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NIE ZNASZ JĘZYKA?
ZAPRASZAMY NA KURSY NIEMIECKIEGO 
OD PODSTAW W WAŁBRZYCHU LUB ON-LINE!
PO KURSIE OFERTY PRACY GWARANTOWANE!

WAŁBRZYCH, UL. LUBELSKA 1
TEL. 789 218 008,  509 892 436   |   WWW.PROMEDICA24.PL

ZAPEWNIAMY BEZPIECZNĄ PRACĘ
I WYSOKIE ZAROBKI!
PODEJMIJ PRACĘ OPIEKUNA SENIORÓW W NIEMCZECH
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Czy wiesz, że…
Wśród licznych szybów 

Dolnośląskiego Zagłębia Wę-
glowego jako pierwszy od 
1794 roku maszynę wyciągo-
wą (jeszcze o lnianych linach) 
posiadał szyb Herman. Zlo-
kalizowany był przy obecnej 
ulicy Piłsudskiego. W murze 
oporowym wciąż widać za-
murowane wejście. Szyb był 
czynny z przerwami od 1779 

do 1907 roku, a do 1928 
roku wydobywano tu węgiel 
deputatowy dla górników. 
Z planu miasta z 1913 roku 
wiemy, że z posiadał swoją 
kolejkę przemysłową.

Po zamknięciu dawną 
łaźnię przystosowano na 
Jugendheim des Veteranen- 
und Kriegervereins (Schroni-
sko Młodzieżowe Związku 

Weteranów i Żołnierzy). 
Miał tu także swoją siedzi-
bę związek gimnastyczny 
„Gut Heil 1860”. W latach 
40. XX wieku w części za-
budowań powstał schron 
przeciwlotniczy. Wyrobiska 
górnicze służyły ratownikom 
górniczym jeszcze do lat 60. 
XX wieku.
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 23.06
Temp. 20/10 
zachmurzenie duże

Środa 24.06 
Temp. 19/13 
zachmurzenie małe

Czwartek 25.06
Temp. 20/13 
burze z piorunami

Piątek 26.06 
Temp. 22/14
zachmurzenie 
duże z przelotnymi 
opadami 
 
Sobota 27.06 
Temp. 23/15 
zachmurzenie duże 

Niedziela 28.06
Temp. 24/15
zachmurzenie duże

Poniedziałek 29.06 
Temp. 24/14 
zachmurzenie małe
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W tym tygodniu ponownie 
proponujemy wam „opasłą” 
gazetę, w której znajdziecie 
wszystko, czego szukacie. 
Na 28 stronach dostajecie 
porządną garść publicystyki, 
podaną oczywiście w naszym 
charakterystycznym stylu. Nie 
zapominamy o krótkich fle-

szach, informując w nich o 
najbardziej aktualnych wy-
darzeniach w całym regionie. 
Zachęcamy do czytania fe-
lietonów, wywiadów, a tak-
że historii nieznanej. Ciepło 
myślimy o kulturze i sporcie. 
Podpowiadamy, co dzieje się 
w regionie, proponujemy kon-

kursy i zabawę w strefie roz-
rywki, zachęcamy do adopcji 
psów i kotów, nasłuchujemy, 
co w gminach piszczy. Dzięki 
nam dowiecie się także, co 
„leci” w telewizji, bo jako jedni 
z nielicznych w regionie dru-
kujemy program telewizyjny. 
Czego to u nas nie ma?!    

Szukajcie nas co wtorek w 
około 150 punktach kolpor-
tażu w całym regionie. Od 
niedawna również w Świdnicy 
i Świebodzicach. Zachęcamy 
także do czytania naszego 
numeru bez wychodzenia z 
domu, online na stronie www.
wieszco.pl. Tam też są wszyst-

kie archiwalne numery nasze-
go tygodnika. Piszemy o tym, 
bo pytacie nas, gdzie znaleźć 
konkretne wydanie gazety. 
Podpowiadamy, właśnie tam. 
Ściągajcie za darmo i zaczy-
tujcie się w nieskończoność. 
Bo WieszCo daje do myślenia.    

Redakcja

Dajemy do myślenia tysiącom czytelników
Jak wam podobał się poprzedni numer WieszCo, po raz pierwszy wydany na 28 stronach?! 
Piszcie do nas na adres: redakcja@wieszco.pl. Jesteśmy ciekawi waszych opinii. Pierwsze 
spostrzeżenia już mamy i wynika z nich, że trafiliśmy w punkt zaspokajając wasze gusta. 

WIESZCO 

„DAJE DO MYŚLENIA” 

NA 28 STRONACH!

WIESZCO WIESZCO 

„DAJE DO MYŚLENIA” „DAJE DO MYŚLENIA” 

NA 28 STRONACH!NA 28 STRONACH!

DOCIERAMY 
DO KILKUDZIESIĘCIU 

TYSIĘCY 
CZYTELNIKÓW! 

DOCIERAMY DOCIERAMY 
DO KILKUDZIESIĘCIU DO KILKUDZIESIĘCIU 

TYSIĘCY TYSIĘCY 
CZYTELNIKÓW! CZYTELNIKÓW! 
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„kalkulator”. W nim, podając 
wszystkie potrzebne parame-
try, automat poprowadzi was 
jak po sznurku, obliczając i 
pokazując, jaką furę kasy bę-
dziecie zgarniać co miesiąc. To 
oczywiście tylko prognozy przy 
jakichś tam założeniach. Za-
wsze możecie też porozmawiać 
z zusowskim doradcą w pla-
cówce lub dokładnie przeczytać 
list z ubezpieczalni o aktualnym 
stanie waszego konta eme-
rytalnego, który – jak znamy 
życie – przeważnie ląduje w 
koszu na śmieci lub w najlep-
szym przypadku w szufladzie. 
I mało kto do korespondencji 
zagląda. Zwłaszcza ludzie w 
średnim wieku i młodsi. Bo 
gdzie im myśleć o emeryturze. 
Nic bardziej mylnego, trzeba 
już teraz o tym myśleć.

Jeśli ktoś z was zbliżył się do 
wieku emerytalnego (60 lat u 
kobiet i 65 lat w przypadku 
mężczyzn), wtedy może złożyć 
wniosek o emeryturę. ZUS 
świadczenie obliczy i je przy-
zna, ale nie rozpocznie wypła-
cania. Prawo do emerytury, to 
nie to samo, co prawo do jej 
wypłaty, bo przecież na pewno 
wiecie, że można dalej pra-
cować. Nie dostaniemy więc 
wypłaty, dopóki nie zostaną 
rozwiązane wszystkie umo-
wy o pracę. Gdy staniemy się 

emerytem, ale dalej będziemy 
pracować, zyskamy legityma-
cję emerytalną, dzięki której 
skorzystamy z przysługujących 
ulg. Ale to nie jedyna korzyść. 

W Polsce system jest tak 
skonstruowany, że im dłu-
żej pracujemy, tym wyższa 
jest emerytura. Dzięki dłuższej 
pracy środki gromadzone na 
indywidualnym koncie eme-
rytalnym są większe, ale jest 
też zagrożenie. Pamiętajmy, że 
emeryturę liczymy, dzieląc ze-
brane składki przez statystycz-
ną średnią długość dalszego 
życia. W 2020 roku liczona w 
miesiącach wynosiła 261,5 
dla kobiet i 217,6 miesięcy 
dla mężczyzn (65 lat). Każdy 
dodatkowy rok pracy to niby 
wyższa emerytura, średnio o 
kilka procent, ale chodzi prze-
cież o to, żeby dożyć do chwili, 
kiedy emeryturę będzie można 
wydawać. 

Na przykład przekraczając 
magiczną granicę setnych uro-
dzin. Po ukończeniu 100 lat 
seniorzy otrzymują specjalne, 
comiesięczne świadczenie ho-
norowe. Musicie wiedzieć, że 
wałbrzyski oddział ZUS wy-
płaca co miesiąc dodatkową 
emeryturę 54 osobom, które 
zdmuchnęły już 100 świeczek 
na urodzinowym torcie

Tomasz Piasecki

FaKtY / rEKLama

Co z tą emeryturą? 
Wielu z was z pewnością nie liczy na wielkie pieniądze 
wypłacane przez ZUS na starość. My też powątpiewa-
my w wysokość państwowych świadczeń, ale… Nie 
można jednak nie interesować się swoją kasą! Jeste-
ście ciekawi, ile co miesiąc dostaniecie na konto?  
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7000 zł z ratą tylko 99 zł miesięcznie!

zł 99
by spełnić

marzenia!

z ratą tylko 99 zł miesięcznie!7000 zł z ratą tylko

kasastefczyka.pl 801 600 100
(koszt wg taryfy operatora)

Zapraszamy do placówki:

WAŁBRZYCH
ul. M. Konopnickiej 8/1A 
tel. 74 666 26 53, 607 401 211

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożycz-
ki na Nowe: Całkowita kwota kredytu wynosi 7007,00 zł. 
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty 
kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 693 zł) 
wynosi 8%. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (ca-
łym) okresie kredytowania wynosi 1653,90 zł. Rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 14,96%. Czas obowią-
zywania umowy – 112 miesięcy, 111 miesięcznych rat rów-
nych: 97,82 zł oraz ostatnia, 112. rata: 98,22 zł. Całkowita 
kwota do zapłaty: 12 610,14 zł, w tym odsetki: 3256,24 zł. 
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Decyzja kredy-
towa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Przyjdź do Placówki Pośrednika Kredytowego umocowanego do 
dokonywania czynności faktycznych lub prawnych w imieniu i na 
rzecz SKOK Stefczyka związanych z przygotowaniem, oferowaniem 
lub zawieraniem umów o kredycie konsumenckim oraz do czynno-
ści niezbędnych do wykonywania zawartych umów. Pośrednik Kre-
dytowy Stefczyk Finanse-Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdyni, przy
ul. Legionów 126-128. KRS w SR Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII WG KRS, 
KRS 0000427715, kapitał zakładowy: 252.603.905,00  zł (wpłacony
w całości), NIP 586-227-79-20.

RRSO: 14,96%

Rata zł
miesięczniemiesięcznie

99
by spełnić

marzenia!

wystarczy,

Złóż wniosek na stronie, zadzwoń 
do placówki lub pod nr801 600 100 (koszt według taryfy operatora)

Co z tą emeryturą? 
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Zabrzmiało, jakbyśmy byli wszystkowie-
dzącymi czarnoksiężnikami. Możecie jednak 
sami zainteresować się swoim świadcze-

niem. Ba, nawet istnieje możliwość wyli-
czenia przyszłej emerytury. Kwotę można 
w bardzo łatwy sposób poznać. 

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale wystar-
czy zajrzeć na stronę internetową pod 
adres www.zus.pl i skorzystać z zakładki 
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Australopitek lub Homo habilis to przy po-
chylonych nad swymi smartfonami dzieciakach 
wyjątkowo wyprostowani jegomoście. Może 
Darwinowi, którego ewolucja człowieka nie-
których mocno uwiera, brakowało właśnie tego 
ogniwa do obrony swojej teorii. Dobra, bez jaj.   

Wybaczcie, że nie będziemy wyliczać wszyst-
kich zabaw z czasów PRL, które dziś byłyby 
mokrym snem dziecięcych psychologów, a które 
pochłaniały was bez reszty. Skupimy się nad 
tymi najbardziej popularnymi i trochę – musimy 
to przyznać, że robimy to ciut pod publikę –  eks-
tremalnymi. Rzecz jasna radykalnymi z punktu 

widzenia na przykład takiej Superniani, bo dla 
was to była bułka z masłem. Choć bardziej na 
czasie należałoby powiedzieć, kromka chleba 
z masłem i cukrem. Kto nie pamięta smaku tej 
wykwintnej potrawy, przygotowywanej ze świe-
żej pajdy dopiero co ukrojonej z ciepłego jeszcze 
bochenka? Dobra, ale wróćmy do ekstremalnych 
zabaw. Nim zawołacie na pomoc Dorotę Za-
wadzką, przypomnijcie sobie, co wyprawialiście 
pod blokiem? Może nie mamy racji?!  

Co drugi chłopak – a i u dziewczyn to nie była 
jakaś rzadkość – na podwórku z czasów PRL z 
dumą chodził ze scyzorykiem w kieszeni lub 

finką u boku. Pamiętamy, że nigdy nie nosiło 
się noża za paskiem, bo przy pierwszej lepszej 
wywrotce można było narobić sobie i rodzicom 
dużego bigosu. Już widzimy to przerażenie w 
oczach przewrażliwionych młodych mam. Nie, 
nóż nie służył do tego, by zrobić komuś krzywdę, 
nawet do samoobrony nie był jakoś bardzo po-
trzebny, bo wystarczały pięści, choć podwórko 
nie należało wtedy do najbezpieczniejszych 
miejsc pod słońcem. Nóż potrzebny był, żeby 
zagrać w pikuty lub w grzyba. W tej pierwszej 
rozgrywce należało najpierw znaleźć odpo-
wiednie miejsce. Z dość miękką ziemią i raczej 

FaKtY

Prawie to cud, że żyjecie 
Zbliża się dzień, którego dzieciaki wyglądają z takim utęsk-
nieniem jak rodzice wypłaty lub „wjazdu” w pubie kolejnej 
deski piw. Koniec roku szkolnego dla uczniów jest tym, czym 
dla ich opiekunów wyrwanie się na imprezę, po uprzedniej 
wywózce małolatów do dziadków. Tylko co te biedne dzieci 
poczną w wakacje, nie znając zabaw z nożem, puszczania 
„bączków”, czy strzelania z karbidu?    
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Owadzie hoteliki są cieka-
wym i ładnym, a przy tym na-
turalnym elementem dekora-
cyjnym. Zostaną ustawione na 
terenach zielonych instytucji 

miejskich w tym przy wałbrzy-
skich szkołach.

Postęp cywilizacyjny powodu-
je, że owady mają coraz mniej 
miejsc, na zbudowanie dla siebie 

bezpiecznych schronień, ale gmi-
na zapewniła im wygodne hoteli-
ki, które będą pełnić także funkcję 
edukacyjną: poszerzać wiedzę na 
temat znaczenia owadów w życiu 

człowieka, przyczyniać się do ich 
przetrwania i walczyć z degra-
dacją środowiska. Każdy hotelik 
składa się z kilku apartamentów. 
Każdy urządzony innymi meblami, 
aby zwabić różne gatunki gości. 
„Mebelki” powstają tylko z natu-
ralnych materiałów. To odpowied-
nio nawiercone gałęzie, puste w 
środku łodygi, pędy bambusa, 
rurki trzcinowe, słoma.

SCB

Hotele dla owadów
Biuro Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
w ramach prowadzonych akcji ekologicznych oraz edukacyjnych dla 
mieszkańców miasta kupiło 50 hoteli dla owadów.
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odsłonięte, by skupione twarze kilkunastu dzieci 
mogły bez przeszkód z każdego miejsca podzi-
wiać wyczyny młodych Janosików. Grający w 
pikuty kolejno wykonywali rzuty z różnych części 
ciała. Z czółka, nosa, ucha, wargi, nadgarstka, 
łokcia, kolanka. Czy wy to rozumiecie? Kilkulatek 
niczym Winnetou brał ostry jak fryzjerska brzy-
twa nóż, przykładał sobie na przykład do nosa 
i spuszczał na ziemię! Dziś nie do pomyślenia, 
gdy nawet śniadanie mamusia z tatusiem muszą 
przygotować, żeby synciu lub córcia nie skale-
czyli się czasem. Rzecz jasna, nóż musiał wbić się 
w ziemię. Niekoniecznie pod kątem 90 stopni. 
Regulamin, przyjęty przez dziecięcą komisję, 
dopuszczał, że mógł być nawet mocno prze-
chylony. Rzut uznawano za udany, jeśli między 
wbity nóż a ziemię dało się włożyć dwa palce. 
Gra w grzyba była bardziej mobilna, ale przez 
to niebezpieczniejsza. W narysowany na ziemi 
kapelusz i nogę wbijało się nóż. Przeważnie trzy 
razy. Gdy to się udawało, uczestnik – rzecz jasna 
jak pospolity rzezimieszek z nożem w ręku – 
„szedł” dalej, wbijając co kilka kroków ostrze w 
najbardziej niedostępne miejsca. Chodziło o to, 
żeby jak najbardziej utrudnić zadanie  przeciwni-
kom, którzy przejmowali nóż, gdy lider popełnił 
skuchę. Ostrza fruwały częściej niż u bohaterów 
„Domu latających sztyletów”. Bo to raz nóż od-
bijał się od kamienia, kostki brukowej, jakiegoś 
żelastwa czy studzienki i wylatywał w górę krę-
cąc przy tym piruety i spadając gdzie popadnie?          

Na podwórkach PRL wielu pociągała pirotech-
nika z wykorzystaniem saletry, karbidu lub siarki 
zdzieranej z zapałek. Któż nie puszczał wtedy 
„bączków”? Dostawcą kapsli – najlepsze były 
te po wódce – był miejscowy amator wysoko-
procentowych alkoholi. Zawsze taki znalazł się 
w budynku, który w piwnicy miał tyle butelek, 
że starczyłoby na wybicie całej stonki zrzucanej 
przez imperialistów. Saletrą wypełniało się kap-
sle, do zrobionej dziurki wsypywało  odrobinę 
siarki, kładło na asfalt, podpalało i „bączek” 
wznosił się niczym rakieta Elona Muska. Albo 
ocynkowaną puszkę po mielonce wypełniało się 
karbidem, kładło na studzience kanalizacyjnej 
i… strzelało. Dzisiejszym producentom sylwe-
strowych fajerwerków nawet nie przyśniło się, 
jakie pieprznięcie można było osiągnąć.  

Kto choć raz nie dostał w d… kamieniem 
wypuszczonym z procy, albo haczykiem wyko-
nanym z grubego drutu, nie ma prawa o sobie 
powiedzieć, że w pełni korzystał z życia na 
peerelowskich podwórkach. W uboższej wersji 
można było trafić dziewczynę ryżem w ramię lub 
łydkę „z rurki” zrobionej z plastikowej obudowy 
po długopisie. „Ciągnęło” z tego działka na kil-
kadziesiąt metrów, więc była duża szansa, że po-
tencjalna ofiara nie wiedziała nawet, kto ją trafił.

O ile brak kawy w sklepie, śnieg w zimie i 
boazerię na ścianie w co drugim domu jakoś 
dało się przeżyć, o tyle tego, czy wrócimy bez 
szwanku z podwórka, nikt nie podejmował się 
przewidzieć. Jakoś jednak wszyscy cało z tych 
ekstremalnych zabaw wracali.  

Tomasz Piasecki 
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Duże starania, które miały 
na celu przywrócenie daleko-
bieżnych pociągów na linię 
kolejową numer 137, trwały 
już kilka ładnych lat. Warto 
przypomnieć, że na tę chwilę 
dalekobieżne pociągi mają 
postój tylko w Jaworzynie 
Śląskiej oraz w Świebodzi-
cach. Teraz przyszła pora na 
Świdnicę, z której pojechać 
będziemy mogli każdego dnia 
bezpośrednio do Jeleniej Góry 
oraz Krakowa.

Pociąg TLK Szczeliniec wy-
jedzie z Jeleniej Góry rano, a 
jego przyjazd powrotny zapla-
nowano późnym wieczorem. 
Zatrzyma się po drodze na sta-
cjach Janowice Wielkie, Mar-
ciszów, Sędzisław, Wałbrzych 
Główny, Nowa Ruda, Kłodzko 
Główne, Kamieniec Ząbko-
wicki, Nysa, Opole Główne, 
Lubliniec, Częstochowa, Ra-

domsko, Piotrków Trybunal-
ski, Koluszki, Skierniewice, 
Żyrardów, Warszawa Zachod-
nia i Warszawa Centralna. Dla 
pociągu TLK Sudety do Kra-
kowa przyjazd i wyjazd do i z 
Jeleniej Góry zaplanowano w 
godzinach południowych. Po-
ciąg zatrzyma się na stacjach 
Janowice Wielkie, Marciszów, 
Sędzisław, Wałbrzych Główny, 
Wałbrzych Miasto, Świebodzi-
ce, Jaworzyna Śląska, Świdni-
ca Miasto, Dzierżoniów Śląski, 
Ząbkowice Śląskie, Kamieniec 
Ząbkowicki, Nysa, Prudnik, 
Głogówek, Kędzierzyn Koźle, 
Gliwice, Zabrze, Katowice, 
Mysłowice, Jaworzno Szcza-
kowa, Trzebinia i Krzeszowi-
ce. Informuje o tym Komitet 
Obrony Dolnośląskich Linii 
Kolejowych. 

Przypomnijmy, że linię kole-
jową oznaczoną numerem 137 

przyjęło się nazywać Magistra-
lą Podsudecką. Nazwa wywo-
dzi się z położenia tego traktu 
kolejowego. Linia przebiega 
przez atrakcyjne turystycznie 
tereny Przedgórza Sudeckiego 
łącząc je z aglomeracją śląską. 
Warto przypomnieć, że po-
czątkowy odcinek Magistrali 
Podsudeckiej został otwarty w 
1844 roku, do 1876 była stop-
niowo wydłużana. W 1957 
roku rozpoczęto elektryfikację. 
Na trasie można spotkać 
wiele ciekawych miejsc 
m.in.: znacznie nachy-
lony odcinek w oko-
licach Radzikowic, 
Muzeum Przemy-
słu i Kolejnictwa na 
Śląsku w Jaworzynie Śląskiej 
czy też Sowiogórskie Muzeum 
Techniki w Dzierżoniowie.

Na połączeniu z Krakowem 
zyskają ci, którzy przez lata 

pozostawali wykluczeni (czyli 
mieszkańcy Świdnicy, Nysy, 
Racławic Śląskich, Prudni-
ka, Otmuchowa czy też 
Paczkowa). – Uważam, 
że jak na dotychcza-
sowy upór 
organi-
zatora 
prze-

wozu, jak i mizerne wsparcie 
ze strony chociażby przed-
stawicieli miast udało się 
nam osiągnąć wiele, co nie 
oznacza, że spoczniemy na 

laurach – komentuje Adam 
Kieryluk, przedstawiciel KO-
DLK. 

Ministerstwo Infrastruktury 
zastrzega, że projekt rozkładu 

jazdy jest jeszcze na etapie 
konsultacji i jego ostateczny 
kształt może ulegać zmia-
nom.

Karol Kotarski

Połączą Kraków ze Świdnicą
Ministerstwo Infrastruktury przekazało bardzo dobre wieści. Planowane w rozkła-
dzie jazdy pociągi TLK Sudety Jelenia Góra – Kraków Główny (zatrzyma się m.in. w 
Świdnicy) i TLK Szczeliniec Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia od 
13 grudnia będą kursować codziennie.   

przyjęło się nazywać Magistra-
lą Podsudecką. Nazwa wywo-
dzi się z położenia tego traktu 
kolejowego. Linia przebiega 
przez atrakcyjne turystycznie 
tereny Przedgórza Sudeckiego 
łącząc je z aglomeracją śląską. 
Warto przypomnieć, że po-
czątkowy odcinek Magistrali 
Podsudeckiej został otwarty w 
1844 roku, do 1876 była stop-
niowo wydłużana. W 1957 
roku rozpoczęto elektryfikację. 
Na trasie można spotkać 
wiele ciekawych miejsc 
m.in.: znacznie nachy-

Śląsku w Jaworzynie Śląskiej 

Świdnicy) i TLK Szczeliniec Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia od 
13 grudnia będą kursować codziennie.   

przyjęło się nazywać Magistra-
lą Podsudecką. Nazwa wywo-
dzi się z położenia tego traktu 
kolejowego. Linia przebiega 
przez atrakcyjne turystycznie 
tereny Przedgórza Sudeckiego 
łącząc je z aglomeracją śląską. 
Warto przypomnieć, że po-
czątkowy odcinek Magistrali 
Podsudeckiej został otwarty w 
1844 roku, do 1876 była stop-
niowo wydłużana. W 1957 
roku rozpoczęto elektryfikację. 
Na trasie można spotkać 
wiele ciekawych miejsc 
m.in.: znacznie nachy-

pozostawali wykluczeni (czyli 
mieszkańcy Świdnicy, Nysy, 
pozostawali wykluczeni (czyli 
mieszkańcy Świdnicy, Nysy, 
pozostawali wykluczeni (czyli 

Racławic Śląskich, Prudni-
mieszkańcy Świdnicy, Nysy, 
Racławic Śląskich, Prudni-
mieszkańcy Świdnicy, Nysy, 

ka, Otmuchowa czy też 
Paczkowa). – Uważam, 
że jak na dotychcza-
sowy upór 
organi-
zatora 
prze-

Świdnicy) i TLK Szczeliniec Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia od 
13 grudnia będą kursować codziennie.   

 » Na połączeniu kolejowym z Krakowem zyskają 
ci, którzy przez lata pozostawali wykluczeni, 

m.in. mieszkańcy Świdnicy
Fot. użyczone (KODLK)
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Od 1 lipca mieszkańcy Wał-
brzycha będą mogli ponownie 
korzystać z parku wodnego. 
Priorytetem jest umożliwienie 
wałbrzyszanom powrotu do 
sportu i aktywności fizycz-
nej, ale przede wszystkim 
zadbać o ich bezpieczeństwo. 
Na pewno chcecie poznać 
nowe zasady  obowiązujące 
w Aqua-Zdroju? To limit osób 
w poszczególnych strefach, 
zachowanie dystansu 2 m, 
dezynfekcja dłoni w wyzna-
czonych punktach, dezynfek-
cja sprzętu po każdorazowym 
użyciu, wyłączenie z użytku 
części urządzeń, dostępna 
co druga szafka w szatniach, 
ograniczona liczba osób ko-
rzystających z torów w parku 
wodnym, nowe procedury 
dotyczące dezynfekcji obiektu.

Te podstawowe zasady 
bezpieczeństwa obowiązu-
ją we wszystkich strefach 
obiektu, które już funkcjo-
nują. Wszelkie zasady oraz 
infografiki z oznaczeniem są 
umieszczone w widocznych 
miejscach w halach i na bo-
iskach, w Fitness Center, czy 
w Centrum Odnowy i Reha-
bilitacji Sport&SPA. Poszcze-
gólne strefy, w zależności od 
rodzaju aktywności, działają 
według dodatkowych zasad 
bezpieczeństwa, o których 
klienci są informowani.

Tymczasem od 6 czerwca 
wznowiono funkcjonowanie 
Wodnego Centrum Rekreacji 
w Świebodzicach. Bez zmian 
pozostał cennik i godziny 
otwarcia obiektu. Ważność 
kart abonamentowych zosta-

ła wydłużona o 3 miesiące. 
Karty, które straciły ważność 
po 1 marca, zostały aktywo-
wane i także przedłużone o 
3 miesiące. Do odwołania 
wyłączone z użytkowania 
są Strefa Saun oraz tężnia 
solankowa. Przy zachowaniu 
zasady dystansu społecznego 
2 metrów, w poszczegól-
nych nieckach jednocześnie 
może przebywać różna liczba 
osób. W niecce sportowej 
– maksymalnie 4 osoby na 
torze, niecka rekreacyjna – to 
maksymalnie 38 osób, w tym 
4 osoby na torze, brodzik – 
maksymalnie 6 osób, jacuzzi 
duże – maksymalnie 3 osoby 
(nie dotyczy rodzin), jacuzzi 
małe – maksymalnie 2 osoby 
(nie dotyczy rodzin), hamow-
nia zjeżdżalni – maksymalnie 
1 osoba.

Funkcjonuje też już kry-
ta pływalnia Delfinek przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w 
Głuszycy. Działa od 17 czerw-
ca zgodnie z nowymi wy-
tycznymi służb sanitarnych. 
Obiekt jest czynny od środy 
do niedzieli w godzinach 
12:00 – 20:00 zgodnie ze 
szczegółowym harmonogra-
mem. Wstęp na pływalnię 
tylko z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa 
i obostrzeń związanych z 
pandemią koronawirusa.

SCB

Ze wstępnych ustaleń prze-
prowadzonych przez straż 
miejską i policję wynika, że 
czarny łabędź padł najpraw-
dopodobniej ofiarą drapież-
nika, lisa. Miejski monitoring 

w Szczawnie potwierdza taką 
ewentualność. Lis został na-
grany przez kamery monito-
ringu o godz. 6:20, kiedy to 
uciekał z miejsca zdarzenia 
przebiegając ulicę Kolejową 

w stronę krzyża przy kościele 
p.w. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Tego 
dnia, po przeszukaniu całego 
terenu Parku Szwedzkiego, 
rejonu obydwu stawów, 

śmietników, nie udało się 
odnaleźć truchła łabędzia, 
jednak można się domyślać, 
że głodny lis najprawdo-
podobniej wrócił po swoją 
ofiarę. Monitoring nie za-
rejestrował tam natomiast 
żadnych osób i ze względu 
na brak znamion czynu za-
bronionego dalszego postę-
powania nie będzie.

SCB

FaKtY

Lis zagryzł łabędzia
Po ustaleniu faktów dotyczących tragicznego zdarzenia w 
Szczawnie-Zdroju, jakim była śmierć czarnego łabędzia, możemy 
przekazać informacje, że nie uczestniczył w nim człowiek.
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 » W Świebodzicach i Głuszycy już popływacie, 
w Wałbrzychu zrobicie to wkrótce

Znów się ostro popluskacie 
Już od lipca ponownie będzie można skorzystać z parku wodne-
go w Aqua-Zdroju w Wałbrzychu. Działa też już wodne centrum w 
Świebodzicach. Popływacie również w głuszyckim Delfinku. Nic, 
tylko maszerować na basen. 
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– Zmieniający się klimat spra-
wia, że coraz częściej jesteśmy 
świadkami ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, od ulewnych deszczy, 
po długie okresy bez opadów. A 
woda deszczowa jest zasobem, 
który warto zatrzymać, a następnie 

spożytkować – mówi zastępca bur-
mistrza Przemysław Sikora.

Stąd pomysł, aby zainstalować 
zbiorniki na wodę deszczową i 
mówiąc potocznie „łapać deszcz”. 
Zalet wykorzystywania deszczówki 
jest wiele. To zmniejszenie ryzyka 

powodzi, podtopień i suszy, po-
prawa lokalnego mikroklimatu, 
ograniczenie zużycia wody pitnej czy  
niższe rachunki. Wydajny zbiornik na 
deszczówkę może być połączeniem 
proekologicznej mody oraz ekono-
mii. Deszczówkę warto wykorzystać 

do podlewania ogrodu, dzięki czemu 
oszczędzamy na rachunkach za 
wodę z instalacji miejskiej. 

– Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców gminy, aby zaopatrzyli się 
w zbiorniki lub beczki, w których 
będą mogli gromadzić wody opa-
dowe. Pozwoli to na racjonalne 
gospodarowanie wodą pitną – 
mówi Grzegorz Osiecki, prezes 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie.       KaR

Żarów bardziej proekologiczny
Trzy zbiorniki po 1000 litrów każdy stanęły właśnie przy siedzi-
bie UM w Żarowie. Tak się pracuje na miano proekologicznego miasta.
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Nieformalna grupa „Młodzi 

dla Świebodzic” uruchomiła 
społeczną jadłodzielnię w 
swoim mieście. Nic tylko przy-
klasnąć, choć pomysł nie jest 
nowy, na pewno warty, by o 
nim było głośno. 

Co to takiego w ogóle ta 
jadłodzielnia? Większość z 
was na pewno zna temat, 
po cichu mamy nadzieję, że 
może nawet w ten sposób 
pomagacie innym. W mieście 
postawiono tzw. lodówkę 
społeczną, do której można 
wkładać wszelką żywność, 
której nie potrzebujemy w 

domu, a o której wiemy, że 
na pewno nie zjemy. Mówi-
my tu nie tylko o produktach 
o przedłużonej przydatności 
do spożycia. Można dzielić 
się wieloma innymi rzeczami. 
Także świeżymi warzywami 
i owocami, czy potrawa-
mi gotowymi do odgrzania. 
Pamiętajmy jednak, produk-
ty domowe takie jak sałat-
ki, ciasta, czy zupy muszą 
być szczelnie zapakowane i 
koniecznie opatrzone datą 
przygotowania i opisem. 
Osoby korzystające z lodówki 
społecznej muszą wiedzieć, 

zabierając żywność do swo-
ich domów, do kiedy mają 
zjeść przygotowane dania.   

Jadłodzielnia stanęła na 
Osiedlu Sudeckim w Świebo-
dzicach pod numerem 10, a 
my podpisujemy się wszyst-
kim, co mamy pod tą inicja-
tywą. Cieszymy się, że grupie 
udało się zebrać na ten cel oko-
ło 2,5 tys. zł. W tym miejscu 
warto jeszcze przypomnieć, że 
tego typu miejsca w powiecie 
świdnickim znajdują się już w 
Strzegomiu, Świdnicy oraz w 
Żarowie. 

KaR
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 » Jadłodzielnia stanęła 
na Osiedlu Sudeckim 
w Świebodzicach pod 
numerem 10

Młodzi ludzie 
dla Świebodzic 

Masz za dużo jedzenia, wkładasz je 
do specjalnej lodówki i… robisz dobry 
uczynek. Dzięki temu zamiast wyrzu-
cać nadmiar pożywienia, dzielisz się 
nim z osobami, które tego naprawdę 
potrzebują.
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Grupa świdniczan wraz z Federacją 
Arborystów Polskich walczyła wspól-
nie o ograniczenie wycinki. – Ten 
park ma być jak najbardziej natural-
ny, ma mieć charakter leśny. Należy 
tylko usunąć niebezpieczne drzewa, 
zasadzić roślinność runa i zostawić 
to w spokoju. Duże, martwe drzewa 
należy tylko skrócić do wysokości np. 
4 metrów. To jest tzw. drugie życie 
drzewa. Obok takiego egzemplarza 
można dać tablicę informacyjną, że 
na tym drzewie żyją takie owady i 
takie grzyby. To jest część ekosyste-
mu. Nie należy wszystkiego usuwać, 
nie wszystko musi być jak od linijki – 
mówi Paweł Gromek, certyfikowany 
inspektor drzew ze Świdnicy.

W marcu tego roku władze miasta 
wycofały złożone wcześniej wnioski 
o zgodę na usunięcie drzew. Roz-
poczęły się prace nad tworzeniem 
nowej dokumentacji, przystąpiono 
do ponownego przeglądu drzewo-
stanu. – W najbliższym czasie zosta-

nie poddany aktualizacji audyt Piotra 
Redy. Z powodu silnych wiatrów, 
które dały się we znaki na początku 
roku. Orkan Sabina, huragan Denis 
oraz wichura Julia doprowadziły 
bowiem do powalenia i uszkodzenia 
niektórych drzew wskazanych wcze-
śniej do usunięcia. Dopiero po tej 
aktualizacji zostaną przygotowane 
nowe wnioski o usunięcie drzew, z 
którymi wystąpimy do Dolnośląskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków – mówi Renata Kogut, 
zastępca dyrektora Wydziału Dróg i 
Infrastruktury Miejskiej.

Na stronie internetowej urzędu do-
stępna jest dokumentacja dotycząca 
rewitalizacji Parku Młodzieżowego, 
największego tego typu terenu w 
Świdnicy, który zajmuje powierzch-
nię ponad 11 ha. Inwestycja została 
podzielona na dwa etapy. Pierwszy 
obejmuje remont ciągów komuni-
kacyjnych, budowę infrastruktury 
technicznej i małej architektury, prace 

pielęgnacyjne drzew, ich usuwanie 
oraz zagospodarowanie terenu zie-
lenią. Drugi zakłada odbudowanie 
słynnej wieżyczki i fontanny. – Mia-
sto planuje wykonanie tej części 
zadania po uzyskaniu środków prze-
znaczonych na ratowanie zabytków 

– informuje Magdalena Dzwonkow-
ska, rzecznik UM w Świdnicy. 

Koszt rewitalizacji Parku Młodzieżo-
wego, według złożonego projektu, to 
prawie 9,9 mln zł. Inwestycja obejmie 
całą powierzchnię, czyli około 11 
ha. Przygotowana koncepcja zieleni 

zakłada odtworzenie cennego histo-
rycznego i przyrodniczego układu 
kompozycyjnego. Ankiety również 
dostępne są na stronie www.um.swid-
nica.pl. W formie papierowej są także 
wyłożone przy urnie, na parterze 
budynku magistratu.           Karol Kotarski

FaKtY / rEKLama

Co z Parkiem Młodzieżowym?
  

Około 9,9 mln zł ma kosztować rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy. Pa-
nikę wzbudziła informacja o planowanym wycięciu około 700 drzew. Później liczba 
ta spadła do 300. Teraz sytuacja ma się zupełnie inaczej, a władze miasta pytają 
mieszkańców o ich opinię.
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złożonego projektu, to prawie 9,9 mln zł
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O winach można rozma-
wiać godzinami. Aż tyle cza-
su nie mamy, ale spróbujmy 
„napocząć” temat?

- Łatwo nie będzie, bo o wi-
nach rzeczywiście mogę roz-
mawiać i rozmawiać (śmiech). 

Może Pan o sobie po-
wiedzieć „znam się na wi-
nach”?

- Na pewno oprócz teorii 
mam też sporą praktykę. Pra-
cowałem we Włoszech jako 
„cellar master” czyli mistrz 
w winiarni. Na tym stano-
wisku spędziłem prawie 20 
lat. Zajmowałem się całym 
procesem produkcyjnym. Po-
cząwszy od pracy w winnicy 
poprzez robienie wstępnych 
analiz laboratoryjnych win, 
filtrowaniem, butelkowa-
niem i etykietowaniem, a 
kończąc na  reprezentowa-
niu winiarni na targach oraz 
wystawach połączonych z 
degustacjami. 

Nie powiem, zrobiło to na 
mnie wrażenie.

- Dodam jeszcze, że wina 
jednej z tych winnic, w której 
pracowałem, są od lat w czo-
łówce najlepszych na świecie.

Dobrze, ale wiele osób 
jest kompletnymi laikami. 
Jak mają rozpocząć swo-
ją przygodę z winami? O 
czym powinni wiedzieć na 
początku?

- Na pewno powinniśmy po-
znać temperatury serwowania, 
bo jak tego nie opanujemy, to 
już na początku naszej przygo-
dy z winami zaliczymy falstart. 
Częstym błędem jest podawa-
nie win czerwonych mocno 
schłodzonych lub za ciepłych. 
Będą wtedy cierpkie i gorzkie. 
Albo podawanie win białych 
w temperaturze pokojowej. 
Wówczas staną się kwaśne i 
gryzące w gardło. Idealną tem-
peraturą dla wytrawnych win 
czerwonych jest 16-18 stopni, 
chociaż są wyjątki, bo na przy-
kład „młode”, delikatne wina 
wytrawne o niskiej zawartości 
garbników, można schłodzić 
do 14 stopni Celsjusza. Wina 
białe i różowe należy podawać 
w temperaturze 10-12 stopni, 
musujące 6-8, a szampana w 
temperaturze 4-6 stopni.   

Podobno dobre wino to 
takie, które nam posma-
kuje?

- Oczywistym jest, że pijemy 
wino dla przyjemności, a nie 
za karę. Wino powinno nam 
smakować, to warunek ko-
nieczny, tym bardziej, że każdy 
z nas ma inne podniebienie. 
Trzeba zawsze pamiętać, że 
do butelki dobrego wina jest 
też potrzebne miłe towarzy-
stwo, dobre jedzenie i przy-
jemna atmosfera.

Nasze gusta związane ze 
smakami mają związek z 
doborem win, które przy-
padną nam do gustu?

- W Polsce sprzedaje się 
najwięcej delikatnych win 
wytrawnych i półwytrawnych 
oraz win półsłodkich z nutami 
owocowymi. Polacy w przeci-
wieństwie do mieszkańców 
południa Europy spożywają 
często wino w okresie poza 
posiłkami i prawdopodobnie 
stąd te trendy na wina mniej 
ciężkie. Należy pamiętać, że 
wino jest przyjemnym do-
datkiem, który ma podkreślić 
smak potrawy, a nie odebrać 
jej smak. Trzeba zachować od-
powiedni balans. Do delikat-
nych potraw, mocno garbni-
kowe, wyraziste wino, będzie 

raczej kiepsko smakowało, 
ale delikatne, świeże o niskiej 
kwasowości już lepiej. Do 
tłustych ryb, białe o większej 
kwasowości i delikatnych cy-
trusowo-kwiatowych nutach 
będzie wyborne. Do bardzo 
słodkich, kremowych deserów 
słodkie wino niekoniecznie 
będzie dobrą parą ,ale do 
deserów z gorzką czekoladą 
będzie smakowało zdecydo-
wanie inaczej.

Czy możliwe jest rozpo-
znać przyzwoity trunek na 
przykład po etykiecie?

- Butelki z kolorowymi i 
ładnymi etykietami mają za 
zadanie przyciągnąć nasz 
wzrok i zachęcić do zakupu. 
Z zawartością niestety bywa 
różnie. Na etykiecie win pro-
dukowanych na dużą, maso-
wą skalę, znajdziemy najczę-
ściej informację o szczepie, 
smaku, bukiecie, również 
sugestie kulinarne i zalecaną 
temperaturę serwowania. 
Z zawartością butelki bywa 
niestety różnie. Natomiast 
rodzinna, mała lub średnia 
winiarnia bardzo rzadko uży-
wa takich objaśnień, raczej 

krótki opis i adres. I tu jest o 
wiele większe prawdopodo-
bieństwo, że zakup będzie 
trafny.    

Podobno funkcjonuje 
wiele „winnych” mitów. 
Ot choćby taki, że im wino 
starsze, tym lepsze. Podob-
no nie jest tak do końca?

- Nie wszystkie wina nadają 
się do „leżakowania”. Nawet 
najlepsze wino nieprawidło-
wo przechowywane przez 
dłuższy czas, na przykład w 
szafce kuchennej, będzie jak 
mówimy w naszym środowi-
sku „niepitne”. Najlepiej takie 
„starsze” roczniki kupować 
w enotekach,  wyspecjali-
zowanych miejscach, gdzie 
sprzedaje się wina lub bez-
pośrednio w winiarniach, 
gdzie mamy gwarancję, że 
trunki były dotychczas dobrze 
przechowywane.

W jakim czasie od zabu-
telkowania powinniśmy 
wypić zawartość?

- Są wina, które wytrzymują 
do dwóch lat oraz takie, które 
prawidłowo przechowywane 
nie tracą niczego po 15-20 la-
tach „leżakowania”, a nawet 

dłużej. Wszystko zależy od wi-
niarni, szczepu, budowy wina.

To korkowane jest lepsze 
od tego z zakrętką?

- Nie ma reguły. Zakrętka 
podpowiada nam tylko to, 
że wino jest do spożycia w 
niedługim czasie i nie należy 
zostawiać go na lata.

Zawsze jest tak, że gdy 
butelka zrobiona jest z 
grubego, ciemnego szkła z 
wklęsłym dnem, to sygnał, 
że mamy do czynienia z 
wykwintnym alkoholem?

- Niestety nie zawsze tak 
jest, to kolejny mit, który 
warto obalić. Jak wcześniej 
wspomniałem, ładna, kolo-
rowa etykieta plus ciężka, 
masywna butelka, najlepiej 
nie za tania... i wino wyląduje 
w naszym koszyku. To chwyty 
marketingowe. Przeważnie 
nie mają one wiele wspól-
nego z jakością trunku, który 
spożywamy. 

Wino powinno być rozle-
wane w kraju pochodzenia, 
a nie w Polsce, dokąd trafia 
w wielkich cysternach?

- Jak coś ma kosztować 
w sklepie 10-15 złotych za 
butelkę, to na pewno nie 
przyjedzie prosto z winiarni. 
I przez to rynek zalewany jest 
tanimi, często perfumowany-
mi, kiepskimi „trunkami”, bo 
ciężko nazwać to winami.

Wszystkie wina zawierają 
siarczyny?

- Większość je ma, to praw-
da. Bez siarczynów najczę-
ściej są wina do tak zwanej 
szybkiej konsumpcji, z dużą 
kwasowością, o słabej budo-
wie i strukturze. Siarka jest 
naturalnym konserwantem 
dla wina, ale problem zaczyna 
się, gdy jest dodawana łopa-
tami, a nie łyżeczką. Szanujący 
się mali i średni winiarze nie 
mają tego problemu, gorzej 
z winami robionymi masowo 
przez duże industrie.

Czy w dyskontach lub 
marketach kupimy dobry 
alkohol do obiadu?

- Problemem dużych skle-
pów, oprócz często niepra-
widłowego przechowywania 
butelek, jest brak przeszkolo-
nego personelu, który mógłby 
nam doradzić, co kupić. Naj-
lepiej szukać małych serii, od 
importerów, których butelki 
najczęściej mają oryginalne 
etykiety i dodatkowo dokle-
jone krótkie tłumaczenie po 
polsku i adres dystrybutora.

Lepiej poprosić o radę 
specjalistę, na przykład 
Pana?

- Lepiej (śmiech). Zawsze 
na pewno coś doradzimy i 
każdemu znajdziemy odpo-
wiednie wino. 

Rozmawiał Tomasz Piasecki 

roZmoWa tYgoDNIa
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 » - Nawet najlepsze 
wino nieprawidłowo 
przechowywane, będzie, 
jak mówimy w naszym 
środowisku, „niepitne” – 
podkreśla Artur Zarzycki, 
właściciel enoteki Gusto 
Italiano w Wałbrzychu. 
Tu na zdjęciu ze swoją 
żoną Joanną

Wino powinno nam smakować 
Czy zakorkowane jest dobre, a to z zakrętką gorsze? Po czym po-
znać wysokiej jakości wino? Im starsze, tym lepsze? To tylko nie-
które pytania, które na pewno nieraz sobie zadawaliście. No to my 
zadaliśmy je specjaliście, Arturowi Zarzyckiemu, właścicielowi 
enoteki Gusto Italiano w Wałbrzychu. 
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1.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Słowac-
kiego 25 
P o w .  u ż y t k o w a  - 1 2 1 , 1 2  m 2    
SW1W/00034771/1
Cena wywoławcza – 1 210 000 zł
Wadium w kwocie – 121 000zł
Postępowanie 10 000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2020 r o 
godz.12.40 w siedzibie Spółdzielni.
Sprzedający oświadcza że w/w lokal jest 
przedmiotem najmu.(ALIOR BANK)
2.Budynek biurowy ul Gdańska 10 Wał-
brzych
Pow.użytkowa - 765,81 m2 SW1W/00020562/2
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje, 
że wycena nieruchomości oszacowana przez 
uprawnionego biegłego wynosi 2.893.000 zł 
i obecna oferta sprzedaży jest ofertą sprzedaży 
z wolnej ręki. ( najem z wolnej ręki)  
Sprzedający oświadcza że w/w budynek jest 
częściowo przedmiotem najmu.
(Budynek  biurowy posiada lokale do wynajęcia.) 
Oferty przetargowe na piśmie należy składać 
w terminie do dnia 26 06 2020 r. w kopertach 
z propozycją ceny nabycia lub najmu, a roz-
strzygnięcie ofert nastąpi w dniu 29.06. 2020 
r  godz. 12.30 w siedzibie Spółdzielni Społem 
PSS w Wałbrzychu.
3. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
Pow. użytkowa – 133,5 m2  SW1W/00037439/3
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje, 
że wycena nieruchomości oszacowana
przez uprawnionego biegłego wynosi 81 240 
zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą sprze-
daży z wolnej reki. (najem z wolnej ręki)

Oferty przetargowe na piśmie należy składać 
w terminie do dnia 26.06 2020 r w kopertach 
z propozycją ceny nabycia lub najmu, a roz-
strzygnięcie ofert nastąpi w dniu 29.06. 2020 
r godz. 12.30 w siedzibie Spółdzielni Społem 
PSS w Wałbrzychu.  
4. Lokal użytkowy (Piekarnia) Wałbrzych ul. 
Przyjaciół Żołnierza 28
P o w .  u ż y t k o w a  –  1 8 7 , 3 0  m 2  
SW1W/00037445/8
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje,że 
wycena nieruchomości oszacowana
przez uprawnionego biegłego wynosi 168 000 
zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą sprze-
daży z wolnej ręki. 
Oferty przetargowe na piśmie należy składać 
w terminie do dnia 26 .06 2020 r w kopertach 
z propozycją ceny nabycia lub najmu ,a roz-
strzygnięcie ofert nastąpi w dniu 29.06. 2020 
r  godz. 12.30 w siedzibie Spółdzielni Społem 
PSS w Wałbrzychu.
Sprzedający oświadcza że w/w lokal jest 
przedmiotem najmu z dnia 04.07.2016r. 
5.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewi-
cza 52
Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje, 
że wycena nieruchomości oszacowana 
przez uprawnionego biegłego wynosi 71 000 
zl i obecna oferta sprzedaży jest ofertą 
sprzedaży z wolnej ręki. (najem z wolnej ręki)
Oferty przetargowe na piśmie należy składać 
w terminie do dnia 26 .06 2020 r w kopertach 
z propozycją ceny nabycia lub najmu, a roz-
strzygnięcie ofert nastąpi w dniu 29.06. 2020 

r  godz 12.30 w siedzibie Spółdzielni Społem 
PSS w Wałbrzychu.   
6. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickie-
wicza 44
Pow. użytkowa 178,92 m2 SW1W/00034731/9
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje,że 
wycena nieruchomości oszacowana 
przez uprawnionego biegłego wynosi 110 000 
zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą 
sprzedaży z wolnej ręki.(najem z wolnej ręki)
Oferty przetargowe na piśmie należy składać 
w terminie do dnia 26.06 2020 r w 
kopertach z propozycją ceny nabycia lub najmu 
, a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 29.06. 
2020 r   godz.12 30 w siedzibie Spółdzielni 
Społem PSS w Wałbrzychu.
7. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Piłsud-
skiego 78
Pow. użytkowa 69,64 m2 SW1W/00045946/9
Zarząd Społem PSS Wałbrzychu informuje, że 
wycena nieruchomości oszacowana 
przez uprawnionego biegłego wynosi 73 000 
zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą sprze-
daży z wolnej ręki .(najem z wolnej ręki )
Oferty przetargowe na piśmie należy składać 
w terminie do dnia 26.06 2020 r w 
kopertach z propozycją ceny nabycia lub 
najmu ,a rozstrzygniecie ofert nastąpi 
w dniu 29.06. 2020 r godz..12 30 w 
siedzibie Spółdzielni Społem PSS w Wał-
brzychu.  

Spółdzielnia posiada do sprzedaży wypo-
sażenie do sklepów spożywczych tj;  meble 
sklepowe, urządzenia chłodnicze, rożna, 

wagi, krajalnice ,urządzenia piekarnicze  
kontakt 784041087.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu na za-
kup lokalu jest wpłacenie wadium przelewem 
na konto ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1908 
1000 0022 6920 9140 do dnia 26 .06. 2020r .
Wadium przepada na rzecz „Społem „PSS 
Wałbrzych, jeżeli żaden z uczestników licytacji
nie dokona co najmniej jednego postępowa-
nia.
Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed 
przystąpieniem do przetargu. Wygrywający 
przetarg na sprzedaż wadium zostaje zali-
czone na poczet ceny zakupu ,a pozostałym 
uczestnikom przetargu zostanie przelane na 
konto wpłacającego.Jeżeli przetarg nie doj-
dzie do skutku wadium podlega zwrotowi.W 
przypadku wycofania się wygrywającego 
przetarg z podpisania notarialnej umowy 
kupna kwota wadium przepada na rzecz 
Spółdzielni.    
Wygrywający przetarg na najem lokalu zo-
bowiązany jest do zapłaty kaucji wysokości 
jednomiesięcznego czynszu.
Wygrywający przetarg na zakup lokalu zobo-
wiązany jest do zapłaty dodatkowo za operat 
szacunkowy określający wartość rynkową 
danej nieruchomości.
Informacji dot. przedmiotu przetargu udziela 
Sekcja Techniczna „SPOŁEM” PSS                                                                                                              

Tel. 74 84 242 28, tel. kom.784 041 087
Zarząd „SPOŁEM” PSS zastrzega sobie 
prawo unieważnienia przetargu w całości 
lub części bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE
 „SPOŁEM” PSS w Wałbrzychu ul. Gdańska 10 ogłasza przetarg ofertowy i   nieograniczony na sprzedaż lub najem n/w lokali:

R
E

K
LA

M
A

O
G

ŁO
S

Z
E

N
IE



WIESZ CO | NR 25/23.06.2020 r. 11

Ktoś powie , „no bez jaj!”. 
Jaja to będą, jak się okaże, że 
jeszcze tam nie byliście. Bo to 
po prostu wstyd, żeby choć 
raz na jakiś czas nie zajrzeć do 
Muzeum Dawnego Kupiectwa 
w Świdnicy. 

To w sercu tamtejszej sta-
rówki, w bloku tzw. śródryn-
kowym, utworzonym m. in. 
przez średniowieczny ratusz, 
sukiennice i stoiska bogatych 
kramarzy, znajduje się to 
niezwykłe muzeum. Jedyne 
tego rodzaju w Polsce, które 
zajmuje się tematem handlu 
w dawnych czasach i posiada 

tak wiele eksponatów z nim 
związanych, że jak przekro-
czycie próg, to krzykniecie 
„jestem w innym świecie!”. 
Historię kupiectwa poznacie 
dzięki ciekawym aranżacjom. 
Zobaczycie sklep kolonialny, 
dom wagi, urząd miar, aptekę 
oraz karczmę. W muzeum 
natkniecie się na tradycje 
słynnego centrum piwowar-
skiego, jakim była Świdnica 
w okresie średniowiecza i 
wczesnej nowożytności. Żeby 
podziwiać zabytki związane 
z historią miasta, będziecie 
musieli pójść do późnogo-

tyckiej Sali Rajców. To tylko 
na I piętrze dawnego ratusza. 
Zdobi ją unikalna polichro-
mia ze scenami: Sądu Osta-
tecznego, Sądu nad Jawno-
grzesznicą i Ukrzyżowaniem 
Chrystusa. Na tej samej kon-
dygnacji znajdziecie galerię 
obrazów malarzy przybyłych 
do Świdnicy po 1945 r., którą 
otwierają dzieła Tadeusza 
Gadomskiego, ostatniego 
ucznia Jana Matejki. W są-
siedztwie urządzono salon 
z meblami z XVII-XIX w. Nic, 
tylko podziwiać. 

Red

ŚWIDNICA

Jak się dawniej targowało? Przekonajcie się sami
Na pewno wiele razy słyszeliście, że Świdnica to 
miasto kupieckie. Z handlowymi tradycjami. I to 
prawda, ale czy wiecie, że to na tutejszym rynku 
stoi muzeum inne niż wszystkie. Jedyne tego rodza-
ju w Polsce?!   

Budynek powstał w 1818 
roku jako pensjonat Pod Ko-
roną (Zur Krone), przemiano-
wany później na hotel Pruska 
Korona (Preussische Krone), 
a dziś sanatorium noszące 
nazwę Korona Piastowska. To 
właśnie w tym miejscu urodził 
się, spędził dzieciństwo oraz 
wczesną młodość Gerhart 
Hauptmann. Niemiecki pisarz, 
laureat literackiej nagrody 
Nobla z 1912 roku, doctor 

honoris causa Uniwersytetu 
Oksfordzkiego, autor słynnego 
naturalistycznego dramatu 
Tkacze. 

Ale miał być przecież o 
romansie. Miłosna historia, 
o której zamierzamy opo-
wiedzieć rozegrała się w 
czwartej dekadzie XIX wieku. 
W polskich kręgach arysto-
kratycznych zakończyła się 
skandalem towarzyskim. We 
wszystko wmieszany był nasz 

wybitny poeta i dramatopisarz 
Zygmunt Krasiński. Jego fascy-
nacja poznaną we Włoszech 
piękną polską arystokratką z 
Wołynia, Joanną Bobrową, 
przerodziła się w trwający 4 
lata romans. Kobieta była jed-
nak mężatką, żoną marszałka 
krzemienieckiego Teodora 
Bóbr-Piotrowickiego, z którym 
miała dwoje dzieci. No i sami 
rozumiecie, że pojawił się 
ostry „zgryz”. Gdy rozniosła 

się wieść o związku, hrabia 
Wincenty Krasiński, ojciec 
wieszcza, wymógł na Zyg-
muncie decyzję o rozstaniu z 
Joanną. Pod naciskiem pisarz 
złożył obietnicę zakończenia 
romansu, a los sprawił, że 
kochankowie umówili się 
właśnie w Szczawnie-Zdro-

ju. Pierwszy przyjechał do 
uzdrowiska Zygmunt Krasiński 
i zatrzymał się 19 maja 1838 
roku w pensjonacie Pruska 
Korona. Po dwóch dniach do 
Salzbrunn dojechała Bobrowa 
wraz z dziećmi i służbą. Joan-
na, zakochana bez pamięci w 
Zygmuncie, chciała zatrzymać 

go przy sobie za wszelką cenę. 
Pisarz jednak, chcący wypełnić 
obietnicę daną ojcu, posta-
nowił rozstać się z kochanką. 
Do ostatecznej rozłąki obojga 
doszło 2 czerwca 1838 roku 
i tego dnia Krasiński opuścił 
kurort. 

Red
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SZCZAWNO-ZDRÓJ 

Romans w murach 
Korony Piastowskiej 

Opuszczając efektowny budynek Pijalni Wód Mi-
neralnych w Szczawnie warto zwrócić uwagę na 
potężny gmach położony niemal naprzeciwko. Może 
nie wygląda, ale to jeden z najstarszych zachowa-
nych obiektów w mieście. Wiąże się z nim słynna 
historia miłosna…  

 » Od niedawna w 
ofercie dostępny jest 
bilet umożliwiający 
zwiedzanie Muzeum wraz 
z przylegającą do niego 
wieżą ratuszową
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 » W tym budynku urodził się i spędził 
dzieciństwo Gerhart Hauptmann

CO W GMINACH PISZCZY

Wiąże się to z odpowiednio przy-
gotowaną drogą, przy której mają 
zostać zbudowane chodniki i cią-

gi pieszo-rowerowe. Kolejnymi 
elementami prac będą budowa i 
przebudowa lub remont zjazdów, 

schodów terenowych, podjazdów 
i ogrodzeń. Ponadto zbudowane 
będą mury oporowe, kanalizacja 
deszczowa i drenaż. Na koniec zo-
stanie zainstalowane nowoczesne 
oświetlenie.

Wartość projektu wynosi ponad 2,2 
mln zł. Gmina Wałbrzych uzyskała 
dofinansowanie 80 procent całości z 
Ministerstwa Infrastruktury w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.

SCB

WAŁBRZYCH

Trwa remont ulicy Długosza
Od kilku tygodni trwają prace przy poprawie stanu 
ulicy Jana Długosza w Wałbrzychu. W ramach zadania 
inwestycyjnego stworzona w całości zostanie pełna 
konstrukcja nawierzchni jezdnej. 
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W zeszłym tygodniu pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gor-
cach mogli krzyknąć z radości „zadanie 
wykonane!”. Dokonano bowiem od-
bioru końcowego robót budowlanych 
na cmentarzu. Całość inwestycji nosiła 
nazwę „Modernizacji kaplicy na cmen-
tarzu komunalnym przy ul. Chopina”.

Zakres prac obejmował m.in.: rozebra-
nie i ponowne ułożenie kostki, izolację 
ścian zewnętrznych, wykonanie tynków 

wewnątrz kaplicy, malowanie, prace 
elewacyjne, wymianę drzwi oraz okien, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
a także prace związane z instalacją 
elektryczną.

Inwestycja o wartości ponad 150 tys. 
zł sfinansowana została z budżetu gminy. 
Jak zapowiadają miejscy urzędnicy, kolejne 
modernizacje zabytków sakralnych mają 
być realizowane w następnych latach.

SCB

BOGUSZÓW-GORCE

Kaplica jak nowa. 
Tego chcieli ludzie

O remont budowli na cmentarzu komunalnym 
mieszkańcy Gorc zabiegali od dłuższego cza-
su. Zdanie wreszcie zostało zrealizowane.

Wspomniane przez nas we wstępie tajemni-
cze obiekty swą świetność przeżywały ponad 
100 lat temu. Na pewno nie możecie doczekać 
się tego, byśmy uchylili nieco rąbka tajemnicy. 
Proszę bardzo, ale napięcie zamierzamy stop-
niować. 

Dziś spróbujemy przybliżyć wam jeden z 
dawnych obiektów – pawilon na wzgórzu Ka-
tarzyny nieopodal szczytu Garbatka. Zbudowa-
ny  w 1879 roku był jednocześnie najwyższym 
punktem w Parku dra Brehmera. Roztaczały 

się z niego przepiękne widoki na Kotlinę Ka-
miennogórską, Góry Krucze oraz Karkonosze. 

Do dziś zachowały się niestety jedynie nie-
wielkie ruiny. Wzgórze jest porośnięte drzewa-
mi, a dotrzeć do tego miejsca można niebieskim 
szlakiem z Sokołowska skręcając na skrzyżowa-
niu przed szczytem pierwszą drogą w prawo i 
idąc dalej ok. 500m. Dla ułatwienia podajemy 
wam, wędrowcy współrzędne miejsca, żebyście 
mogli łatwiej do niego trafić: 50.6785739N, 
16.2234511E.           Red

Szczyt Borowej wznosi się 
na wysokość 853 m n.p.m. 
Do niedawna był to szczyt jak 
wiele innych. Choć zaliczany 
do Korony Sudetów i Koro-
ny Sudetów Polskich. Gdy na 
wzniesieniu stanęła wieża, 
jedna z ładniejszych na Dolnym 
Śląsku, wszystko zmieniło się o 
180 stopni. Na Borową zaczęły 
ciągnąć tłumy wędrowców. Nic 
dziwnego, z wieży rozciąga się 

widok na Góry Sowie, Masyw 
Ślęży, a panorama sięga po Kar-
konosze. Przy dobrej pogodzie 
można zobaczyć Wielką Sowę, 
Śnieżkę, a nawet wrocławski 
Sky Tower. 

Z Jedliny-Zdroju na Borową 
można dojść wyruszając z pen-
sjonatu Zacisze Trzech Gór przy 
ul. Pokrzywianka, z kompleksu 
Active przy ul. Kłodzkiej, z cen-
trum przesiadkowego na placu 

Zwycięstwa lub z hotelu Jedlin-
ka. Dodajmy, że wieża została 
uznana Turystycznym Produk-
tem Roku 2019 w plebiscycie 
organizowanym przez redakcję 
Forum Biznesu. To wielkie wy-
różnienie. 

Wokół wieży zbudowano in-
frastrukturę rekreacyjną: wiatę, 
ławki, miejsce do grillowania 
oraz tablice informacyjne.

Red

CO W GMINACH PISZCZY / PROMOCJA

MIEROSZÓW

Wzgórze inne niż 
wszystkie w okolicy

To, że Sokołowsko jest piękne, wie chyba każdy, kto 
przyjechał w to miejsce i dał się oczarować. Ale, że 
okolice miejscowości skrywają wiele zapomnianych 
obiektów, to już nie jest wiedza powszechna. 

JEDLINA-ZDRÓJ

Trzeba się tu wdrapać  
Tak, wiemy, o Borowej naczytaliście się wszędzie tyle, 
że już wam się „ulewa”. Niektórzy proszą nas jednak, 
by wspomnieć o pięknej wieży widokowej na tym naj-
wyższym szczycie Gór Wałbrzyskich. Co nam pozostaje? 
Krótko wspomnieć! Dobrego nigdy za wiele. 

 » Do dziś zachowały się niewielkie ruiny 
pawilonu, który stał na wzgórzu Katarzyny 
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 » Mieszkańcy dostali 
to, czego chcieli. 
Wyremontowaną 
kaplicę 
przycmentarną
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 » Tych, którzy jeszcze nie dotarli na Borową, 
zachęcamy do wędrówki. Stałych bywalców 
nie musimy specjalnie namawiać
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Szyb Witold Pub&Restaurant
Ul. Traugutta 12G

58-371 Boguszów-Gorce
Tel.: 666 401 256

Zajrzyj 
do NAS 

na gościnę

R
E

K
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M
A

Prawdziwa
 włoska pizza

Burgery, sałatki...

Najwyższa 
jakość 

produktów



14 WIESZ CO | NR 25/23.06.2020 r.HISTORIA NIEZNANA

 » Pracownia litograficzna firmy Emila Wunderlicha / Das Buch der Stadt Waldenburg in 
Schlesien, w serii: Monographien deutscher Städte Bd.XVI, red. Erwin Stein, Berlin 1925, 
Śląska Biblioteka Cyfrowa

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA

To tutaj właśnie mieściła się zna-
na na całym świecie fabryka ka-

lek do dekoracji por-
celany Emila Wun-
derlicha po wojnie 
przemianowana 
na Wałbrzyskie 
Zakłady Graficzne 
„Kalkomania”. 

O jej historii i współczesności lat 
20. XX wieku pisze – jak zawsze 
niezawodny – wałbrzyski historyk 
okresu przedwojennego Max 
Kleinwächter:

„Kiedy patrzymy na porcelano-
wy serwis i widzimy na każdym 
z jego elementów ozdobną deko-
rację oddaną z niezwykłą precyzją 

kształtów i kolorów, wówczas z 
pewnością możemy powiedzieć, 
że użyto tutaj kalki.

Aż do końca XIX stulecia każda 
dekoracja na porcelanie, kamion-
ce czy szkle była wykonywana 
ręcznie. To pracochłonne i drogie 
rozwiązanie, choćby z tego po-
wodu, że wyroby takie wyma-

gały wielokrotnego wypalania w 
piecach ceramicznych. Zmieniło 
się to dzięki wykorzystaniu ko-
lorowego druku na ceramice, 
do czego przyczyniło się wyna-
lezienie w końcu XVIII wieku 
przez Aloisa Senefeldera techniki 
litograficznej. To na tym odkryciu 
opiera się dzisiejszy proces deko-
rowania wyrobów ceramicznych, 
który na terenie Niemiec do per-
fekcji rozwinął Emil Wunderlich w 
podwałbrzyskim Starym Zdroju.

Mitologia dla Włochów, 
a Dickens dla Anglików

Czy wiecie, że jeśli macie w domu porcelanowe przedmioty liczące sobie 
więcej niż kilkanaście lat, to ich dekoracja powstała prawie na pewno w 

Wałbrzychu? A dokładniej rzecz biorąc w budynku, który pewnie wie-
lu z was mija codziennie – reprezentacyjnym gmachu wznoszą-

cym się naprzeciwko dworca Wałbrzych Miasto. 
To tutaj właśnie mieściła się zna-

na na całym świecie fabryka ka-

Czy wiecie, że jeśli macie w domu porcelanowe przedmioty liczące sobie 
więcej niż kilkanaście lat, to ich dekoracja powstała prawie na pewno w 

Wałbrzychu? A dokładniej rzecz biorąc w budynku, który pewnie wie-
lu z was mija codziennie – reprezentacyjnym gmachu wznoszą-

cym się naprzeciwko dworca Wałbrzych Miasto. 

 » Budynek firmy „Wunderlich&Comp. A.G.” na Starym Zdroju (późniejsze Wałbrzyskie Zakłady Graficzne 
„Kalkomania”) w latach 20. XX wieku / Das Buch der Stadt Waldenburg in Schlesien, w serii: 
Monographien deutscher Städte Bd.XVI, red. Erwin Stein, Berlin 1925, Śląska Biblioteka Cyfrowa
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Mijając okazały, choć surowy 
budynek leżący naprzeciw dworca 
Waldenburg-Altwasser (dzisiejszy 
dworzec Wałbrzych Miasto – przyp. 
red.) z dyskretnym szyldem „E. Wun-
derlich & Comp. A.G.” nie podejrze-
wamy nawet, że nazwa ta jest tak 
samo dobrze znana w Europie, jak 
i za oceanem – przede wszystkim 
w Stanach Zjednoczonych, Ameryce 
Południowej i Japonii, ponieważ jest 
to w tej branży największa firma 
na świecie. Przyjrzyjmy się zatem, 
jak powstają kalki do dekoracji 
ceramiki.

Cały cykl produkcji rozpoczyna 
się w pracowni litograficznej. Tu 
pracują rysownicy, którzy z mi-
strzowską precyzją przenoszą pro-
jekty artystów na kamienne płyty o 
wymiarach 25 x 30 centymetrów. 
Kamień przeznaczony na płyty ma 
ściśle określone właściwości i w 
związku z tym jest sprowadzany 
do Wałbrzycha z okolic Solnhofen 
w Bawarii. O dokładności rysowni-
ków świadczy to, że w swojej pracy 
niemal przez cały czas posługują 
się lupą.

Kolejny etap produkcji odbywa 
się w dziale odbitek próbnych. Tu 
wykonuje się testowe wydruki, aby 
sprawdzić, czy po wypale w piecu 
uzyskane zostaną właściwe odcienie 
kolorów. Jest to konieczne, ponieważ 
farby pod wpływem wysokiej tempe-
ratury zmieniają swoją barwę. Na-
stępnie rysunki z oryginalnych płyt 
są kopiowane na płyty o wymiarach 
55 x 75 i 75 x 110 centymetrów. 
Oryginały trafiają do magazynu, 
gdzie wspólnie z około 45000 in-
nych ,  odpowiedn io 
skatalogowanych, 
czekają, aby w 
razie po-
trze-

 » Budynek firmy, widok od strony 
dworca kolejowego Wałbrzych Miasto 

(wówczas Waldenburg -Altwaser). 
Firma została założona przez Emila 

Wunderlicha 27 stycznia 1896 
roku. Już rok później wynajmowane 

pomieszczenia okazały 
się za małe na potrzeby 

szybko rozrastającego się 
przedsiębiorstwa. Dzięki 
wejściu do spółki kupca 
Alfreda Münnicha i jego 

kapitałowi zakupiono 
teren naprzeciwko dworca 
kolejowego i wybudowano 

nową siedzibę, do której 
firma przeniosła się w 1898 

roku. W 1905 roku w tym 
samym miejscu powstał 

nowy, jeszcze obszerniejszy, 
istniejący do dziś budynek 

/ Das Buch der Stadt 
Waldenburg in Schlesien, 

w serii: Monographien 
deutscher Städte Bd.XVI, 

red. Erwin Stein, Berlin 
1925, Śląska Biblioteka 

Cyfrowa

HISTORIA NIEZNANA

ratury zmieniają swoją barwę. Na-
stępnie rysunki z oryginalnych płyt 
są kopiowane na płyty o wymiarach 
55 x 75 i 75 x 110 centymetrów. 
Oryginały trafiają do magazynu, 
gdzie wspólnie z około 45000 in-
nych ,  odpowiedn io 
skatalogowanych, 
czekają, aby w 
razie po-
trze-

»
dworca kolejowego Wałbrzych Miasto 

(wówczas Waldenburg -Altwaser). 
Firma została założona przez Emila 

roku. Już rok później wynajmowane 

 » Tak w latach przedwojennych powstawały znane na całym świecie kalki do dekoracji 
ceramiki / Das Buch der Stadt Waldenburg in Schlesien, w serii: Monographien deutscher 
Städte Bd.XVI, red. Erwin Stein, Berlin 1925, Śląska Biblioteka Cyfrowa

by można je było wykorzy-
stać ponownie.

Dalej produkcja prze-
nosi się do drukarni, 
gdzie za pomocą pras 
tworzy się właściwe 
kalki. Za każdym 
razem wykonywa-

nych jest tyle wydruków, ile kolorów 
zawiera wzór na kalce. Niektóre z 
powstających w fabryce kalek składają 
się z dwudziestu i więcej kolorów. 

Farby mieszane są z pokostem i 
nakładane na papier, który też nie 
jest zwyczajny. Przede wszystkim 
musi być wysoce higroskopijny, 

czyli bardzo dobrze wchłaniać 
wodę, aby obrazki wy-

drukowane na 

cienkiej warstwie gumy arabskiej 
i pokryte na powierzchni szybko 
twardniejącym lakiem, dawały się od 
niego łatwo oddzielić. Wykorzystanie 
takiego papieru wymaga, aby w po-
mieszczeniach fabryki panowała wciąż 
taka sama temperatura.

Kolejnym etapem produkcji jest 
sortownia. Tu, wśród stosów goto-
wych kolorowych arkuszy, wprawne 
oczy pracownic wychwytują ostatnie 
mankamenty. Tu też spotykamy się z 

gustami panującymi w różnych 
częściach świata. Ame-

rykanie lubują 

się w różanych girlandach, Japończycy 
chętniej pozostają przy swoich trady-
cyjnych ornamentach, Anglicy życzą 
sobie scen z powieści Dickensa, a Wło-
si – z mitologii. Wśród Niemców mod-
ne są delikatne dekoracje kwiatowe.

W 1906 roku fabryka Wunderlicha 
przejęła konkurencyjną firmę Gru-
schwitz & Lechner w Świebodzicach, 
w której obecnie wytwarza się farby, 
dzięki czemu spółka uniezależniła się 
od dostaw z zewnątrz. W 1920 roku 
doszło do przejęcia innego konkurenta 
– zakładów Lindenruth w Głogowie.”
Kleinwächter Max, E. Wunderlich&Comp. A.G. Fabrik 

von Abziehbildern für Keramik, w: Schlesischer 
Berglandkalender 1928,  Waldenburg 1928, s. 74,

 tłum. i opr. Jacek Drejer
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– Chcemy za pomocą malarstwa, 
choćby malowania na drewnie czy 
kamieniach, muzyki na przykład 
poprzez gongi tybetańskie, in-

strumenty archaiczne  i natury, 
za sprawą sylwoterapii  pobudzić 
twórczo uczestników, rozwijać 
talenty, ale przede wszystkim 

sprawić, że poczują się szczęśliw-
si, dowartościowani, uśmiechną 
się na dłużej, a obcowanie ze 
sztuką i naturą poprawi jakość 

ich życia – mówią organizatorzy 
przedsięwzięcia. 

Z zajęć będą mogły skorzystać 
osoby cierpiące na depresję i te z 
obniżonym nastrojem, osoby nie-
pełnosprawne intelektualnie, pod-
opieczni wałbrzyskiego hospicjum 
oraz młodzież i dorośli mieszkańcy 
miasta. „Wibracje” to ma też być in-
tegracja osób zdrowych z osobami ze 
szczególnymi potrzebami. W kulturę 
może być zaangażowany każdy i tak 
samo każdy może kulturę tworzyć. 

Celem projektu jest nie tylko stwo-
rzenie oferty kulturalnej, ale po-
prawienie niektórym jakości życia i 
umożliwienie obcowania ze sztuką, 
która „podniesie wibracje” i będzie 
miała realny wpływ na poprawienie 
nastroju odbiorcom. Na „Wibracje” 
składa się cykl działań, które pomogą 
rozwinąć talenty, zdjąć programy, 
które nakłada na nas życie, zre-
laksować i pomóc w pozytywnym 
kreowaniu własnej rzeczywistości.

Zapytacie, co to oznacza w prak-
tyce? Czekają na was koncerty, 
warsztaty artystyczne, czy też wy-
jazdy. Wszystko w jednym celu. 
Żebyście uwierzyli w siebie. Efekty 
pracy każdego warsztatu będzie 

można zobaczyć podczas finału 
projektu. Zaprezentowane zostaną 
stworzone wcześniej: obrazy,  ma-
lowane kamienie, słoiki z lasami, a 
efekty muzyczne usłyszymy podczas 
finałowego koncertu relaksacyjnego. 
– Zajęcia przeznaczone są zarówno 
dla osób pełnosprawnych, jak i nie-
pełnosprawnych i tych z symptoma-
mi depresji i obniżonym nastrojem. 
Chcemy dotrzeć do odbiorców dzięki 
partnerstwu z Zespołem Szkół Zawo-
dowych Specjalnych w Wałbrzychu i 
Zespołem Szkół nr 4 w Wałbrzychu, 
a także dzięki Fundacji Uważność 
Bycia – mówią organizatorzy z Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury.  

Na koniec ważna rzecz, o której 
musimy wspomnieć, bo projektu by 
nie było, gdyby nie  dofinansowanie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. „Wibracje” rozpoczną się 
11 lipca koncertem relaksacyjnym. 
Wtedy też poznamy daty kolejnych 
wydarzeń. Otwarty zostanie również 
nabór. Liczba miejsc jest ograniczona, 
dlatego kto pierwszy, ten lepszy.  

Koordynatorką projektu jest Ka-
rolina Jefmańska. Kontakt do niej: 
karolina@wok.walbrzych.pl.

ToP

Jak wibrować, to na całego 
Wyjazdy, warsztaty, koncerty – prawda, że brzmi intrygująco? Wszystkie dzia-
łania skierowane do osób niepełnosprawnych i tych ze szczególnymi potrze-
bami. Z różnych powodów niezaangażowanych w życie kulturalne. Tak mają 
wyglądać „Wibracje” – najnowszy projekt Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. 

Zdaję sobie sprawę, że wy-
bór najbardziej popularnego 
filmu Davida Lyncha jest dość 
oczywisty, chociaż…. W chwi-
li premiery, „Dzikość serca” w 
1990 roku nie budziła takiego 
powszechnego entuzjazmu. 
Było to najbardziej widoczne 
podczas ogłoszenia werdyktu 
na MFF Cannes, kiedy przy-
znanie Złotej Palmy wywołało 
mieszankę entuzjastycznych 
braw z gwizdami dezapro-
baty. 

Ewidentnie kontrower-
syjny twórca swoim podej-
ściem do filmu wyprzedził 
epokę. Połączył baśniowość 
z kiczem, seksem i kinem 
drogi oraz akcji. Przypo-
mnę, o czym jest „Dzikość 
serca”. Bohaterami historii, 
którą napisał sam David 
Lynch, są Sailor Ripley (Ni-
colas Cage) i Luna Fortune 
(Laura Dern). Poznajemy ich, 
kiedy mężczyzna opuszcza 
więzienie po odsiedzeniu 

wyroku za zabójstwo. Ona 
czeka na niego wszystkie te 
lata, aby znowu być z nim, 
jak kiedyś. Na ich drodze do 
szczęścia staje jednak matka 
Luny – Marietta. Kobieta nie 
wyobraża sobie wspólnego 
życia córki i kryminalisty. 
Nie przeszkadza jej to jed-
nak, aby czynić perwersyjne 
umizgi. Para, uciekając przed 
matką, rusza na południe 
Stanów Zjednoczonych, a 
za nimi – na jej zlecenie – 

detektyw Johnnie Farragut 
(Harry Dean Stanton). 

Sailor to facet podkreśla-
jący swoją indywidualność. 
Mówi powoli z namysłem, 
nosi obciachową marynarkę 
i równie w złym guście buty 
typu kowbojki. Fabuła nie 
oddaje jednak magii stylu, 
który proponuje Lynch. To 
transowe ujęcia (nocna jazda 
autostradą) i baśniowe ele-
menty (pojawienie się wróżki). 
Twórca znakomicie czuje się w 

tym szaleństwie i skutecznie 
balansuje między twardą rze-
czywistością, a romantyzmem 
i metafizyką. 

Pamiętam, jakie wrażenie 
zrobił na mnie Sailor, kiedy 
oświadczył swojej kochanej, 
że piosenkę „Love me ten-
der” Elvisa Presleya zaśpiewa 
tylko swojej żonie. I ta ostania 
scena nadal porusza. Mimo 
upływu 30 lat od premiery, 
film wciąż robi wrażenie. Z 
łatwością można odnaleźć 

pomysły, które inspirowały 
kolejne pokolenia twórców 
filmowych m.in. Quentina 
Tarantino. Niestety mniejsze 
wrażenie robią obecnie ak-
torzy, a szczególnie Nicolas 
Cage. Jego późniejsze decyzje 
przy doborze ról i kuriozal-
na walka z upływem czasu 
skutecznie ściągnęły go z pie-
destału. Dziś odbiera się go 
zupełnie inaczej niż w latach 
90.  (nie najlepiej).

Piotr Bogdański
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 » Para głównych bohaterów w „Dzikości serca”, uciekając 
przed matką, rusza na południe Stanów Zjednoczonych

Zanim do kina 

Dzika „Dzikość serca”
Zapraszamy do naszego stałego cyklu. Powo-
li wiele rzeczy wraca do normalności. Również 
kina się „rozkręcają”, ale nim na dobre zapełnią 
się widzami i zaczną przyciągać repertuarem 
pełnym nietuzinkowych premier, zobaczcie ze-
staw filmów, które stały się dla mnie najważ-
niejsze. Dziś chciałbym polecić „Dzikość serca” 
Davida Lyncha.

 » „Wibracje” są po to, 
żebyście uwierzyli w siebie
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Będę szczera, o ile doceniam ten gatu-
nek i jego niesamowity rozwój w ostat-
nich latach, to naprawdę nie przepadam 
za „strzelankami”. Wynika to pewnie z 
tego, że zarówno w prawdziwym świe-
cie, jak i online dumnie reprezentuję ste-
reotyp przypisany płci pięknej, mówiący 
o tym, że kobiety nie potrafią celować. 
Na moje nieszczęście FPS’y należą do 
grupy najbardziej popularnych gier. 
Przez to unikanie ich stanowi nie lada 
wyzwanie, zwłaszcza gdy większość 
twoich znajomych to gracze.

Mam wrażenie, że co chwilę słyszę, 
jak studia ogłaszają premiery nowych 

propozycji należących do tej kategorii, 
albo organizowane są kolejne turnieje 
z nagrodami o wartości większej niż 
mój obecny dobytek. W tym świecie, 
gdzie rywalizacja jest na niesamowi-
cie wysokim poziomie, bycie osobą 
rozpoczynającą przygodę z grą tego 
typu jest bardzo trudne. Niektóre gry 
proponują pokoje treningowe, gdzie 
możesz ćwiczyć. Spędzam tam wiele 
czasu i kto wie, może dzięki temu za 
5 lat w końcu będę mogła powie-
dzieć, że nie jestem już beznadziejna 
w FPS’y.

Julia SKN Challenger

Do powołania do dziedzi-
czenia testamentowego do-
chodzi poprzez sporządzenie 
testamentu.

W chwili gdy to się stanie, 
nie powstają żadne prawa 
ani obowiązki dla testatora i 

innych osób – testament wy-
wołuje skutki prawne dopiero 
z chwilą śmierci spadkodawcy. 
Testator (osoba sporządzająca 
testament) ma możliwość od-
wołania testamentu w każdej 
chwili w całości lub w części. 

Prawa tego nie można ogra-
niczyć ze względu na osobisty 
charakter testamentu. Z osobi-
stym charakterem testamentu 
związany jest także ustawowy 
zakaz sporządzania lub od-
woływania testamentu przez 
przedstawiciela. 

Zgodnie z art. 959 kodek-
su cywilnego spadkodawca 
może powołać do całości lub 
części spadku jedną, bądź 
kilka osób. Spadkobiercę na-
leży określić w taki sposób, 
żeby możliwe było jej zin-
dywidualizowanie. Nie jest 
konieczne podawanie imienia 
i nazwiska. Wystarczy napisać 
na przykład „mój najmłod-
szy syn”. W polskim prawie 
nie można upoważnić osoby 

trzeciej do wskazania, kto 
ma zostać spadkobiercą. Nie 
jest też wymagane użycie 
konkretnych słów dla ustano-
wienia spadkobiercy. Można 
użyć jakichkolwiek określeń, z 
których wynika wola spadko-
dawcy powołania do dziedzi-
czenia np. „przekazuję”.

Należy jednak pamiętać, że 
spadkodawców powołuje się 
do całego spadku albo części 
ułamkowej spadku. „Przepi-
sanie” pewnej osobie określo-
nych składników majątkowych 
w zdecydowanej większo-
ści nie będzie uznawane za 
powołanie jej do dziedzicze-
nia testamentowego, ale za 
ustanowienie na rzecz takiej 
osoby tak zwanego zapisu (co 

oznacza, że z chwilą otwarcia 
spadku nie nabędzie ona au-
tomatycznie tych przedmiotów 
majątkowych).

Spadkodawca ma również 
możliwość przeznaczenia kilku 
osobom przedmiotów mająt-
kowych wyczerpujących cały 
spadek. W takim przypadku 
(zgodnie z art. 961 zd. 2 Ko-
deksu cywilnego), w razie wąt-
pliwości, te osoby poczytuje się 
za spadkobierców powołanych 
do całego spadku w częściach 
ułamkowych odpowiadających 
stosunkowi wartości przed-
miotów im przeznaczonych 
do wartości całego spadku. 
Osoby, które są powołane w 
taki sposób, nabywają w czę-
ściach ułamkowych cały spa-

dek, a więc 
również 
udziału 
w  p o -
szcze -
gólnych 
przezna-
c z o n y c h 
im pra-
w a c h 
m a -
ją tko -
wych. Zatem są one spadko-
biercami, a nie zapisobiercami.

Radca prawny Adam Daraż 
z Kancelarii Radcy Prawne-
go DARAŻ i DORADCY ul. 
Chrobrego 12/4, 58-300 
Wałbrzych, tel. 601472787, 
e-mail: kancelaria@daraz.pl.

Red

MISZMASZ

Okiem gracza

„Strzelanki” pierwszoosobowe
Podczas kwarantanny próbowałam kontaktować się ze znajomymi w różny spo-
sób. Zaczęliśmy od zwykłych spotkań przez kamerki, ale to szybko nam się znu-
dziło. Potrzebowaliśmy rozrywki, czegoś, co pozwoli nam spędzić wspólnie czas 
w przyjemny sposób. Tym sposobem zostałam zmuszona do wspólnego grania w 
gry typu First Person Shooter.

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Co to jest dziedziczenie testa-
mentowe? Nad tym tematem 
pochyla się dziś nasz prawnik, 
Adam Daraż. Dziedziczenie te-
stamentowe jest drugim obok 
dziedziczenia ustawowego 
sposobem rozrządzenia swoim 
majątkiem na wypadek śmierci. 
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KUPON
Fragment fasady jakiego budynku 

widoczny jest na załączonym 
zdjęciu?

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

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

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

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

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

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

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

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

U W A G A  K O N K U R S  
Jesteśmy w takim okresie roku, że lody można jeść codziennie. I to w 

dużych ilościach Zapraszamy was więc do zabawy konkursowej, w której do 
wygrania są vouchery do Manufaktury Lodów Naturalnych na Podzamczu 
w Wałbrzychu. Znajdziecie tu nie tylko pyszne lody i sorbety produkowane 
z naturalnych składników, ale także gofry, świeże soki, kawy, czekolady, 
herbaty, orzeźwiające lemoniady, czy rurki z bitą śmietaną.

Stali konkursowicze doskonale wiedzą, co trzeba robić. Nowych czytel-
ników informujemy, jak należy postępować, żeby na nasz koszt zjeść np. 
pyszną porcję lodów. Po pierwsze, poprawnie odpowiedzieć na pytanie 
konkursowe. Spójrzcie na fotografię obok. Fragment fasady jakiego budyn-
ku widoczny jest na załączonym zdjęciu? Nagrodami dla osób znających do-
brą odpowiedź jest 10 voucherów o wartości 20 złotych każdy. Odpowiedzi 
należy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w lokalu. Ale uwaga, każdy 
z 10 zwycięzców otrzyma tylko jeden zestaw. Kto pierwszy, ten lepszy. Na 
miłośników słodkości i posiadaczy kuponów z gazety w Manufakturze 
Lodów Naturalnych przy ul. Grodzkiej 75b w Wałbrzychu czekają od 
najbliższej środy do piątku (od 10:00 do 18:00). Szczegółowy regu-
lamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

Nagroda do odebrania 
w Manufakturze Lodów Naturalnych 
przy ul. Grodzkiej 75b w Wałbrzychu
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Bez ich różnych rozmiarów nie 
wyregulujecie nawet hamulców, a 
bywa, że i siodełka. Nie obejdzie się 
również bez podstawowych, dobrze 
każdemu znanych śrubokrętów – 
weźcie krzyżak i płaski – pewnie 
nieraz słyszeliście od taty. Potrafią 
poprawić komfort jazdy nawet po 
kilku ruchach. Kombinerki – kto 
ich nie ma? To szybko do sklepu. 
Wykorzystamy, gdy trzeba będzie 
np. przytrzymać linkę albo odkręcić 
uszkodzoną śrubę.

Klucze płaskie i oczkowe również 
czasem się przydają. Każdy z nas 
dysponuje innym rowerem. Szcze-
gólnie przydają się w starszych mo-
delach lub przy dokręcaniu pedałów. 
Choć oczywiście nie jest to regułą.

Idźmy dalej. Łyżka do opon, a naj-
lepiej dwie, zdecydowanie ułatwią 
ściągnięcie opony, gdy trzeba bę-
dzie wymienić dziurawą dętkę lub 
nalepić łatkę, a pompka rowerowa 
z wymienną końcówką dopasowa-
ną do wentyla (Dunlop, Schrader, 
Presta) to absolutny must have przy 
każdym rowerze, na każdej wy-
cieczce. Co kilka wyjazdów i przed 
pierwszą jazdą na pewno trzeba 
będzie sięgnąć również po płynny 
smar do łańcucha (z akcentem na 
„do łańcucha”, bo nie każdy się na-
daje). Osobiście używam lubrykatu 
na różne warunki pogodowe, ale 
jest prawdopodobne, że w sklepie 
rowerowym polecą inny specyfik. 
Ponadto benzyna ekstrakcyjna, 
trochę szmatek i szczoteczka.

Na podstawowy serwis zdecy-
dowanie wystarczy. To naprawdę 
niewiele, a wystarczy, by jeździło 
nam się bezpiecznie, wygodnie, 
swobodnie, a jazda przynosiła wiele 
radości.

Skompletowane? Przygotowane? 
Za tydzień podstawowy serwis.

Tomasz Czeleń

MISZMASZ

Rower jest OK

Bierz się za serwis roweru 
Tak! To już zaraz, wakacje! Idealny moment na rowerowe prze-
jażdżki. W poprzednim numerze zaprosiłem na rower, bo to 
świat! Tylko, aby ten świat zobaczyć z dwóch kółek i siodełka, 
wypadałoby przygotować go do jazdy. Dla własnego i innych 
użytkowników bezpieczeństwa. 
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Pod jakim adresem znajduje się kamienica, 

której fragment fasady widoczny jest na 
fotografii?
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Miło nam, że ponownie zapraszamy was do salonu urody. 
Dzięki nam wykonacie zabieg, poprawiający wygląd, a efekt 
może was naprawdę mile zaskoczyć. A wszystko w Salonie 
Urody Venus w Świdnicy. W tym miejscu każda klientka poczuje 
się piękna i wyjątkowa. Salon zajmuje się kosmetyką twarzy, 
makijażem permanentnym, stylizacją rzęs, makijażami okolicz-
nościowymi, stylizacją paznokci, a także innymi popularnymi 

zabiegami. Firma działa na rynku od 15 lat, dlatego co tu dużo 
pisać – doświadczenie mają spore. Wy też możecie wypięknieć, 
wygrywając voucher na specjalną usługę. Trzeba odpowiedzieć 
tylko na pytanie konkursowe. Widzicie zdjęcie obok? Pod jakim 
adresem znajduje się kamienica, której fragment fasady widocz-
ny jest na fotografii? Nagrodami dla osób znających odpowiedź 
jest 5 voucherów na hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy 

wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w salonie. Ale uwaga, 
każdy z 5 zwycięzców może skorzystać z usługi tylko raz. Kto 
pierwszy, ten lepszy. Na miłośników piękna i posiadaczy 
kuponów z naszej gazety w Salonie Urody Venus przy 
ul. Siostrzanej 5 w Świdnicy czekają od środy do piątku. 
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.wieszco.pl.

Nagroda do odebrania w Salonie 
Urody Venus przy ul. Siostrzanej 5 

w Świdnicy

 » Na początek skompletujmy podstawowy, 
domowy warsztat. To nic szczególnego

        UWAGA KONKURS UWAGA KONKURS  

Większość z was ze względu 
na porę  roku już  to  pewnie 
z robi ła  i  ma za sobą t rochę 
nakręconych kilometrów w se-
zonie. Są jednak tacy, których 

rower wymaga nieco kosmetyki. 
Przygotujmy więc nasze pojaz-
dy, by poczuć większą radość z 
jazdy! Niech będzie lekko, miło i 
przyjemnie!

Na początek skompletujmy pod-
stawowy, domowy warsztat. To nic 
szczególnego. Pewnie niezbędne 
narzędzia znajdą się w waszych 
przydomowych warsztatach, ko-

mórkach, czy garażach. O rower 
trzeba dbać!

To jak? Zaczynamy? Co wyciągnąć 
z narzędziowej skrzynki? Po pierw-
sze – zestaw kluczy imbusowych. 
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

STREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKI

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórekPoziomo:

7 - samochodowy życiorys
8 - w świecie zwierząt gadanie bez końca
9 - polski, budowlany owad
11 - pogmeraj na smutno 
12 - gumka czasami pod miotłą 
14 - podwójny lokal egipskiego boga
15 - nadający aromat, sławny astronom 
bez organu kontroli 

Pionowo:
1 - herbaciana tylko wojna po angielsku
2 - osobno w baśni i na łodzi, a razem 
po studiach
3 - nieładny śpiew małego stawonoga 
przed drzwiami 
4 - afrykańskie zagrożenie z pieca
5 - jezioro w PRL-u większe od pelikana
6 - biała, a w nazwie z kolorem
10 - spolszczony piosenkarz w lesie 
12 - alfabetyczne zwierzę 
13 - przestawiona belka pod napięciem

Poziomo:
4 - jednoliterowe wyspy – 
Samoa
5 - wysokokaloryczny skok 
do tyłu - koks
9 - firanka przesadnie poso-
lona – zasłona
10 - nie blondynka z kopalni – ruda
11 - rzeka z niezwykłym 
głosem – Niemen
13 - sprężysty prezydencki 
sznur ze stanów - trampolina
15 - biały na skalę naszych 
możliwości – miś
16 - szlachcianka za oknem 
– markiza
17 - beztkankowy Baltazar 
– gąbka
18 - alkoholowy kwiat - pi-
wonia

Pionowo:
1 - sygnał do smaku - sos
2 - Lady Danuta w kosmosie 
- Gagarin
3 - idiota wznoszony przez 
wiatr – tuman
6 - waluta monarchów – 
korona
7 - podwójne pieczywo do 
papierosa – bibułka
8 - kojarzona z małą siódem-
ką lub zimą – śnieżka
12 - opowieść w oknie – 
story
14 - warzywne do widzenia 
staruszkowie – papryki
15 - nieduzi w Afryce na 
Saharze – Mali
19 - owad, który zszedł na 
psy - pchła

gimnastyka dla szarych 

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
06.11.2018

Wiek: ok. 3 
lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
03.01.2020

Wiek: około 
13 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
15.07.2019

Wiek: około 
4 lata
Data przy-
j ę c i a  d o 
schroniska: 
29.03.2019

Wiek: około 4 
lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
03.02.2019

Wiek: około 7 
lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
23.06.2019

Wiek: około 11 
lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
29.01.2019

Wiek: około 10 
lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
06.06.2019.

Wiek: około 5 
lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
19.08.2019

NASI ULUBIEŃCY

NASI ULUBIEŃCYNASI ULUBIEŃCYNASI ULUBIEŃCY
Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Zaopiekujcie się tymi pupilami  
Zachęcamy was do wzięcia udziału w akcji, którą prowadzimy wspólnie ze Schro-
niskiem dla Zwierząt w Wałbrzychu. Szukamy nowych domów dla czworonożnych 
ulubieńców.  Jak co to tydzień prezentujemy koty i psy, szukając dla nich opieku-
nów. Pomożecie się nimi zaopiekować?!           Red
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ARES, nr ewidencyjny 307/18

LESIA, nr ewidencyjny 1/20

PUCIO, nr ewidencyjny 93/19

BAZYL, nr ewidencyjny 92/19

MANIEK, nr ewidencyjny 49/19

TEDY, nr ewidencyjny 189/19

DIEGO, nr ewidencyjny 41/19

MICHU, nr ewidencyjny 169/19

ŻIRU, nr ewidencyjny 118/19
Żiru to największa gaduła w całym schronisku, 
uwielbia rozmawiać z opiekunami, tulić się i 
być głaskanym. Rozkoszny z niego chłopak. 
Ma chore nerki, więc będzie musiał być na spe-
cjalistycznej karmie i pod opieką weterynarza.

Tedy to średni psiak z szorstką sierścią, jest 
wesoły, otwarty na ludzi. Uwielbia biegać za 
patykiem oraz bawić się z innymi psami, które 
lepiej pozna. Tedy szuka aktywnej, nowej ro-
dziny, która zaopiekuje się nim już na zawsze.

Pucio to kochany, spokojny kocurek po przej-
ściach, nie miał łatwego życia. Uwielbia się 
przytulać, jest seniorem, więc dużo leniuchuje i 
śpi. Ma chore nerki, więc będzie wymagał opieki 
weterynaryjnej oraz specjalistycznej karmy.

Ares to dość spory psiak, który jest przyjazny 
dla innych psiaków, chętnie spaceruje z ludź-
mi i innymi czworonogami. Potrzebuje odpo-
wiedzialnego opiekuna, który go zrozumie. 
Jest kochanym kompanem, a gdy tylko kogoś 
bardziej pozna, otwiera się i przywiązuje.

Bazyl jest dość nieufny do nowych i obcych 
ludzi, niestety nie znamy do końca jego prze-
szłości, choć łatwo na pewno nie miał. Dlatego 
potrzebuje domu, który otworzy na niego serce, 
bo gdy tylko kogoś pozna, okazuje się fajnym i 
milusińskim psiakiem.

Diego to duży i dostojny senior, jest bardzo 
spokojny, uwielbia przysmaki, zabawy i spa-
cery. Dogaduje się z innymi psiakami, a ludzi 
uwielbia ponad wszystko. Niestety z racji 
wieku ma problemy z kręgosłupem – pilnie 
potrzebuje ciepłego domku.

Lesia to fantastyczna kontaktowa koteczka, 
uwielbia się bawić i lubi być głaskana. Ko-
teczka bardzo chciałaby już mieć swój dom i 
swoją nową rodzinę, która nie ominie jej, gdy 
dowie się, że dostaje karmę hipoalergiczną. 
Lesia to urocza dziewczynka.

Maniek to średniej wielkości, dość silny 
psiak. Jest energiczny, wesoły i przyjacielski, 
uwielbia długie spacery, lubi podróżować. 
Szukamy aktywnego domu, który zrozumie 
jego potrzeby i da szansę na nowe życie.

Michu to duży senior, który całe życie 
stróżował, więc pilnuje swojego terenu. 
Przy bliższym poznaniu chętnie spaceruje 
i spędza czas z człowiekiem. Liczymy, że 
Michu zazna jeszcze smaku szczęśliwego 
życia u boku człowieka.
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22:35POLSAT

Indiana Jones  
i Królestwo Kryształowej Czaszki

Poszukiwacze podwodnych skarbów: 29-letni 
płetwonurek Jared (Paul Walker), jego dziew-
czyna Sam (Jessica Alba) oraz prawnik Bryce 
(Scott Caan) i jego nowa partnerka Amanda 
(Ashley Scott) marzą o odnalezieniu zatopion-
ego statku ze skarbem, który jest wart miliony 
dolarów. W końcu przyjaciele natrafi ają na wrak 
legendarnego okrętu o nazwie „Zefi r”. Ich radość 
ze znaleziska nie trwa jednak długo. Okazuje się 
bowiem, że obok szczątek statku znajduje się 
zatopiony samolot z kokainą.

TVP1 fi lm sensacyjny, USA, 2005

Błękitna głębia21:40

Piątek

TVP2

21:25

Sobota

Biznesmen Bruce Wayne podjął decyzję, 
że będzie żył w ukryciu. Wybrał taką drogę 
dla dobra mieszkańców Gotham City. On 
i komisarz Gordon uznali, że zrzucenie winy 
za śmierć prokuratora okręgowego Harveya 
Denta na podziwianego superbohatera 
będzie najlepszym rozwiązaniem. Choć 
Batman okrył się niesławą, kłamstwo 
przyniosło oczekiwane efekty. Działalność 
kryminalistów w Gotham została znacznie 
ograniczona dzięki ustawie Denta.

Naukowiec Will Caster (Johnny Depp) pracuje 
w specjalnym zespole badawczym. Jego 
celem jest stworzenie sztucznej inteligencji, 
obdarzonej nie tylko zdolnością myślenia, ale 
również empatią. Środowiska ekstremistów 
sądzą, że skutki tych eksperymentów mogą 
poważnie zagrozić ludzkości. Organizują więc 
zamach na życie Willa. Gdy w wyniku ich 
działań naukowiec ginie, jego żona Evelyn 
(Rebecca Hall) postanawia przenieść umysł 
zmarłego męża do pamięci maszyny. 

TVN fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2012dramat sf, Wielka Brytania, USA, Chiny, 2014

Mroczny Rycerz powstajeTranscendencja 20:00

Niedziela

Od dwudziestu pięciu lat na świat nie przyszedł 
żaden mutant. Obecnie populacja ludzi z ge-
nem X liczy zaledwie kilku osobników. Logan 
traci swoją moc regeneracji i długowieczności 
wskutek zatrucia adamantium. Zaczyna się 
starzeć. Zmęczony życiem pracuje jako kierowca 
limuzyny w El Paso w Teksasie. Nie stroni też od 
alkoholu. Wraz z Calibanem poświęca się opiece 
nad przyjacielem, profesorem Charlesem Xavier-
em. 90-letni naukowiec mieszka w opuszczonej 
hucie w północnym Meksyku. 

POLSAT fi lm sf, Kanada, Australia, USA, 2017

Logan20:05

Poniedziałek

Jack Ryan (Chris Pine) pracuje jako analityk 
fi nansowy na Wall Street. W rzeczywistości od 
dziesięciu lat jest agentem CIA, który działa 
pod przykrywką. Jego zwierzchnikiem jest 
Thomas Harper (Kevin Costner). Przypadkiem 
Ryan odkrywa, że jeden z najpotężniejszych 
rosyjskich oligarchów, Wiktor Czerewin (Ken-
neth Branagh), w porozumieniu z tamtejszym 
rządem przygotowuje się do brutalnego aktu 
terroryzmu. Ma on na celu ekonomiczny 
upadek USA. 

POLSAT fi lm sensacyjny, Rosja, USA, 2014

Jack Ryan: Teoria chaosu20:00

Wtorek

Marie - Francine zostaje porzucona przez 
męża, który zakochał się w znacznie młodszej 
kobiecie. Ponieważ nie stać jej na wynajem 
satysfakcjonującego lokum jest zmuszona 
wrócić do domu rodziców. Mieszczańscy 
rodzice, traktują swoją córkę jakby nadal była 
dzieckiem. Nie tylko strofują ją na temat tego 
o której wraca do domu - matka gotuje ul-
ubione śniadanie z czasów dzieciństwa i stara 
się rozweselić dorosłą kobietę szmacianymi 
lalkami. Marie-Francine poznaje Patricka.

TVP2 komedia, Belgia, Francja, 2017 

Nie ma tego złego... 20:05

Środa

Andrea kończy studia dziennikarskie i zaczyna 
poszukiwania pracy. Trafi a na rozmowę 
kwalifi kacyjną do magazynu „Runway” 
prowadzonego przez wpływową kobietę 
świata mody, Mirandę Priestly (Meryl Streep). 
Ma szczęście, bo redaktor naczelna właśnie 
potrzebuje dodatkowej asystentki. Dziewczyna 
naiwnie sądzi, że w pracy najważniejsze są 
kompetencje. Jest jednak w błędzie. By utrzy-
mać posadę, Andrea musi spełniać dziwaczne 
zachcianki szefowej.

POLSAT komediodramat, USA, 2006 

Diabeł ubiera się u Prady20:00

Czwartek
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04:15 Jaka to melodia? 
04:45 Przysięga 

- serial obyczajowy
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:25 Bądźmy razem w domu 

- magazyn
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach 

07:40 Japonia - Inspirujące 
krajobrazy. Wzgórza Ome 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy 
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm!

- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Włoska rodzina
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:14 Alarm! - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Błękitna głębia

- thriller, prod. US
23:40 24 godziny po śmierci 

- fi lm akcji
01:20 American Crime Story - 

Sprawa O. J. Simpsona  
02:25 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial

04:45 Cafe piosenka 
05:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:05 Anna Dymna 

- spotkajmy się 
06:30 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk 
- program edukacyjny 

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:30 Spiszmy się jak na 

rolników przystało
11:40 Wesoła Nauka 
12:30 Koło fortuny - teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 
14:15 Janosik - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:05 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa 
Dwójki - koncert 

21:50 Julie i Julia 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2009,
reż. Nora Ephron, 
wyk. Meryl Streep, Amy 
Adams, Stanley Tucci, 
Chris Messina, Brian
Avers, Dave Annable 

24:00 Zawsze tylko ty 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2009

01:55 Transcendencja 
- fi lm science fi ction

03:55 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny 

04:40 Zakończenie dnia

 04:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Doradca smaku 
09:05 Szpital 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
- program kryminalny 

12:15 Ukryta prawda 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy  
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:46 Raport alergiczny 
19:55 Uwaga! 

20:05 Strzelec 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Antoine 
Fuqua, wyk. Mark Wahl-
berg, Michael Pena, Danny 
Glover, Kate Mara, Elias 
Koteas 

22:45 Niezłomny 
- fi lm wojenny, 
prod. USA, 2014, 
reż. Angelina Jolie, 
wyk. Jack O’Connell, 
Domhnall Gleeson, Garrett 
Hedlund, Miyavi, Finn 
Wittrock 

01:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:35 Down the road. 
Zespół w domu 
- program rozrywkowy
prod. Polska 

03:35 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze- serial 

kryminalny prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

16:45 Gliniarze
- serial kryminalny

17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda

20:05 U Pana Boga 
w ogródku 
- komedia

 W Królowym Moście żyje 
się w odwiecznej harmonii 
z naturą i boskimi przy-
kazaniami. Nadchodzi 
jednak dzień, który może 
zakończyć tę sielankę. 
Otóż do Królowego Mostu 
przybywa niejaki Jerzy 
Bocian, dawniej Józef 
Czapla, lepiej znany pod 
pseudonimem Żuraw. 

22:45 Max Payne
- fi lm akcji

01:00 Diabelskie 
nasienie
- horror

01:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe 
- Dobroczynność zaczyna 
się w domu - serial

08:30 Teatr na ten czas 
- Anna Kuligowska 
- Korzeniewska - felieton 

08:35 Koło pióra - magazyn 
09:15 Lista Adriana 

Messengera - dramat, 
prod. USA, 1963

11:00 Doktor Ewa - serial TVP, 
reż. Henryk Kluba 

12:35 Wniebowzięci - fi lm 
13:30 Sztuka Chin - fi lm 

dokumentalny
14:35 Dzika Muzyka - Tańce, 

hulanki, swawole 
15:10 Duże zwierzę - fi lm 

obyczajowy, reż. Jerzy 
Stuhr, wyk. Jerzy Stuhr, 
Anna Dymna, Dominika 
Bednarczyk, Błażej Wójcik, 
Andrzej Franczyk, Feliks 
Szajnert, Zbigniew Kaleta, 
Andrzej Kozak

16:30 Szarada - komedia 
sensacyjna, prod. USA

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia 

- Karino - serial TVP
19:40 Pasmo publicystyczne
20:00 Kulturalne 007 

- Goldfi nger 
- fi lm sensacyjny

21:55 Gimme Danger - fi lm 
23:45 Gomorra - serial
00:40 Informacje kulturalne 
00:50 Kino nocne

- Matnia - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
1966, reż. Roman 
Polański

02:35 Legendy Rocka - Joni 
Mitchell - dokumentalny

03:00 Legendy Rocka 
03:20 Kino nocne - Złodziej

- dramat

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges 

- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:20 Rodzinny interes
Serial opowiadający 
o dwójce przyjaciół 
z dzieciństwa Wojtku 
i Ryszardzie (Marek Krup-
ski i Ireneusz Dydliński), 
którzy wychowali się w 
domu dziecka, a po latach 
postanowili otworzyć 
warsztat samochodowy. 
Pracuje tu niezawodny 
duet mechaników: młody 
Dawid (Patryk Janas), 
który uczy się fachu przy 
doświadczonym Bronku.

10:10 Zaklinaczka duchów
12:05 Kobra - oddział

specjalny
14:05 Lombard. Życie

pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Zlecenie
21:45 xXx
00:15 Resident Evil: 

Retrybucja
02:10 Zobacz to! Blok

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:40 Dyżur - serial 
dokumentalny

03:05 Niesamowite!
03:30 Na jedwabnym 

szlaku
04:20 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial 

dokumentalny

05:05 Szkoła
06:10 Mango

telezakupy
07:30 Mała piękność

- dokument 
08:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny

 - program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:55 Szkoła
16:55 Wiza na miłość 
18:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia - program 
20:00 Słodki listopad - fi lm 

melodramat, USA, 2001, 
reż. Pat O’Connor, wyk. 
Keanu Reeves, Charlize 
Theron, Jason Isaacs

22:30 Życie od kuchni 
- fi lm komedia, USA, 
Australia, 2007, reż. Scott 
Hicks, wyk. Catherine 
Zeta-Jones, Aaron Eckhart, 
Abigail Breslin, Patricia 
Clarkson, Jenny Wade, 
Bob Balaban 
Życie szefowej kuchni 
w popularnej restauracji 
zmienia się radykalnie, 
gdy zostaje prawnym 
opiekunem swojej 
siostrzenicy.

00:40 Kości 
- serial, USA 

01:40 Druga strona
medalu 
- talk show 

02:35 Noc magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz nowy dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 13:00 Emil 
pogromca mandatów 

14:00 Pamiętniki z wakacji 
15:00 Septagon 16:00 
Słoneczny patrol 17:00 
Pamiętniki z wakacji 18:00 
Policjantki i Policjanci 
Policjanci z dwóch komend 
codziennie interweniują, po-
cząwszy od pijackich melin, 
a skończywszy na domowych 
kłótniach. 

20:00 Gwiazdy Kabaretu 21:00 
Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 23:00 Czas 
Apokalipsy. Akcja rozgrywa 
się podczas wojny w Wietna-
mie. Kapitan sił specjalnych, 
Willard ma wytropić i zabić 
tajemniczego pułkownika 
Kurtza, który wypowiedział 
posłuszeństwo armii Stanów 
Zjednoczonych. 

11:20 Głos Polski 11:30 Ivato 
11:45 Spotkania z ekologią 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Moj 
dziadek 1 wrzesnia 1939  
13:05 W Solankowej Dolinie 

13:30 Msza Święta 14:30 
Wakacje z Chopinem 14:45 
100 cudownych miejsc na 
świecie 14:55 Słowo Życia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
Miłosierdzia 15:20 Mocni 
w wierze 15:50 Ma się rozu-
mieć 16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie 
ręki 16:50 100 cudownych 
miejsc na świecie 

17:00 Galilejczyk 17:30 Okiem 
kamery 18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 18:15 
Westerplatte Młodych 19:00 
Warto zauważyć 19:30 Opo-
wieści Theo 19:45 Modlitwa 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Myśląc 
Ojczyzna 21:00 Apel
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05:25 Sprawa dla reportera
06:20 Rok w ogrodzie 
06:45 Rok w ogrodzie Extr
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Japonia - Inspirujące kra-
jobrazy. Dolina Kurokawa 
- fi lm dokumentalny

08:00 Pełnosprawni 
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 
09:55 Mściciel z Laramie - 

western, prod. USA, 1955, 
reż. Anthony Mann, wyk. 
James Stewart, Arthur 
Kennedy, Donald Crisp, 
Cathy O’Donnell 

11:45 Fascynujący Świat
- Najdziwniejsza pogoda 
we wszechświecie

12:50 Przyrodnik na tropie 
13:30 Okrasa łamie przepisy 
13:55 Z pamięci 

14:05 Pensjonat nad 
rozlewiskiem - serial TVP 

15:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP 

16:05 Postaw na milion 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Blondynka - serial TVP 
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości 
20:14 Alarm! - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Hit na sobotę - Saga 

Wikingów - fi lm akcji
23:30 G. I. Jane

- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1997, 
reż. Ridley Scott

01:40 Błękitna głębia 
- thriller, prod. USA

03:40 Jaka to melodia?
04:30 Z pamięci

05:40 Cafe piosenka 
- talk-show 

06:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:55 Spiszmy się jak na 
rolników przystało

07:05 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

08:00 Pytanie na śniadanie
11:35 Ostoja - magazyn 

przyrodniczy 
12:10 Program rozrywkowy
13:30 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole 

2020 - widowisko 
16:20 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
16:55 Kabaretowe Lato Dwó-

jki - program rozrywkowy
17:45 Dla niesłyszących

- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama 
18:30 Pogoda 

18:40 Na dobre i na złe
- serial TVP 

19:35 Lajk! 
20:05 Program rozrywkowy
21:25 Transcendencja 

- fi lm science fi ction, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2014, reż. Wally 
Pfi ster

23:35 Wyspa strachu - thriller, 
prod. USA, 2009

01:20 Pracownik miesiąca 
- komedia, prod. USA, 
2006, reż. Greg Coolidge, 
wyk. Dane Cook

03:15 Julie i Julia 
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2009,
reż. Nora Ephron, 
wyk. Meryl Streep, Amy 
Adams, Stanley Tucci

05:15 Zakończenie dnia

04:50 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Dzień Dobry 

Wakacje 
11:30 MasterChef 

Junior  
13:00 Ameryka Express 
14:35 Odkryj niezwykłą 

Japonię 
16:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Domowe
rewolucje 

18:00 Weekendowa 
metamorfoza

19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! 
20:00 Bardzo Dziki 

Zachód 
- fi lm western, USA, 1999, 
reż. Barry Sonnenfeld, 
wyk. Will Smith

22:10 Pitch Perfect 
- fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Jason 
Moore, wyk. Jason Moore, 
Anna Kendrick, Skylar 
Astin, Ben Platt

 Beca, studentka
pierwszego roku na 
Barden University, dołącza 
do damskiego chóru 
szkolnego, The Bellas, 
który startuje w zawodach 
a capella. 

00:30 Ptaszek na uwięzi 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1990, reż. John 
Badham, wyk. Mel 
Gibson, Goldie Hawn, 
David Carradine, Bill Duke, 
Stephen Tobolowsky, Joan 
Severance 

02:50 Uwaga!

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Scooby Doo: 
Na wyspie Zombie

10:05 Ewa gotuje
10:35 Nasz Nowy Dom
11:40 Inna kobieta
 Bohaterka odkrywa, że jej 

partner ma żonę. Kobiety 
zaprzyjaźniają się i łączą 
siły, by dokonać zemsty na 
niewiernym mężczyźnie. 
Carly Whitten, nowojorska 
prawniczka ma ścisłe zasa-
dy, dotyczące związków. 

13:50 Daredevil
  Jako dziecko Matt 

Murdock stracił wzrok 
w wyniku zetknięcia z 
radioaktywną substancją, 
która sprawiła jednak, 
że jego pozostałe zmysły 
zyskały nadludzką 
wrażliwość.

15:55 XXI Mazurska Noc 
Kabretowa

17:50 Chłopaki do wzięcia
- program obyczajowy

18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ratatuj
 Szczur o imieniu 

Remy pragnie zostać 
największym francuskim 
szefem kuchni - wbrew 
życzeniom rodziny, która 
widzi go raczej w roli 
śmietnikowego gryzonia. 

22:35 Indiana Jones 
i królestwo kryszta-
lowej czaszki

01:05 Wróg u bram
03:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Przygody pana 
Michała - serial history-
czno-przygodowy TVP

08:35 Informacje kulturalne 
08:45 Zakochaj się w Polsce 
09:15 Hollywood in Vienna 

- A tribute to Alexandre 
Desplat

11:00 Dokument tygodnia 
- Niknące światło 
- fi lm dokumentalny

12:40 Jańcio Wodnik
- fi lm obyczajowy, 
reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Franciszek Pieczka, 
Grażyna Błęcka Kolska

14:25 Koło pióra - magazyn 
14:40 Kratka - fi lm TVP
15:40 Lekkość bytu - Janusz 

Prusinowski - talk-show 
16:00 Retro kino - Bullitt 
18:00 Co dalej?  
18:30 Sami Yaff a na tropie 

dźwięków - cykl 
dokumentalny

19:30 Z przytupem 

20:00 Bilet na weekend 
- Wstęp do fi lmu 
- Mój tydzień z Marilyn
i Pół żartem, pół serio 

20:05 Bilet na weekend 
- Mój tydzień z Marilyn
- fi lm obyczajowy

21:50 Beth Ditto live at 
L’Aeronef Lille 
- koncert

23:10 Mocne Kino 
- Millenium: Mężczyźni, 
którzy nienawidzą kobiet 
- dramat

01:40 Kino nocne - Polowanie 
na króliki - dramat

03:10 Za młodzi na śmierć 
- John Belushi - fi lm 

04:05 Miasto umarłych
- fi lm fabularny

05:20 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Na wariackich 
papierach

07:00 Taki jest świat 
07:55 Rycerze z Szanghaju

Dwaj przyjaciele 
próbują zapobiec spiskowi 
uśmiercenia rodziny 
królewskiej, przy okazji 
dokonując prywatnej 
zemsty na mordercach 
ojca Chona.

10:10 Lombard. 
Życie pod zastaw 

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Liberator
- fi lm sensacyjny
Terroryści opanowują 
statek z bronią jądrową. 
Ich plany niweczy kucharz 
okrętowy, były komandos 
Ryback.

22:00 Zabójcza przesyłka
- fi lm sensacyjny
Londyńska kurierka 
odkrywa, że w jednej 
z paczek jest bomba.

00:00 Akt odwagi
- fi lm wojenny
Elitarna jednostka 
żołnierzy zostaje wysłana 
na tajną misję w celu 
odzyskania porwanej 
agentki CIA.

02:00 Na wariackich 
papierach

02:50 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

03:30 Menu na miarę
03:50 Z archiwum 

policji 
- serial dokumentalny

04:20 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji

- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial

dokumentalny

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:00 Ukryta prawda
11:00 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
11:55 ParaNorman - fi lm 

przygodowy, USA, 2012, 
reż. Chris Butler, Sam Fell, 
wyk. Kodi Smit-McPhee, 
Tucker Albrizzi, Anna 
Kendrick, Casey Affl  eck 

13:45 Dziewczyny 
z drużyny IV - fi lm 
komedia, USA, 2007, reż. 
Steve Rash, wyk. Ashley 
Benson, Cassie Scerbo, 
Noel Areizaga, Jennifer 
Tisdale, Kierstin Koppel 

15:40 Stowarzyszenie wędru-
jących dżinsów
- fi lm komedia, USA, 2005, 
reż. Ken Kwapis, wyk. 
Amber Tamblyn, Alexis 
Bledel, America Ferrera, 
Blake Lively, Jenna Boyd

18:05 Rewolwer i melonik 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1998, reż. Jeremiah S. 
Chechik, wyk. Jeremiah 
Chechik, Ralph Fiennes

20:00 Gruby i chudszy II: 
Rodzina Klumpów 
- fi lm komedia, USA, 2000, 
reż. Peter Segal

22:20 Sekrety i grzeszki
- fi lm komedia, USA, 
2011, reż. Ron Howard, 
wyk. Vince Vaughn, Kevin 
James, Jennifer Connelly

00:40 Zombikalipsa
- fi lm horror, USA, 
2014, reż. Turner Clay, 
wyk. Justin Ray, Jerod 
Meagher, Stefanie Estes, 
Ron Hanks, Michael Taber 

02:15 Druga strona 
medalu

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Przygody Kota w butach 
06:35 Pan Peabody i Sher-
man Show 07:05 101 dal-
matyńczyków 09:20 Galileo 
11:20 Policjantki i Policjanci 
13:25 Zaginione cesarstwo. 
Król małp, cz. 2 Sinolog Nick 
Orton wolałby poświęcać 
się swej naukowej pasji, 
ale z konieczności zajął się 
konsultingiem biznesowym, 
w którym jego ogromna 
wiedza o Chinach jest niepo-
równanie lepiej opłacana niż 
praca naukowca. 

15:00 STOP Drogówka - 
magazyn 16:00 Policjantki 
i Policjanci 19:00 Galileo 
20:00 Sprawiedliwi - Wy-
dział Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska 

23:00 Bez litości 3 00:55 Naj-
dziwniejsze zwierzęta świata 
01:55 Zagadkowe zgony 
02:25 Disco Polo Life 03:25 
TOP 10 Lista Przebojów

10:20 Święty na każdy dzień 
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35 
Polski Punkt Widzenia 11:00 
Kropelka radości 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje 
dnia 12:20 Warto zauważyć 
12:50 Porady Medyczne 
Bonifratrów 13:20 Ocalić 
od zapomnienia 

13:30 Msza Święta 14:30 
Przedstawienie musi trwać 
15:30 Wierzę w Boga 16:00 
Informacje dnia 16:10 Histo-
ria PL 17:00 Z Parlamentu 
Europejskiego 17:30 Okiem 
kamery 18:00 Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Katecheza ks. bp. 
Antoniego Długosza 19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel 
Jasnogórski 21:20 Informa-
cje dnia 21:40 Polski Punkt 
Widzenia 22:00 Mojżesz

SERIAL KRYMINALNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM SF
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niedziela 28 czerwca

05:15 Klan - telenowela TVP 
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show 
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:00 Ziarno
09:30 Sekundy, które 

zmieniły życie
09:55 Syzyfowe prace - serial
10:55 Transmisja Mszy 

Świętej z Jasnej Góry 
11:55 Między ziemią

a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem
12:50 Wadowickie spotkania 

ze Świętym Janem 
Pawłem II 

13:15 BBC w Jedynce 
14:15 Z pamięci 
14:25 Weterynarze z sercem

15:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP 

16:05 Postaw na milion
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Blondynka - serial TVP 
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:10 Anna Karenina 

- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2017,
reż. Karen Szachnazarow

20:55 Wieczór wyborczy
21:35 Anna Karenina

- serial kostiumowy, 
prod. Rosja

22:35 Zakochana Jedynka 
- Miłość w Indiach
- fi lm prod. Francja, 2016

00:20 Saga Wikingów
- fi lm akcji

02:05 G. I. Jane - fabularny

05:30 To je Borowicz. Podróże 
ze smakiem

05:55 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę
- Kaleka Ewangelia 
czyli mechanizmy serca 

06:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:55 Spiszmy się jak 
na rolników przystało

07:05 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:15 Gwiazdy w południe

- Kowboje - western
13:25 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces. Opole 

2020 
- widowisko muzyczne 

16:20 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

16:55 Zmiennicy - serial TVP 
18:00 Panorama 

18:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

19:30 Na sygnale
- serial fabularyzowany 
prod. TVP 

20:05 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna 
Trasa Dwójki

22:40 Kino bez granic 
- Pokuta - dramat 
obyczajowy, prod. Francja, 
Wielka Brytania, 2007

00:50 Między piekłem 
a niebem 
- dramat, prod. USA, 
1998, reż. Vincent 
Ward

02:50 Kawalerskie życie 
na obczyźnie 
- fi lm obyczajowy, 
reż. Andrzej Barański

04:35 Zakończenie dnia

04:50 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Dzień Dobry Wakacje 
11:30 Weekendowa 

metamorfoza 
12:30 Co za tydzień 
13:00 Uwolnić orkę III: 

Na ratunek - fi lm przy-
godowy, USA, 1997, reż. 
Sam Pillsbury, wyk. Jason 
James Richter, August 
Schellenberg, Annie 
Corley, Vincent Berry

14:50 Johnny English: 
Reaktywacja - fi lm 
komedia, USA, Wielka 
Brytania, Francja, 2011, 
reż. Oliver Parker,
wyk. Rowan Atkinson

16:55 Happy Feet: Tupot 
małych stóp II 
- fi lm komedia, 
USA, 2011

19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:45 Uwaga! 

20:00 Mroczny Rycerz 
powstaje 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2012, 
reż. Christopher Nolan, 
wyk. Christian Bale, Tom 
Hardy, Marion Cotillard, 
Anne Hathaway, Joseph 
Gordon-Levitt, Michael 
Caine, Gary Oldman, Mor-
gan Freeman, Matthew 
Modine 

23:20 Pitch Black
- fi lm S-F, USA, Australia, 
2000, reż. David Twohy, 
wyk. Vin Diesel, Radha 
Mitchell, Cole Hauser, 
Keith David, Lewis 
Fitz-Gerald 

01:35 Ameryka Express 
03:10 Noc magii

- program rozrywkowy

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:00 Doktor Dolittle 
i pies prezydenta

 Maya Dolittle jest córką 
słynnego weterynarza i 
podobnie jak ojciec, ma 
niezwykły dar: potrafi  roz-
mawiać ze zwierzętami. 
Aby zrealizować ambicje 
i pójść w ślady ojca, musi 
dostać się do szkoły 
weterynarii. 

08:50 Tarzan król dżungli
 W trakcie ekspedycji do 

dżungli John Greystoke i 
jego żona giną w wypadku 
helikoptera. Przeżywa 
jedynie ich mały synek. 
Przerażone dziecko bierze 
pod opiekę sympatyczna 
gorylica Kala. 

10:45 Ratatuj
12:55 Indiana Jones

i królestwo kryszta-
lowej czaszki

15:30 U Pana Boga
w ogródku
- komedia

17:50 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 10 w skali humoru 

- czyli dekada 
Kabaretu Nowaki

22:40 48 godzin
 Jack Cates jest jedynym 

policjantem, który ocalał 
ze strzelaniny z poszuki-
wanym mordercą. Cates 
ma 48 godzin, żeby złapać 
przestępcę. 

00:45 Logan 
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrwkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:40 Liturgia z cerkwi
św. Ducha 

09:00 Liturgia greckoka-
tolicka z parafi i pw. 
Podwyższenia Krzyża 
Pańskiego - transmisja 

10:00 Daleko od szosy - serial
11:25 Zakochaj się w Polsce  
11:50 Trzeci punkt widzenia 
12:15 Animama - Pieśń poran-

na - fi lm animowany
12:20 Animama - Dom Jeża 

- fi lm animowany
12:30 Animama - Wycieczka 

chóru - fi lm animowany
12:35 Animama - Czerwone

i czarne - animowany 
12:45 Animama - Mały western 

- fi lm animowany 
12:50 Animama - Blask 

- fi lm animowany
13:15 Bilet na weekend 
15:00 Opera Nova

w Bydgoszczy - Manru 
17:15 Niedziela z... 

Henrykiem Talarem 

17:55 Niedziela z... 
Henrykiem Talarem 
- Kawalerki
- serial TVP

18:40 Niedziela z... 
Henrykiem Talarem 
- Obcy w domu 
- fi lm obyczajowy

20:05 Bilet na weekend 
- Pół żartem, pół serio 
- komedia

22:10 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny 

22:40 Dokument.pl 
00:10 Opole 2016 Scena 

Alternatywna
00:50 Kino nocne 

- Zapomniani - dramat
02:10 Mocne Kino - Millenium: 

Mężczyźni, którzy nienaw-
idzą kobiet - dramat,
prod. Niemcy, Norwegia

05:30 Tajemnice medyczne
07:15 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:10 Gamoń
11:20 Dziewczyny 

z wyższych sfer
Molly, córka legendy 
rocka, zostaje okradziona 
z majątku przez adwokata. 
Nie mając pieniędzy, 
podejmuje pracę jako 
niania 8-letniej Ray.

13:25 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Roszpunka

14:40 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Gęsiareczka

15:50 Wyścig szczurów
18:00 Dirty Dancing

Szesnastoletnia Frances 
poznaje na wakacjach w 
ekskluzywnym ośrodku 
wypoczynkowym przysto-
jnego instruktora tańca. 

20:00 Niedziela 
z gwiazdami: Con Air: 
Lot skazańców
Samolot przewożący 
najniebezpieczniejszych 
skazańców zostaje przez 
nich opanowany. Zwoln-
iony warunkowo Cameron, 
będąc na pokładzie, 
stara się powstrzymać 
kryminalistów.

22:10 Air Force One
00:50 Czas zemsty
02:50 Na wariackich 

papierach
03:35 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

04:20 Menu na miarę
04:35 Z archiwum 

policji

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:05 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:10 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
15:15 Dziewczyny z drużyny 

V: Walcz do końca
- fi lm komedia, USA, 
2009, reż. Bille Woodruff , 
wyk. Christina Milian, 
Vanessa Born, Cody Longo, 
Gabrielle Dennis, Rachele 
Smith 

17:30 Stowarzyszenie wędru-
jących dżinsów II - fi lm 
komedia, USA, 2008, reż. 
Sanaa Hamri, wyk. Alexis 
Bledel, America Ferrera, 
Blake Lively, Amber Tam-
blyn, Rachel Nichols

20:00 Matrix Rewolucje 
- fi lm S-F, USA, 2003, 
reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. 
Keanu Reeves, Carrie-Anne 
Moss, Laurence Fishburne, 
Hugo Weaving, Jada 
Pinkett Smith 

22:45 Dziewczyna 
w czerwonej pelerynie 
- fi lm przygodowy, 
USA, Kanada, 2011, 
reż. Catherine Hardwicke, 
wyk. Amanda Seyfried, 
Gary Oldman, Billy 
Burke, Shiloh Fernandez, 
Max Irons, Virginia 
Madsen, Lukas Haas, 
Julie Christie 

00:50 Duchy Alaski  
01:50 Druga strona medalu 
02:40 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Pan Peabody i Sherman 
Show 07:05 101 dalma-
tyńczyków 08:55 W 80 dni 
dookoła świata Londyn, 
koniec XIX wieku. 

11:20 Galileo 13:20 Gwiazdy 
Kabaretu 15:25 Ślub last 
minute Po zaręczynach Hallie 
i Lucas zaczynają planować 
ślub swoich marzeń na tro-
pikalnej plaży. 17:20 Smak 
miłości Zoe Walker, młoda, 
utalentowana naukowiec, 
pracuje w laboratorium 
smaków sieci kawiarni Star 
Kreme. 

19:00 Galileo 20:00 Krwawy 
sport Frank Dux postanawia 
wziąć udział w nielegalnym 
turnieju - dopuszczającym 
wszelkie style i formy walk, 
nawet śmiertelne. 21:55 
Bitwa o Sewastopol 00:25 
Kobiety i mafi a 02:25 Disco 
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista 
Przebojów 05:30 Telezakupy 

09:30 Msza Święta 10:40 Cuda 
Jezusa 11:30 Przyjaciele 
i bohaterowie 12:00 Anioł 
Pański z Ojcem Świętym 
Franciszkiem 12:20 Wieś - to 
też Polska 13:30 Papież 
Polak do Rodaków 14:15 
Święty na każdy dzień 14:20 
100 cudownych miejsc 
na świecie. Święta Dolina 
Inków, Peru 

14:30 Kateri 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Koncert życzeń 
17:00 Choszczówka 17:30 
Okiem kamery 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Opowieści biblijne hi-
storie animowane z Nowego 
Testamentu 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
na świecie. Peru: Miasto Cuz-
co 21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia 21:40 
Retrospekcja 
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05:15 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja 

06:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

06:50 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 
- magazyn rolniczy 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

07:40 Japonia - inspirujące 
krajobrazy. Wyspa 
Miyakojima - fi lm

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna 

- serial obyczajowy
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:50 BBC w Jedynce

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm!

- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Rolnik szuka żony
22:40 Świat bez fi kcji
23:45 Wspaniały Joe 

- fi lm fabularny
01:35 Miłość w Indiach
03:20 Miłość i turbulencje

04:55 Cafe piosenka
05:20 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:15 Coś dla Ciebie 

- magazyn 
06:40 Spiszmy się jak na 

rolników przystało
06:50 Bądźmy razem w domu
07:30 Pytanie na śniadanie
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
12:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny

- teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Coś dla Ciebie 

- magazyn 
14:35 Operacja Zdrowie 

- Borelioza - magazyn 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej 

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy

18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Va Banque 

- teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:30 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
20:05 Grunt to rodzinka

- komedia
21:55 McMafi a - serial
23:05 Ostatnia rodzina 

- dramat, reż. Jan 
P. Matuszyński, wyk. 
Andrzej Seweryn, Dawid 
Ogrodnik, Aleksandra 
Konieczna, Andrzej Chyra

01:15 Warto kochać - serial 
02:10 Pokuta - dramat obycza-

jowy, prod. Francja

04:15 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

05:10 Nowa Maja w ogrodzie 
05:40 Akademia ogrodnika 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Szpital - program 

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Efekt Domina 
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:46 Raport alergiczny 
19:55 Uwaga! 

20:15 Doradca smaku 
- program kulinarny

20:20 Milionerzy  
21:00 Romeo musi 

umrzeć 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2000, reż. Andrzej 
Bartkowiak, wyk. Jet Li, 
Aaliyah, Delroy Lindo, 
Isaiah Washington, 
Russell Wong, D.B. 
Woodside 

23:20 Gliniarz z metropolii 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Thomas Carter, 
wyk. Eddie Murphy, Kim 
Miyori, Art Evans, James 
Carpenter, Michael 
Rapaport 

01:50 Co za tydzień
02:20 Zabójcza broń - serial
03:20 Uwaga!

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja

- magazyn
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

16:45 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska

17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

20:05 MEGA HIT - Logan
 Mutanci niemal wyginęli, 

a ci, którzy przeżyli 
zmuszeni zostali do 
ukrywania swoich mocy. 
Zmęczony życiem
Logan opiekuje się 
schorowanym Profesorem 
X w kryjówce przy granicy 
meksykańskiej. 

23:00 Eagle Eye
 Jerry Shaw, 23-letni 

były student Stanford 
University, pracuje jako 
asystent w punkcie ksero. 

01:25 Jack Ryan: Teoria 
chaosu

03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Psie fi gle 

08:25 Co dalej? - Czy Internet 
zastąpił rzeczywistość? 
Co z Internetu zostanie po 
pandemii na stałe? 

09:00 Szarada - komedia 
sensacyjna, prod. USA, 
1963, reż. Stanley Donen, 
wyk. Cary Grant 

11:00 Doktor Ewa - serial TVP 
12:40 Sobie król - fi lm TVP,

reż. Janusz Łęski
13:30 Gdziekolwiek będę...

 - fi lm dokumentalny 
14:30 Janek Simon - fi lm 

dokumentalny
15:05 Sonata księżycowa 

- fi lm fabularny, prod. 
Wielka Brytania, 1937, reż. 
Lothar Mendes, wyk. Igna-
cy Jan Paderewski, Charles 
Farell, Marie Tempest 

16:35 Mały książę - fi lm 
animowany, prod. Francja

18:30 Informacje kulturalne 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Karino - serial TVP 

19:50 Program 
publicystyczny

20:00 Rok 2020 
20:30 Barwy dzieciństwa 

- Broken - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
2012

22:00 Powidoki - program 
publicystyczny 

22:20 Mały wielki człowiek 
- Mali bohaterowie - fi lm 

23:45 Kino nocne - Gdy budzą 
się demony - dramat, 
prod. Hiszpania, USA, 
2011, reż. Roland Joff e

01:40 Informacje kulturalne 
01:45 Nic śmiesznego - kome-

dia, reż. Marek Koterski
03:20 Fortepian - fi lm fabu-

larny, prod. Australia

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges 

- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:20 Rodzinny interes
10:10 Zaklinaczka 

duchów
12:05 Kobra - oddział 

specjalny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. W 
każdym z nich nie brakuje 
“zabójczej prędkości”, 
efektów specjalnych, 
napięcia, niebezpiecznych 
pościgów i komizmu, 
przedstawianego przez 
bohaterów. Chcą, aby 
zawsze na pierwszym mie-
jscu stała sprawiedliwość.

14:05 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Skok życia
22:05 Liberator

Terroryści opanowują 
statek z bronią jądrową. 
Ich plany niweczy kucharz 
okrętowy, były komandos 
Ryback.

00:05 Wściekłe psy
02:05 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

02:45 Niesamowite!
03:35 Na jedwabnym

szlaku
04:35 Z archiwum 

policji 
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial

05:05 Szkoła
06:10 Mango 

telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:30 Mango

telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy 
prod. Polska

15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy,
prod. Polska

20:00 #Wszystko gra 
- fi lm komedia, Polska, 
2016, reż. Agnieszka 
Glińska, wyk. Kinga Preis, 
Eliza Rycembel, Stanisła-
wa Celińska, Sebastian 
Fabijański 

21:55 W ukryciu - fi lm horror, 
USA, 2015, reż. Matt 
Duff erRoss Duff er, wyk. 
Alexander Skarsgard, 
Andrea Riseborough, 
Emily Alyn Lind, Heather 
Doerksen, Steven Elliot 

23:45 Zombikalipsa 
- fi lm horror, USA, 
2014, reż. Turner Clay, 
wyk. Justin Ray, Jerod 
Meagher, Stefanie Estes, 
Ron Hanks

01:25 Druga strona medalu 
02:30 Noc magii
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06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz nowy dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 13:00 Emil 
pogromca mandatów 14:00 
Pamiętniki z wakacji 

15:00 Septagon 16:00 Słonecz-
ny patrol 17:00 Pamiętniki 
z wakacji 18:00 Policjantki 
i Policjanci

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 21:00 Istnienie 
- horror Pisarka wyjeżdża 
popracować nad nową 
książką do położonego na 
wyspie domu, który należał 
do jej ojca. Kiedy ukazuje 
jej się powracająca zjawa, 
kobieta myśli, że zaczyna 
tracić rozum. 22:50 Sześć 
dróg do śmierci Tajemniczy 
John Doe ma tylko jeden cel 
- wymierzyć sprawiedliwość 
Sonny’emu Garcii. 01:00 
Włatcy móch 01:30 Galileo 
02:35 Interwencja 

09:30 Msza Święta 11:20 
Przełamywanie barier 11:55 
Święty na każdy dzień 12:00 
Anioł Pański 12:03 Infor-
macje dnia 12:20 Ja Paweł 
12:45 Kolory Świętości 
12:50 Antykultura II 13:20 
100 cudownych miejsc na 
świecie. Peru: Miasto Cuzco 

13:30 Msza Święta 14:30 Stara 
i Nowa Bazylika Świętego 
Piotra 15:25 Syria 15:40 100 
cudownych miejsc na świecie 
15:50 Ma się rozumieć 16:00 
Informacje dnia 16:10 Sank-
tuaria polskie 16:30 Zew 
natury 16:55 Świadkowie 

17:20 Owady zagrażające 
naszym lasom 17:30 Okiem 
kamery 18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jesteśmy katolikami 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Myśląc 
Ojczyzna 21:00 Apel 

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM AKCJI DRAMAT FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 30 czerwca

05:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Japonia - inspirujące 
krajobrazy. Góra Aso 
- fi lm dokumentalny

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial

obyczajowy 
09:15 Ranczo - serial 
10:20 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 

- Szkocja

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. 

Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Rolnik szuka żony 
22:40 Ocaleni - reality show 
23:45 Rozumiemy się 

bez słów - komedia
01:40 Zabić Kennedy’ego 

- dramat
03:20 Film fabularny
04:55 Zakończenie dnia

05:00 Cafe piosenka
05:30 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:20 Pogodzić niemożliwe

- reportaż 
06:50 Bądźmy razem w domu
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 
14:10 Janosik - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:05 U Pana Boga za piecem 
- komedia, reż. Jacek 
Bromski, wyk. Ira Łaczina, 
Jan Wieczorkowski, 
Krzysztof Dzierma

21:55 Siostry - fi lm obyczajowy, 
prod. Włochy, 2016 

23:05 Stroiciel Himalajów 
- fi lm dokumentalny

00:40 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

01:10 Defekt - serial 
sensacyjny TVP 

02:15 Nie ma tego złego... 
- komedia, prod. USA

03:55 Poetka z Arabii 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Niemcy, 2017

05:00 Zakończenie

04:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Doradca smaku 
09:05 Szpital 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi
- program kryminalny 

12:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

13:15 Szpital
14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy  
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! 
20:15 Doradca smaku 
20:20 Milionerzy  

21:00 Dowód życia 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2000, reż. Taylor Hackford, 
wyk. Meg Ryan, Russell 
Crowe, David Morse, 
Pamela Reed, David 
Caruso

23:40 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:45 Mroczny Rycerz 
powstaje 
- fi lm przygodowy, 
USA/Wielka Brytania, 
2012, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Christian 
Bale, Tom Hardy, Marion 
Cotillard, Anne Hathaway, 
Joseph Gordon-Levitt,
Michael Caine, Gary 
Oldman, Morgan
Freeman

03:45 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja

- magazyn
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

20:00 Jack Ryan:
Teoria chaosu

 Jack Ryan jest analitykiem 
fi nansowym 
z Wall Street, a w rzec-
zywistości agentem CIA, 
który od 10 lat działa pod 
przykrywką. 

22:20 Patriota
 Tom to zrealizowany 

przez Rolanda Emmericha 
z ogromnym rozmachem 
epicki fi lm przygodowy 
w gwiazdorskiej obsadzie, 
którego tłem jest 
amerykańska wojna
o niepodległość. 

01:55 Dar
04:25 Kabarety
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Kociokwik 

08:30 Blok publicystyczny
09:05 Mały książę - fi lm 

animowany, prod. Francja
11:00 Doktor Ewa - serial TVP 
12:35 Dziewczyny do wzięcia 

- fi lm TVP, reż. Janusz 
Kondratiuk

13:25 Rok 2020 
13:55 Czesław Wołłejko

- aktor i poeta - fi lm 
14:50 Trzeba zabić tę miłość 

- fi lm obyczajowy, 
reż. Janusz Morgenstern

16:35 Ciocia Danielle - fi lm 
fabularny, prod. Francja

18:30 Klucz do Wojtyły 
według Łuczewskiego 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Karino - serial TVP 

19:40 Program 
publicystyczny

20:00 Stulecie Winnych 
20:50 Klucz do Wojtyły 

według Łuczewskiego 

21:05 Lekkie obyczaje
- Daleko od nieba 
- dramat, prod. USA, 
Francja, 2002, reż. Todd 
Haynes, wyk. Julianne 
Moore, Dennis Quaid, 
Dennis Haysbert

23:00 Portrety
- Pierre Richard 

23:55 Co dalej? 
00:25 Royal Opera House: 

Norma - opera
03:00 Kino nocne 

- Czerwony Pająk 
- dramat, reż. Marcin 
Koszałka, wyk. Filip 
Pławiak, Adam 
Woronowicz

04:30 Z pogranicza cudu 
- fi lm dokumentalny

05:20 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges

- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

09:20 Rodzinny interes
10:10 Zaklinaczka duchów

Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

12:05 Kobra - oddział 
specjalny

14:05 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Air Force One
- fi lm sensacyjny
Air Force One 
z prezydentem Stanów 
Zjednoczonych oraz jego 
rodziną na pokładzie zos-
taje uprowadzony przez
rosyjskich terrorystów.

22:25 Django
01:50 Na wariackich 

papierach
- serial obyczajowy

02:40 Zobacz to! Blok 
powtórkowy:
Tajemnice medyczne

03:40 Na jedwabnym 
szlaku

04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur
- serial dokumentalny

05:05 Szkoła
06:10 Mango

telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
prod. Polska

11:30 Mango
telezakupy

11:50 Szpital - program 
obyczajowy 

12:50 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:50 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta 

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
prod. Polska 

20:00 Teoria spisku 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Richard Donner, 
wyk. Mel Gibson, Julia 
Roberts, Patrick Stewart, 
Cylk Cozart, Stephen Kahn, 
Terry Alexander 

22:50 Matrix Rewolucje 
- fi lm S-F, USA, 2003, 
reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. 
Keanu Reeves, Carrie-Anne 
Moss, Laurence Fishburne, 
Hugo Weaving, Jada 
Pinkett Smith, Harold Per-
rineau Jr., Nathaniel Lees, 
Clayton Watson, Mary 
Alice, Monica Bellucci, 
Lambert Wilson 

01:25 Kości
- serial, USA 

02:25 Druga strona medalu
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06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz nowy dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 13:00 Emil 
pogromca mandatów 14:00 
Pamiętniki z wakacji 

15:00 Septagon 16:00 
Słoneczny patrol Akcja 
serialu rozgrywa się na 
plaży w południowej 
Kalifornii. Gwiazda serialu 
David Hasselhoff  występuje 
w roli szefa patrolu dzielnych 
i atrakcyjnych ratowników. 
Wspaniała przygoda, piękne 
i wysportowane ciała w ską-
pych strojach kąpielowych, 
wakacyjne romanse. 17:00 
Pamiętniki z wakacji 18:00 
Policjantki i Policjanci 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 21:00 
Ogień zwalczaj ogniem 
Strażak Jeremy Coleman jest 
świadkiem zbrodni.. 23:00 
Operacja świt

10:00 Informacje dnia 10:15 Jak 
my to widzimy 10:45 Zew 
natury 11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc Ojczyzna 11:45 
Historia i architektura Polski 
w rysunkach prof. Ryszarda 
Natusiewicza 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuaria polskie  
12:40 Apokryfy 13:30 Msza 
Święta 14:30 Czterdzieści 
nocy 15:50 Ma się rozumieć 

16:00 Informacje dnia 16:10 
Jestem mamą 16:30 
Kalejdoskop Młodych 16:50 
Orłem Być... 17:10 Prosto 
o gospodarce 17:30 Okiem 
kamery 18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokoń-
czone 19:25 Święty na każdy 
dzień 19:30 Każdy maluch 
to potrafi  

19:45 Modlitwa 20:00 Informa-
cje dnia 20:20 Różaniec 

20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
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TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM ROZRYWKOWY FILM SENSACYJNY DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY FILM WOJENNY
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środa 1 lipca

05:10 Przysięga - serial 
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

07:40 Film dokumentalny
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:20 Komisarz Alex

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Rolnik szuka żony 
22:40 Historia bez tajemnic 

- Sen o Warszawie - fi lm 
00:40 Mordercza miłość 

- thriller, prod. USA, 2016
02:20 Determinator 

- serial kryminalny TVP 
03:15 Wojsko - polskie.pl 
03:40 Film
05:05 Zakończenie dnia

05:00 Cafe piosenka
05:25 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:20 Pożyteczni.pl 

- magazyn 
06:50 Bądźmy razem w domu
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
12:25 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:00 Va Banque - teleturniej 
13:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:00 Alternatywy 4 - serial 

komediowy TVP, reż. 
Stanisław Bareja, wyk. 
Roman Wilhelmi, Gustaw 
Lutkiewicz, Wojciech 
Pokora, Bronisław Pawlik, 
Kazimierz Kaczor, Bożena 
Dykiel, Bolesław Płotnicki, 
Jerzy Kryszak, Zdzisław 
Rychter

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:05 Kino relaks 

- Nie ma tego złego... 
- komedia 

21:55 Zemsta o jasnych 
oczach

23:50 U Pana Boga 
za piecem - komedia

01:35 Dziura ozonowa. Jak 
uratowaliśmy planetę 

02:45 Trzeci ofi cer - serial

04:55 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Doradca smaku 
09:05 Szpital - program 

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy  
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! 
20:15 Doradca smaku 

20:20 Milionerzy  
- program rozrywkowy

21:00 Z archiwum X:
Chcę wierzyć 
- fi lm sensacyjny,
USA, 2008, reż. Chris 
Carter, wyk. David 
Duchovny, Gillian Ander-
son, Amanda Peet, Billy 
Connolly, Callum Keith 
Rennie, Xzibit 

23:10 Złoto pustyni 
- fi lm wojenny, USA, 
1999, reż. David O. Russell, 
wyk. George Clooney, 
Mark Wahlberg, Ice Cube, 
Spike Jonze, Cliff  Curtis, 
Nora Dunn 

01:30 Nie z tego świata 
- serial, USA 

02:20 Uwaga! 
02:40 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja

- magazyn
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda 

20:05 Bad Boys
 Detektywi Marcus 

Burnett i Mike Lowrey 
z policyjnego wydziału 
antynarkotykowego w 
Miami mają 3 dni na od-
nalezienie heroiny wartej 
sto milionów dolarów, 
która została skradziona 
z ich posterunku. 

22:45 Dziewczyna 
z ekstraklasy

 Kettner pracuje jako 
ochroniarz na lotnisku 
w Pittsburghu. Chłopak 
jest typowym przeciętni-
akiem, który słabo radzi 
sobie z kobietami. 

01:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

03:05 Tajemnice losu

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Koń by 
się uśmiał - serial

08:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny 

09:00 Ciocia Danielle - fi lm 
fabularny, prod. Francja

11:00 Polskie drogi 
- serial TVP, reż. Janusz 
Morgenstern

12:45 Na kredyt
- fi lm obyczajowy, reż. 
Przemysław Nowakowski, 
wyk. Łukasz Garlicki

13:30 Artyści antagoniści: 
Turner i Constable

14:30 Garsoniera - fi lm 
obyczajowy, prod. USA

16:40 Dama Kameliowa
- melodramat, 
reż. Jerzy Antczak

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia

- Przygody psa Cywila 
- serial TVP, reż. Krzysztof 
Szmagier

20:00 W trzy miesiące 
dookoła świata 
- Na mlecznej drodze 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, USA, 2016, 
reż. Emir Kusturica, 
wyk. Monica Bellucci

22:15 The Bolshoi - Bolszoj
- fi lm fabularny

23:20 Dokument w podróży 
- Wielka architektura
- fi lm dokumentalny

01:00 Powidoki - program 
publicystyczny 

01:10 Lekkie obyczaje
- Daleko od nieba
- dramat, prod. USA, 
Francja, 2002

02:55 Scena klasyczna t 
03:30 Informacje kulturalne 
03:40 Kino nocne - Faust 

- dramat

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges 

- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:20 Rodzinny interes
10:10 Zaklinaczka 

duchów
12:05 Kobra - oddział 

specjalny
14:05 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

16:00 Rodzinny interes

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

20:00 W szczękach rekina
21:55 Rasa
23:30 Koktajl
01:35 Na wariackich 

papierach
02:40 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

03:05 Niesamowite!
03:30 Taki jest świat

- program informacyjny
04:05 Na jedwabnym 

szlaku
04:35 Z archiwum

policji 
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:10 Szkoła
06:05 Mango

telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:30 Mango 

telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska 

15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy
prod. Polska 

20:00 Sztandar chwały 
- fi lm wojenny, 
prod. USA, 2006, 
reż. Clint Eastwood, 
wyk. Ryan Phillippe, 
Jesse Bradford, Adam 
Beach, John Benjamin 
Hickey, John Slattery, 
Barry Pepper, Jamie 
Bell, Paul Walker, 
Robert Patrick 

22:50 Gruby i chudszy II: 
Rodzina Klumpów 
- fi lm komedia, USA, 
2000, reż. Peter Segal, 
wyk. Eddie Murphy, Janet 
Jackson, Larry Miller, John 
Ales, Richard Gant 

01:00 Kości - serial, USA 
02:00 Druga strona medalu

- talk show 
02:50 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu  08:00 
Nasz nowy dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 13:00 Emil 
pogromca mandatów 

14:00 Pamiętniki z wakacji 
15:00 Septagon 16:00 
Słoneczny patrol 17:00 
Pamiętniki z wakacji 18:00 
Policjantki i Policjanci - serial 
obyczajowy 20:00 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 

21:00 Legenda o Kołowracie 
Epicka superprodukcja, której 
akcja rozgrywa się w czasie 
podboju XIII-wiecznej Rusi 
przez Złotą Ordę Batu-chana. 
23:35 Teren prywatny 
Małżeństwo Franka i Susan 
Morrisonów rozpadło się. Ich 
11-letni syn Danny nie może 
się z tym pogodzić- sprawia 
rodzicom same kłopoty, a na 
dodatek nieustannie kłamie. 
01:25 STOP Drogówka 02:25 
Disco Polo Life

09:50 100 cudownych miejsc na 
świecie 10:00 Informacje 
dnia 10:15 Śladami 
apostoła Pawła 11:00 Świat 
na wyciągnięcie ręki. Podróż 
na Polinezję 11:15 Adoracja 
w Kalkucie 

11:25 Myśląc Ojczyzna 11:40 
Prosto o gospodarce 12:00 
Anioł Pański 12:03 Infor-
macje dnia 12:20 Wykłady 
w więzieniach 13:10 Mama 
Lima 13:30 Msza Święta 
14:30 Pochodzenie świata 
15:30 Petra 

15:50 Ma się rozumieć 16:00 
Informacje dnia 16:10 Na 
zdrowie 16:30 Regał 17:00 
Po stronie prawdy 17:30 
Okiem kamery 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokoń-
czone 19:25 Święty na każdy 
dzień 19:30 Brat Franciszek 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Myśląc 
Ojczyzna 21:00 Apel

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM KULINARNY FILM OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY HORROR KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 2 lipca

05:15 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2019 

06:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

07:40 Film dokumentalny
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna 

- serial obyczajowy
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:55 Natura w Jedynce

- Cudowny świat przyrody 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:45 Magazyn śledczy

Anity Gargas
- magazyn

23:25 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn 

00:20 Iskander - serial

04:55 Cafe piosenka
- talk-show 

05:25 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:15 Operacja Zdrowie 
- Borelioza - magazyn 

06:50 Bądźmy razem w domu
07:30 Pytanie na śniadanie
11:30 Rodzinka.pl - serial 
12:00 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:05 Alternatywy 4 

- serial komediowy TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:00 Filmowe czwartki 
- Wiesław Kot - felieton

20:05 Filmowe czwartki 
- Przeczucie - fi lm fab-
ularny, prod. USA, 2007, 
reż. Mennan Yapo, wyk. 
Sandra Bullock, Julian 
McMahon, Nia Long, Kate 
Nelligan, Amber Valletta 

21:55 Drugie oblicze 
- dramat, prod. USA, 2012, 
reż. Derek Cianfrance, 
wyk. Ryan Gosling

00:25 Samotny 
detektyw McQ

02:25 Świeża krew - serial
03:25 Art Noc 
04:10 To je Borowicz.

Podróże ze smakiem

04:35 Uwaga! 
04:55 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Doradca smaku 

- Zapiekanka z miesem 
09:05 Szpital - program 

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
12:15 Ukryta prawda 
13:15 Szpital 
14:15 Detektywi  
15:25 Milionerzy  
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! 
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy  

21:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:00 Kryzys to nasz 
pomysł 
- fi lm komedia, USA, 2015, 
reż. David Gordon Green, 
wyk. Sandra Bullock, 
Billy Bob Thornton, 
Anthony Mackie, Joaquim 
De Almeida, Ann Dowd, 
Scott McNairy 

00:15 W cieniu jupiterów 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2014, reż. Gina 
Prince-Bythewood, 
wyk. Gugu Mbatha-Raw, 
Nate Parker, Minnie Driver, 
Danny Glover 

02:35 Uwaga! 
- magazyn

02:55 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia

- program informacyjny
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

20:00 Diabeł ubiera
się u Prady

 Andy Sachs, młoda 
dziewczyna z małego
miasteczka, która 
niedawno ukończyła 
college, poszukuje 
w Nowym Jorku posady 
dziennikarki. 

22:20 Wyznania 
zakupoholiczki

 Bloomwood mieszka
w Nowym Jorku i rozpa-
czliwie marzy o pracy 
w elitarnym magazynie 
związanym z modą.  

00:40 Chirurdzy
02:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Gdyby 
kózka nie skakała - serial

08:25 Informacje kulturalne 
08:40 Studio Kultura - Roz-

mowy - Anna Smółka 
09:00 Dama Kameliowa 

- melodramat,
reż. Jerzy Antczak, wyk. 
Anna Dymna, Jan Frycz

11:00 Polskie drogi 
- serial TVP 

12:35 Czarna suknia - fi lm TVP, 
reż. Janusz Majewski, wyk. 
Ida Kamińska, Aleksandra 
Śląska, Maria Broniewska, 
Ewa Milde

13:30 Ikony muzyki
14:25 Informacje kulturalne 
14:40 Syberiada polska - dra-

mat, reż. Janusz Zaorski, 
wyk. Urszula Grabowska, 
Adam Woronowicz, Paweł 
Krusz, Lera Guliaieva, Igor 
Gniezdilov, Jan Peszek, 
Agnieszka Więdłocha

16:55 Cierpkie mleko
- fi lm prod. Francja, 2017, 
reż. Hubert Charuel

18:30 Teatr na ten czas
- Jarosław Cymerman
- felieton 

18:45 Serialowa nostalgia
 - Przygody psa Cywila

19:45 Historia jednej 
piosenki

20:00 Teatr Telewizji - Teatr 
Sensacji - Akcja V 

21:15 Koło pióra - magazyn 
21:30 Kino Mistrzów

- Birdman czyli - dramat
23:30 Good Evening 

Ev’rybody. 
W hołdzie Louisowi 
Armstrongowi - fi lm 

00:40 Nocny dokument 
- Świątynie kultury

01:05 Teatr na ten czas 

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges

- serial sensacyjny
08:25 Lombard. Życie

pod zastaw
- serial obyczajowy

09:20 Rodzinny interes
10:10 Zaklinaczka duchów
12:05 Kobra - oddział

specjalny
14:05 Lombard. Życie

 pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

 pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Straszny fi lm 4
- komedia
Cindy z przyjaciółmi 
musi uratować świat 
przed inwazją kosmitów 
i zmierzyć się z duchem 
małego chłopca.

21:40 Kochanie, poznaj moich 
kumpli 2 - komedia

23:15 Resident Evil: 
Retrybucja
- horror
U boku ruchu oporu 
Alice walczy z korporacją 
Umbrella i nieumarłymi.

01:10 Na wariackich 
papierach
- serial sensacyjny

02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

02:45 Menu na miarę
03:15 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

04:10 Menu na miarę
04:35 Z archiwum 

policji - serial 
dokumentalny

05:25 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:10 Szkoła
06:05 Mango 

telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
prod. Polska

11:30 Mango
telezakupy

11:50 Szpital - program 
obyczajowy 

12:50 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:50 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy 
prod. Polska

15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta 

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 Powiedzmy sobie 
wszystko
- fi lm komedia, USA, 2014, 
reż. Shawn Levy, wyk. 
Jason Bateman, Tina Fey, 
Jane Fonda, Adam Driver, 
Rose Byrne, Corey Stoll 

22:15 Morderstwo
doskonałe
- fi lm sensacyjny,
USA, 1998, reż. Andrew 
Davis, wyk. Michael 
Douglas, Gwyneth 
Paltrow, Viggo Mortensen, 
David Suchet, Sarita 
Choudhury 

00:30 Kości
- serial, USA 

01:30 Druga strona
medalu 
- talk show 

02:50 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 13:00 Emil 
pogromca mandatów 

14:00 Pamiętniki z wakacji 
15:00 Septagon 16:00 
Słoneczny patrol 17:00 
Pamiętniki z wakacji 18:00 
Policjantki i Policjanci

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 21:00 Lodoła-
macz Jest rok 1985. Do lodo-
łamacza „Michaił Gromow” 
zbliża się ogromna góra lodo-
wa. Załoga za wszelką cenę 
stara się uniknąć zderzenia, 
jednak statek zostaje uwię-
ziony wśród lodów niedaleko 
wybrzeży Antarktydy. Wokół 
panuje złowieszcza cisza 
i przeraźliwy chłód. Kończy 
się paliwo i cierpliwość zało-
gi. 23:35 Tuż przed tragedią 
01:45 STOP Drogówka 02:25 
Disco Polo Life

10:00 Informacje dnia 10:15 
Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35 
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
12:50 Pustynia Boga 13:20 
100 cudownych miejsc na 
świecie 13:30 Msza Święta 
14:30 Geniusz Stworzenia 

15:50 Ma się rozumieć 16:00 
Informacje dnia 16:10 
Z wędką nad wodę w Polskę 
i Świat 16:35 Porady 
Medyczne Bonifratrów 17:00 
Modlitwa w intencji rodzin 
19:25 Akademia pro-life 
19:30 Moja katolicka rodzina 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Głos Polski 

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze 21:20 Informa-
cje dnia 21:40 Polski Punkt 
Widzenia 22:00 Fryderyk 
Chopin i jego muzyka
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Poxipol 
z Częstochowy

Od początku sezonu stało 
się jasne, że oglądaliśmy Gór-
nika mocniejszego niż przed 
rokiem. Nie był to jednak 
zespół kompletny. Po pięciu 
meczach pożegnano środko-
wego Zbigniewa Dolińskie-
go. To zwolnienie Czerniak 
argumentował niezgodnością 
charakterów oraz tym, że nie 
mógł przekonać „Doliny” do 
wytężonej pracy na trenin-
gach. Później szkoleniowiec 
dodał jednak, że Zbychu to 
ogólnie „fajny chłopak”, ale 
sportowo jest mu z nim raczej 
nie po drodze. Kilka tygodni 
później spod Chełmca wyje-
chał również 38-letni weteran 
Adam Gołąb. W przeszło-
ści reprezentant Polski, rok 
wcześniej rzucający w Rado-
miu na poziomie śr. 20 pkt, 
nie odnalazł się w układance 
Czerniaka, trafiając śr. poniżej 
40 proc. rzutów z gry i notując 
śr. tylko 6 pkt w meczu.

Ktoś odszedł, więc ktoś 
musiał się pojawić. Pod ko-
niec listopada do Wałbrzycha 
zawitało dwóch charakternych 
koszykarzy Sportowca Czę-
stochowa. Pierwszym z nich 

był Wojciech Kukuczka, syn 
słynnego alpinisty, 33-letni 
doświadczony skrzydłowy, od 
lat bardzo solidny na poziomie 
I ligi. Drugim był obrońca 
Michał Saran, po raz pierwszy 
opuszczający rodzinną Często-
chowę, notujący w lidze śr. 18 
pkt. Jeszcze kilka dni wcze-
śniej obaj grali ze Sportowcem 
w Wałbrzychu, gdzie przegrali 
w ligowym starciu 75:80.

„Oni zadziałali na nas jak 
Poxipol, który skleił nas w jed-
ność” – stwierdził w tamtym 
okresie Rafał Glapiński. Rzeczy-
wiście, zjednoczonego i rozpę-
dzonego Górnika trudno było 
dogonić. Po pierwszej rundzie 
zajmował pozycję wicelidera 
tabeli. Sławomir Nowak w 
jednym z wywiadów mówił o 
dobrej atmosferze w drużynie, 
nazywając kolegów z teamu… 
sympatycznymi ludźmi. Dodał 
także, że są „silnym zespołem i 
trudno, żeby przeciwnicy myśle-
li sobie, że mecz w Wałbrzychu 
to spacerek!” Pierwsze miesią-
ce 2007 roku nie były jednak 
usłane różami. Na początku 
roku z powodu kontuzji wy-
padł Dymarski, w lutym gips 
założył Czerwonka, a problemy 
z kostką miał także Glapiński. 

Boiskowe wyczyny wał-
brzyszan w rozgrywkach 
2006/2007 zostały docenione 
przez obserwatorów. W mar-
cu aż trzech biało-niebieskich 
(Glapiński, Stokłosa i Saran) za-
grało we Wrocławiu w Meczu 
Gwiazd I ligi, a jedną z drużyn 
prowadził Radosław Czerniak. 

Górnik zakończył rundę 
zasadniczą z bilansem 18-
8, plasując się w tabeli na 
drugim miejscu, punkt za 
Zastalem Zielona Góra. W 
pierwszej rundzie play-off 
los skojarzył naszych z Siarką 
Tarnobrzeg (13-13), czyli tym 

samym zespołem, który nie 
dał wałbrzyszanom rady dwa 
lata wcześniej w play-out. 

My wierzymy, a wy?
Seria z Siarką, po latach 

zapomniana, zdecydowanie 
nie była spacerkiem. Pierwszy 
mecz nasi wygrali 95:81. Aż 
siedmiu Górników zakończyło 
zmagania z dwucyfrową zdo-
byczą punktową! W drugim 
było już dramatycznie. Na 
trzy sekundy przed końcem 
regulaminowego czasu gry 
był remis, a jeden z koszykarzy 
Siarki spudłował dwa rzuty 

wolne, które pewnie prze-
chyliłyby szalę na ich korzyść. 
W dogrywce wojnę nerwów 
wytrzymali gospodarze, zwy-
ciężając 108:101. 28 punktów 
zanotował latający nad obrę-
czami Czerwonka, 19 dorzucił 
Stokłosa, a 18 Glapiński.

Po dwóch wygranych w 
Wałbrzychu nasi mieli przypie-
czętować awans do półfinału 
w Tarnobrzegu. Niestety, mecz 
nr 3 to triumf rywali 79:74. 
Wałbrzyszanom nie pomogło 
21 „oczek” Czerwonki i 19 
Stokłosy. Czwarte spotka-
nie należało już do Górnika 

(96:86) i to pomimo kłopotów 
zdrowotnych Nowickiego. 
23 „oczka” zapisał na swoim 
koncie Stokłosa, 17 Kukuczka, 
po 14 Glapiński i Nowak.

W półfinale Górnik zmierzył 
się ze Sportino Inowrocław. 
Seria zaczęła się fatalnie. Mecz 
nr 1 w hali wałbrzyskiego 
OSiR-u przejęli goście, wy-
grywając 77:69 i rzucając w 
czwartej kwarcie aż 33 punkty. 
19 „oczek” dla naszych zapisał 
na swoim koncie Czerwonka, 
ale tylko 3 kapitan Stokło-
sa, czołowy strzelec zespołu. 
Mecz nr 2? Bez historii. Poraż-
ka 75:97. Sportino do awansu 
potrzebowało zaledwie jednej 
wygranej. Do tego z wałbrzy-
skim klubem rozstał się Błażej 
Nowicki. Ze środkowym roz-
wiązano kontrakt z powodu 
niesportowego trybu życia.

Tak dla portalu polskikosz.pl 
tamte dni wspominał niedaw-
no skrzydłowy Górnika, Marcin 
Salamonik: „Sytuacja tragicz-
na to mało powiedziane. Na 
ostatnim treningu przed wy-
jazdem przyszli do nas kibice 
i wywiesili wielki transparent, 
zrobiony chyba z prześcieradła 
– jak dobrze pamiętam – z na-
pisem „My wierzymy, a wy?”. 
Do tego sytuacja sprzed hali w 
Inowrocławiu – wysiadamy z 
autokaru, a do hali wnoszone 
są oficjalnie skrzynki z wódką, 
patery z jedzeniem, kartony z 
okolicznościowymi koszulka-
mi, pod sufitem zawieszony 
wielki balon z konfetti. Widać 
było, że cały Inowrocław był 
przygotowany na świętowanie 
awansu, tak jakby było już 3:0 
dla nich. Trener Czerniak, jak to 
zobaczył, dostał przysłowiowej 
białej gorączki (śmiech)”.

W trzeciej, ostatniej części 
o tym, że życie jednak cza-
sem bywa jak film, o pewnej 
zaciśniętej pięści oraz o tym, 
co zrzucał z okna do kibiców 
Wojciech Kukuczka. Zamknie-
my też wątek rzutu trenera 
Czerniaka z 1991 roku. Szu-
kajcie następnego numeru 
„WieszCo”!

Dominik Hołda

Srebro na wagę złota (2)
W poprzednim numerze, w części pierwszej pisaliśmy o począt-
kach sezonu 2006/2007. Już rozgrzani? Wchodzimy zatem w dalszą 
część tamtego pamiętnego sezonu!

 » Rozpoznajecie tych dżentelmenów w  białych strojach? Przyłożyli się do awansu Górnika w sezonie 2006/2007
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Akcja na razie nie została 
ogłoszona, ma to się stać 
w miesiącach wakacyjnych. 
Trwają ustalenia, jak miałaby 
dokładnie wyglądać, ale my 
już dziś o niej informujemy, 
zaszczepiając w świadomości 
kibiców myśl, że wkrótce ich 
pomoc może być nieocenio-
na. Napiszemy krótko i po 
żołniersku. W trudnym czasie 
związanym z pandemią ko-
ronawirusa budżet Górnika 
Trans.eu na zbliżające się roz-
grywki I ligi na pewno bę-
dzie niższy niż przed rokiem. 

Żeby utrzymać trzon drużyn 
z poprzednich rozgrywek, a 
co za tym idzie zagwaran-
tować odpowiedni poziom 
sportowy, potrzebne będą 
określone fundusze. Dlatego 
klub zamierza zwrócić się do 
kibiców z apelem o kupowa-
nie karnetów na zbliżający 
się sezon. Ale uwaga! Na 
razie nie wiadomo, czy fani 
będą mogli oglądać mecze 
koszykarzy na żywo w hali, 
dlatego dziś pomysł z akcją 
należy rozpatrywać w formule 
wykupienia cegiełki dla klubu. 

Górnik chce sprzedać około 
250 karnetów. Mają koszto-
wać ok. 300 zł – normalny i 
150 zł – ulgowy na cały sezon. 
Gdy sytuacja pozwoli wrócić 
kibicom na trybuny, a może 
to być przecież nawet od in-
auguracyjnego spotkania (na 
razie nie wiemy, jak będzie), 
karnet da gwarancję wejścia 
do hali. A musicie wiedzieć, 
że z powodów bezpieczeń-
stwa i względów sanitarnych 
ilość widzów oglądających 
mecze koszykarskie na pewno 
będzie ograniczona. Kupując 

więc karnet, zapewnicie sobie 
pewne miejsce na trybunach. 
Inni mogą nie mieć takiego 
przywileju. Uczciwie trzeba 
jednak napisać, że jeżeli kibice 
wrócą do hal, na przykład od 
połowy sezonu, to pieniędzy 
za wcześniej nieobejrzane 
mecze klub nie zwróci swo-
im fanom. Przypominamy 
raz jeszcze, że zapłacenie za 
karnet, to pomoc w formule 
wykupienia cegiełki. 

Uczciwa, bo klub jasno sta-
wia sprawę. Prosi o wsparcie, 
a ze swej strony gwarantuje 

dalszą grę na poziomie I ligi. 
Pierwszy krok został już zro-
biony, bo mimo trudniejszej 
sytuacji niż przed rokiem z 
Górnikiem dwuletnim kon-
traktem związał się trener 
Łukasz Grudniewski. Rów-
nież najważniejsi koszykarze 
– poza Grzegorzem Kulką, 
który podpisał już kontrakt z 
Legią – deklarują chęć pozo-
stania w Wałbrzychu. Zarząd 
klubu robi wszystko, żeby 
zbudować odpowiedni bu-
dżet, a kibice mogą w tym 
pomóc.       

W planach jest również 
sprzedaż gadżetów klubo-
wych – upominków, może 
specjalnego wydawnictwa, 
z których dochód również 
zostałby przeznaczony na 
pokrycie kosztów  funkcjono-
wania klubu. Jeśli tylko Górnik 
Trans.eu wystartuje z akcją, 
natychmiast was o tym poin-
formujemy. Warto, żebyście 
już dziś wiedzieli, że o kupno 
karnetów chodzi właśnie te-
raz. Aby klub wiedział jeszcze 
przed sezonem, na czym stoi.  

Tomasz Piasecki

SPORT / REKLAMA

Nie będzie łatwo 
Przypomnijcie sobie emocje, jakich w 
zeszłym sezonie dostarczali wam ko-
szykarze Górnika Trans.eu. Działo się, 
prawda?! Najbliższe rozgrywki zapo-
wiadają się jako zupełnie inne. Klub 
będzie potrzebował jeszcze większe-
go wsparcia kibiców. Planuje pewną 
akcję, o której na razie za wcześnie, 
żeby trąbić, ale my poznaliśmy jej za-
rys. Brzmi sensownie. 
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 » Jeżeli akcja, nad którą myślą w klubie 
„wypali”, to sytuacja finansowa 
Górnika na pewno się poprawi  
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