy „Królowe życia”.
Nie chcemy być „dziadersami” do
potęgi, niepotrafiącymi nijak sprostać
nowoczesnej rzeczywistości społecznej. Nie będziemy mędrkować (choć
właściwie to robimy), umoralniać
jak kiedyś ojciec Tadeusz Rydzyk
prezydenta Dudę na antenie swojej
telewizji, ale jak dla nas, do tematu
trzeba podejść z jednej strony racjonalnie, z drugiej zaś z pewną nutką
radykalizmu. Nie zabraniać wszystkiego, ale wyznaczać granice. Nie
karać, ale tłumaczyć, bo internetowe
eldorado szybko może zamienić się
dziecięcą golgotę. Jak ktoś kiedyś
trafnie powiedział (za cholerę nie pamiętamy kto), że „bycie nagim oznacza rewolucję, z kolei chodzenie na
bosaka jest zwykłym populizmem”.
Łapiecie przekaz dnia? Uwaga, jak
nigdy, ordynujemy zadanie domowe.
Rozejrzyjcie się wokół za nicią Ariadny, poszukajcie sposobu na rozcięcie
węzła gordyjskiego albo – żeby nie
błądzić już po czeluściach mitologii
– znajdźcie kamień filozoficzny potrzebny do tego, aby dojrzeć więcej
zza parawanu leniwej dorosłości. I
zdjąć z uszu słuchawki lekkomyślności, a z oczu okulary beztroski.
Tomasz Piasecki
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Pięknieje stadion na Kusocińskiego
Trwa remont obiektu sportowego przy ul. Kusocińskiego w wałbrzyskiej
dzielnicy Piaskowa Góra. Prace rozłożone w czasie mają zakończyć się
jeszcze w tym roku.

- Zmodernizujemy ten stadion
w ramach budżetu obywatelskiego, bo tak zadecydowali
mieszkańcy. Stadion jest pięknie
położony, jest kameralny, ale
często wykorzystywany i używany

przez mieszkańców – tłumaczy
prezydent Roman Szełemej.
Projekt zakłada wymianę starej
nawierzchni bieżni szutrowej na
nową, odbudowę murka oporowego wokół niej. W dalszej części

prac nastąpi wymiana nawierzchni
asfaltowej na ciągach komunikacyjnych. Obiekt zyska nowe wiaty
piłkarskie. Kupione i zamontowane
zostaną urządzenia potrzebne do
zbudowania flowparku, toru prze-

szkód i siłowni pod chmurką. W
skład urządzeń siłowni zewnętrznej
wejdą m.in. narty biegowe, nożyce,
wahadło, twister, biegacz, rowerek,
drabinka do podciągania, sztanga
oraz urządzenia rekreacyjne typu
ping-pong oraz piłkarzyki. Powstanie nowy ciąg spacerowy wokół
stadionu, tor przeszkód, zmodernizowana zostanie płyta główna boiska piłkarskiego oraz zbudowana
trybuna na 700 miejsc. Nowego

oblicza wymaga także boisko do siatkówki plażowej,
koszykówki, plac zabaw, kort tenisowy i bulodrom
oraz budynek socjalno-sanitarny. W planach jest także
SCB
nowe ogrodzenie, a także nasadzenia.
wysokie. Wprawdzie palmiarnia dysponuje nowoczesną
kotłownią, ale nieszczelności,
w tym niedomykające się
okna, powodują dużą utratę
ciepła. Po remoncie ta sytuacja
na pewno zmieni się na korzyść i rachunki będą znacznie
mniejsze. Podczas ostatniej
sesji radni zgodzili się na przesunięcia środków w budżecie,
co pozwoli rozpocząć remont.
Dodajmy, że w trakcie wakacji palmiarnię odwiedziło
blisko 50 tys. turystów, co
świadczy o dużej popularności
tego miejsca. Po zakończeniu
remontów w szklarniach nr
18 i 22, do przeprowadzenia niezbędnej modernizacji
pozostanie jedna szklarnia,
ale wiąże się to z remontem
budynku, w którym kiedyś
mieścił się sklep z pamiątkami.

» Wkrótce ruszy remont dwóch szklarni w wałbrzyskiej palmiarni

Duże remonty
w szklarniach

SCB

Modernizacja szklarni w wałbrzyskiej palmiarni, to zawsze duże wydarzenie i wyzwanie logistyczno-finansowe. Tym razem
włodarze miasta zapowiadają kolejną renowację zabytkowej szklarni nr 18 i 22.
Prace nad rozwojem wałbrzyskiej palmiarni toczyć się
będą pod okiem konserwatora zabytków. Całość remontu powiększy powierzchnie
obiektów użytkowych do 80
procent całości. Prezes Zamku
Książ Anna Żabska, pod którą
podlega palmiarnia, zaznacza,
że renowacja wynika z pilnej
potrzeby napraw technicznych.
- Szklarnie, które mają być
naprawione, to powierzchniowo jedne z największych
w palmiarni. Wymienione
zostaną między innymi nawierzchnie i sam wygląd
szklarni – tłumaczy Żabska.

Poza remontem, obiekty zostaną uzupełnione nowymi
nasadzeniami roślinności.
Obecnie w obu szklarniach
możemy obejrzeć m.in. kaktusy, mandarynki, czy granaty
oraz znajdującą się na miejscu
roślinność. Stan techniczny
przewidzianych do remontu
miejsc groził zawaleniem.
Gdyby do tego doszło, palmiarnia znacząco straciłaby w
stosunku do stanu historycznego. Renowacja ma temu
zapobiec. W dalszej kolejności
wyremontowana zostanie kopuła. Uzyskana powierzchnia
pozwoli jednak również na

powiększenie przestrzeni dla
zwierząt, które już znajdują
się pod opieką pracowników.
Tej potrzebują między innymi
papugi.
- Palmiarnia to jeden z naszych bezcennych skarbów
i dlatego robimy wszystko,
aby odzyskała dawny blask.
Renowacja kosztuje około miliona złotych i sfinansowana
będzie w całości z miejskiego
budżetu – mówi prezydent
Roman Szełemej. Do przetargu stanął jeden wykonawca,
firma Potoczni z Żarowa.
Obecnie rachunki za ogrzewanie obiektów są bardzo

REKLAMA

Fot. użyczone (Palmiarnia Wałbrzych)

WIESZ CO | NR 36/7.9.2021 r.
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Okrągły jubileusz strażników miejskich ze Świdnicy. W tym
roku mija dokładnie 30 lat od powołania tej jednostki. Pierwszy
patrol w Świdnicy wyszedł na ulicę w 1991 roku.

Straż Miejska w Świdnicy to nie tylko
umundurowani strażnicy. Nad bezpieczeństwem w mieście czuwają operatorzy monitoringu. System ten początkowo był wyposażony jedynie w
siedem analogowych
k a m e r,

a sygnał do komendy docierał kablami
telekomunikacyjnymi z maksymalnej
odległości 1800 metrów... Dzisiaj operatorzy obserwują obraz z ponad 100 w
większości cyfrowych kamer. Sygnał dociera za pośrednictwem światłowodów.
Świat idzie do przodu...
Pomimo wielu problemów straże miejskie
pojawiają się w kolejnych miastach. Dziś w
Polsce służy ponad 10 tys. strażników w 524
jednostkach.

Fot. użyczone (FBC)

» Bracia Collins ruszyli na pomoc Amelce

Zdążyć dla Amelki

KaR

Oprócz siedmiocyfrowej
kwoty należy spełnić jeszcze
jeden warunek – podanie
leku jest bezpieczne dla dzieci
o wadze maksymalnie 13,5
kg. Diagnozę przedstawiono,
gdy Amelka skończyła 1,5
roku, a jej waga przekroczyła
10 kg. Dziś na koncie zbiórki znajduje się około 40%
niezbędnej do rozpoczęcia
terapii kwoty, a czasu jest
niewiele.
- Lekarze wszystkim dzieciom w programie leczenia
SMA postawili warunek –
do kuracji przystąpią tylko
dzieci, które nie przekroczyły
13,5 kilograma. Kochani, ta
zbiórka to wyścig z czasem i
być może jedyna szansa dla
naszej córeczki. Mamy 3,5
kilograma zapasu! Jeśli nasze
dziecko przekroczy tę wagę,
nie będzie już dla niej szans

Fot. użyczone (SM Świdnica)

Świętowali strażnicy
Zaczęło się od 12 osób, teraz zaś samych
strażników jest tu aż 28. Uroczystość była
okazją do wręczenia listów gratulacyjnych
dla pracowników z najdłuższym stażem pracy
i przyznania awansów i nagrody Super Strażnika, którą otrzymał Krzysztof Grzegorczyk).
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na leczenie genetyczne! Ta
ogromna nadzieja przepadnie
na zawsze – mówią zrozpaczeni rodzice Amelki.
Bracia Collins jak postanowili, tak zrobili. Wsiedli na
rowery i 25 sierpnia wyruszyli
z Molo w Sopocie i podążyli
w kierunku Dolnego Śląska,
do Legnicy, gdzie 29 sierpnia
zakończyli 5-dniową trasę.
O Amelce znowu zrobiło się
głośno. - Jesteśmy przerażeni, bo żaden rodzic nie jest
gotowy na tak straszną chorobę dziecka, ale nie możemy
tracić nawet chwili. Od tego,
czy zdążymy zebrać ogromną
sumę pieniędzy i przystąpić
do terapii genetycznej, zależeć będzie przyszłość naszej
ukochanej córeczki. Błagamy
was o pomoc – mówią rodzice
Amelki.
KaR

Rafał i Grzegorz Collins to
bracia, których rodzinnym
miastem jest Legnica. Wychowali się w ubogiej rodzinie,

a trudy dzieciństwa zmusiły
ich do emigracji. Dziś, kiedy
Bracia Collins to marka rozpoznawalna na całym świecie,

Tu możecie pomóc
www.siepomaga.pl/amelka-sma

wspólnie postanowili, że chcą
pomagać tym, którzy w życiu
mają mniej szczęścia.
Priorytetem Fundacji Braci
Collins są dzieci, przyszłość
tego kraju i jego największa
wartość. Ze względu na korzenie fundatorów, Fundacja
Braci Collins aktywnie udziela
się także lokalnie, na Dolnym Śląsku. To właśnie tam
mieszka bohaterka, której
pomóc ma projekt „Wyścig
z czasem”. Amelia Gmyrek
choruje na rdzeniowy zanik
mięśni, mutację genetyczną,
która niszczy nie tylko mięśnie
odpowiedzialne za chodzenie
czy siedzenie, ale także te
najważniejsze, dzięki którym
dziecko oddycha. Rozwiązaniem jest terapia genowa,
najdroższy lek świata kosztujący blisko 9 mln zł.

REKLAMA

Fundacja Braci Collins włączyła się w zbiórkę pieniędzy na nierefundowaną terapię genową dla chorej na SMA Amelki Gmyrek ze
Strzegomia. Trwa wyścig z czasem. Zebrano
już ponad 3,5 mln zł.
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W najbliższym czasie gmina planuje
wykonać jeszcze jeden etap projektu
Trwa rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy rewitalizacji parku – jedną ze ścieżek
w gminie Strzegom. Po renowacji zabytkowych murów i baszty komunikacyjnych. Roboty te będą fi(belwederu z peryskopem) oraz budowie drewnianej sceny w nansowane z funduszu sołeckiego wsi
Rogoźnica. Wszystkie prace zrealizowano
parku przyszedł czas na kolejne działania.
w ramach rewitalizacji dawnego parku
Zakończyły się prace związane z wykona- Wcześniej przy wyremontowanym belwederze dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagoniem nawierzchni mineralnej przy scenie w w rogoźnickim parku został wybudowany po- spodarowanie przestrzeni publicznej w
parku oraz oświetlenia bryły baszty. To już dest sceniczny przeznaczony do plenerowych celu stworzenia nowej strefy aktywności
kolejny zrealizowany etap dużego projektu występów. Obecnie teren przy samej baszcie wsi.
KaR
rewitalizacji zabytkowego parku dworskiego. i scenie został utwardzony i uporządkowany.

Fot. użyczone (Aryzta Polska)

» Firma w Strzegomiu produkować będzie bułki dla największej sieci fast food na świecie

Bułki zostały
numerem jeden

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Baszta jak namalowana

szych sieci sklepów czy sieci
restauracji QSR.
- Chciałbym podziękować
firmie za liczne inicjatywy oraz
działania na rzecz społeczności Strzegomia. Dzięki współpracy z Fundacją Ronalda
McDonalda najmłodsi strzegomianie mogli skorzystać
z bezpłatnych badań USG,
których celem była profilaktyka i wczesna diagnostyka
chorób onkologicznych wśród
dzieci. W 2018 roku został
zainicjowany „Półmaraton
Aryzta Strzegom”. Firma doskonale współpracuje także
ze szkołami, realizując wiele
ważnych inicjatyw. Dlatego
mam nadzieję, że w przyszłości współpraca ta będzie
się równie prężnie rozwijać
– mówi burmistrz Strzegomia,
Zbigniew Suchyta.
KaR

Jak podano, inwestycja powiększy strzegomską fabrykę
Aryzta o ponad 9 tys. m. kw.
i zapewni nowe miejsca pracy. Najbliższe tygodnie będą
przygotowaniami do startu
budowy. Generalnym wykonawcą projektu został Takenaka Europe Poland Branch.
Kamień węgielny zostanie
wmurowany pod koniec września. Pierwsze bułki z nowej
linii produkcyjnej trafią do
klientów w trzecim kwartale
przyszłego roku.
- Naszym priorytetem podczas realizacji inwestycji jest
bezpieczeństwo pracowni-

ków i partnerów zewnętrznych. Nową linię obsługiwać
będzie kilkadziesiąt osób, a
to oznacza, że na kolejnych
etapach projektu rozpoczniemy budowę nowego zespołu – mówi Marcin Klimas,
dyrektor zakładu Ar yzta
Strzegom.
Firma powstała w 2013
roku i z powodzeniem rozwija ofertę produktową w takich kategoriach jak pieczywo
hamburgerowe, wrapy, croissanty czy bułeczki śniadaniowe. Nowa instalacja będzie
wypiekać kilkadziesiąt tysięcy
bułek na godzinę – od for-

mowania ciasta po pakowanie. Wliczając tę inwestycję,
piekarnia będzie posiadała
cztery linie produkcyjne.
Dzięki inwestycji, Aryzta
Polska stanie się numerem
jeden w kategorii pieczywa
hamburgerowego spośród
wszystkich europejskich piekarni tej grupy. Dla przypomnienia, Aryzta Polska posiada także zakłady w Grodzisku
Mazowieckim i Michałowie-Reginowie. Jesienią 2020
roku w Grodzisku również
została uruchomiona nowa
linia, produkująca różne typy
pieczywa m.in. dla najwięk-

REKLAMA

Aryzta podpisała umowę z Takenaka Europe, który oficjalnie został generalnym
wykonawcą projektu rozbudowy strzegomskiej piekarni pod montaż kolejnej linii bułek do hamburgerów. M. in. dla największej
sieci fast food na świecie.
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» – Jako Polacy, za dużo i za często używamy samochodów. Najwyższy czas skończyć z tą
naszą polską „samochodozą” – podkreśla wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski

Bycie eko jest
(eko)logiczne

Fot. użyczone (Archiwum Szymona Chojnowskiego)

Nie znamy samorządowca, który nie
chciałby być eko. Jednym to się udaje bardziej, innym mniej. Świdnica należy do tej
pierwszej grupy. Walczy ze smogiem, wymienia autobusy, likwiduje kopciuchy, buduje ścieżki rowerowe, inwestuje w parki i
skwery. Mówi o tym wiceprezydent miasta
Szymon Chojnowski, który gdy tylko może
dojeżdża do pracy na rowerze, pije kranówkę i nie używa foliówek.

Komu łatwiej być eko –
zwykłemu Kowalskiemu,
czy 60-tysięcznemu miastu?
- Bycie eko staje się po
prostu (eko)logiczne i opłacalne – zarówno dla Kowalskiego i Kowalskiej, jak i dla
każdego miasta. Oszczędzanie energii, generowanie
mniejszej ilości odpadów,
ekologiczny transport, dbałość o zieleń, a także przemyślane zakupy u lokalnych
producentów. Wszystko to
ma kolosalne znaczenie dla
ochrony środowiska.
Kiedy ostatnio użył Pan
podczas zakupów cienkiej
torebki foliowej?
- Nie pamiętam.
?
- Naprawdę nie pamiętam,
bo już od wielu lat używam
toreb wielorazowego użytku,
takich materiałowych.
A wodę pije Pan z kranu
czy z plastikowej butelki?
- Z kranu. Świdnicka kranówka ma naprawdę dobry
smak i świetną jakość. Zachę-

cam do tego samego znajomych i współpracowników.
Ale widzę, że przechodzę jakiś
test (śmiech).
Może trochę (uśmiech).
Jeździ Pan do pracy rowerem?
- Coraz częściej, a zwłaszcza
w sezonie wiosenno-letnim.
W moim przypadku oczywiście wiele zależy od spotkań i
imprez miejskich. Na rowerze
jest mi na pewno wygodniej i
przyjemniej jeździć do pracy,
ale są dni, kiedy to jest niemożliwe logistycznie. Ogólnie
rzecz biorąc, jako Polacy, za
dużo i za często używamy
samochodów. Najwyższy czas
skończyć z tą naszą polską
„samochodozą”.
W porządku, wystarczy
tego testowania.
- Zdałem?
Oczywiście, choć nie
znam samorządowca, który nie mówiłby o ekologii
i nie chciałby być przyjazny
środowisku. Jak z tym jest
globalnie w Świdnicy?

- Świdnica pod względem
polityki ekologicznej wyróżnia
się na tle całego kraju. To fakt
potwierdzony w statystykach
i licznych nagrodach ogólnopolskich.
Diabeł jak zwykle tkwi w
szczegółach. To może teraz
o nich? Jak miasto dba o
klimat?
- W przypadku Świdnicy
staramy się, żeby te nasze
deklaracje i codzienne decyzje
– samorządowców i urzędników – odnosiły się realnie do
tego, co dzieje się w mieście.
Transport publiczny staje się
faktycznie coraz bardziej eko,
budowane są nowe ścieżki
rowerowe, promujemy świdnicką kranówkę i rozdajemy
torby wielorazowego użytku,
wymieniamy setki tzw. kopciuchów, inwestujemy ogromne środki w zieleń miejską.
Właśnie zieleń miejska.
Świdnica staje się coraz
bardziej zielona?
- To nie przypadek. Powoli
widoczne są efekty realizacji

programów w ramach naszego „zielonego ładu”. Budujemy ścieżki rowerowe, bo
coraz więcej ludzi przesiada
się na dwa kółka. Inwestujemy ogromne środki w zieleń
miejską – parki i skwery. To
miejsca, które upodobali sobie
świdniczanie, chcący odpocząć od miejskiego zgiełku.
Lada chwila udostępnimy po
rewitalizacji Park Młodzieżowy.
Problemy wynikające z
transportu spalinowego to
raczej domena większych
aglomeracji. Dla świdniczan bardziej uciążliwa jest
chyba emisja szkodliwych
substancji pochodzących z
domowych pieców? Ile tzw.
kopciuchów udało się już
wymienić?
- W ostatnich kilku latach
udało się dzięki różnym dotacjom z miasta i środkom z
Unii Europejskiej zlikwidować
łącznie około 2000 starych
pieców. W skali Świdnicy to
jest bardzo dużo. Dzięki temu
jakość powietrza, którym oddychamy, zdecydowanie się
poprawiła.
To nie jest czasem mission
impossible, żeby w miastach – upraszczając temat
– ciepło przestało pochodzić
z węgla?
- Bez środków krajowych i
europejskich ta misja transformacji, oczywiście, że się nie
uda. To są ogromne nakłady
finansowe, których po prostu
w budżetach miast nie ma.
Wymiana wszystkich kopciuchów i inwestycje w ciepłowniach w celu odchodzenia od
węgla wiążą się z wieloletnimi

planami i miliardami złotych.
Nasze państwo musi się w
końcu zdecydować na zieloną
rewolucję i znaleźć na to pieniądze. A czas płynie...
W poprawie jakości powietrza pomagają też elektryczne autobusy. Macie takie dwa, ale będzie więcej?
- Będzie! Wnioski o środki
unijne zostały złożone i czekamy na kolejne elektryczne
autobusy. W ostatnich latach
udało nam się już większość
taboru MPK wymienić i jest
on z pewnością dużo bardziej
przyjazny środowisku.
Dysponuje Pan danymi
ile plastikowych opakowań średnio w roku zużywa
mieszkaniec Świdnicy?
- Statystyczny Polak, a więc i
świdniczanin, w swoich śmieciach posiada aż ok. 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych,
plastikowych i innych tego
typu. To ogromny problem
w każdym mieście. Rynek
surowców wtórnych w Polsce
nie funkcjonuje zbyt dobrze.
Te tworzywa i odpady trafiają w większości na wysypiska i rozkładają się setki lat.
Zastanawiam się, kiedy w
końcu – tak jak to się dzieje
w innych krajach – producenci opakowań i korporacje
zaczną ponosić koszty z tym
związane.
Dziś te koszty przenosi się
na ludzi?
- Dokładnie tak! Płacimy
za to my wszyscy – obywatele, a wywóz odpadów
ciągle drożeje. Wcale mnie
nie dziwi, że ludzie tracą
powoli cierpliwość i mocno
się tym denerwują. Po pro-

stu system gospodarki odpadami w Polsce działa źle
i rząd musi wreszcie podjąć
działania w tym zakresie.
Bez tego nie będzie zmiany
jakościowej.
To, że śmieci ludzie produkują więcej, było głównym powodem ostatniej
podwyżki opłat za odbiór
odpadów komunalnych w
mieście?
- Owszem, wszyscy produkujemy coraz więcej śmieci,
ale musimy się zastanowić,
jak spróbować z tym walczyć.
Potrzebujemy polityki ogólnopolskiej i wspólnie opracować
plan, jak ograniczać wytwarzanie odpadów zwłaszcza
z tworzyw sztucznych. Jak
kupować w duchu „no waste”
w sklepach, czyli odchodzić od
foliówek i opakowań plastikowych? Jak poprawić działanie
rynku surowców wtórnych i
jak lepiej wykorzystywać powtórnie pewne materiały, na
przykład szkło, czy papier? To
są problemy do rozwiązania
na już.
Może Pan z czystym sumieniem powiedzieć, że
Świdnica to „zielone miasto”?
- Tak. W dziedzinie ekologii
korzystnie wyróżniamy się na
tle innych miast. Potwierdzają
to statystyki i liczne nagrody
dla miasta na różnych forach,
kongresach. Nasze działania i
wysiłki zostały zauważone nie
tylko przez jurorów, ale przede
wszystkim przez mieszkańców, którzy je doceniają i
chętnie biorą udział w naszych
akcjach.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (Eurolider Sp. z o.o.)

» Można dostać dużo pieniędzy na wsparcie
innowacyjności w firmie. W tym przypadku
dotacja poszła na wykończenie i wyposażenie
hotelu i restauracji

Pieniądze leżą na ulicy
Nie wierzycie? To zainteresujcie się środkami, które można pozyskać w ramach unijnego programu na wsparcie innowacyjności dla
firm z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Musicie mieć dobry pomysł, a wasza
inwestycja może być dofinansowana aż w 80 proc.

Malkontenci za chwilę powiedzą „mnie się
i tak nie uda”. Jesteście w wielkim błędzie. Instytucje pośredniczące wręcz proszą, by składać

papiery, bo pieniędzy jest cała fura, ale program
nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Może
dlatego, że trzeba mieć naprawdę dobry pomysł

na wdrożenie u siebie innowacyjnych rozwiązań.
Konieczne jest wprowadzenie na rynek nowych,
ulepszonych produktów, również usług oraz
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należy dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego albo sposobu świadczenia tych usług.
To tylko brzmi skomplikowanie. Za pieniądze
z UE możecie zrobić naprawdę wiele. Oto kilka
przykładów. Kosmetyki bio – jak najbardziej. Elektromobilność – nie ma problemu. Fotowoltaika lub
termomodernizacja – świetny pomysł. Możecie
kupić komorę hiperbaryczną do terapii tlenowej
dla pacjentów po covidzie lub koparkę wykorzystującą innowacyjną technologię skanowania
podłoża. Widzicie, środki można wykorzystać na
różne sposoby. Tu ważna uwaga, pamiętajcie, że
w ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty dotyczące tylko zakupu ruchomych środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Nie bez znaczenia jest wpływ działalności na
środowisko naturalne, czyli np. fotowoltaika, także wykorzystanie wód opadowych (gromadzenie
deszczówki) o czym przypominają fachowcy z
firmy Eurolider, którzy od 16 lat pomagają przedsiębiorcom z całej Polski pozyskiwać dofinansowanie ze źródeł Unii Europejskiej na realizację
wybranych celów rozwojowych. Oni z sukcesem
zrealizowali setki projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i marketingowych.
Teraz kilka najważniejszych informacji, które
powinny być dla wszystkich pewnym drogowskazem. Kto może starać się o środki? Mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Do kiedy trzeba składać wnioski? Tylko do 30 września, więc jeśli
zamierzacie z nich skorzystać, powinniście się
pospieszyć. Na jaką kwotę wsparcia możecie
liczyć? Maksymalny poziom dofinansowania
to aż 80 proc. Minimalna wartość projektu
wynosi natomiast 30 tys. zł, maksymalna zaś
to 400 tys. zł. Wszystko wiecie, więc do dzieła!
Red

KOMPLEKS
"DWORZYSKO" ALEJA
SPACEROWA 22, SZCZAWNO-ZDRÓJ
kompleksdworzysko
dworzysko_kompleks
www.dworzysko.pl
kompleksdworzysko
kompleksdworzysko
kompleksdworzysko

dworzysko_kompleks
dworzysko_kompleks
dworzysko_kompleks

www.dworzysko.pl
www.dworzysko.pl
www.dworzysko.pl

REKLAMA

KOMPLEKS "DWORZYSKO" ALEJA SPACEROWA 22, SZCZAWNO-ZDRÓJ
KOMPLEKS"DWORZYSKO"
"DWORZYSKO"ALEJA
ALEJASPACEROWA
SPACEROWA
SZCZAWNO-ZDRÓJ
KOMPLEKS
22,22,
SZCZAWNO-ZDRÓJ

Tytuł dla Kieślowskiego
Rada Miejska Mieroszowa przyznała tytuł honorowego obywatela miasta Krzysztofowi Kieślowskiemu.

Sztuki Współczesnej In Situ, Jerzy Fedoruk i Andrzej Laszkiewicz – burmistrzowie Mieroszowa
z poprzednich kadencji, Bożena Filipowska – dyrektor gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Mieroszowie w latach 1999-2012, inicjatorki

nadania imienia i sztandaru szkoły, Beata Ostrowska – zastępca dyrektora „Kieślowskiego” gimnazjum, Agnieszka Dwernicka-Piasecka z mężem
Robertem Dwernickim – przyjaciele Mieroszowa
oraz liczne grono wielbicieli twórczości reżysera.
Krzysztof Kieślowski należy do najwybitniejszych postaci w dziejach polskiej kinematografii. Jego filmy na stałe wpisały się
w dziedzictwo rodzimej kultury, stając się
jedną z najbardziej wartościowych w świecie
manifestacji wielkości polskiego kina, jego
SCB
intelektualnej głębi i etycznej wagi.

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

MIEROSZÓW

Tytuł odebrała żona wybitnego reżysera Maria
Kieślowska. W sesji wzięli udział zaproszeni goście: Maria Kieślowska, Krzysztof Bednarski i Stanisław Górski– przyjaciele rodziny Kieślowskich,
Bożenna Biskupska oraz Zuzanna Fogt z Fundacji
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Fot. użyczone (UM Świebodzice)

» Dromader zrzucający
wodę zrobił furorę

ŚWIEBODZICE

Latać każdy może…
…trochę lepiej lub trochę gorzej. Chcieliśmy jakoś oryginalnie rozpocząć tekst o pikniku
lotniczym, który niedawno odbył się w Świebodzicach. Pomyśleliśmy, żeby sparafrazować słynną piosenkę Jerzego Stuhra. Jak wyszło? Sami oceńcie. Dobra, a teraz na
poważnie, kolejny raz na lokalnym lotnisku, ludzie bawili się wyśmienicie.
Frekwencja dopisała. Program był niezwykle różnorodny i nawet nie przeszkadzało
to, że nie wszystko udało
się tak jak zaplanowano. Na
gminnym lotnisku w Świebo-

dzicach najwięcej było mieszkańców miasta, co chyba
zrozumiałe, ale pojawili się
też turyści z Kołobrzegu, Zgorzelca, Poznania, Rybnika,
Wrocławia, Bielawy, Gdańska,

» Gościem zawodów strongmanów
był Mariusz Pudzianowski

Zielonej Góry, a także chyba
ze wszystkich gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jeśli z tym
ostatnim przesadziliśmy, to
wybaczcie, ale faktem jest, że
na lotnisku były tłumy.

Jedną z największych atrakcji pikniku był przylot Dromadera – samolotu gaśniczego.
Musielibyście zobaczyć te
zachwycone miny dzieci, ale
też wielu dorosłych, oglądających widowiskowe pokazy
zrzucania wody. Do tej pory
można było podobne rzeczy
oglądać w telewizyjnych migawkach, gdy reporterzy mówili o pożarach. Teraz każdy
zobaczył to na własne oczy.
Robiło wrażenie. Latały także
śmigłowce i ultralekkie…
statki powietrzne (nie śmiejcie się, tak powinno się o nich
pisać), a piloci popisywali
się swoimi umiejętnościami.
Jacek Brzeziński, pseudonim „Azja”, mistrz świata w
skokach spadochronowych z
2008 roku w Świebodzicach
wykonał swój 7500 skok ze
spadochronem!

Inną wielką atrakcją były
zawody strongmanów z
udziałem chyba
najsłynniejszego
polskiego siłacza,
Mariusza Pudzianowskiego.
Z ciężarami

mierzyło się 6 ludzi, którzy z
podziwem podglądali zmagania najmłodszych, dla których
też zorganizowano konkurencję. Ale dobra, teraz o tych dorosłych. Rywalizację prowadził
Tyberiusz „Tyberian” Kowalczyk, a Mariusz Pudzianowski
rozdawał autografy.
Podczas pikniku prowadzono zbiórkę na leczenie 7-letniego Adrianka ze Świebodzic.
Na pewno pamiętacie jego
historię, o której obszernie pisaliśmy w wakacje. Wrzucając
datek do puszki, każdy mógł
przejechać się samochodem
wojskowym lub amerykańskim radiowozem, postrzelać
do celu lub sfotografować się
z żołnierzami.
W niedzielę trochę gorzej
było z pogodą, która w drugiej części pikniku nieco się
popsuła, ale i tak nikt nie
narzekał. Dobrze, że udało się
oficjalnie odsłonić grafikę-mural na miejscowym hangarze.
„Malowidło” przedstawia
samolot Hawker Hurricane
Mk I z dywizjonu 303. Hit,
prawda?! Jeśli nie widzieliście
tego na żywo (żałujcie!), nic
straconego. Warto podjechać na lotnisko gminne w
Świebodzicach i przyjrzeć
się muralowi poświęconemu
pamięci generała Witolda
Urbanowicza z bliska. Jak już
tam będziecie, rozejrzyjcie się
wokół, zamknijcie na chwilę
oczy i wyobraźcie sobie, że
nie tak dawno temu lotnisko
wypełniał warkot samolotów.
Jeśli lubicie odlotowe imprezy,
za rok nie może was tam
zabraknąć.
Red

» Jacek Brzeziński wykonał w Świebodzicach
swój 7500 skok ze spadochronem
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Fot. użyczone (MBP w Szczawnie-Zdroju)

» Wyprawka i karta dla małego czytelnika czekają
w szczawieńskiej bibliotece

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Książka zamiast komputera? O tak!
Jesteście czasem przerażeni, patrząc jak wasze dzieci pochłonięte są laptopem, tabletem
lub smartfonem. Bądźmy szczerzy, każdy rodzic ma z tym problem. Większy lub mniejszy,
ale ma. Nie ma co mydlić sobie oczu, że jest inaczej. Jest jednak kilka sposobów, by temu
zaradzić. Jednym z nich jest zaszczepienie wśród najmłodszych miłości do książek.
Jeśli sami nie potraficie tego
zrobić, z pomocą właśnie nadcią-

ga Miejska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Boy-Żeleńskiego w

Szczawnie-Zdroju. Placówka dołączyła do kampanii „Mała książka

JEDLINA-ZDRÓJ

Uczta także kulturalna

– wielki człowiek”, promującej
wspólne, rodzinne czytanie od

WIESZ CO | NR 36/7.9.2021 r.

najmłodszych lat. Nie musimy
chyba powtarzać, jakie to ważne
dla rozwoju waszych pociech. Na
pewno ważniejsze niż „młócenie”
w jakieś kretyńskie gry lub „wgapianie się w TikToka.
Ale do rzeczy. Biblioteka zaprasza do siebie małych-wielkich
czytelników po odbiór wyprawek
nazwijmy je, książkowych. A tak,
bo dlaczego nie?! Na dobry początek każdy mały czytelnik otrzyma
pewien pakiet, który zachęcić ma
go do sięgania po kolejne pozycje.
Jeśli twoje dziecko nie ma jeszcze
karty bibliotecznej, nie zwlekaj,
przyjdź z nim do biblioteki. Zapisz
je, a w prezencie kilkulatek otrzyma specjalną wyprawkę czytelniczą. Akcja przeznaczona jest dla
dzieci w wieku 3-6 lat, również
tych, które posiadają już własną
kartę czytelnika.
Jak przystąpić do projektu? Oto
kilka koniecznych czynności, które
trzeba wykonać. Ruszyć się z domu
i pójść z dzieckiem do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju. A ta mieści się przy al.
Wojska Polskiego 4a. Na miejscu
należy założyć kartę czytelnika.
Odebrać wyprawkę (to chyba najprzyjemniejszy moment) i pamiętajcie jeszcze o jednym. Zabierzcie
Kartę Małego Czytelnika, potrzebna będzie do zbierania naklejek.
Później dziecku pozostaje wypożyczać książki i zbierać naklejki. Gdy
zgromadzi ich 10 (co nie powinno
być trudne), kilkulatek otrzyma
dyplom Małego Czytelnika. Chyba
warto o niego „powalczyć”?!
Red

» Jedlina-Zdrój jest źródłem aktywności
nie tyko fizycznej, ale i kulturalnej

Jedlinianie bawili się w trakcie
trzech, dodajmy niepowtarzalnych,
spektakli teatrów z Ukrainy i podczas
koncertu na żywo. Tak było w czasie
tegorocznych dni miasta.
Pierwszego dnia królował Antoni
Czechow, za sprawą Lwowskiego
Teatru Woskresinnia, który pokazał
wzruszający dramat „Mewa”. Spektakl, zawierający efekty pirotechniczne
odbył się po zmierzchu i nie musimy
chyba dodawać, że efekt przeszedł
najśmielsze oczekiwania. Drugi dzień
świętowania rozpoczął się od koncertu
kłodzkiego zespołu „The Soul Sweepers”, który zwyciężył w tegorocznym

konkursie „Open Stage”. Skoro muzycy
triumfowali, to mieszkańcy mogli
bliżej poznać ich twórczość. Rockowe dźwięki osłodziły oczekiwanie w
deszczu na kolejne występy. A było
na co czekać. Krakowska kapela Max
Klezmer Band nie zawiodła, prezentując własne interpretacje jazzowych
klasyków. Na finał warto było czekać,
bo spektakl „Przystanek Klaunada” Kijowskiego Teatru Ulicznego Highlights
i Lwowskiego Teatru Vuala porwał
wszystkich, bez wyjątku. Śmiechy
widzów, choć pokazy odbywały się
na terenie kompleksu Active, było
chyba słychać nawet w Wałbrzychu.

Skoro odbywały się Dni Jedliny-Zdroju, to nie mogło zabraknąć
tradycyjnego powitania nowych
mieszkańców miasta. Urodzeni w
2020 i 2021 roku najmłodsi jedlinianie otrzymali od szefowej rady
i burmistrza specjalne certyfikaty i
upominki.
I jeszcze czas na puentę. Jedlina
udowadnia, że jak się chce, to można. Tegoroczne wydarzenia w ramach „Strefy Sztuki” i te odbywające
się podczas świętowania dni miasta
potwierdziły tylko, że zapotrzebowanie na kulturę jest spore. Tak
trzymać. Schabowego można zjeść

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Nasycić można się nie tylko przy suto zastawionym stole, ale
również obcując z... kulturą. Oddziałującą nie tylko na smak i
węch, ale też na inne zmysły, jak wzrok czy słuch. Przekonali
się o tym widzowie uczestniczący w Festiwalu Teatrów Ulicznych. Moglibyśmy w tym miejscu napisać „działo się” i postawić kropkę, ale co tam, wydaje się, że musimy rozszerzyć naszą myśl.

i zapomnieć, a o dobrym koncercie
czy spektakularnym przedstawieniu
można długo dyskutować, wracając

do uczty dla oka i ucha w nieskończoność.
Red

Rajd dla hospicjum
„Życie kołem się toczy – hospicjum to też życie” – pod takim hasłem 12 września wystartuje
druga edycja Rajdu Rowerowego dla Hospicjum.

w Sokołowsku. Wszyscy uczestnicy
otrzymają pamiątkową koszulkę –
mówi Renata Wierzbicka, szefowa
Hospicjum w Wałbrzychu.

Rajd ma mieć charakter wycieczki rowerowej. Uczestnicy
będą jechać jego trasą w swoim
tempie. Organizatorzy nie przewidują klasyfikacji medalowej,
chcą, aby wszyscy dojechali
do mety. W trakcie przejazdu
uczestnicy otrzymają swoich
opiekunów, którzy będą pilnowali grupy (przewidziano
jednego opiekuna na 50 uczestników).

- Cieszymy się, że ponownie
rajd się odbędzie. W tym dniu po
starcie, który wspólnie z przedstawicielami gmin otworzymy
i pomachamy uczestnikom na
dobry początek, przeniesiemy się
do Sokołowska, gdzie wspólnie
przeprowadzimy Festiwal Nordic
Walking i będziemy czekać na
uczestników rajdu – mówi Krzysztof Kwiatkowski, starosta powiatu
SCB
wałbrzyskiego.

Fot. użyczone (Elżbieta Węgrzyn/www.walbrzychdlawas.info)

» Pasieka miejska na terenie Starej Kopalni liczy 6 uli

WAŁBRZYCH

Ule z pralek. Miód w promocji
Dawno pisaliśmy o tym, że na terenie Starej Kopalni powstanie miejska pasieka, a
ule będą zrobione z elektrośmieci! W końcu słowo ciałem się stało. Ustawiono sześć
domków dla pszczół, które zrobiono z bębnów starych pralek. Teraz tylko czekać na
miód. Na wiosnę powinny być pierwsze słoiki.
To nie jest tak, że ktoś wymyślił
sobie pasiekę, a ktoś inny ją postawił, bo tak wypadało. To był

cały proces. Najpierw Fundacja
Odzyskaj Środowisko postawiła w
całym Wałbrzychu czerwone kubły

na elektroodpady. Na pewno się z
nimi zetknęliście. Być może nawet
z nich skorzystaliście. Każdy mógł

bowiem wrzucać tam zepsute i
stare urządzenia: suszarki, tostery
laptopy. Dlatego nie będzie chyba

Fot. (red)

POWIAT WAŁBRZYSKI

- Tak jak ostatnio, wyruszymy już
o 8:30 spod hospicjum i pojedziemy przez Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów, kończąc z metą
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nadużyciem jeśli napiszemy, że
wszyscy przyczyniliśmy się do tego,
że miejska pasieka powstała na
terenie Starej Kopalni.
Pozbywaliśmy się starego sprzętu w sposób cywilizowany, a teraz
niejako w nagrodę mamy ule. To
tak w wielkim skrócie. Domki dla
pszczół zbudowano z bębnów
starych pralek, ale wewnątrz są
drewniane elementy. Tak, aby
owadom było komfortowo. A’propos naszych latających przyjaciół.
Sześć uli zostało już zasiedlonych
pszczelimi rodzinami. Niestety
owady za chwilę zapadną w sen,
ale specjaliści – wykwalifikowani
pszczelarze – będą o nie dbać.
Doglądać i w razie potrzeby leczyć.
A na wiosnę, gdy wszystko zbudzi
się do życia, pszczoły wyruszą na
wałbrzyskie łąki, by ostatecznie
dać miód.
Nie będziemy zgłębiać „procesu
produkcyjnego”, pewne jest natomiast, że z jednego ula w sezonie
powinniśmy otrzymać ok. 20 litrów
miodu wielokwiatowego. Ten wyląduje w specjalnych słoikach i stanie
się produktem regionalnym, z którego – mamy nadzieję – Wałbrzych
zasłynie w całej Polsce. Naturalne
jest pytanie, czy wałbrzyski miód
będzie można kupić? Na razie nie,
będzie można go tylko dostać w
prezencie.
Red

GŁUSZYCA

Pomóżcie i wy małej Marysi

Zabrzmiało jak u Gierka,
ale sprawa jest poważna. W
najbliższą niedzielę (12 września) między 12:00 a 19:00 na
boisku miejskim w Głuszycy
odbędzie się charytatywny festyn dla Marysi Cieplik. Czeka
wiele atrakcji. Występy zespołów Ślad i Mażoretek Prima
Świdnica. Swój recital będzie
miał aktor Robert Delegiewicz.
Oprócz tego organizatorzy
przygotowali dmuchańce, zapowiedziano mecze piłki noż-

nej, pokazy karate, przejazdy
końmi i jeszcze wiele innych
atrakcji. Jak przyjdziecie, sami
się przekonacie.
Pewnie już domyślacie się,
po co o tym wszystkim piszemy. Potrzebna jest wasza
pomoc.
Ważnym elementem festynu będą bowiem licytacje, z
których dochód przeznaczony
zostanie na leczenie małej
Marysi. Do wylicytowania
będą między innymi wspinacz-

ka skałkowa z burmistrzem
Głuszycy Romanem Głodem,
przelot helikopterem, przejazd
głuszyckim elektrycznym maluchem Radosława Pawlaczyka
oraz jeszcze kilka innych „fantów”. Kto mógł, ten postanowił pomóc, oddając „coś” na
licytację. Wy też możecie pomóc. W bardzo prosty sposób,
licytując jakąś przyjemną rzecz
i spędzić czas, w sami przyznacie, oryginalny sposób, przy
okazji wspierając dziewczynkę.

Marysia Cieplik urodziła
się 19 grudnia 2018 roku
z rozszczepem kręgosłupa
piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego, porażeniem kończyn
dolnych, pęcherzem neurogennym oraz ze współistniejącym wodogłowiem. Wymaga ciągłej opieki rozmaitych
specjalistów i regularnej
rehabilitacji, która przynosi
duże rezultaty. Ale trzeba ją
kontynuować, a nic za darmo
nie da się zrobić. Więc po-

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

W takich sytuacjach czujemy misję. Nie jesteśmy tylko od tego, żeby sobie
z kogoś dworować, co czasem robimy, ale także, a może przede wszystkim,
żeby pomagać. Jeśli nawet tylko kilka osób dzięki nam o tym usłyszy i wesprze akcję, to już uznany, że staliśmy się potrzebni. No to jak, pomożecie?

» Chora Marysia Cieplik potrzebuje pomocy

trzebne są pieniądze. I kółko
się zamyka. Nie pozwólcie,

by zrobiła się wyrwa w tym
Red
okręgu.
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Wróciliście już z urlopu?
Na pierwszy rzut oka może to być pytanie z czapki? No bo co wspólnego mają
wyjazdy wakacyjne z adopcją zwierzaków? Otóż według nas trochę mają, bo w
lipcu i sierpniu niewielu myśli o tym, żeby przygarnąć czworonoga. Raczej niektórzy kombinują, jak się go pozbyć na dwa tygodnie. Teraz większość już wróciła z wojaży i to chyba dobry czas, by pomyśleć o przygarnięciu psa lub kota.
GIBSON, nr ewidencyjny 9/21
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.01.2021

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

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

Mela to duża suczka, która po przyjęciu
do schroniska trochę chorowała. Nie lubi
towarzystwa głośnych psów, więc szukamy
dla niej odpowiedniego, cichego domu.

SZOGUN, nr ewidencyjny 236/20
Szogun to wymagający psiak, na
pewno potr zebuje pracy i cierpliwości. Adopcja tylko po dłuższym
zapoznaniu.

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
14.09.2020

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

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

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

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

Wedel to bardzo silny psiak, któr y
wymaga sporo uwagi i doświadczenia.
Poleca się do adopcji, bo to kochany
zwierzak.

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

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

SCARLET, nr ewidencyjny 166/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.07.2020

Scarlet to psia staruszka, z racji wieku i
nadwagi ma problemy z poruszaniem się,
dlatego obecnie jest na specjalnej diecie.
Szukamy dla niej dobrego, nowego domu.

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

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

Wiek: około 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
22.10.2020

JAKE, nr ewidencyjny 214/20

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)

» Strzegom to nie tylko granit. Sprawdźcie sami

W kamiennym kręgu
Pewnie nieraz przejeżdżaliście przez Strzegom, ale przyznajcie się, czy
choć raz byliście tam w celach turystycznych? Zaraz was wyprowadzimy
z błędu, że to tylko miasto z granitu słynące. Słyszeliście o „Szlaku Kamienia”? Najwyższy czas go poznać.
Okazało się, że napisanie o
wszystkich atrakcjach Strzegomia w jednym artykule, będzie
nie lada wyzwaniem, więc…
podzieliliśmy „opowieść” na
dwie części. Nie martwcie się,
nie będzie dłużyzn. Jesteśmy
pewni, że gdy przeczytacie o
wszystkich miejscach, wsiądziecie w samochód i pojedziecie je zobaczyć z bliska.
Gmina znajduje się w paśmie Wzgórz Strzegomskich,
a przepływa przez nią Strzegomka, która jest dopływem
Bystrzycy. Co istotne w kontekście dalszej części artykułu,
Ziemia Strzegomska leży na
płycie granitowej będącej częścią masywu geologicznego.
rozciągającego się od Strzegomia do Sobótki. Oprócz granitu stanowiącego największe
bogactwo naturalne gminy,
także bazalt i glinki kaolinowe
eksploatowane są na skalę
przemysłową.
Zaraz, zaraz, ale mieliśmy nie zanudzać. Ziemia
Strzegomska to różnorodność dziedzictwa kulturowego. Zobaczycie tu gotyckie
kościoły i kaplice, ciekawe

fabryki z końca XIX w., kamieniołomy czy secesyjne
kamienice. Region słynie z
bogatych założeń rezydencjonalnych i dworskich, posiada
wiele parków, zabytkowych
cmentarzy, krzyży pokutnych.
Obraz ten dopełnia bogata
historia archeologiczna tych
ziem, niestety pozbawiona

widomych śladów grodzisk
czy osad w silnie przekształconym, na skutek eksploatacji
złóż skalnych, naturalnym
środowisku.
Obiektem o wybitnych
walorach artystycznych i historycznych Strzegomia jest
z całą pewnością bazylika
mniejsza pw. Św. Apostołów

Piotra i Pawła. Jest to jedna
z ważniejszych świątyń gotyckich w Polsce, o znaczeniu
ponadlokalnym, swą sylwetą
odznaczająca się w krajobrazie kulturowym.
Nasz spacer po Ziemi Strzegomskiej polecamy rozpocząć
wjeżdżając do miasta od strony Wrocławia. Tu rozpoczyna

Wycieczka po „Szlaku Kamienia” w Strzegomiu
zawiera łącznie 13 miejsc stanowiących kamienne
dziedzictwo kulturalne Ziemi Strzegomskiej
Aleja Rzeźby w kamieniu
Kościół Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel
oraz Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” (Punkt Informacji
Turystycznej)
Wieża Dziobowa
Pomnik księżnej Anny, Strzegomskie Planty i Mury Obronne
Wieża Targowa
Ratusz Miejski
Pomnik świętego Jana Nepomucena
Kamienna studnia przy ul. Świętej Anny
Kościół świętej Barbary
Bazylika Mniejsza świętych Apostołów Piotra i Pawła
Kaplica świętego Antoniego
Kamieniołomy Barcz
Góra Krzyżowa

się miejska trasa turystyczna
„Szlak Kamienia”, zawierająca łącznie 13 miejsc stanowiących kamienne dziedzictwo
kulturowe tych
ziem.

Przy każdym miejscu znajduje się tablica informująca
(w czterech językach), a na
niej kod QR. Warto go zeskanować, żeby dowiedzieć
się dużo więcej ciekawostek.
Obok macie mapę szlaku,
a także 13 atrakcji. Dziś o
pierwszych z nich. O kolejnych
za tydzień.
Aleja Rzeźby w Kamieniu
stanowi miejsce spacerów
po kamiennych alejkach z
miejscami do odpoczynku.
Na okalających ją skwerkach
eksponowane są rzeźby powstałe podczas plenerów
rzeźbiarskich, odbywających
się co dwa lata, na przemian
w Strzegomiu i Horicach.
Z kolei Kościół Zbawiciela Świata i Matki Boskiej
Szkaplerznej z Góry Karmel
wzniesiono w 1430 roku
jako dwunawową świątynię
przyklasztorną Karmelitów.
Obecnie znajduje się tam Centrum Aktywności Społecznej
„Karmel” pełniące funkcje
kulturalne i społeczne. Swoje
siedziby ma tu też Punkt Informacji Turystycznej, a także
lokalne „muzeum” – Izba
Tradycji Ziemi Strzegomskiej.
Wieża Dziobowa natomiast,
dawniej zwana Wieżą Ptasią
(Wróblą), to jedna z licznych
baszt w pasie murów obronnych. Wzniesiona w latach
1292-1299 jako czworoboczny wykusz otwarty od strony
miasta.
Red
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» Kąpielisko na Podgórzu (Fot. www.polska-org.pl, 1928)

Trochę wody dla ochłody
Według IMGW, średnia obszarowa temperatura powietrza w lipcu 2021 roku w
Polsce była o 2,1°C wyższa od średniej wieloletniej (z lat 1991-2020). Lipiec tego
roku okazał się miesiącem ekstremalnie ciepłym na tle średniej dla całego kraju. Wiadomo, że gdy latem słońce przypieka, trzeba szukać ochłody nad wodą. W
Wałbrzychu brakuje takich miejsc, ale dawniej było inaczej.
» Basen w Rusinowej (Fot. Folder reklamowy UM w
Wałbrzychu, zdjęcia A. Masłowski, A. Protasiuk, 1994)

Funkcjonowały tu otwarte kąpieliska i baseny, ciesząc się sporą popularnością wśród mieszkańców.
Chyba najstarsze wałbrzyskie kąpielisko było urządzone nad stawem
(o nazwie Härtelteich) w pobliżu
obecnej ul. Poleskiej. Do stawu wpływał potok Härtelgraben, mający swoje źródło na zboczu góry Niedźwiadki
(powyżej ul. Słowiczej w Wałbrzychu).
Dolinę potoku nazywano Härtelei,
jej łagodnie opadający południowy
stok – Härtellehne, a położoną na nim
łąkę – Härtelwiese. Powstanie stawu
związane było prawdopodobnie z
sąsiednim majątkiem Härtelgut, który
mógł wykorzystywać zgromadzoną w
nim wodę do celów gospodarczych.
Dzięki wzmiance w „Aus vergangenen Tagen Waldenburgs und seiner
Umgebung” Adolfa Bergera wiemy
o innej funkcji tego zbiornika – rekreacyjnej. Według autora staw ten
cieszył się wielkim powodzeniem

wśród wałbrzyszan, zwłaszcza wśród
młodzieży. Latem jako miejsce kąpieli
i pływania na prowizorycznych tratwach, a zimą (po zamarznięciu) jako
lodowisko. Staw zasypano pod koniec
XIX wieku w celu pozyskania terenu
na potrzeby zakładu ogrodniczego
(Härtelgärtnerei), ale jeszcze w 1907
roku częściowo w miejscu stawu
znajdował się mniejszy prostokątny
zbiornik o nieznanym przeznaczeniu
(zapewne wykorzystywany przez
ogrodnictwo). Na młodszym planie
(prawdopodobnie z lat 20. XX w.) nie
ma już tego zbiornika, a obok ogrodnictwa znajduje się kort tenisowy
(Tennisplatz) i działka dra Erdmanna.
Zakład ogrodniczy funkcjonował w
tym miejscu do 1935 r. Późniejsza
spotykana w dokumentach nazwa
tego terenu to miejska szkółka ogrodnicza (Städtische Schulgarten). Po
wojnie przez wiele lat funkcjonowała
w tym miejscu baza transportowa

wałbrzyskich wodociągów, obecnie
jest tu skład opału.
Nie ma pewności, kiedy powstało
kąpielisko w Dolnym Szczawnie
(niem. Nieder Salzbrunn), prawdopodobnie na początku lat 30. ubiegłego
wieku. Dużo wcześniej istniał w tym
miejscu zbiornik wodny (widać go
na przykład na planie z 1860 r.),
być może jakiś staw gospodarczy,
który po latach zaadaptowano do
nowej funkcji. Według Waldenburger
Heimatbote (gazeta wydawana w
Niemczech przez dawnych mieszkańców regionu wałbrzyskiego) zarządcą
kąpieliska i ratownikiem był niejaki
Scharf (druga połowa lat 30.). Na
archiwalnym zdjęciu ze zbiorów
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
widać, że kąpielisko było niezbyt
duże. Wzdłuż wschodniego brzegu
stał drewniany pomost z balustradą
i schodami prowadzącymi do wody,
była tam też niewielka plaża (piasz-
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czysta lub żwirowa). Całość
otaczał płot. Kąpielisko funkcjonowało do lat 60/70. Później nieckę wykorzystywano
w innych celach. Na portalu
www.polska-org.pl można
przeczytać, że na początku
lat 80. w niecce stały maszyny budowlane (betoniarki,
taśmociągi). Dlaczego basen
zlikwidowano? Być może powodem było zanieczyszczenie
wody lub planowana budowa
nowego osiedla. Obecnie
w miejscu zlikwidowanego
kąpieliska jest część parkingu
przed Lidlem i odcinek al. Podwale w dzielnicy Podzamcze.
Budowa kąpieliska na Podgórzu (niem. Dittersbach) była
jednym z doraźnych środków walki z gruźlicą i innymi
chorobami, podjętych przez
gminę Podgórze (od 1934
dzielnica Wałbrzycha). Budowę rozpoczęto 1 marca
1926 r., a zakończono już 8
czerwca. W skład kąpieliska
zlokalizowanego u stóp Zamkowej Góry, przy ul. Nowy
Dom, wchodziły dwa baseny.
Większy (dla umiejących pływać) miał wymiary 55 x 22 m,
a jego głębokość sięgała od
1,40 do 3,60 m. Wyposażony
był w skocznię i zjeżdżalnię.
Mniejszy basen to był brodzik
dla niepływających ze zjeżdżalnią. Powierzchnia obu
basenów wynosiła 1340 m.
kw., a pojemność 2000 m.
sześciennych. Wymiana wody
następowała co 7 dni. Do jej
podgrzewania służyły 3 stawy znajdujące się powyżej.
Przy basenach znajdowały się
przebieralnie. W1927 roku
poniżej większego basenu
powstało miejsce do opalania

(Licht- und Sonnenbad), składające się z 2 piaszczystych
tarasów (jeden o powierzchni
500 m. kw., drugi – 700 m.
kw.), na które prowadziły
szerokie kamienne schody.
Z kąpieliska można było korzystać od 15 maja do 15
września, za niewielką opłatą.
Po II wojnie światowej kąpielisko nadal funkcjonowało.
Jeszcze na początku lat 60.
ubiegłego wieku był to basen
Klubu Sportowego Chełmiec.
Jak sobie przypomina jeden z
użytkowników portalu www.
polska-org.pl w latach 60. i
70. na dawnych tarasach do
opalania funkcjonowało dzikie
boisko o potocznej nazwie
„Marakana”. Później obiekt
zaczął popadać w ruinę. Dzisiaj można dostrzec w tym
miejscu betonowe fragmenty
dawnych niecek basenowych,
które z roku na rok coraz bardziej zarastają roślinnością.
Najmłodszy wałbrzyski odkryty basen został wybudowany w 1966 roku w dzielnicy
Rusinowa przy ul. Bystrzyckiej.
Obiekt powstał w czynie społecznym młodzieży Technikum
Budowlanego i Szkoły Rzemiosł Budowlanych, pod kierownictwem nauczycieli i przy
wsparciu władz miejskich. Redaktor Trybuny Wałbrzyskiej
tak o nim pisał w 1966 roku:
„Dwa lata temu pomysł Z. Kozaka, ówczesnego nauczyciela
wychowania fizycznego, mówiący o możliwości budowy
basenu należał do śmiałych.
Dobrze się więc stało, że zanim ujęto go w odpowiednie
ramy organizacyjno-prawne,
podjęto pierwsze, trudne roboty. Teren był co prawda
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rozległy i bardzo ładny, ale
zalany wodą, nierówny, pofałdowany. Trzeba było wiele
czasu i trudu poświęcić na
osuszenie ziemi. Żmudne i
nieprzyjemne to były roboty,
wymagające sporego wysiłku
fizycznego młodzieży. Już ten
błotnisty początek mógł skutecznie odstraszyć, a jednak...
Inż. J. Michalski wspomina
inne trudne chwile, kiedy to
okazało się, że trzeba najpierw usunąć półtorametrową
warstwę szlamu osiadłego tu
z wody kopalnianej, a na to
miejsce nawieźć grunt budowlany. Mocno doskwierały
te roboty młodzieży. Nazywano je łopatologią. Grunt
bowiem był grząski, nie można było zastosować żadnych
urządzeń mechanicznych. W
tej sytuacji największe usługi
oddawała łopata. W miarę
jak kształty basenu stawały
się wyraźniejsze, rósł zapał i
liczba chętnych do pracy. Na
przykład, kiedy trzeba było
betonować ślizg do wody,
grupa młodzieży nie bacząc
na deszcz i zakończony rok
szkolny stanęła do pracy i wykonała zadanie”. Wspomniany
wyżej inż. Jerzy Michalski nie
tylko społecznie sporządził
dokumentację projektowo-kosztorysową basenu, ale
również jako przewodniczący
społecznego komitetu budowy basenu czuwał nad
przebiegiem robót. W trakcie
tej inwestycji powstał basen
o wymiarach 50 x 25 m i głębokości od 0,90 do 1,25 m,
z wgłębieniem pod skocznią
sięgającym 3,5 m. Przy basenie stanęła skocznia o wysokości 3 m i dwie trampoliny

» Basen na terenie dzisiejszego Podzamcza (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, lata 30.)

» Basen w Szczawnie-Zdroju (Fot. W. Mittmann,
Neubauten im Waldenburger Industriegebiet, 1930)

liczące po 1,25 m wysokości.
Planowano również budowę
zjeżdżalni o wysokości 3,5 m.
Łączny koszt budowy wyniósł
1,3 mln zł, ale dzięki pracy
młodzieży w czynie społecznym, udział środków publicznych w inwestycji ograniczył
się do zaledwie 300 tys. zł. Na
krótko przed otwarciem kąpieliska zastanawiano się jeszcze,
jak rozwiązać problem sanitariatów. Rozważano dwie
opcje – wykorzystanie toalet
pobliskiej szkoły działającej w
dawnym pałacu lub budowa
nowych. Na stronie www.osir.
walbrzych.pl można doszukać
się informacji, że kąpielisko
tworzą: dwie niecki basenowe
(duża opisana powyżej i mniejsza, 12 x 8 m), plaże trawiaste,
zjeżdżalnia wodna, piaszczyste boisko do piłki siatkowej,
zaplecze socjalno-sanitarne,
punkty gastronomiczne, stała opieka ratownicza. Bilet
normalny kosztował 5,50 zł,
a ulgowy 2,60 zł. Jest też komunikat napisany czerwoną

czcionką „Czasowo wyłączony z eksploatacji”. Niestety,
od kilku lat dawny basen
popada w coraz większą ruinę i raczej nie ma żadnych
szans na jego reaktywację.
O byłym basenie w Szczawnie-Zdroju trzeba wspomnieć,
chociażby z tego powodu,
że było to miejsce rekreacji,
które latem było tłumnie oblegane przez mieszkańców
Wałbrzycha, głównie Podzamcza i Piaskowej Góry. Do
jego budowy wykorzystano
gminny staw przy obecnej ul.
Mickiewicza. Projekt architekta
R.A. Küglera (wcześniej głównego mistrza budowlanego
w uzdrowisku) przewidywał
budowę niecki basenowej
o wymiarach 50 x 40 m, z
tarasowym kąpieliskiem słonecznym o powierzchni 800
m. kw., pokrytym piaskiem z
Odry. Przy basenie wzniesiono
przebieralnie. Planowano również budowę łaźni działających
także poza sezonem letnim.
Kąpielisko uruchomiono w

1927 roku. Po II wojnie światowej obiekt przebudowano, w
wyniku czego powstał basen
o wymiarach ok. 80 x 41 m,
podzielony na część płytką (do
1,35 m) i głęboką (od 1,45 do
1,85 m). Nieckę wykonano z
betonu hydrotechnicznego. W
2009 roku basen sprzedano
za kwotę 770 tys. zł. prywatnemu inwestorowi, chociaż
kilka lat wcześniej, w 2004
roku, sporządzona została
dokumentacja parku zabaw,
który miał powstać w miejscu basenu. Nowy właściciel
wystawił teren na sprzedaż za
kwotę 3,85 mln zł. Wystąpił
również z wnioskiem o zmianę
granic strefy uzdrowiskowej,
co otworzyłoby drogę do wybudowania w tym miejscu
obiektu handlowego o powierzchni ponad 400 m. kw.
Ale plan ten się nie powiódł.
W kolejnych latach obiekt
niszczał. Najpierw rozebrano
dawne przebieralnie, w 2018
roku wyburzono budynek administracyjny. W październiku
2019 roku spłonął drewniany
budynek kasy. Dawną nieckę
basenu zaczęto zasypywać
gruzem z wyburzanych budynków. Był taki czas, gdy władze
miasta prowadziły rozmowy z
właścicielem, proponując zamianę terenu po byłym basenie za inny grunt. Ale rozmowy
utknęły w martwym punkcie.
W Wałbrzychu był jeszcze jeden basen, na Nowym
Mieście. Został opisany w
tygodniku WieszCo nr 33 z
18.08.2020 roku. Gorąco zachęcam do lektury, wszystkie
archiwalne numery dostępne
są na stronie internetowej
www.wieszco.pl/archiwum-numerow/.
Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Forschungen zur Geschichte des
Waldenburger Berglandes Hartmann,
Ostdeutsche Verlagsanstalt,
Breslau 1932
2.Trybuna Wałbrzyska 1966
3.www.polska-org.pl
(dostęp 01.09.2021)
4.www.osir.walbrzych.pl
(dostęp 01.09.2021)
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Nie zjedzą truskawek…

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Skłaniające do refleksji, wstrząsające, wzruszające i poruszające – takie są książki Agnieszki Dobkiewicz. Dziennikarki
promującej historię Dolnego Śląska i odkrywającej nieznane
dotąd historie i ludzkie tragedie. Sięgnijcie po jej najnowszą
pozycję „Dziewczyny z Gross-Rosen. Zapomniane historie
obozowego piekła”. Koniecznie.

» Książek Agnieszki Dobkiewicz nie da się ot tak wyrzucić z głowy

Zarówno jej niedawna
książka „Mała Norymberga.
Historie Katów z Gross-Rosen” jak również najnowsza
pozycja „Dziewczyny z Gross-Rosen. Zapomniane historie
obozowego piekła” to zbiory
reportaży, które oparte są na
zachowanych archiwaliach
oraz relacjach ofiar i ich rodzin. W „Małej Norymberdze”
Agnieszka Dobkiewicz opisała
historie kilku katów – także z
Wałbrzycha – przez pryzmat
tragedii, jakie zgotowali oni

swoim ofiarom. Bezmyślna,
tępa siła i wszechobecna nienawiść człowieka do człowieka.
Z kolei w „Dziewczynach z
Gross-Rosen” po raz kolejny
mierzy się z tragedią ofiar,
ale tym razem ukazując losy
młodych kobiet, a właściwie
dziewczyn, które dostały się
w tryby niemieckiego mechanizmu wyniszczania ludności z podbitych terenów.
Pokazuje hart ducha i wolę
przetrwania, dzięki którym

O autorce

Agnieszka Dobkiewicz – dziennikarka związana z Dolnym
Śląskiem. Promuje historię regionu, a szczególnie tematykę
byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, którego historia jest ciągle niezbadana do końca, a ludzkie tragedie,
do których tam doszło, niedopowiedziane. Z pasji do historii
powstała Fundacja Idea, którą kieruje i która zajmuje się właśnie promocją dolnośląskich dziejów. Fundacja tworzy m. in.
Świdnicki Portal Historyczny. W 2020 roku w wydawnictwie
Znak Horyzont napisała również swoją pierwszą książkę „Mała
Norymberga. Historie katów z Gross-Rosen”, która zyskała
status bestsellera, miała od tego czasu już dwa wydania i jest
tłumaczona na język czeski. Niedawno ukazała się jej olejna
książka „„Dziewczyny z Gross-Rosen. Zapomniane historie
obozowego piekła”.

udało im się przeżyć marsze
śmierci, kiedy gnano je boso
w kilkunastostopniowych
mrozach w bezsensownych
ewakuacjach. Ale pokazuje też dziewczyny, którym
nie wystarczyło sił, które nie
zdołały wypełnić danej sobie
obietnicy i spełnić marzenia,
że przeżyją i że zjedzą słodkie…truskawki…
O Małej Nor ymberdze
znana dolnośląska pisarka i
podróżniczka – Joanna Lamparska napisała: „Tej książki
nie da się wyrzucić z głowy.
Zostaje, wstrząsa, przeraża.
Z kolei znany dziennikarz,
reporter i pisarz Marek Łuszczyna stwierdził po lekturze,
że: „Dobkiewicz udało się
wejść w umysł schwytanego
zbrodniarza wojennego…”
Natomiast „Dziewczyny z
Gross-Rosen” pięknie zrecenzował Michał Wójcik, dziennikarz i historyk: „Z zaledwie
sześciu nici Agnieszka Dobkiewicz utkała kobierzec,
przy którym bledną arrasy
wawelskie. To historie kobiet, które trafiły na samo
dno człowieczeństwa i albo
tam zostały, albo jak Ruth
czy Halina żarliwie żyły dalej
mimo straszliwego piętna.
Wstrząsające.
A co o swojej nowej książce
mówi sama autorka? - Nigeryjska pisarka Chimamanda
Ngozi Adichie ostrzega, że
zawężanie narracji do jednej
opowieści odziera człowieka
z godności, bo trudno traktować ludzi jak równych, gdy

podkreśla się tylko różnice, a
nie pokazuje podobieństw.
Dlatego moje opowieści pełne
są zwykłych i prostych spraw,
takich jak kawałek czekolady,
maszyna do szycia czy wzajemna miłość dwóch kobiet.
Moja opowieść o dziewczynach grossroseńskich to hi-

storia o tragedii, nieszczęściu,
śmierci, bólu, strachu, stracie
i tęsknocie, ale też o mądrych
kobietach, siostrzanych relacjach, sile miłości, buncie,
wytrwaniu, szlachetności, marzeniach i nowym życiu, które
rodzi się tam, gdzie kończy się
poprzednie – mówi Agniesz-

ka Dobkiewicz. Jej zdaniem
nie da się poznać drugiego
człowieka bez poznania jego
opowieści. Nie lubi pisać historii ludzi z jednej perspektywy. Odkąd pamięta, szukała
różnych punktów zaczepienia.
Jak bardzo może być niebezpieczna ta jednowymiarowa
perspektywa, przekonała się,
pisząc „Dziewczyny z Gross-Rosen”. Gdy wydawnictwo
zaproponowało jej napisanie
książki o kobietach z KL Gross-Rosen, powiedziała „Nie”.
- Dopiero później przyszła refleksja, że taka książka jednak
powinna się ukazać. Podjęłam
się tego zadania, jednak pełna
obaw, że nie uda mi się z
niego wywiązać. I nagle stało
się coś, co zmieniło moje wyobrażenia o pisaniu tej historii.
Okazało się, że problem tkwi
w czymś innym, niż sądziłam.
Nie w tym, że tych opowieści
nie ma, ale w tym, że za późno zaczęłam po nie sięgać.
I o ile w przypadku „Małej
Norymbergi”, którą napisałam rok temu, nie miałam aż
takiego poczucia bezradności,
bo pracowałam, opierając się
głównie na odkrytych dokumentach sądowych, o tyle
w przypadku mojej drugiej
książki zderzałam się co chwilę ze ścianą. Momentami tak
boleśnie, że traciłam wiarę w
to, że skończę swoją pracę –
podkreśla autorka.
Red

Fragment książki „Dziewczyny z Gross-Rosen.
Zapomniane historie obozowego piekła”
Niewiele zachowało się wspomnień Gerdy z kolejnej jesieni
i zimy. Opisywała coraz dłuższe apele i coraz zimniejsze poranki. Gorsze jedzenie i naloty bombowe. Przerwy w dostawach
i przerażenie Niemców. Dziewczyna traciła powoli nadzieję,
choć jednocześnie grossroseńskie więźniarki wiedziały, że
zbliża się koniec wojny. Nie wiedziały jednak, czy przypadkiem
nie oznacza to też ich końca. Złe przeczucia spełniły się 29
stycznia 1945 roku, gdy dostały po trzy kromki chleba i ruszyły
przed siebie. Najpierw było przerażenie, gdy widziały inne
więźniarki, które szły w marszu dłużej od nich. I dziękowały
Bogu, że im tego oszczędził. Stosunkowo szybko przyszedł
głód. W pierwszej stodole, w której spały, Gerda nauczyła się
wszystkiego o życiu. Na przykład tego, że buty trzeba ściągać
i kłaść się na nich, by w nocy koleżanki ci ich nie ukradły. Bez
butów szanse przeżycia w zimie spadały do zera. W kolejnej
stodole, gdy już nauczyła się spać na butach, oduczyła się
modlitwy. Okazało się, że Bóg nie nadaje się na marsz śmierci i to, co widziała. Żaden bóg.
I że Dziewczynka z zapałkami Andersena, którą mama czytała jej w dzieciństwie, jest bardzo
realistyczna, bo gdy robi się tak zimno, że człowiek nie może się ruszyć, to najbardziej chce się
zasnąć. Ale właśnie wtedy zasnąć nie można. Więc potrząsała Ilse z całej siły bezwładnymi rękami
i krzyczała, że nie wolno jej spać, że ona jej nie pozwoli. Położono je na nagiej, zlodowaciałej
ziemi. Rano zobaczyła wokół siebie wiele „dziewczynek z zapałkami”, które zasnęły. Ale Ilse
nie pozwoliła zasnąć i sama też nie zasnęła. – Zostawiłyśmy wiele dziewczyn na śniegu, wiele
zostało zabitych – wspominała Gerda. – Tego nie da się opisać. Miałam na sobie buty narciarskie,
które dał mi tato. Prosił, żebym je cały czas nosiła, nawet w lecie. Uratowały mi one życie w tym
marszu. Spałyśmy na dworze. Widziałam, jak dziewczyny rano odłamywały sobie przemrożone
palce u nóg… jak gałązki. Dnia 29 kwietnia z Ilse nie było już dobrze. Miała halucynacje. Widziała
[…] rzeczy, których nie było. Jedna z moich sióstr obozowych miała dwa ziemniaki. «Weźcie
je» – powiedziała. Dałam Ilse ziemniaka, a ona powiedziała, że nie jest głodna i kazała mi zjeść
oba. Powiedziała też, że do nikogo nie ma żalu. «Jeśli moi rodzice przeżyli, to nie mów im, jak
umarłam» – poprosiła. Chciała trochę wody, ale wtedy podszedł SS-man i kopnął ją w głowę.
Dałam jej później pić z rąk i zasnęłyśmy. Rano obudziłam się, ale ona już nie…
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Tegoroczny festiwal odbędzie się pod hasłem “Muzyka
rodziny Wieniawskich”. W
tym roku oprócz twórczości
Henr yka Wieniawskiego,
zaprezentowane zostaną
również utwory jego brata Józefa oraz córki Ireny.
To wszytko na przestrzeni
kilku dni (9-12 września)
w szczawieńskim Teatrze
Zdrojowym. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego jest po Festiwalu
Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju i Moniuszkowskim w Kudowie-Zdroju trzecim najstarszym tego typu
wydarzeniem w Polsce.
Program festiwalu:
9 września (czwartek)
- godz. 18:30 (deptak
spacerowy przy Teatrze
Zdrojowym) – uroczyste
złożenie kwiatów pod tablicą
pamiątkową Henryka Wieniawskiego
- godz. 19:00 (Teatr Zdrojowy) – koncert inauguracyjny (Mariusz Patyra – skrzypce,
Czesław Grabowski – dyry-

gent, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Zielonogórskiej,

prowadzenie koncertu – Marek Dyżewski)

10 września (piątek)
- godz. 16:00 (Sala Kameralna Teatru Zdrojowego)
– wykład Marka Dyżewskiego „Wieniawskich muzyczny
krąg”
- g o d z . 1 9 : 0 0 ( Te atr Zdrojowy) – koncert
kameralny (Anna Maria
Staśkiewicz – skr zypce,
Mischa Kozłowski – fortepian)
11 września (sobota)
- godz. 19:00 (Teatr Zdrojowy) – koncert kameralny
(pieśni i utwory kameralne
Ireny Reginy Wieniawskiej vel
Poldowski)
12 września (niedziela)
- godz. 15:00 (muszla
koncertowa/Hala Spacerowa w Parku Zdrojowym) –
koncert promenadowy
Kwartet Pakamera
- godz. 19:00 (Teatr Zdrojowy) – koncert finałowy
(Beata Bilińska – fortepian,
Szymon Makowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Dolnośląskiej w
Jeleniej Górze, prowadzenie
koncertu – Marek Dyżewski).
KaR

Gwoździem po ekranie

Pół wiewiórki, pół nietoperza
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Teściowie” w reżyserii Aleksandra Pietrzaka.
Wysyp polskich komedii
trwa w najlepsze. I to komedii z ambicjami, których
autorzy nie tylko chcą bawić,
ale także chcą mówić o rzeczach ważnych. W minionym
tygodniu na ekrany kin weszli
„Teściowie”.
Za idealne pole do opisania ludzkich zachowań uznał
wesele najpierw autor scenariusza – Marek Modzelewski, a później reżyser – Kuba
Michalczuk. Pomysł trzeba
uznać za dość oczywisty. Tą
drogą ostatnimi czasy poszli
już Wojciech Smarzowski i
Marcin Wrona. W odróżnieniu jednak od ich „Wesela” i
„Demona”, „Teściowie” mieli
być na wesoło. Mieli, ale nie
do końca byli. Trzeba uczciwie

przyznać, że twórcy obrazu, na czele z debiutującym
na dużym ekranie reżyserem
– Michalczukiem, dołożyli
wszelkich starań, aby film był
dobry. Może o tym świadczyć
już pierwsze ujęcie, które
jednym ciągiem trwa kilkanaście minut. Do tego mamy
przemyślane dialogi, imponującą scenografie, dynamikę
zdjęć i wreszcie koncert gry
aktorskiej kwartetu – Mai
Ostaszewskiej, Izabeli Kuny,
Adama Woronowicza i Marcina Dorocińskiego. Wymieniona czwórka wciela się w
dwie pary małżeńskie, które
chciały wydać swoje pociechy
za mąż. W dniu ślubu Łukasz
i Wiktoria jednak rezygnują i
nie stawiają się na ślubnym

kobiercu. Sfrustrowani rodzice
postanawiają nie odwoływać
wesela, mimo nieobecności
państwa młodych. Ta skompilkowana sytuacja wywołuje
tarcia między niedoszłymi
teściami. Początkowe drobne
potyczki słowne przeradzają
się w prawdziwą wojnę.
Skoro „Teściowie” są jednak
komedią, to najważniejszy jest
humor i zabawa, jakiej dostarczają. W przypadku filmu
Michalczuka, mamy do czynienia tylko z atmosferą farsy i
poczuciem nachodzących zdarzeń, które wywołają kaskady
śmiechu. No i czekamy na nie
i czekamy... Na próżno. Nawet
finał, który miał nas pozbawić
tchu, wzbudził tyko grozę. Na
szczęście jest kilka, no może

SCB

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Przed nami 56. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju. Festiwal w ramach obchodów 800-lecia miasta.

Piosenki z kufra

Na to muzyczne przedstawienie, a właściwie spektakl
familijny składa się kilkanaście piosenek z różnych spektakli
wyreżyserowanych przez wieloletniego dyrektora Zdrojowego Teatru Animacji – Bogdana Naukę. Bardziej i mniej
znane przez dziecięcą publiczność utwory wybrzmią w
nowych aranżacjach Jacka Szreniawy. Piosenki zostały zainscenizowane w zabawnej formie, z wykorzystaniem lalek,
elementów scenografii i rozmaitych rekwizytów. Aktorzy
animujący lalki i występujący w żywym planie przeniosą
widza w bajkowy świat. Dzięki teatralnej magii Calineczka
spotka się z Kotem w butach, Mała Syrenka z żyjącym na co
dzień pod ziemią Kretem, a Kopciuszek z Kaczką Dziwaczką.
Spektakl przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat.
To wszystko już 19 września o godz.16:00, Rynek 43,
Świdnica.

kilkanaście, niezłych momentów. Jak ten, zacytowany w
tytule recenzji, określający psa
bohaterów.

Mam wrażenie, że dotknęliśmy sedna problemu „Teściów”. Film miał być rasową
komedią, a jest czymś w rodzaju dramatu z elementami
humoru. Może twórcy od
początku powinni odwrócić
proporcje i przede wszystkim
na serio opowiedzieć historię
nieudanego wesela. Sytuacje,
wywołujące uśmiech, mogłyby być wyłącznie elementami
uatrakcyjniającymi film. Czy
zatem warto obejrzeć tą niby

komedię, niby dramat? Bezwzględnie tak. „Teściowie”
należą do kina inteligentnego,
które ma coś do powiedzenia.
Do tego humor, może nie zalewa nas strumieniami, ale jest
niezły. I jeszcze raz podkreślę
zaangażowanie w realizację
produkcji oraz grę aktorską.
Nie mam wątpliwości, że
warto przyglądać się kolejnym
działaniom Kuby Michalczaka.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiał prasowe)

Zabrzmi muzyka Wieniawskiego
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Okiem gracza

SKN

Chiny i ich „absurdalna” decyzja

Część z was, zainteresowana nie tylko informacjami o samych grach, wie już co CHALLENGER
nieco na ten temat. Otóż ostatnio zrobiło się bardzo głośno wokół decyzji podjętej
w Chinach, aby wprowadzić zmiany w ściśle regulowanym czasie spędzanym przed komputerem
dla niepełnoletnich. Także pora dorzucić i swoje pięć groszy.

Prawnik radzi
Jak założyć stowarzyszenie? Pewnie jesteście ciekawi, co na ten
temat ma do powiedzenia nasz
prawnik Adam Daraż.
Stowarzyszenia mogą założyć przede wszystkim obywatele polscy. Muszą oni posiadać
także pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię
praw publicznych. Warto zaznaczyć, że małoletni, którzy
nie ukończyli 16 lat, mogą
należeć do stowarzyszenia
w przypadku zgody swoich
przedstawicieli ustawowych.
Nie mogą jednak korzystać z
biernego i czynnego prawa
wyborczego. Podczas gdy młodzież w wieku 16-18 lat może
już należeć do stowarzyszenia

oraz korzystać z biernego i
czynnego prawa wyborczego.
Co ważne, w składzie zarządu
stowarzyszenia to osoby o
pełnej zdolności do czynności
prawnych muszą stanowić
większość. Jeżeli natomiast
jeden z organów stowarzyszenia składa się jedynie z
małoletnich, to mają oni prawo
wybierać i być wybierani do
władz tego organu.
Statut to podstawowy dokument każdego stowarzyszenia.
Jest on niewątpliwie źródłem
wielu cennych informacji. To

1,5 w inne dni. Teraz natomiast
będzie to jedynie 60 min na
dobę w piątki, weekendy oraz
święta w przedziale od 20:00
do 21:00.
Pisząc o tym, jako zapalony
gracz, nie jestem sobie w stanie czegoś takiego wyobrazić.
Chińskie służby odpowiadają
w ten sposób na szerzące się
uzależnienie od gier komputerowych, co potrafię zrozumieć.
Osobiście uważam jednak, że
idzie to w złym kierunku, a na
pewno jest sporym „przegię-

ciem”. Gry są także swoistego
typu nauczycielami dla dużej
części z nas, więc ograniczanie
dostępu może także się odbijać na niektórych aspektach,
które nam przekazują.
Od najmłodszych lat spędzałem przed komputerem
2 godziny dziennie czasami
może 3, ogrywając przeróżne
tytuły. Dzięki temu uczyłem się
rzeczy, których normalnie w
moim wieku raczej bym nie
poznał – język angielski, podstawy zarządzania, strategicz-

ne oraz kreatywne myślenie,
cierpliwość czy poprawianie
swojego czasu reakcji. Zawsze
potrafiłem to pogodzić ze szkołą, sportem oraz innymi zainteresowaniami, więc pomimo
dużej ilości czasu spędzonego
przed komputerem, ciężko
mówić coś o nałogu. Weźmy
też pod uwagę, że duża część
osób uzależnionych korzysta
z używek jako swego rodzaju
odskoczni od problemów.
Więc jeżeli Chiny zabiorą
takim osobom dostęp do

gier online, to ludzie po
prostu zaczną szukać czegoś
innego, co w żaden sposób
im nie pomoże. Trzeba leczyć przyczynę, a nie skutki, ale tutaj można jeszcze
długo filozofować. Jeszcze
raz powtórzę, że ta decyzja
jest absurdalna. Pozostaje
tylko czekać i zobaczyć, jakie
zmiany przyniesie. Jedno w
tym wszystkim jest pewne
– deweloperzy mają twardy
orzech do zgryzienia.

po niego sięgamy w pierwszej kolejności, gdy chcemy
dowiedzieć się czegoś więcej
na temat stowarzyszenia. Szkic
statutu powinien być przygotowany odpowiednio wcześnie
przed zwołaniem zebrania założycielskiego. Wszyscy przyszli
członkowie mieliby bowiem
wówczas prawo do wglądu i
wskazania swoich propozycji
co do niego. Głosowanie za
przyjęciem statutu oraz jego
zatwierdzenie odbywa się
natomiast na zebraniu założycielskim
Na zebraniu założycielskim
musi pojawić się co najmniej
7 osób. Zyskują oni status
członków założycieli danego
stowarzyszenia dzięki swojemu uczestnictwu w zebraniu.
Ilość 7 osób jest wymagana,
więc musimy być pewni, że
wszystkie osoby dotrą na
spotkanie.

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS składa się
na urzędowych formularzach:
• KRS-W20 – formularz
podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – jego
nazwy, siedziby itd.,
• KRS-WK – dot. zgłoszenia
osób wchodzących w skład
zarządu,
• KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w
skład komisji rewizyjnej,
• KRS-WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności
gospodarczej i wpisania tym
samym stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców, składamy
go tylko wtedy, gdy organizacja
chce rozpocząć tę działalność
od razu po zarejestrowaniu w
rejestrze stowarzyszeń (w statucie musimy zawrzeć informacje
dot. działalności gospodarczej).
Należy pamiętać, że do KRS
zgłaszane jest maksymalnie

10 przedmiotów działalności
gospodarczej, w tym przedmiot przeważającej działalności. Ze względu na to reszta
(o ile jest więcej niż 10 przedmiotów działalności gospodarczej) prowadzona jest na
podstawie zarejestrowanego
statutu. Stowarzyszenie, które
jednocześnie rejestruje działalność gospodarczą, dodatkowo załącza dowód dokonania
opłaty za wniosek o wpis do
rejestru przedsiębiorców, a
także dowód dokonania opłaty za ogłoszenie w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.
Co istotne, wszystkie składane
do KRS dokumenty muszą być
w formie oryginału lub kopii
potwierdzonych przez notariusza. Nowe stowarzyszenie
musi na pewno pamiętać o
złożeniu dwóch oryginalnych
kompletów dokumentów (statut, protokół, uchwały, lista

założycieli), ponieważ
jeden
komplet w
celach
informacyjnych
j e s t
przes y łany
(przez KRS) do organu nadzorującego działalność stowarzyszenia, czyli do właściwego
starosty powiatu (lub prezydenta miasta na prawach
powiatu).
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.

UWAGA KONKURS

Naleśniki na słodko z owocami, bitą śmietaną lub na słono z
kurczakiem albo warzywami. Mniam, palce lizać. To tylko niektóre propozycje sympatycznej, wałbrzyskiej knajpki ukrytej na
Piaskowej Górze przy ul. Obrońców Westerplatte (prostopadła
do Kusocińskiego). Mowa o Fabryce Naleśników i Pierogów w
Wałbrzychu. Lokal znów jest partnerem naszej zabawy. Dzięki
nam zjecie tam posiłek taniej. Rabat nie dotyczy jednak pierogów.
Żeby skorzystać z bonifikaty, musicie wziąć udział w naszym
konkursie. Zerknijcie na fotografię obok. W pobliżu jakiej wieży
widokowej znajduje się widoczna na zdjęciu wiata?
Wystarczy, że pokażecie kupon z dobrą odpowiedzią, a zapłacicie
za naleśnika 2 zł mniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Fabryka Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy
(8 września) do piątku (10 września). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na
miejscu, ale otrzymacie też na wynos. Podstawą jest kupon z dobrą
odpowiedzią.

“Venegeur” SKN Challenger

KUPON
W pobliżu jakiej wieży widokowej
znajduje się widoczna na zdjęciu
wiata?

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

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

Fot. użyczone (Adam Daraż)

dostęp do gier online przez 3
godziny dziennie w wakacje i

Fot. użyczone (www.shutterstock.com)

Zacznijmy może od tego, że
dotychczas najmłodsi posiadali

Red
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Fot. użyczone (www.rajdydlafrajdy.pl)

» Na kolarzy w Boguszowie czekały trasy
o zróżnicowanej skali trudności

Rower jest OK

Dla frajdy wrócili do Boguszowa
Grand Prix amatorów na szosie rowerem przez Polskę już po raz trzeci
zawitało pod najwyżej położony rynek w Polsce. Tym razem trasa dolnośląskiego etapu rajdu, który w sezonie można spotkać w każdym z województw została zmodyfikowana.
Wszyscy, którzy mieli okazję
już startować na trasie rajdu
w Boguszowie-Gorcach, wiedzieli, że łatwo nie będzie.
Atrakcyjna turystycznie trasa
da się zapamiętać kompletowi

UWAGA

zawodników, którzy pojawili
się na starcie jako niezła przygoda z mocną dawką wysiłku.
To właśnie ten etap uznano
za jeden z najtrudniejszych w
całym cyklu. Górskie asfalty,

mocne i długie podjazdy, szybkie zjazdy, a przede wszystkim
bardzo łatwa pierwsza część
trasy, co sprawiło, że nadane
szybkie tempo przez uczestników zebrało swoje żniwo

na pierwszych poważnych
podjazdach.
W tym roku uczestnicy z
całej Polski stanęli na starcie
do trzech dystansów. Trasy
podzielone zostały na spor-

KONKURS

Rozpoczął się rok szkolny, a z wy znów rozpoczęliście gonitwę.
Wszystko szybko, szybko, żeby wszędzie dotrzeć. Dajcie sobie choć
chwilę „luzu”. Na przykład w weekend wybierając się na obiad
do knajpki. Na przykład do świdnickiej Restauracji Kryształowa, w
której dzięki nam taniej zjecie posiłek. O ile zapłacicie mniej? O 15
procent. Zawsze to coś, ale nic za darmo. Musicie jedynie wziąć
udział w naszym konkursie. Wystarczy dobrze odpowiedzieć na
pytanie. Widzicie fotografię obok? Jaki obiekt przedstawia zdjęcie,
na którym widoczny jest fragment fasady?
Odpowiedź wpisujecie do kuponu, blankiet pokazujecie przy
zamówieniu w lokalu i możecie skorzystać z 15-procentowej bonifikaty na wybrane danie. Każdy kto zna odpowiedź, zje taniej. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają od najbliższej środy (8 września) do piątku (10 września). Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę
dostaniecie zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu. Podstawą
jest kupon z dobrą odpowiedzią.

tową (115 km), podróżniczą
(172 km) oraz rekreacyjną (83
km). Zawodnicy po starcie
odwiedzili m.in. Krzeszów,
Witków Śląski, Wałbrzych,
Zagórze Śląskie, by prawdzi-

we wspinaczki zacząć pod
Michałkową, Rzeczkę, Rybnicę Leśną, a na najdłuższej
trasie dodatkowo Chełmsko
Śląskie i bardzo wymagającą
Przełęcz Rędzińską. Peletony
miały się gdzie rozrywać!
Na najmocniejszych czekał
mocny finisz pod górę, brukowanym wzniesieniem ulicy
Szkolnej i to tam zapadły
ostateczne rozstrzygnięcia w
czołówce.
Na koronnym dystansie
przez cztery górskie pasma
wygrał Marcin Mystkowski
z Warszawy przed Łukaszem Franicą z Kornowca
oraz Sebastianem Gruszką z
Gdańska. Wyrównana rywalizacja była na trasie sportowej. Wygrał ją finiszem na
ostatnim podjeździe pochodzący z Walimia, a obecnie
mieszkający w Niemczech
Zbigniew Szlufcik. Po nim
na mecie zameldował się
Łukasz Pękała z Poznania,
a podium uzupełnił Jacek
Mikulski z Jelcza Laskowic.
Trasę rekreacyjną zdominowali Dolnoślązacy – Maja i
Maciej Małgorzaciak z Wrocławia, a minutę po nich na
mecie pojawił się Marcin
Borowski z Piechowic.
Na mecie na wszystkich
czekały cenne upominki i
medale. Najlepsi z całego
cyklu dopisali kolejne punkty
do klasyfikacji generalnej, ale
jak zwykle te rajdy odbyły
się dla frajdy i nie wyniki
i rywalizacja sportowa, a
właśnie dobra zabawa były
tu najważniejsze. Kolejny
etap dzień później odbył
się w opolskim Brzegu. Na
następne etapy, tym razem
płaskie w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, trwają zapisy! Pełną
relację z Grand Prix amatorów na szosie znajdziecie na
www.rajdydlafrajdy.pl.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaki obiekt przedstawia zdjęcie,
na którym widoczny jest fragment
fasady?
...............................................................
.............

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

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

» Po lecie koniecznie zadbajcie
o kondycję swojej skóry

Jak zadbać o skórę po lecie?
Gorących dni było w tym roku jak na lekarstwo. Jednak kąpiele słoneczne, których zapewne większość zażywała, niestety nie służą naszej skórze. Również słona, morska woda oraz klimatyzacja miały niekorzystny
wpływ na jej kondycję.

Po pierwsze złuszczanie

Zastosowanie odpowiedniego
peelingu pozwoli pozbyć się

wier zchniej warstwy naskórka. Jest ona barierą, dla stosowanych później kosmetyków.
Najlepiej wykonywać go raz w
tygodniu.

Po drugie maseczka

Najlepiej nawilżająca, odżywcza. Najczęściej w warunkach
domowych stosuje się maski
kremowe. Nakłada się je na
około 15 minut, po tym cza-

Barbara Krause-Maniowska

sie należy ściągnąć bądź zmyć
nadmiar.

Po trzecie
odpowiedni krem

Jest to obowiązkowa codzienna
pielęgnacja, rano i wieczorem.
Krem nie tylko odżywia, ale również ochrania cerę przed niekorzystnymi warunkami środowiska
jak wiatr czy promieniowanie
słoneczne.

» Nadchodzi idealny czas na regenerację, nawilżenie i odżywienie suchej
i szorstkiej skóry

REKLAMA

Teraz, gdy temperatura zelżała,
za oknem pogoda powoli skłania
się ku jesieni, nadchodzi idealny
czas na regenerację, nawilżenie i
odżywienie suchej i szorstkiej skóry.
Jeśli chodzi o zabiegi wykonane w
zaciszu własnej łazienki, to zalecam
kilka.

Składniki nawilżające, których
należy szukać w kosmetykach do
pielęgnacji skóry suchej i szorstkiej to m.in.: kwas hialuronowy,
kolagen, pantenol, ceramidy.
Jeśli stawiacie na pielęgnacje
w gabinecie urody, zdajcie się na
wiedzę i doświadczenie swojego
kosmetologa, bądź kosmetyczki.
Często zdar za mi się, że moi
klienci umawiają się na konkretny zabieg, a przy wizycie okazuje
się, że potrzeby są całkiem inne.
Obejmujemy wtedy inny tor i
działamy wspólnie, ponieważ
odpowiednia pielęgnacja domowa jest równie ważna.
Oto kilka zabiegów szczególnie
polecanych po lecie. Peeling kawitacyjny – delikatnie oczyszcza i
złuszcza wierzchnią warstwę obumarłych komórek naskórka. Cera
po nim jest odświeżona i pełna
blasku. Mezoterapia – może być
bezigłowa, mikroigłowa oraz
igłowa. Polega na wprowadzeniu w głąb skór y składników
właściwie dobranych do potrzeb.
A także wszelkie zabiegi bez
aparatury na dobrych kosmetykach należycie nawilżających i
regenerujących.
Dobra ocena stanu skóry i dobranie odpowiednich preparatów
to już połowa sukcesu. Przecież,
każdy z nas jest inny, wyjątkowy i
ma inne potrzeby.
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Fot. użyczone (Sklep Frontosa)

» Powszechnie występująca choroba ryb akwariowych to pleśniawka

Ryby jak ludzie, też chorują
W czasie naszej przygody z akwarystyką prędzej czy później będziemy musieli zmierzyć
się również z chorobami naszych pupili. Wywołują je wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty,
ale też mają na nie wpływ czynniki środowiska lub pokarmy. Niestety większość występuje z powodu naszej niewiedzy i zaniedbań.
Wiemy, że nasz akwarystyczny cykl
przypadł wam do gustu. Dotąd było
o przyjemnych sprawach. Jak choćby
o tym, jak przygotować wodę, podłoże czy w jaki sposób zaaranżować
akwarium, by ryby czuły się komfortowo. Doglądając naszych małych

pupili, bywa, że musimy zmierzyć
się z kłopotami. I dziś waśnie o nich.
Powszechnie występująca choroba
ryb akwariowych to pleśniawka,
zwana też białym grzybem czy saprolegniozą. Za jej powstanie odpowiadają grzybopodobne protisty na-

Jak leczyć pleśniawkę u ryb?

* zapewnić odpowiednią temperaturę i obmyć zakażone miejsca w zbiorniku tamponem z waty nasączonym
roztworem nadmanganianu potasu
* odłowić chore ryby i poddać je kąpieli leczniczej; kwarantanna trwa około tygodnia – rybek nie uda się uratować, jeśli grzybnia pokryła znaczną część ciała

» Wraz z rozwojem choroby grzyby atakują płetwy, powodując ich
sklejanie, a nieleczona przypadłość rozszerza się na resztę ciała

leżące do rodziny Saprolegniaceae.
Najczęściej stwierdza się obecność
gatunków Saprolegnia ferax i Saprolegnia parasitica. Drobnoustroje te
występują w każdym zbiorniku, lecz
przy niskiej temperaturze dochodzi
do ich nadmiernego rozwoju. Poza
tym schorzenie to ma charakter
wtórny – pleśniawki u ryb akwariowych pojawiają się na wcześniej
uszkodzonych tkankach, które uległy
urazom mechanicznym lub zakażeniu
innymi drobnoustrojami.
Pewnie jesteście ciekawi objawów?
Oto one. Na obszarze uszkodzonych
tkanek pojawiają się szarobiałe grzyb-

nie podobne do brudnej waty. Wraz
z rozwojem choroby grzyby atakują
płetwy, powodując ich sklejanie, a
nieleczona przypadłość rozszerza
się na resztę ciała. Zakażenie w obrębie skrzeli powoduje kłopoty z
oddychaniem i niedotlenienie. Postęp
choroby przejawia się zmętnieniem
powierzchni rogówki, zniszczeniem
skóry, następnie tkanki mięsnej, a
później narządów wewnętrznych ciała. Zwierzęta stają się mało aktywne,
ospałe, ocierają się o przedmioty.
Konieczne jest wdrożenie leczenia,
o którym przeczytacie powyżej.
Daniel Sanigórski
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

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

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka

gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
2 - mocny wiatr w ciężarówce i
czołgu
3 - ogniste połączenie
wartownika ze studentem
4 - malutkie, występujące w
skałach składniki do pizzy
8 - żona pana Ka w
przestraszonym tłumie
11 - wyśpiewywane warzywo
po mi
12 - wspólna dla Czech i Kielc
14 - tropikalna roślina do
pieczenia
15 - azjatycka stolica z pszczelim
domkiem
Pionowo:
1 - szlachcianka za oknem
3 - opowieść w oknie
5 - warzywo z portfela
6 - przestawieni biali w
północnej Afryce
7 - wojenny, zwierzęcy pupil
słyszany z silnika
9 - dla psa na konkursie piękności
10 - lekki kawalerzysta na nodze
13 - popularne nocne imię

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
7 - skatalogowany zbiór nagrań dźwiękowych - fonoteka
9 - sprzedaż poniżej kosztów
w celu wyeliminowania konkurencji - dumping
12 - stan stały wody – lód
13 - dział fizyki obejmujący
badanie zjawisk cieplnych –
termodynamika
15 - cofanie się treści pokarmowej z żołądka do przełyku
– refluks
17 - kobieta kłótliwa i dokuczliwa - hetera
18 - tradycyjny produkt spożywczy, łączący cechy makaronu i kaszy – kuskus
19 - górna część twarzy powyżej oczu – czoło
Pionowo:
1 - obniżka ceny towaru lub
usługi – przecena
2 - dokonuje napadów lub
morderstw - bandyta

3 - nieprzemakalne nakrycie
głowy, używane w czasie kąpieli
– czepek
4 - dekoracyjny, roślinny ornament w formie podwieszonej
wiązanki - girlanda
5 - osoba regularnie unikająca
pracy - bumelant
6 - elektroda występująca w
parze z katodą - anoda
8 - wąż z podrodziny boa
zamieszkujący Amerykę Południową – anakonda
10 - potoczna nazwa niektórych substancji psychoaktywnych – narkotyk
11 - modlitwa błagalna wiernych powtarzających słowa
prowadzącego – litania
14 - gaz bezbarwny, bezwonny, występujący w przyrodzie
w postaci związków - wodór
16 - wypiek z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, pieczony
nad otwartym ogniem - sękacz

StreFa roZrYWkI / promoCJa

25

REKLAMA

WIESZ CO | NR 36/7.9.2021 r.

26

program tv

Piątek

00:10

Mamy 2 mamy

21:45

TVP2

komedia, Francja, 2017

TVN

sobota
1:40

10 - 16 września 2021
Poniedziałek

23:50
TVP2

Kac Vegas w Bangkoku

Siedem minut po północy
Nastoletni Conor (Lewis MacDougall)
codziennie musi bronić się przed grupą
starszych kolegów, którzy prześladują
go w szkole. Największy dramat jednak
rozgrywa się w domu chłopca - samotnie
wychowująca go matka przegrywa walkę
z chorobą, a lekarze są bezradni. Conor
zaprzyjaźnia się z mroczną istotą ze snów,
która za pośrednictwem niezwykłych, magicznych opowieści wciąga go w świat, gdzie
znajdują się odpowiedzi na najtrudniejsze
pytania.

23:25
POLSAT

23:25
POLSAT

Skarb narodów
ﬁlm przygodowy, USA, 2004

Rodzina Gatesów już od wielu pokoleń
poszukuje zaginionego skarbu chronionego przez wieki przez członków zakonu
templariuszy. Podobno unikatowe znalezisko
traﬁło do Ameryki, gdzie zostało ukryte przez
George’a Washingtona, Thomasa Jeﬀersona
i Benjamina Franklina. Archeolog Ben Gates
(Nicolas Cage), najmłodszy przedstawiciel
rodziny, traﬁa pewnego dnia na interesujący
trop. Dowiaduje się, że mapa prowadząca
do skarbu została zaszyfrowana na odwrocie
amerykańskiej relikwii.

Od pamiętnego wieczoru kawalerskiego
Douga minęły dwa lata. W tym czasie jeden
z jego kompanów, stomatolog Stu, poznał
Lauren. Zakochani planują wesele. Na
życzenie rodziców dziewczyny uroczystość
ma się odbyć w egzotycznej Tajlandii.
Przyszły pan młody zaprasza na przyjęcie
swoich najlepszych kumpli. Mając w pamięci wydarzenia z Las Vegas, nie zamierza
uczestniczyć w żadnej szalonej imprezie
przed ślubem. Ulega jednak namowom,
aby zorganizować kameralne ognisko.

Wtorek

ﬁlm fantasy, USA, Hiszpania, Wielka Brytania, 2016

Niedziela

WIESZ CO | NR 36/7.9.2021 r.

komedia, USA, 2011

Beztroska 47-letnia Mado prowadzi
rozrywkowe życie. Jest skoncentrowana na
sobie, ulice Paryża przemierza różowym
skuterem, lubi młodzieżowe ubrania, a do
tego nie stroni od wina i dużo młodszych
mężczyzn. Stanowi zupełne przeciwieństwo
swojej odpowiedzialnej i poukładanej
córki. Trzydziestoletnia Avril ma stałą pracę
i statecznego narzeczonego, który żyje na
jej koszt. Mado mieszka z nimi, co prowadzi
do częstych konﬂiktów. Wydaje się, że obie
zamieniły się rolami.

Przeczucie
TVP 1

Sobota

Środa

X-Men 2
ﬁlm sf, Kanada, USA, 2003

Profesor Charles Xavier, mutant obdarzony
telepatycznymi zdolnościami, prowadzi
szkołę. Każdy z jego podopiecznych urodził
się z niepowtarzalną zmianą genetyczną
i posiada nadludzkie umiejętności. Społeczeństwo nie toleruje odmieńców i skazuje
ich na życie w ukryciu. Xavier jest jednak
rzecznikiem pokojowego współistnienia obu
ras. Pewnego dnia dochodzi do bezprecedensowego ataku mutanta Nightcrawlera na
prezydenta Stanów Zjednoczonych. Opinia
publiczna jest zbulwersowana.

Czwartek

24:00

Cena zemsty

22:35

TVP1

ﬁlm akcji, USA, 2018

TVN

Victor (Colin Farrell) jest prawą ręką bossa
podziemnego światka (Terrence Howard).
Od pewnego czasu jego ludzie są systematycznie likwidowani przez nieuchwytnego
mordercę, pozostawiającego na miejscu
zbrodni tajemnicze wiadomości. Członkowie gangu za wszelka cenę usiłują namierzyć
zabójcę. W międzyczasie Victor poznaje
delikatną, subtelną dziewczynę z bloku
naprzeciwko. Beatrice (Noomi Rapace)
mieszka tam razem z matką (Isabelle
Huppert). Para zaczyna się spotykać.

Last Minute
komedia, Polska, 2013

Tomek, owdowiały nauczyciel geograﬁi,
wygrywa w audycji radiowej wycieczkę do
Egiptu. Zabiera na nią ze sobą energiczną
matkę Krystynę, nastoletnią córkę
Dominikę i sprytnego syna Bartka. Wszyscy
spodziewają się, że czeka ich przygoda życia,
tymczasem już od początku zaczynają się
kłopoty. Na lotnisku rodzina gubi swoje
bagaże, po przybyciu do hotelu odkrywa, że
przydzielono jej zły pokój, a na domiar złego
Tomek spotyka w lobby swoją licealną miłość
Natalię w towarzyskie mężczyzny.

piątek

10 września

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Matka niewidomych
- Dzieło Lasek - serial
07:45 Pasterz - serial
dokumentalny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Dzika Austria - ﬁlm

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 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
12:25 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
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
prod. Polska
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza - serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
21:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
22:05 Twój na zawsze - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
00:05 Tropem bezprawia
- ﬁlm fabularny

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:00 You Can Dance
22:00 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:05 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:10 Mamy 2 mamy - komedia, prod. Francja, 2017,
reż. Noemie Saglio
01:55 Nigdy nie mów nigdy
- ﬁlm sensacyjny, prod.
USA, 1983, reż. Irvin
Kershner, wyk. Sean
Connery, Max Von Sydow,
Barbara Carrera
04:15 Braterstwo - western,
prod. USA, 2005

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Planeta singli 3
- komedia, Polska, 2019,
reż. Sam Akina, Michał
Chaciński, wyk. Agnieszka
Więdłocha, Maciej Stuhr,
Danuta Stenka, Maria
Pakulnis
22:20 Wodny świat
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1995, reż. Kevin
Reynolds, wyk. Kevin
Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper,
Chaim Giraﬁ
01:05 Kuba Wojewódzki
- talk-show
02:10 Uwaga! - magazyn
reporterów
02:30 NOC Magii - interaktywny
program rozrywkowy
03:50 Kto was tak urządził?
- magazyn

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
- program informacyjny
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 Twoja Twarz
Brzmi Znajomo
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
FILM PRZYGODOWY

23:10 Deadpool 2
Tym razem jeszcze
bardziej zabawny
i wygadany niż poprzednio. Nie wszystko jednak
idzie po myśli Wade
Wilsona. Niewinne osoby
zaczynają tracić życie, a on
sam potrzebuje pomocy.
Jakby tego było mało,
z przyszłości przybywa
Nathan Summers zwany
„Cable”, który postanawia
zmienić bieg historii
zabijając przepełnionego gniewem młodego
mutanta Russella.
01:50 Pomiędzy nami góry
04:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

08:00 Co dalej?
08:25 Powidoki - program
publicystyczny
09:15 Pestka - melodramat,
reż. Krystyna Janda, wyk.
Krystyna Janda, Daniel
Olbrychski, Agnieszka
Krukówna, Jan Frycz,
Anna Dymna, Jan Englert,
Zbigniew Zamachowski
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
12:10 Rodzina Kanderów
- serial obyczajowy
13:30 Cecilia Bartoli
i przyjaciele - ﬁlm
dokumentalny
14:35 Salvatore Giuliano
16:50 Latająca maszyna
- ﬁlm animowany
18:10 Paryż. Śladami
Chopina - cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy - Sydney Pollack - cykl dokumentalny
20:00 Wieczór kinomana

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 obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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
prod. Polska
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

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
Gwiazdy Kabaretu 21:00
Troje pod przykrywką
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:05 Martwa
cisza Gwarancja mocnych
wrażeń od mistrzów horroru,
których dziełem jest m.in.
słynna „Piła” i jej sequele.
Młodzi małżonkowie, Jamie
i Lisa Ashenowie, dostają
dziwną paczkę, w której
znajduje się kukła, jakiej
używają brzuchomówcy.

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

20:05 Wieczór kinomana
- Papillo
- dramat
22:35 Sztuka dokumentu
- Harry Gruyaert
23:45 Teraz animacje! - Colaholic - ﬁlm animowany
23:55 Teraz animacje! - Mój
dziwny starszy brat - ﬁlm
00:10 Informacje kulturalne
00:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Kongres
- ﬁlm science ﬁction
02:50 Młoda Polska - Wiki
- ﬁlm krótkometrażowy,
reż. Veronica Andersson
03:30 Body/Ciało
- dramat, reż. Małgorzata
Szumowska
05:10 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Niebezpieczna
dzielnica
- ﬁlm sensacyjny
21:45 Twierdza
- ﬁlm sensacyjny
00:20 Ocalony
02:35 Castle - serial
kryminalny
03:30 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:30 Reporterzy.
Z życia wzięte
05:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska

21:35 Duchy moich byłych
- ﬁlm komedia,
USA, 2009, reż. Mark
Waters, wyk. Matthew
McConaughey, Jennifer
Garner, Michael Douglas,
Breckin Meyer, Lacey
Chabert, Emma Stone
23:50 Miami Vice
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2006
Podający się za
przemytników policjanci
z Miami, Sonny Crockett
i Ricardo Tubbs, podejmują
niebezpieczną próbę
inﬁltracji struktur
międzynarodowego
kartelu narkotykowego.
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
na świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:05
Duszpasterz 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 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 - Powstanie
Warszawskie
17:00 Regał Mistrzowie 17:30
Geopolityka 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte
Młodych 19:00 Msza Święta
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

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 Fascynujący świat
- Przebudować Nowy Jork.
Plany dla Manhattanu
10:15 Sprawa dla reportera
11:10 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:05 El Dorado - western,
prod. USA, 1967
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy
- Królowe cytryny
14:55 Ojciec - ﬁlm dokumentalny, prod. Polska, 2020
15:55 Niewidoma Matka
niewidomych - ﬁlm
17:00 Teleexpress

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
- felieton
11:25 Rodzinny ekspres
- Róża Czacka, błogosławiona naszych czasów
- magazyn
12:00 You Can Dance
- Nowa Generacja
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Eurowizja Junior 2021
16:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Smaki świata
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial, Polska
13:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
15:20 MasterChef
16:50 Papiery na szczęście
- serial, Polska
17:55 Zaplanuj długie życie
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Mam talent
- program rozrywkowy

TELETURNIEJ

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:25 Serial fabularny
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie kard. Kazimierza Nycza z okazji
beatyﬁkacji kard.
Stefana Wyszyńskiego
i matki Elżbiety Róży
Czackiej
20:13 Alarm!
- magazyn
20:40 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:40 Hit na sobotę
- ﬁlm fabularny
23:40 Twój na zawsze - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
01:40 Przeczucie - ﬁlm fabularny, prod. USA
03:25 Jaka to melodia?
04:15 Z pamięci - felieton

20:00 The Voice of Poland
- Przesłuchania
w ciemno
22:10 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:15 Kino relaks
- Jak upolować
faceta - komedia
kryminalna,
prod. USA, 2012
00:55 Ponad wszystko
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2017
02:45 Wyprawa Kon
- Tiki - ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy, Norwegia,
Dania, Wielka Brytania,
Szwecja, 2012
04:45 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
05:35 Zakończenie
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21:45 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
23:55 Wielki mur
- ﬁlm przygodowy, USA,
Chiny, Australia, Kanada,
2016, reż. Zhang Yimou,
wyk. Matt Damon, Tian
Jing, Willem Dafoe, Andy
Lau, Pedro Pascal
02:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:10 Uwaga!
- magazyn
03:30 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień
z Polsat News
08:00 Herkules
10:00 Dzieci na tropie
prawdy
10:10 Ewa gotuje
10:40 Family Food Fight
- Pojedynek na smaki
- program rozrywkowy
prod. Polska
11:40 Nasz Nowy Dom
13:40 Drwale i inne
opowieści
Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
- program rozrywkowy
prod. Polska
15:40 Więzienie
17:40 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
- program informacyjny
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Kuchnia
FILM PRZYGODOWY

21:05 Avengers:
Czas Ultrona
Kiedy Tony Stark próbuje
wskrzesić dawno zapomniany program utrzymania
światowego pokoju,
sytuacja niespodziewanie
się komplikuje. Na scenę
wkracza mroczny Ultron
ze zbrodniczym planem
zniszczenia całej planety.
Los niewinnych istnień
spocznie w rękach najpotężniejszych bohaterów
Ziemi z drużyny Mścicieli.
00:10 Life
02:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Warszawa da się lubić
- program rozrywkowy
07:50 Zaśpiewajmy to jeszcze
raz - Na zegarze
08:20 Informacje kulturalne
08:45 Tamte lata, tamte dni
- Krzysztof Zanussi
09:15 Wydarzenie aktualne
09:40 Raphael - książę sztuki
11:20 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku
12:10 Do dzieła - magazyn
12:30 Słodka Irma - komedia,
prod. USA, 1963
15:00 Putosze z Żywca
- ﬁlm dokumentalny
15:35 Szczęśliwa siódemka
- komedia, prod. USA,
1925, reż. Buster Keaton
16:45 Retro kino - Winnetou
w Dolinie Śmierci
18:20 Co dalej? - program
publicystyczny
18:45 Czy czujesz rytm?
Jak muzyka dance
podbiła świat - serial

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

04:55 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:20 Makłowicz
w drodze
10:55 Hotel Paradise
13:55 Mamy to
- serial, Polska
15:05 Beethoven IV
- ﬁlm rodzinny, USA,
2001, reż. David M. Evans,
wyk. Judge Reihold,
Julia Sweeney, Joe Pichler,
Michaela Gallo,
Kaleigh Krish
17:00 Człowiek ze stali
- ﬁlm przygodowy,
USA, Kanada, Wielka
Brytania, 2013, reż. Zack
Snyder, wyk. Henry Cavill,
Amy Adams, Michael
Shannon, DianeLane,
Russell Crowe

06:00 Flintstonowie 06:30
102 Minutes That Changed
America 08:35 Galileo
10:45 A.X.L. Pies-robot
12:50 Dzieci na tropie
prawdy 13:00 STOP
Drogówka 14:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Galileo
20:00 Powrót do przyszłości
Marty McFly, przeciętny
amerykański nastolatek,
zaprzyjaźniony z szalonym
wynalazcą machiny do
podróży w czasie, przenosi
się w rok 1955 i spotyka
rodziców o 30 lat młodszych,
którzy nie chcą wziąć ślubu
i spłodzić syna.
22:25 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny
prod. Polska 00:35 Pamięć
absolutna 02:55 Śmierć na
1000 sposobów 03:25 TOP
10 - Lista przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

FILM KOSTIUMOWY

THRILLER

HORROR

20:00 Bilet do kina
- Niebezpieczne
związki
- ﬁlm kostiumowy
22:05 The Doors. Festiwal na
wyspie Wight - koncert,
prod. Wielka Brytania
23:25 Seans kultowy - Głowa
do wycierania - dramat,
prod. USA, 1976
01:05 Putosze z Żywca
- ﬁlm dokumentalny
01:30 Co dalej? - program
publicystyczny
01:55 Wieczór kinomana
- Papillon - dramat,
prod. USA, 1973,
reż. Franklin Schaﬀ ner,
wyk. Steve McQueen
04:30 Teledyski
05:25 Tamte lata, tamte dni
- Krzysztof Zanussi

22:10 Ostateczna
rozgrywka
Piłkarski stadion
zostaje opanowany przez
rosyjskich terrorystów.
Były komandos usiłuje
powstrzymać napastników.
00:10 Champion 2
02:05 Castle - serial
kryminalny
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Saga Zmierzch:
Zaćmienie
- ﬁlm horror, USA, 2010,
reż. David Slade, wyk.
Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor
Lautner, Billy Burke,
Bryce Dallas Howard,
Dakota Fanning
22:35 American Pie II
- ﬁlm komedia,
USA, 2001, reż. James
B. Rogers, wyk. Jason
Biggs, Shannon Elizabeth,
Alyson Hannigan, Chris
Klein, ThomasIan Nicholas,
Natasha Lyonne, Tara Reid,
Seann William Scott
00:50 Zbrodnie,
które wstrząsnęły
Ameryką S5
- program dokumentalny

TV Trwam
07:45 Kartka z kalendarz 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

12 września

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

04:40 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Msza Święta
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
- magazyn
09:30 Weterynarze z sercem
10:05 Wyszyński - dobry
kontakt w Niebie
- ﬁlm dokumentalny
11:10 Między ziemią
a niebem
12:00 Beatyﬁkacja
kard. Stefana
Wyszyńskiego i matki
Elżbiety Róży Czackiej
15:00 Między ziemią
a niebem
15:45 Z pamięci - felieton
16:00 Komisarz Alex - serial
17:00 Teleexpress

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Policzmy się dla Polski
- felieton
11:15 Smaki świata
- magazyn kulinarny
11:45 The Voice of Poland
- Przesłuchania w ciemno
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Eurowizja Junior 2021
- Piosenki Pana Kleksa
- widowisko muzyczne
16:15 Przyjaciele na zawsze
- program rozrywkowy
17:05 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- Peru. Koka
17:40 Lajk!
18:00 Panorama

04:55 Uwaga! - magazyn
05:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:15 Nowa Maja w ogrodzie
07:45 Akademia ogrodnika
07:50 Zaplanuj długie życie
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Co za tydzień
- magazyn
12:15 Receptura
- serial, Polska
13:15 Top Model
14:50 Mam talent
- program rozrywkowy
16:35 Mastercard OFF
Camera
- Gala wręczenia nagród
18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:15 Gwiezdne wojny:
Część II
- Atak klonów
Minęło dziesięć lat od
ataku na Naboo. Anakin
Skywalker, teraz dwudziestoletni, jest uczniem
rycerza Jedi, Obi-Wan
Kenobiego . Galaktyka stoi
na skraju wojny domowej.
Senator Padmé Amidali,
byłej królowej Naboo,
grozi śmierć. Anakin
zostaje przydzielony do
jej ochrony. Młody Jedi
zakochuje się w Padmé
i jednocześnie odkrywa
swoją mroczną stronę.
11:20 Toy Story 4
Chudy, Buzz i reszta bandy
wyruszają na wycieczkę
z Bonnie i Sztućkiem - jej
nową, własnoręcznie
wykonaną zabawką.

07:00 Aktor i piosenka
- Mieczysław Czechowicz
- widowisko muzyczne
07:25 Co dalej? - program
publicystyczny
07:50 Od ucha do ucha
- Mundur - animowany
08:00 Od ucha do ucha
- Denka od butelek
08:10 Od ucha do ucha
- Bajka o smoku
- ﬁlm animowany
08:30 Pan Tadeusz - Księga
pierwsza - Gospodarstwo
- spektakl teatralny
09:35 Janosik - serial TVP
10:35 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
11:10 Śledztwo - ﬁlm TVP,
reż. Marek Piestrak,
wyk. Tadeusz Borowski,
Edmund Fetting, Jerzy
Przybylski
12:10 Przekładaniec - komedia, prod. Polska, 1968
12:55 Ikaria XB - ﬁlm s-f

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
07:55 Smokiem
i mieczem
Po powrocie z wyprawy
krzyżowej rycerz wyrusza
na poszukiwanie zaginionej córki króla.
09:50 Wyspa Nim
11:50 Najpiękniejsze
baśnie: Śpiąca
królewna
13:35 Najpiękniejsze
baśnie: Kraina obﬁtości
14:45 Król Artur
Rzymski generał
Artur i jego rycerze
otrzymują ostatnią misję
do spełnienia. Podczas
wyprawy odbijają z rąk
nieprzyjaciela młodą
Ginewrę, która jest
królową Piktów.
17:25 John Carter
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Transporter 3

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 Papiery
na szczęście
15:40 Flicka
- ﬁlm rodzinny,
prod. USA, Wielka
Brytania, 2006,
reż. Michael Mayer,
wyk. Tim McGraw, Maria
Bello, Alison Lohman,
Ryan Kwanten
17:45 Bliźniacy
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 1988,
reż. Ivan Reitman,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Kelly
Preston, Chloe Webb, Bonnie Bartlett, Trey Wilson

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL FABULARYZOWANY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

SERIAL PRZYGODOWY

FILM AKCJI

FILM PRZYGODOWY

17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
prod. TVP
18:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:15 „Ten zwycięża kto
miłuje” - koncert z okazji
beatyﬁkacji Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
i matki Elżbiety Róży
Czackiej
21:30 Jako w niebie, tak
i w Komańczy
- dokument
22:30 Widzieć w ciemności
23:35 Film fabularny
01:35 USS Squalus zatonął
- thriller
03:10 Jaka to melodia?
03:55 Z pamięci - felieton
04:00 Zakończenie

18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Postaw na milion
- teleturniej
20:55 Ponad wszystko
- ﬁlm obyczajowy
22:45 Kino bez granic
- Sama przeciw
wszystkim
- ﬁlm fabularny
01:05 Giuseppe
w Warszawie
- komedia,
prod. Polska, 1964,
reż. Stanisław Lenartowicz, wyk. Elżbieta
Czyżewska
02:50 Mała matura 1947
- dramat
04:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Receptura
- serial, Polska
22:30 Podatek od miłości
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2017,
reż. Bartłomiej Ignaciuk,
wyk. Aleksandra Domańska, Grzegorz Damięcki,
Roma Gąsiorowska,
Michal Czernecki, Anna
Smołowik, Ewa Gawryluk,
Zbigniew Zamachowski,
Magdalena Różczka
00:45 Król Skorpion III:
Odkupienie
- ﬁlm, USA, 2012,
reż. RoelReiné
02:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny

13:40 Ninja Warrior Polska
- program rozrywkowy
prod. Polska
15:40 Koncert Fundacja
Polsat
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
23:25 Skarb narodów
Przebój kinowy z
Nicolasem Cagem w roli
Gatesa, którego rodzina
zajmuje się od sześciu
pokoleń poszukiwaniem
największego w dziejach
ludzkości skarbu zakonu
Templariuszy.
02:00 To już jest koniec
04:15 Kabaretowa
Ekstraklasa

14:35 Winnetou
- w Dolinie Śmierci
- serial przygodowy,
prod. Jugosławia, Niemcy,
Francja, 1966, reż. Harald
Rainl
16:05 Muzyka Skalnego
Podhala - Ozwodne
16:20 Koncert z okazji 25
- lecia Festiwalu
w Verbier
17:15 Niedziela z...
twórczością
Krzysztofa Komedy
18:10 Niedziela z...
twórczością Krzysztofa
Komedy - Prawo i pięść
20:00 JFK - ﬁlm fabularny
23:10 Scena muzyczna
00:10 Trzeci punkt widzenia
00:40 Kino nocne - Podróż
do Nowej Ziemi - ﬁlm

22:00 Niebezpieczna
dzielnica
Byłemu żołnierzowi
zostaje porwana córka.
Mężczyzna rusza w pościg
za sprawcami.
23:45 Tylko jeden
01:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
01:55 Dyżur - serial
dokumentalny
02:30 Taki jest świat
- program informacyjny
03:10 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Batman kontra
Superman: Świt
sprawiedliwości
- ﬁlm przygodowy, USA,
2016, reż. Zack Snyder,
wyk. Ben Aﬄeck, Henry
Cavill, Amy Adams, Jesse
Eisenberg, Diane Lane,
Laurence Fishburne,
Jeremy Irons, Holly Hunter,
Gal Gadot
23:15 Grindhouse:
Planeta Terror
- ﬁlm horror, USA, Meksyk,
2007, reż. Robert Rodriguez, wyk. RoseMcGowan,
Freddy Rodriguez, Josh
Brolin, Bruce Willis, Marley
Shelton, Jeﬀ Fahey
01:25 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S5

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:40
Tom i Jerry: Czarnoksiężnik
z krainy Oz 08:50 Powrót do
przyszłości 11:20 Galileo
13:25 Alvin i wiewiórki 3
Słynne mówiące ludzkim
głosem wiewiórki płyną
statkiem na ceremonię
rozdania międzynarodowych
nagród muzycznych. Ich
dzikie harce doprowadzają
do tego, że cała paczka ląduje
na bezludnej wyspie.
15:05 Ści gany Światowej sławy
skrzypek, Harrison, zakochuje się w pięknej kobiecie,
która zamordowała swojego
męża. 17:00 Gwiazdy Kabaretu 18:00 STOP Drogówka
19:00 Galileo 20:00 Troje pod
przykrywką 21:00 Czego
pragną kobiety 23:45 Grudge: Kląwa 2 01:55 Śmierć
na 1000 sposobów 02:25
Disco Polo Life - program
rozrywkowy

TV Trwam
11:15 Kolory Świętości 11:20
Prymas Stefan Wyszyński 12:00 Uroczystość
beatyﬁkacji kard. Stefana
Wyszyńskiego i matki
Elżbiety Róży Czackiej 14:00
Wyszyński - historia
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Koncert
życzeń 15:00 Mała Nellie od
Świętego Boga 15:30 Papież
Franciszek na Słowacji 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
- Powstanie Warszawskie
19:30 Opowieści biblijne historie animowane z Nowego
Testamentu 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Śladami historii 21:00
Apel Jasnogórski

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Klasztory Europy - żywe
ośrodki duchowości. Nad
wodami
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Doceniać życie
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
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,
prod. Polska, 2014, reż.
Krzysztof Kasior, Leszek
Korusiewicz, wyk.
Wojciech Kuliński, Dariusz
Wieteska, Konrad Darocha

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 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 Podwójna tożsamość
- ﬁlm sensacyjny
22:50 Autor Solaris - ﬁlm
23:55 Serial fabularny
00:55 Alﬁe
02:50 Oﬁcer - serial TVP
03:55 Barbra Streisand
- narodziny gwiazdy

15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
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 Siedem minut
po północy - dramat
01:50 Warto kochać - serial
02:45 Sama przeciw wszystkim - ﬁlm fabularny

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
20:15

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Top 10 Playera
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Tajemnice miłośc
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga!
- magazyn
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial

PROGRAM ROZRYWKOWY

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Chyłka-Inwigilacja
- serial, Polska
22:30 Londyn w ogniu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, Bułgaria,
2016, reż. Babak Najaﬁ,
wyk. Gerard Butler, Aaron
Eckhart, Morgan Freeman,
Radha Mitchell, Angela
Bassett, Alon Aboutboul,
Melissa Leo
00:35 Co za tydzień
- magazyn
01:20 Wewnętrzny wróg
- serial, USA
02:25 Uwaga!
- magazyn
02:45 Noc magii
04:05 Kto was tak urządził

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

23:10 Pierwszy strzał
W celu nawiązania
kontaktu ze swoim
synem Dannym broker
z Wall Street, Will, zabiera
rodzinę na polowanie do
domku w okolicy, w której
dorastał. Podczas polowania z Dannym wyprawa
przybiera śmiertelny
obrót, gdy natykają się oni
na kilku bandytów, a także
są świadkami morderstwa
jednego z kryminalistów.
01:20 Człowiek zasad
03:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

13 września
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TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
08:30 Słodka Irma
- komedia, prod. USA,
1963, reż. Billy Wilder
11:00 Rodzina Kanderów
- serial obyczajowy
13:10 Orfeusz i Eurydyka
- ﬁlm animowany
13:30 Na zdrowie!
- ﬁlm animowany,
prod. Polska, 2018, reż.
Paulina Ziółkowska
13:30 Kwadratura koła - ﬁlm
animowany, prod. Polska,
2018, reż. Karolina Specht
13:35 Anielskie trąby
- ﬁlm animowany,
prod. Estonia, 2019,
reż. Martinus Klemet
13:40 Festiwalowa gorączka
- ﬁlm animowany,
prod. Szwajcaria, 2016
13:50 Blask - ﬁlm animowany,
prod. Niemcy, 2016
14:00 Reżyserzy - Sydney Pollack - cykl dokumentalny

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

DRAMAT

FILM AKCJI

15:00 Kurara - dramat,
prod. Japonia, 2017
16:25 Przygody
Münchhausena
- ﬁlm przygodowy
18:00 Wydarzenie aktualne
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Życie w Cranford
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Dopaść Cartera
- ﬁlm akcji
22:05 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
22:40 Panorama kina
polskiego - Wieża. Jasny
Dzień - ﬁlm fabularny
00:40 Scena muzyczna - Przemysław Rudź - koncert
01:45 JFK - ﬁlm fabularny
04:55 Informacje kulturalne
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

22:00 Cudzoziemiec
Mężczyzna postanawia
dokonać zemsty na terrorystach IRA odpowiedzialnych za śmierć jego córki.
Trop wiedzie do członka
brytyjskiego rządu.
00:10 Outlander
Sanitariuszka wojenna
Claire w tajemniczy
sposób przenosi się
z 1945 do 1743 roku.
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:15 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:15 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
prod. Polska

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

21:35 Testosteron
- ﬁlm komedia,
Polska, 2007, reż. Andrzej
Saramonowicz, Tomasz
Konecki, wyk. Piotr
Adamczyk, Borys Szyc,
Maciej Stuhr, Krzysztof
Stelmaszyk, Cezary
Kosiński, Tomasz
Karolak, Tomasz Kot
00:05 Ostatnidompolewej
- ﬁlm horror
USA, 2009, reż. Dennis
Iliadis, wyk. Sara Paxton,
Garret Dillahunt, Spencer
Treat Clark, Riki Lindhome,
Monica Potter
02:25 Trzy noce
z duchami
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość - serial obyczajowy prod. Polska 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 Walka
z cieniem. Ostatnia runda
Kolchin zostaje trenerem
boksu. 00:15 Wikingowie
01:15 Śmierć na 1000
sposobów 01:45 Pękniesz ze
śmiechu 02:50 SuperLudzie
03:50 Trans World Sport
2021 04:55 SuperLudzie

TV Trwam
09:15 Papież Franciszek 11:15
100 cudownych miejsc na
świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości 11:50 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz-10 przykazań
13:20 Niezwykłości przyrody
Nowej Zelandii 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Orędzie na
trudne czasy 15:40 Pocztówka z Indii 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 100 cudownych
miejsc na świecie 16:20
Nie przelewaj 16:45 Papież
Franciszek na Słowacji
17:30 Spotkanie Rodziny Radia
Maryja w Kobylance 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

14 września

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Klasztory Europy - żywe
ośrodki duchowości.
Budowle niezwykłe
- cykl dokumentalny

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Luteranie w Cieplicach.
Szkic historii - reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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 prod. Polska
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:50 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 Pełny obraz
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy
00:35 Podziemny krąg

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 Wyszyński. Wróg nr 1
- ﬁlm dokumentalny
01:00 Pitbull. Nowe
porządki
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Polska, 2015,
reż. Patryk Vega, wyk.
Andrzej Grabowski, Piotr
Stramowski, Bogusław
Linda, Maja Ostaszewska
03:20 Amy
05:25 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia
- program rozrywkowy
prod. Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
prod. Polska
00:05 Chyłka-Inwigilacja
- serial, Polska
01:05 W garniturach
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska
03:45 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
- program rozrywkowy
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
FILM AKCJI

23:25 X-Men 2
Wzrasta napięcie
w stosunkach pomiędzy
mutantami, a ludźmi.
Do zaostrzenia konﬂiktu
przyczynia się bezprecedensowy atak nieznanego
mutanta na prezydenta
Stanów Zjednoczonych.
W jego wyniku prezydent
udziela specjalnych
uprawnień generałowi
Williamowi Strykerowi,
który wypowiada wojnę
mutantom i atakuje szkołę
Charlesa Xaviera.
02:00 W ciemność.
Star Trek
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

08:00 Informacje kulturalne
08:25 Wydarzenie aktualne
08:55 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
09:20 Przygody Münchhausena - ﬁlm przygodowy,
prod. Czechosłowacja
11:00 Rodzina Kanderów
- serial obyczajowy
13:30 Anatomia morderstwa
- dramat, prod. USA, 1959,
reż. Otto Preminger
16:10 Dobre chęci - ﬁlm
animowany, prod. Wielka
Brytania, 2018
16:30 Pora umierać - ﬁlm
obyczajowy, prod.
Polska, 2007, reż. Dorota
Kędzierzawska, wyk. Danuta Szaﬂarska, Krzysztof
Globisz, Marta Walder,
Patrycja Szewczyk
18:20 Muzyka Skalnego
Podhala - Ozwodne
18:30 Co dalej? - program
publicystyczny

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
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.

05:55 Szkoła
07:00 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska
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

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
- serial kryminalny prod.
Polska 21:40 Ocalenie Grupa
terrorystów porywa byłego
agenta CIA. Kiedy jego syn
zostaje odsunięty od zadania
odbicia ojca, postanawia
działać na własną rękę i sam
wyrusza z odsieczą... 23:30
Wikingowie 00:35 Śmierć na
1000 sposobów 02:25 Ucho
Prezesa - serial komediowy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

18:55 Powrót do Cranford
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2009,
reż. Simon Curtis,
Steve Hudson, wyk. Judi
Dench, Julia Mckenzie,
Imelda Staunton, Lisa
Dillon, Jim Carter
20:00 Teatr Telewizji
- Kartoteka
- spektakl teatralny,
prod. Polska, 1967,
reż. Konrad Swinarski
21:35 Portrety
21:45 Lekkie obyczaje
- Magiczne noce
24:00 Co dalej? - program
publicystyczny
00:30 Młoda Polska
- Na drodze - ﬁlm
00:55 Panorama kina
polskiego - Wieża

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Niepokonani
22:40 Jeniec: Tak daleko
jak nogi poniosą
01:05 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
02:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Na
jedwabnym szlaku
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Etiopia
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

21:35 Zamieć
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Francja, Kanada,
2009, reż. Dominic Sena,
wyk. Kate Beckinsale,
Gabriel Macht, Tom
Skerritt, Columbus Short,
Alex O’Loughlin
23:50 Siostry
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Jason
Moore, wyk. Tina Fey,
Amy Poehler, Maya
Rudolph, James Brolin,
Dianne Wiest, John
Cena
02:20 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S6
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
10:30 Papież Franciszek na Słowacji 12:20 Mojżesz 13:15
Spacer po misji w Gahunga
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 Papież Franciszek na
Słowacji 16:30 Fryderyk
Chopin i jego muzyka 17:00
Papież Franciszek na Słowacji
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 z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Święty na każdy dzień
21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja, 2020
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Rodzinny ekspres
- Róża Czacka, błogosławiona naszych czasów
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Magia polskiej
przyrody. Turkusowy
Wojownik - Zimorodek
10:00 Transmisja Mszy
Świętej z udziałem
Papieża Franciszka
z Sanktuarium Matki
Bożej w Szasztinie
na Słowacji
12:35 Rok w ogrodzie
Extra
12:50 Klasztory Europy
14:00 Elif - serial, prod. Turcja

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Sprawiedliwi Wśród
Narodów Świata
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy - serial
obyczajowy, prod. Niemcy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

FELIETON

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:45 Policzmy się
dla Polski
- felieton
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
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 Ocalona - ﬁlm
22:50 Historia bez tajemnic
24:00 Cena zemsty - ﬁlm akcji
01:30 Tajemnica twierdzy
szyfrów - serial
02:30 Pogoda na piątek

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
21:55 Wojenne dziewczyny
22:50 The Voice of Poland
22:55 Wojenne dziewczyny
23:55 Miłość w spadku - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
01:30 Hotel Vidago Palace
- serial obyczajowy
02:35 Deﬁlada zwycięzców
03:35 Afganistan, poraniony
kraj - dokumentalny
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Top Model
23:00 Piekielna głębia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1999, reż. Renny Harlin,
wyk. Saﬀ ron Burrows,
Thomas Jane, LLCoolJ,
Samuel L. Jackson,
Michael Rapaport, Stellan
Skarsgard, Jacqueline
McKenzie, Aida Turturro
01:15 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:50 Uwaga!
- magazyn
02:10 Noc magii
- program ezoteryczny
03:35 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 Family Food Fight
- Pojedynek na smaki
21:05 Komisarz Mama
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
FILM SENSACYJNY

23:25 Negocjator
Danny Roman jest
najlepszym policyjnym negocjatorem w
Chicago. W wyniku intrygi,
zostaje jednak oskarżony
o zamordowanie swojego
kolegi i zdefraudowanie
pieniędzy z policyjnego
funduszu. Zdesperowany Danny postanawia
zabarykadować się wraz
z zakładnikami w policyjnym budynku i udowodnić
swoją niewinność.
02:20 Stary, gdzie moja
bryka?
04:10 Świat według
Kiepskich
04:40 Disco Gramy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
08:05 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Do dzieła - magazyn
08:50 Portrety
09:00 Pora umierać - ﬁlm
obyczajowy, prod.
Polska, 2007, reż. Dorota
Kędzierzawska, wyk. Danuta Szaﬂarska, Krzysztof
Globisz, Marta Walder,
Patrycja Szewczyk
11:00 Rodzina Kanderów
- serial obyczajowy
13:25 Barbara Falender
- ﬁlm dokumentalny
13:50 Którędy po sztukę
- Jan Steen - magazyn
14:00 Tamte lata, tamte dni
- Krzysztof Zanussi
- magazyn
14:35 Stracone złudzenia
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 1948, reż. Carol
Reed, wyk. Michèle Morgan, Dora Bryan

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
20:00 Hellboy
Hellboy, przywołany
z piekieł przez nazistów
syn szatana, wychowuje
się na bohatera narodu
pod okiem amerykańskiego profesora. Po 40 latach
musi stawić czoła ludziom,
którzy powołali go do
istnienia.

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

16:20 Mur - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2013,
reż. Dariusz Glazer
17:55 Putosze z Żywca
- ﬁlm dokumentalny
18:30 Informacje kulturalne informator kulturalny
18:55 Powrót do Cranford
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2009
20:00 Na wschód od Hollywood - Julieta
21:40 Odnalezione skarby
22:00 Więcej niż ﬁkcja - Kiedy
owca staje się lwem - ﬁlm
23:25 Jazz - Stacey Kent plays
Baloise Session
- koncert
01:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:30 Lekkie obyczaje
- Magiczne noce

22:35 Niedobrani
Dziennikarz polityczny
próbuje umówić się ze
swoją byłą opiekunką,
która zajmuje ważną
pozycję w rządzie.
01:00 Dwóch gniewnych ludzi
Młody pechowiec
zostaje skierowany do
ekscentrycznego doktora.
Demoniczny terapeuta
nie odstępuje go na krok
i sprawia, że jego życie
staje się piekłem.
03:10 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

TVN 7
05:55 Szkoła
07:00 Szpital - program
obyczajowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Rozwód. Walka o
wszystko
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- 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 Pitch Perfect II
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Elizabeth
Banks, wyk. Anna Kendrick, Rebel Wilson,
Hailee Steinfeld, Brittany
Snow, Skylar Astin
00:00 Saga Zmierzch:
Zaćmienie
- ﬁlm horror,
USA, 2010, reż. David
Slade, wyk. Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Billy Burke,
Bryce Dallas Howard,
Dakota Fanning
02:35 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S6
03:40 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 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Człowiek na krawędzi Jest
wczesny poranek w samym
sercu Nowego Jorku. W położonym na 21. piętrze oknie
luksusowego hotelu pojawia
się mężczyzna. Wszystko
wskazuje na to, że zamierza
popełnić samobójstwo.
23:50 Wikingowie 00:50
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
09:30 Sanktuaria polskie 09:50
Święty na każdy dzień 10:00
Papież Franciszek na Słowacji
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:10 Prosto o gospodarce
13:30 Papież Franciszek na
Słowacji
14:00 100 cudownych miejsc na
świecie 14:10 Po tej stronie
lustra 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
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 Mojżesz

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

16 września

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Dobre historie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza - serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Klasztory Europy - żywe
ośrodki duchowości.
Na końcu świata - cykl
dokumentalny

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
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2016
16:00 Koło fortuny - teleturniej
16:35 Familiada
- 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
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 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
23:40 Magazyn Ekspresu

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
23:55 Zabójczy widok
- ﬁlm sensacyjny, prod.
Wielka Brytania, USA,
1985, reż. John Glen
02:10 Monte Carlo - komedia
04:00 Geniusz: Picasso
04:50 Art Noc - Warsaw
Summer Jazz Days

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Last Minute
- ﬁlm komedia, Polska,
2013, reż. Patryk Vega,
wyk. Wojciech Mecwaldowski, Aldona Jankowska, Klaudia Halejcio,
Bartłomiej Świderski
00:20 Skazana. Historie
zza krat
00:55 Kac Vegas III
- ﬁlm komedia,
USA, 2013, reż. Todd
Phillips, wyk. Bradley
Cooper, EdHelms, Zach
Galiﬁanakis, Justin Bartha,
Ken Jeong, John Goodman
03:05 Uwaga!
- magazyn
03:25 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
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn prod. Polska
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island.
Wyspa miłości
FILM OBYCZAJOWY

23:15 Marley i ja
Podczas ślubu Johna
i Jenny Grogan pada
śnieg. Postanawiają
opuścić mroźne Michigan i
zacząć nowe życie w West
Palm Beach na Florydzie.
Przyjmują posady dziennikarzy w konkurujących
pismach, kupują pierwszy
dom i rozpoczynają
wspólne życie.
01:50 Długo i szczęśliwie
Ośmioletnia Danielle,
po śmierci ukochanego
ojca, zostaje służącą w
domu surowej macochy,
Rodmilly.
04:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura
07:00
08:00
08:30
09:25

11:00
13:30
13:55
14:10
14:45
16:35

17:50
18:15
18:25
18:55
20:00

Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Niedziela z...
Mur - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2013, reż.
Dariusz Glazer, wyk.
Tomasz Schuchardt-Turek
Rodzina Kanderów
Wydarzenie aktualne
Odnalezione skarby
Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
Marnie. Przyjaciółka ze
snów - animowany
Wrony - dramat, prod.
Polska, 1994, reż. Dorota
Kędzierzawska, wyk.
Karolina Ostrożna, Kasia
Szczepanik
Janek Simon - ﬁlm
dokumentalny
Którędy po sztukę
Co dalej?
Powrót do Cranford
Czwartkowy klub
ﬁlmowy
DRAMAT

20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Głos Pana
- dramat
22:00 Mstisław
Rostropowicz
23:30 Co dalej? - program
publicystyczny
23:55 Na wschód
od Hollywood - Julieta
01:40 Kino nocne
- Windą na szafot
- ﬁlm fabularny
03:20 Ani słowa - ﬁlm
03:35 Blue Note Records.
Więcej niż muzyka
- ﬁlm dokumentalny
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej
kultury w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:51 Zakończenie

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
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

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

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck Norris)
walczy ze wszystkimi formami przestępczości w stanie
Teksas. Pomagają mu
w tym inni agenci na czele
z Jimmym Trivettem oraz
pani prokurator Alex Cahill
Walker. 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 Legenda Zorro 00:25
Wikingowie 01:25 Śmierć na
1000 sposobów 02:25 Disco
Polo Life

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

20:00 Gorący pościg
Mało ogarnięta policjantka
musi eskortować świadka
koronnego do sądu. Po
drodze mają mnóstwo
przygód.
21:50 Logan Lucky
00:10 Amerykańska
dziewica
02:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
03:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 W nowym
zwierciadle: Wakacje
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. John Francis
Daley, Jonathan Goldstein,
wyk. Ed Helms, Christina
Applegate, Skyler Gisondo,
Steele Stebbins, Chris
Hemsworth, Chevy Chase,
Beverly D’Angelo
23:45 Duchy moich byłych
- ﬁlm komedia,
USA, 2009, reż. Mark
Waters, wyk. Matthew
McConaughey, Jennifer
Garner, Michael Douglas,
Breckin Meyer, Lacey
Chabert
01:55 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S6
03:00 Druga strona medalu

TV Trwam
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 z Jasnej
Góry
14:20 100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Kontrowersje
wokół klimatu 15:25 Ja głuchy 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 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 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel
Jasnogórski
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Fot. Dominik Hołda

» Lekkoatleci to twardzi ludzie, ale trzeba im pomóc

Cierniowa korona
królowej sportu
W sportowcach Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Górnik Wałbrzych
drzemie ogromny potencjał. Kłody pod nogi rzucają im jednak szara rzeczywistość i problemy dnia codziennego.
Luty 2021. Toruń. Halowe
Mistrzostwa Polski U-18.
Maja Olszak z LKS Górnika
wychodzi z bloków niczym
z procy i już nie daje się
dogonić. Trasę 60 metrów
przez płotki pokonuje w
czasie 8,52 sek., zdobywając
złoty medal. Zszokowana
swoim rezultatem, po biegu
na gorąco mówi: - Udało
się pobić rekord życiowy, z
czego bardzo się cieszę. To
mój pierwszy złoty medal w
karierze. Nie stresowałam

się, dobrze czułam się już
na starcie, w blokach. Wyłączyłam głowę, [a potem] już
tylko do przodu, mocny atak
w płotki.
Końcówka lipca 2021 roku.
Na stadionie lekkoatletycznym we Włocławku odbywa
się Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, czyli Mistrzostwa
Polski U-18. W finale biegu
na 100 m przez płotki Olszak
na mecie melduje się dopiero
szósta. 17-latka przegrywa walkę o medale z rok

starszymi rywalkami. Niezły
wynik, w szczególności że w
półfinale zajęła trzecie miejsce i długo nie była pewna
awansu do decydującego
biegu. Z tyłu głowy jednak
kiełkują myśli o niedosycie.
Dlaczego nasza mistrzyni z
hali traci dystans do rywalek
na otwartym stadionie?
Włodarze LKS Górnika Wałbrzych nie mają wątpliwości.
„Nie nauczymy się biegać
po stadionie otwartym, nie
przyzwyczaimy się do wia-

tru i zmiennych warunków
bez stadionu” – czytamy na
klubowym profilu w mediach społecznościowych.
Rzeczywiście, brak stadionu
lekkoatletycznego w mieście
sprawia, że konkurencja naszym utalentowanym sportowcom odjeżdża. Najbliższa
tartanowa bieżnia zdolna
do przyjęcia Olszak i spółki
znajduje się – i to także od
niedawna – w Starych Bogaczowicach, gdzie w ubiegłym
roku zakończyła się moderni-

zacja kameralnego obiektu,
kosztem ponad 500 tys. zł.
Zawodniczki i zawodnicy
Górnika bazują więc na treningu pod dachem, ale i tam
ostatnio pojawiły się schody.
Klub w dramatycznym apelu
do prezydenta miasta Romana Szełemeja poprosił o
wymianę wysłużonej bieżni
i posadzki tartanowej w hali
lekkoatletycznej na Nowym
Mieście. Zdjęcia nie pozostawiły wątpliwości: wysoka
eksploatacja i lata zaniedbań

doprowadziły do dziur w nawierzchni, które mogą zagrażać zdrowiu trenujących. A
mowa o kilkunastu, licznych
grupach, od najmłodszych
po te reprezentujące miasto
w krajowych czempionatach.
Na szczęście apel LKS Górnika nie okazał się wołaniem
na pustyni. Zdeterminowane
do działania przedstawicielki
klubu w postaci Natalii Jońskiej oraz prezes Hanny Kotyni odbyły rozmowy z Anną
Elżbieciak-Stec, kierowniczką
Biura Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu. Orientacyjne
wyceny kosztów wymiany
nawierzchni tartanowej znalazły się w projekcie miejskiego budżetu. Ustalono,
że w październiku okaże się,
który termin wymiany tartanu
będzie najdogodniejszy dla
sportowców, a w grudniu ma
zostać zatwierdzony budżet
na nowy tartan. Na początku
2022 planowany jest przetarg i w dalszej części roku
przy ul. Chopina mają rozpocząć się prace wykonawcze.
LKS Górnik, po sportowemu, nie poddaje się, nie
załamuje rąk i wciąż rozgania ciemne chmury wiszące
nad jego losami. Na to, by
jednak zza chmur wyjrzało
słońce, musi ruszyć temat
modernizacji stadionu, od
dekad niszczejącego w pobliżu hali. To tam mają po latach
powrócić piłkarze Górnika,
to właśnie tam ma powstać
bieżnia oraz niezbędna infrastruktura do uprawiania
lekkoatletyki. O tym, że warto, nie trzeba nikogo przekonywać. Na wspomnianych
zawodach we Włocławku
brąz MP U-18 w skoku w dal
zgarnęła przecież Martyna
Sterenga, a w hali trzecie
miejsce w tej samej konkurencji w krajowych mistrzostwach U-20 wywalczyła Ada
Polerowicz. Wszystkie wymienione nawiązują więc do
największego sukcesu Górnika w ostatnich latach – halowego mistrzostwa Polski w
pięcioboju Weroniki Grzelak
z 2017 roku. A to tylko niektóre z sukcesów biało-niebieskich. A co by było, gdyby
do treningów w obiekcie
regularnie dochodziły te
na otwartym stadionie?
Wydaje się, że wałbrzyska
królowa sportu, bo tak przecież nazywamy lekkoatletykę,
powoli zdejmuje z głowy
cierniową koronę. Choć do
realizacji marzeń jeszcze daleka droga, to cierpienie i ból
stopniowo zastępują nadzieja
i optymizm.
Dominik Hołda
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Wjechała na sam szczyt
Karolina Chojnacka z LKKS Górnika DZT Service Wałbrzych mistrzynią Polski juniorek młodszych w górskim kolarstwie szosowym! Szesnastolatka nie miała sobie równych w małopolskiej Łukowicy, wyprzedzając rywalki na trasie o dystansie 50 km.
Gmina Łukowica znajduje się w
Beskidzie Sądeckim. Wokół malownicze okoliczności przyrody, w
pobliżu Nowy Sącz, rzut beretem
od Limanowej, jakieś 60 km na
południowy-wschód od Krakowa.
To właśnie tam historię napisała
wałbrzyszanka. W koszmarnie trud-

nych warunkach atmosferycznych,
pokonując strome podjazdy i ostre
zakręty, momentami rozpędzając się
do 70 km/h, wyprzedziła rywalki i po
dwóch okrążeniach (każde po 25 km)
pierwsza zameldowała się na mecie!
- Kolarstwo nie jest jej pasją. To już
choroba – twierdzi żartobliwie Zbi-

gniew Chojnacki, tata Karoliny. Jakby
na potwierdzenie tych słów dodaje,
że córka ostatnio zaczytywała się w
autobiografii Petera Sagana, legendy
światowego peletonu. Wałbrzyszanka
nie wyobraża sobie życia bez roweru,
choć zaczynała od innych sportów.
Początkowo rodzice przekonywali ją

Stal była za miękka

do dyscyplin zimowych, były narty
biegowe i zjazdowe. Nie chwyciło.
Choć do dziś Karolina lubi popływać,
to jej przeznaczeniem nie okazał się
basen, a kolarstwo. Tata wyczuł talent
u Karoliny, gdy ta w wieku sześciu lat
zajęła trzecie miejsce w dziecięcych
zawodach w Wałbrzychu, pokonując

trasę na zwykłym rowerze. Po zmaganiach trafiła pod skrzydła trenera
Jarosława Nowickiego, rozpoczynając
treningi w Górniku. Później przyszedł
czas na kolejne puchary. – Trochę
tego w domu mamy – przyznaje tata
Chojnacki, po czym wymienia laury
w kolejnych kolarskich imprezach –
Grand Prix Częstochowy o puchar
prezydenta, MTB Cross Country,
Puchar Piastów Śląskich. Moglibyśmy
tak jeszcze długo.
Ulubionym przedmiotem w szkole
wywodzącej się z Nowego Miasta
Chojnackiej jest chemia. O rozszczepianiu atomów wie pewnie dużo,
a jeszcze więcej o jego… wyprzedzaniu. Atom Deweloper Wrocław
to bowiem prestiżowy klub kolarski
kobiet, który rywalizuje w całej Europie, na zawody jeździ profesjonalnym kamperem, zabiera techników,
serwisantów i masażystów. W środowisku panuje opinia, że jeżeli chcesz
się rozwijać w kobiecym kolarstwie,
musisz trafić do Atomu. Tym razem
jednak przedstawiciele wrocławskiego klubu pognali z gratulacjami w
kierunku wałbrzyszanki z Górnika.
Klubu, który na zawody dociera
samochodami, a koniec z końcem
wiąże dzięki rodzicom kolarzy i lokalnym przedsiębiorcom. A mówimy
przecież o zespole z długą historią, w
przeszłości reprezentowanym na szosie przez olimpijczyków Radosława
Romanika i Dariusza Baranowskiego.
Chojnacka na mistrzostwach Polski
w Łukowicy reprezentowała Górnika
wraz z kolegami z zespołu. Brązowy
medal w kategorii młodzika wywalczył rywalizujący na dystansie
25 km 15-letni Jakub Abramek. W
Małopolsce ścigali się też Szymon
Ilski, Patryk Uher (juniorzy młodsi)
oraz Mateusz Dereń (junior). Dwaj
pierwsi mieli na trasie problemy
techniczne z rowerami i startu nie
będą wspominać najlepiej.
Karolina, jak to nastolatka, po ciężkim treningu lubi napić się coli i zjeść
pizzę. Cóż, po ostatnich wynikach
zasłużyła na kilka łyków i gryzów,
prawda?
Dominik Hołda

» Zastal lepszy od Stali w meczu rozegranym
w Wałbrzychu o Superpuchar Polski

Suzuki Superpuchar Polski w tym roku odbył się w Wałbrzychu. Po trofeum im. Adama Wójcika dość niespodziewanie sięgnęli koszykarze Enea Zastalu BC Zielona Góra.
Zielonogórzanie, czyli zdobywcy Suzuki
Pucharu Polski pokonali Arged BMSLAM Stal
Ostrów Wielkopolski, czyli mistrza kraju 84:69.
Znaczną przewagę Zastal uzyskał w czwartej
kwarcie, głównie za sprawą trafiającego z
dystansu Kanadyjczyka Devoe Josepha (22
pkt). Po stronie aktualnych wicemistrzów kraju
bardzo dobre spotkania rozegrali także wybrany MVP Jarosław Zyskowski (18 pkt) oraz
charyzmatyczny rozgrywający z Serbii Nemanja
Nenadić (14 pkt). Najwięcej punktów dla Stali
zanotowali Amerykanie Michael Young (16) i
James Palmer Jr (15).

Suzuki Superpuchar Polski został rozegrany na
Dolnym Śląsku po raz pierwszy od 2014 roku
i po raz pierwszy od 2017 poza Wielkopolską
(Gniezno, dwa razy Kalisz). Impreza wpisała się
w obchody 75-lecia istnienia Górnika Wałbrzych.
Przedstawiciele Górnika koszykarskiego, lekkoatletycznego, piłkarskiego i kolarskiego otrzymali przed meczem z rąk władz miasta bony
podarunkowe. Pod dachem Aqua-Zdroju z kolei
koszykarski Górnik dodał dwa banery – jeden
przypominający o 75-leciu, drugi z kolei o trzech
wicemistrzostwach Polski, zdobytych w latach 80.
Dominik Hołda

Fot. Dominik Hołda

Fot. użyczone (Zbigniew Chojnacki)

» Piękny widok. Wałbrzyszanka Karolina Chojnacka na
najwyższym stopniu podium juniorek młodszych w
górskich mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym
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