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Fascynują mnie tajemnice, 
ale zależy mi na złapaniu 
króliczka, a nie na jego 
wiecznym gonieniu
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Gaj uroczy, ale 
na uboczu    str. 14-15

Krok w stronę 
in vitro         str. 8

Jak podnieść 
nagrobki?    str. 11

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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piątek
21:55POLSAT

Lara Croft Tomb 
Raider: Kolebka życia

Lata 60. XX wieku. Odnoszący sukcesy w branży 
budowlanej Ben Aronoff  z dnia na dzień 
porzuca pracę i wraz z rodziną przenosi się na 
Florydę. Marzy o rozkręceniu własnego biznesu 
- produkcji łodzi motorowych. Choć wydaje się 
to niemożliwe, Ben powoli zdobywa uznanie 
innych przedstawicieli tej branży. Robi interesy 
ze wszystkimi. Wśród jego klientów są człon-
kowie zespołu The Beatles, prezydent George 
Bush, współpracuje nawet z mafi ą. Przestępcy 
wykorzystują jego słynące z szybkości maszyny.

TVP1 fi lm sensacyjny, Portoryko, USA, 2018

Szybki jak śmierć 21:40

Piątek

TVP2

21:20

Sobota

Lekarz Jerry Peyser to wzorowy mąż i ojciec, 
który nade wszystko ceni w życiu porządek 
i spokój. Zbliża się ślub jego córki Melissy. 
Dla ojca to najważniejsze wydarzenie od lat. 
Jerry planuje więc każdy szczegół ceremonii, 
chcąc, by wszystko wypadło jak najlepiej. 
Narzeczonym Melissy jest przystojny Mark, 
syn ekscentrycznego Steve’a Tobiasa. Przyszły 
teść Melissy twierdzi, że jest sprzedawcą 
kserokopiarek, choć w rzeczywistości działa 
jako tajny ofi cer operacyjny CIA. 

Gloria (Anne Hathaway) jest trzydziestolatką, 
która wyjechała do Nowego Jorku w poszuki-
waniu wymarzonej pracy. Gdy nie mogła pisać 
artykułów postanowiła zanurzyć się w nocnym 
życiu. Kobieta zaczyna mieć problemy z alko-
holem, a jej chłopak, mając dość jej zachowania 
wyrzuca ją z domu. Gloria musi wracać do rodzin-
nego miasteczka, gdzie próbuje zacząć wszystko 
od nowa. Zaczyna jej pomagać Oscar (Jason 
Sudeikis), znajomy z dzieciństwa. Mężczyzna 
zatrudnia ją w swoim barze jako kelnerkę.

TVP2 komedia sensacyjna, Niemcy, USA, 2003komedia, Korea Południowa, Kanada, USA, 2016

TeściowieMonstrum 20:05

Niedziela

Arabia Saudyjska. W zamkniętym osiedlu 
zamieszkanym przez zachodnich pracown-
ików kompanii naftowych dochodzi do ataku 
terrorystycznego. Samobójczy zamach kosztuje 
życie setek ofi ar - mężczyzn, kobiet i dzieci. 
Dyplomaci rozpoczynają rozmowy, które mają 
pomóc w opanowaniu międzynardowego kry-
zysu. W tym samym czasie agent specjalny FBI 
Ronald Fleury kompletuje załogę do wyjazdu 
na tajną pięciodniową misję w celu zbadania 
okoliczności zamachu.

TVN dramat sensacyjny, Niemcy, USA, 2007

Królestwo22:00

Poniedziałek

Sanitariusz Greg Focker (Ben Stiller) chce oświ-
adczyć się swojej dziewczynie Pam (Teri Polo). 
Ma zamiar uczynić to w czasie wizyty u rodziców 
Pam, tuż przed ślubem jej siostry. Mama jego 
wybranki, Dina (Blythe Danner), okazuje się 
przychylna przyszłemu zięciowi. Jednak jej 
ojciec, rzekomo emerytowany ogrodnik, Jack 
Byrnes, uważa, że nikt nie jest wystarczająco 
dobry dla jego córki, a już na pewno nie Greg. 
Lista zarzutów wobec chłopaka jest długa: nie 
przywiązuje wagi do wyglądu, nie jest ambitny...

POLSAT komedia, USA, 2000

Poznaj mojego tatę20:05

Wtorek

Złodziej Max Burdett (Pierce Brosnan) i jego 
wspólniczka Lola Cirillo tworzą sławny i nieuch-
wytny dla policji duet. Podczas ostatniego skoku 
ich łupem padł jeden z trzech największych 
na świecie diamentów. Jak zwykle sprytna 
para zapewniła sobie żelazne alibi. Po tej 
spektakularnej kradzieży złodzieje postanawiają 
przejść na zasłużoną emeryturę. Wyjeżdżają na 
rajskie Bahamy, gdzie beztrosko spędzają czas, 
oddając się przyjemnościom życia. Tymczasem 
ich śladem podąża agent Stan Lloyd.

TVN komedia sensacyjna, USA, 2004

Po zachodzie słońca21:00

Środa

Cliff  i Cydney niedawno wzięli ślub. Młode 
małżeństwo chce nacieszyć się sobą i w spokoju 
odpocząć. Na cel swojej podróży poślubnej 
wybierają małą hawajską wyspę. Jest to 
prawdziwy raj na ziemi. Zakochani zamierzają 
wylegiwać się na plaży, spacerować i cieszyć 
się zapierającymi dech w piersiach widokami. 
Niestety, ich błogie szczęście nie trwa długo. 
Pewnego dnia Cliff  i jego żona wybierają się na 
pieszą wycieczkę. Trasa ich wyprawy wiedzie 
odludnym szlakiem. 

TVP2 thriller, USA, 2009

Wyspa strachu22:05

Czwartek
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04:15 Jaka to melodia? 
04:45 Przysięga - serial
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:25 Bądźmy razem w domu 
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy 

- Smak pędów sosny 
09:20 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 

- Dzikie Karaiby

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 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:14 Alarm - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Szybki jak śmierć 

- fi lm akcji, prod. USA, 
2018

23:30 Funny Games U. S. 
- thriller

01:30 American Crime Story 
02:25 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial

04:40 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
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało
11:40 Wesoła Nauka 
12:30 Koło fortuny 
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 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:10 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna 
Trasa Dwójki - koncert 

21:45 Wyszłam za mąż, 
zaraz wracam 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2012

23:40 Teściowie - komedia, 
prod. Niemcy, USA, 2003 

01:25 Terminator
- fi lm science fi ction, prod. 
USA, 1984, reż. James 
Cameron, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Michael 
Biehn, Linda Hamilton 

03:15 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny 

04:00 Zakończenie dnia

04:45 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:25 Doradca smaku
11:35 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:46 Raport alergiczny 
19:55 Uwaga! - magazyn

20:05 Łowca czarownic
- fi lm przygodowy, USA, 
Chiny, Kanada, 2015, 
reż. Breck Eisner, wyk. 
Vin Diesel, Rose Leslie, 
Elijah Wood, Ólafur Darri 
Ólafsson, Rena Owen, 
Michael Caine 

22:15 Kosmiczni kowboje 
- fi lm S-F, USA, 2000, 
reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Tommy Lee Jones, Donald 
Sutherland, James Garner, 
James Cromwell, Marcia 
Gay Harden, William 
Devane

01:00 Kuba Wojewódzki 
02:00 Down the road. Zespół 

w trasie 
- serial, Polska 

03:00 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy
09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
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
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według

Kiepskich
20:05 Zróbmy sobie wnuka
 Maniek i Gienia Koselowie 

to starsze małżeństwo 
prowadzące w samym 
centrum miasta plantację 
pomidorów.

21:55 Lara Croft Tomb Raider: 
Kolebka życia

 Gdzieś w afrykańskim 
buszu, w miejscu 
nazywanym, ukryta jest 
mityczna Puszka Pandory. 
W jej wnętrzu czają się 
niebezpieczne dla ludz-
kości siły. Zanim wpadnie 
w niepowołane ręce musi 
ją odnaleźć światowej 
sławy Tomb Raider czyli 
Lara Croft. 

00:20 Zmartwychwstały
 Na prośbę Poncjusza 

Piłata rzymski trybun 
Clavius otwiera śledztwo 
dotyczące Jezusa 
z Nazaretu. 

02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania

08:25 Teatr na ten czas - Maja 
Komorowska - felieton 

08:35 Koło pióra - magazyn 
09:10 Skarby króla 

Salomona
11:00 Najważniejszy dzień 

życia - serial TVP 
13:05 Bogdan i Róża 

- fi lm krótkometrażowy 
13:30 Sztuka Stanów 

Zjednoczonych - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2011 

14:25 Dzika Muzyka - Polscy 
Lirnicy - magazyn 

15:05 Blond Venus - dramat, 
prod. USA, 1932, reż. Josef 
von Sternberg

16:45 Lekcje pana Kuki 
- fi lm obyczajowy

18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia 

- Janka - serial

20:00 Kulturalne 007 
- Pozdrowienia 
z Moskwy 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania, 
1963, reż. Terence Young, 
wyk. Sean Connery, Danie-
la Bianchi, Lenya Lotte 

22:00 Być punkiem
- fi lm dokumentalny

23:40 Gomorra - serial, prod. 
Włochy, Niemcy, 2014 

00:40 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

00:55 Kino Mistrzów 
- Trzy kolory - Czerwony 
- fi lm obyczajowy

02:30 Legendy Rocka 
- Santana - cykl 
dokumentalny

02:50 Legendy Rocka - Earth, 
Wind & Fire

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges 

- serial sensacyjny
08:25 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. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
na kilka dni laptop czy 
telefon.

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

specjalny - serial

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

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Pozdrowienia 
z Paryża

21:50 Ostateczna
rozgrywka

23:55 Teoria chaosu
02:10 Zobacz to! Blok

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:40 Dyżur - serial 
dokumentalny

03:05 Niesamowite!
03:30 Na jedwabnym szlaku
03:55 Biesiada na cztery 

pory roku

05:10 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 
20:00 List w butelce 

- fi lm obyczajowy, USA, 
1999, reż. Luis Mandoki, 
wyk. Kevin Costner, 
Robin Wright Penn, Paul 
Newman, John Savage

22:50 Uczciwa gra 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, 
2010, reż. Doug Liman, 
wyk. Naomi Watts, 
Sean Penn

 Valerie Plame jest 
tajną agentka CIA. 
Doświadczoną, wysoce 
wykwalifi kowaną, biorącą 
udział w operacjach o 
największej wadze. Jest 
też matką dwójki dzieci i 
żoną dyplomaty Josepha 
Wilsona (Sean Penn). 

01:10 Kości - serial, USA 
02:05 Druga strona 

medalu
- talk show 

02:55 Noc magii
- program ezoteryczny

08:00 Nasz nowy dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 
Dynamiczny, pełen zwrotów 
i suspensu serial obyczajowy 
opowiadający historię dwóch 
oddziałów patrolujących 
ulice współczesnego 
Wrocławia. 

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 Gwiazdy Kabaretu 
21:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska 
23:00 Gatunek 2 - thriller 
prod. USA, 1998, reż. Medak 
Peter, wyk. Helgenberger 
Marg, Henstridge Natasha 
Pierwsza wyprawa na Marsa 
powraca na Ziemię. 01:00 
Stop Drogówka

11:20 Głos Polski 11:30 Serce 
i oblicze Boga 11:45 Spotka-
nia z ekologią 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje 
dnia 12:20 Pragnienie Boga 
13:00 Akita 101 Łez 

13:30 Msza Święta z kaplicy Cu-
downego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej 
Górze 14:30 Duszpasterz 
14:55 Słowo Życia 

15:00 Modlitwa w Godzinie 
Miłosierdzia Koronką 15:20 
Mocni w wierze 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Siódmy sakra-
ment 16:35 Świat na wycią-
gnięcie ręki. Ziemia Święta 
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 Opowieści Theo 19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Czy wiesz, że…
Zachowała się pamiątka po pierwszym 

cmentarzu Wałbrzycha, który mieścił się przy 
obecnej ulicy Limanowskiego. Jest to tablica 
z napisem: „GEDENKE, DASS DU STERBEN 
MUSST DCCCXV” („Pomyśl, że (i) ty musisz 
umrzeć 1815”).

Cmentarz funkcjonował od XV wieku do 
1869 roku. Żona Johanna Gustava Wilhelma 
Albertiego wywierała ogromny nacisk na 
męża, aby nekropolia została zamknięta. Okna 
pałacu, który rodzina kupiła w 1834 roku, 

wychodziły między innymi na ten cmentarz. 
Starania ułatwiło wprowadzenie przez władze 
Prus nowych przepisów sanitarnych. Teren od 
władz kościelnych miasto odkupiło w 1910 
roku. Po ekshumacji został splantowany i 
w 1912 roku wybudowano na nim szkołę 
katolicką dla dziewcząt (dziś Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu). Tablica 
wmurowana jest w mur oporowy obok bu-
dynku szkoły.
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WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘ

WYLUZUJ! WYLUZUJ! 
UŚMIECHNIJ SIĘUŚMIECHNIJ SIĘ

POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 16.06
Temp. 20/12 
zachmurzenie małe

Środa 17.06 
Temp. 22/14 
zachmurzenie małe

Czwartek 18.06
Temp. 23/15 
zachmurzenie 
duże z przelotnymi 
opadami

Piątek 19.06 
Temp. 21/14
przelotne opady 
 
Sobota 20.06 
Temp. 21/14 
zachmurzenie duże 

Niedziela 21.06
Temp. 21/13
zachmurzenie duże, 
burze z piorunami

Poniedziałek 22.06 
Temp. 21/13 
burze z piorunami
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Po raz pierwszy witamy 
mieszkańców Świdnicy i 
Świebodzic. Chcemy wam 
pokazać, że lokalną gazetę 
można robić w inny sposób. 
Z większym luzem i polotem. 
Czytelnicy w Wałbrzychu i 
powiecie już nas docenili, 

co tydzień z wypiekami na 
twarzy szukając WieszCo w 
punktach kolportażu. A mamy 
ich, uwaga, około 150! Liczy-
my, że waszą sympatię także 
sobie zaskarbimy. 

W tym tygodniu nasza 
gazeta po raz pierwszy ma 

28 stron! To porządny kawał 
publicystyki z nutką sarka-
zmu. Obok stałych i lubia-
nych rubryk, dołożyliśmy 
kilka nowości. Ot choćby 
rubrykę rowerową. Zachęca-
my was również do adopcji 
śl icznych czworonogów, 

prezentując zdjęcia kocia-
ków i psiaków. Zobaczcie 
te „słodziaki”. Dzięki nam 
dowiecie się też, co „grają” 
w TV. Zupełnie za darmo 
proponujemy wam program 
telewizyjny. Szukajcie nas w 
każdy wtorek. 

Za chęcamy  t ak że  do 
czytania naszego nume-
ru online na stronie www.
wieszco.pl. Tam też znaj-
dziecie punkty kolportażu i 
miejsca, gdzie możecie nas 
znaleźć. 

Redakcja

Więcej stron. Większy nakład. To jest to!
Nigdy nie rzucamy słów na wiatr. Jeśli coś obiecujemy, to na „mur beton” tak będzie. Od tego 
tygodnia WieszCo ma 28 stron! Prawda, że przytyliśmy?! Ponadto możecie nas również znaleźć 
w Świdnicy i Świebodzicach. I jeszcze jedna rzecz. Zwiększyliśmy nakład do 10000 egzemplarzy!    

OD DZIŚ 
WIESZCO NA 

28 STRONACH!

OD DZIŚ OD DZIŚ 
WIESZCO NA WIESZCO NA 

28 STRONACH!28 STRONACH!

JESTEŚMY JUŻ 
W ŚWIDNICY I 

ŚWIEBODZICACH

JESTEŚMY JUŻ JESTEŚMY JUŻ 
W ŚWIDNICY I W ŚWIDNICY I 

ŚWIEBODZICACHŚWIEBODZICACH
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W Boguszowie-Gorcach sta-
ło się to, co w wielu polskich 
miastach kończyło się nie-
powodzeniem. Referendum 
w sprawie odwołania aresz-
towanego burmistrza Jacka 
C. powiodło się, bowiem do 
urn poszło ponad 30 procent 
uprawnionych do głosowania 
mieszkańców miasta.

Frekwencja podczas ubie-
głotygodniowego referendum 
była wystarczająca i wyniosła 
nieco ponad 33 procent. By 
głosowanie można było uznać 
za ważne, do urn musiało pójść 
3089 mieszkańców Boguszo-
wa-Gorc. Zrobiło to zdecydo-
wanie więcej osób, bo blisko 
4 tysiące i zdecydowana więk-
szość opowiedziała się „za” 
odwołaniem Jacka C., który od 

grudnia 2018 roku przebywa 
w areszcie. Przypomnijmy, że 
włodarz tej małej miejscowo-
ści w powiecie wałbrzyskim 
podejrzewany jest o szereg 
przestępstw korupcyjnych, a 
jego proces toczy się przed 
świdnickim sądem okręgowym.

- Ludzie mieli po prostu 
dość takiej patowej sytuacji. 
Burmistrz siedzi w areszcie, a 
jego zastępca niewiele dobre-
go zrobił w tym czasie. Miastu 
potrzebny jest nowy gospo-
darz – mówią z satysfakcją 
inicjatorzy przeprowadzenia 
referendum.

Z funkcją burmistrza poże-
gnał się Jacek C., a to automa-
tycznie oznacza, że stanowi-
sko zastępcy burmistrza straci 
Sebastian Drapała. Wkrótce 

premier Mateusz Morawiecki 
powoła komisarza rządowe-
go, który będzie zarządzał 
miastem aż do czasu wyło-
nienia nowego gospodarza. 
PiS na razie nie zdradza, kto 
tym komisarzem zostanie. 
Partia rządząca opowiada 
się za tym, by radni z Bogu-
szowa-Gorc dogadali się w 
kwestii jednego kandydata na 
burmistrza. Ponadpartyjnego, 
który wyprowadziłby miejsco-
wość na prostą. Opozycja nie 
wyklucza takiego rozwiązania, 
ale na razie nikt nie podjął z 

opozycyjnymi radnymi żad-
nych rozmów.

- Najważniejsze, żeby o 
Boguszowie już nie mówiono 
w kontekście korupcji – mó-
wią mieszkańcy Boguszowa-
-Gorc. – Uważamy, że Sylwia 
Dąbrowska byłaby dobrym 
kandydatem na burmistrza – 
dodają. Przypomnijmy, że to 
właśnie Dąbrowska przegrała 
nieznaczną liczbą głosów z 
Jackiem C. w drugiej turze 
wyborów samorządowych w 
2018 roku. 

SCB

FaKtY / rEKLama

Odwołali burmistrza  
Ku przestrodze o sprawie w małym Boguszowie-Gor-
cach piszemy właśnie w tym miejscu WieszCo. Żeby 
uświadomić niektórym, że władza nie jest dana na 
zawsze. Że siła demokracji jest potężna, a wkurzeni 
mieszkańcy mogą pozbawić władzy każdego. 
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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)

ale na razie nikt nie podjął z 
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 » Ludzie mieli dość, poszli do urn i odwołali z 
funkcji burmistrza Boguszowa-Gorc Jacka C.
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Choć tak do końca nie będzie lajtowo. Naj-
pierw coś bardzo niepoprawnego politycznie, 
co wielu się nie spodoba. Bo paluchy świerzbią 
nas jak w kolejce do McDonalds’a, żeby jak 
najszybciej dorwać się do przepysznego i 
cholernie niezdrowego hamburgera. A propos, 
zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wszystko 
niezdrowe żarcie jest tak smaczne? Może dla-
tego, że jest niezdrowe!  

Zadajemy sobie dziś pytanie, dlaczego 
zabójstwo w Minneapolis George’a Floyda 
uznawane jest powszechnie za akt rasizmu? 
Tylko dlatego, że biały bandyta w mun-
durze udusił kolanem Afroamerykanina, 
bo przecież nie napiszemy Murzyna. Skąd 

wiadomo, że ten sam kretyn, nazywający 
siebie policjantem, nie przygwoździłby do 
ziemi „białasa”? Może to jakiś psychopata, 
nienadający się do tego, by strzec prawa 
i porządku? Dlaczego od razu pod takie 
wydarzenie podpina się ideologię? Czy 
gdy czarnoskóry gwiazdor futbolu amery-
kańskiego OJ Simpson został oskarżony o 
zabicie swojej białej żony, też mówiliście, 
że zrobił to na tle rasowym? W jednym i 
drugim przypadku mamy do czynienia ze 
zbrodnią, która jest ohydna i w której są 
winni i ofiary. I tu, i tu człowiek zapłacił naj-
wyższą cenę – życie. Które należy chronić, 
a nie go pozbawiać. Bez względu na kolor 

skóry. Co nie oznacza, że rasizmu nie należy 
tępić. Trzeba, i to wypalać gorącym żelazem. 

Miało być bez spiny, a wyszło jak zwykle. 
Może nadrobimy to faux pas, ale jeszcze 
chwilę. Trudno dziś spotkać na ulicach polskich 
miast większych optymistów od sztabowców 
Rafała Trzaskowskiego. Po wielu perturbacjach, 
kilku słabszych momentach, większych i tych 
nieco mniejszych kryzysach, gdy opozycja zo-
stała zepchnięta do narożnika przyjmując ciosy 
niczym Marcin Najman w oktagonie podczas 
wielu swoich walk, formacja przeszła do ofen-
sywy. Koalicja Obywatelska doczekała się kan-
dydata, od którego ma pełne prawo wymagać 
sukcesu, czyli wejścia przynajmniej do drugiej 

FaKtY

Spokojnie, bez podniety 
Chwilę pomyśleliśmy, choć to nie jest nasz największy konik 
() i postanowiliśmy, że spróbujemy nie zanudzać was poważ-
nymi tematami z Black Lives Matter włącznie. Zaproponujemy 
coś lekkiego i przyjemnego. Bo ile można czytać o milionach 
głosów zebranych przez Trzaskowskiego? I tej całej histerii 
związanej z objazdem Polski przez Dudę.  
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Przybyli tłumnie pod ratusz miesz-
kańcy często je skandowali. – To 
nie ja je wymyśliłem. My naprawdę 
mamy dość. Dość dzielenia nas 
na lepszych i gorszych. Dość lu-

dzi, którzy myślą tylko o sobie. 
Dzisiaj wielu z nas zostało pozo-
stawionych samym sobie. Mamy 
dość – mówił Rafał Trzaskowski.
W trakcie przemówienia kandydat 

na prezydenta kraju sporo czasu 
poświęcił swojemu głównemu prze-
ciwnikowi w wyścigu o najważniej-
szy urząd w państwie, Andrzejowi 
Dudzie. Zwrócił uwagę na jego 

sposób bycia. Dał również do zro-
zumienia, że polityka społeczna PiS 
nie jest za darmo, bo nigdy nikt nic 
za darmo nam nie dał i nigdy nie 
da. Rafał Trzaskowski wspomniał 
w kilku zdaniach o potrzebie inwe-
stycji w miejsca pracy, o potrzebie 
budowy struktur programowych 
Centrum Rozwoju Lokalnego. Mówił 
o darmowych żłobkach, przedszko-
lach i dofinansowaniu na wymianę 
pieców węglowych.       SCB

Trzaskowski: Mamy dość! 
Kandydat na prezydenta Polski, Rafał Trzaskowski, odwiedził Wałbrzych. 
Podczas jego wizyty kilkukrotnie usłyszeliśmy słowa „Mamy dość”. To 
właśnie hasło stało się motywem przewodnim przemówienia kandydata na 
najważniejszy urząd w państwie.
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tury wyborów prezydenckich. Jak dumnie rela-
cjonowano przed tygodniem, jak Polska długa 
i szeroka ustawiały się kolejki, by podpisać listę 
poparcia dla nowego kandydata na prezydenta 
Polski. Do sielankowego obrazu brakowało 
tylko, żeby na tors przystojnego Rafała, dumnie 
wjeżdżającego w odkrytym samochodzie do 
wsi i miasteczek, wśród wiwatującego tłumu, 
spadały biało-czerwone goździki. Trzaskowski 
w wielu miejscach witany był jak oswobodzi-
ciel. Te prawie 2 mln podpisów, które w kilka 
dni zebrano na listach pod poparciem jego 
kandydatury, miało na przeciwnikach zrobić 
wrażenie. I na pewno zrobiło, ale czy na tyle, 
by głównego rywala wysadzić z siodła? Ga-
daniem o wprowadzeniu w całej Polsce karty 
LGBT tego nie uda się załatwić. Efekt nowości 
też w końcu przestanie być paliwem napędza-
jącym ekspres przetaczający się przez cały kraj 
jak wiatr odnowy. Tymczasem Andrzej Duda, 
obiecujący wszystko, co mu każą i podpisujący 
wszystko, co mu podsuną, nie zważając na nic 
kontynuował gospodarski objazd kraju. Witany 
przez dziatwę i klasę pracującą fabryk i kombi-
natów, jak przed kilkudziesięciu laty Gomułka 
czy inny Cyrankiewicz.     

Dobra, teraz już będzie lekko i przyjemnie. 
Obiecujemy. Ploteczki lubi każdy, kto z kim, 
kiedy i dlaczego. Bądźcie przed sobą chociaż 
przez chwilę szczerzy. Nawet gdy oburzacie się, 
jak inni czytają o gorących romansach gwiazd 
albo o tym, kto kogo zdradził i ze skrzywioną 
miną jak po wypiciu szklanki domowego bim-
bru odżegnujecie się od podobnych doniesień, 
lubicie o nich czytać. Pewnie, że lubicie takie 
pikantne pogaduchy. Każdy lubi ploteczki 
żywcem wyciągnięte niczym z magla! Ale 
nie każdy przyznaje się do tego. Bo niby nie 
wypada. O zakład idziemy, że chętniej byście 
kliknęli na tytuł w stylu „Trzaskowski długo 
ukrywał swoją orientację seksualną” niż w 
link „Trzaskowski proponuje Polakom program 
czyste powietrze”. A nie mówiliśmy?! No bo co 
ciekawego będzie w artykule kryjącym się pod 
hasłem „Duda obiecuje kolejne 500+”, ale 
już pod hasłem „Duda od lat zdradza swoją 
żonę” może być ostro. Tak samo jak „Bosak w 
piwnicy przetrzymywał dwie 19-letnie Tajki”, 
bo na pewno nie zajrzycie pod link „Bosak chce 
pracy dla Polaków”. 

Dlatego nie dziwi nas, że szaleńczo czytają 
się newsy o pogodynce Dorocie Gardias, która 
rozstała się ze swoim partnerem. Lub o tym, 
że w miłości znów nie wyszło Beacie Tadli, 
którą kiedyś tam rzucił Kret. Ubolewacie, że 
rozstające się pary nie obrzucają się błotem i 
nie wywlekają na światło dzienne coraz więk-
szych brudów. Żeby później móc je na jakichś 
Instastories zdementować lub wydać oświad-
czenie, że to jednak prawda. Naprawdę nie 
jesteście ciekawi, co podkusiło Barona, żeby 
zostawić Julię Wieniawa, czy też ile naprawdę 
ma lat naczelna celebrytka kraju, perfekcyjna 
Małgorzata Rozenek? 

Tomasz Piasecki 
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Przed zagranicznym wyjazdem 
koniecznie sprawdźcie najnowsze 
informacje. Bo może się okazać, 
że np. do takiej Słowacji wciąż nie 
wjedziemy swobodnie. Wybiera-
jąc się na urlop również zwracaj-
my uwagę na informacje, które 
kraje wpuszczają bez przeszkód 
Polaków.   

Dobrą informacją jest to, że każ-
dy po przyjeździe do naszego kraju, 
nie będzie musiał odbywać obo-
wiązkowej, 14-dniowej kwaran-
tanny. W zeszłą sobotę (13 czerwca) 
Polska zniosła kontrole graniczne 
dla mieszkańców strefy Schengen. 
Płynny ruch przywrócono w ra-
mach granic wewnętrznych Unii 
Europejskiej, a służby obecne na 
przejściach z Niemcami czy Litwą 
będą jedynie prowadzić kontrole 
wyrywkowe. Granice zewnętrzne 
UE wciąż pozostają zamknięte. 
Mowa o Ukrainie, Rosji i Białorusi.  

Podróżni z krajów Unii Europej-
skiej na powrót zyskali prawo do 
swobodnego wjazdu, wyjazdu 
oraz tranzytu przez terytorium 
Polski. Co warte podkreślenia raz 
jeszcze, bez konieczności odbycia 
obowiązkowej, 14-dniowej kwa-
rantanny.  

Na koniec garść statystyk. We-
dług danych wojewody dolno-
śląskiego do zeszłego piątku w 
Wałbrzychu na COVID-19 zacho-
rowało 62 mieszkańców, a 25 
osób było zakażonych w powiecie 
wałbrzyskim. W powiecie świd-
nickim potwierdzono dotąd 128 
przypadków zakażenia koronawi-
rusem. Pocieszające, że z choroby 
wyleczono w Wałbrzychu już 54 
osoby, a w powiecie wałbrzyskim 
wyzdrowiało 19 zakażonych. W 
powiecie świdnickim natomiast 
liczba ozdrowieńców sięgnęła 85. 

ToP

Koronawirus – raport tygodnia 
Na tę chwilę czekało wiele osób. Od 13 czerwca Polska otworzyła wewnętrzne 
granice z Unią Europejską. Teoretycznie wszędzie możemy pojechać i każdy może 
przyjechać do nas, bez konieczności odbycia kwarantanny, ale… Nie wszystkie 
kraje UE otworzyły się jeszcze na podróżnych z Polski. 
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 »Polska otworzyła 
granice dla obywateli 

krajów Unii Europejskiej
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O części z tych rzeczy na 
pewno już gdzieś, kiedyś 
słyszeliśmy. Choćby o tym, 
że podczas ręcznego mycia 
naczyń zużywamy dużo wię-
cej wody, niż gdybyśmy do 
tego używali zmywarki, albo 
miski. Bo niby dlaczego nie?! 
Nie każdego jednak stać na 
zmywarkę, nie każdy ma też 
gdzie ją wstawić, ale każdy 
może spróbować myjąc na-
czynia zaoszczędzić wodę. 
W miseczce umyć naczynia, 
następnie zmienić wodę i 
opłukać talerze oraz sztućce. 
Jak wyliczyli ludzie z Fundacji 

Nasza Ziemia, ręczne mycie 
naczyń z puszczoną wodą z 
kranu to nawet sześciokrotnie 
większe zużycie niż gdyby-
śmy korkowali zlew lub myli 
widelce, szklanki i garnki w 
miseczce.  

Mnóstwo jest takich przy-
kładów. Kąpiąc się w wannie 
zużywamy 5 razy więcej wody 
niż biorąc prysznic. Mycie 
zębów z puszczoną wodą 
z kranu to już prawdziwe 
marnotrawstwo. Golenie się 
i opłukiwanie maszynki pod 
bieżącą wodą to nawet 50 
razy większe zużycie niż przy 

wykorzystaniu małej miseczki, 
w której nie tylko można umyć 
twarz, ale też dokładnie i 
spokojnie wyczyścić naszego 
„Wilkinsona”.           

Przed dwoma tygodniami w 
poprzednim odcinku kampanii 
„Nasza dobra woda” poka-
zaliśmy wam, ile potrzeba 
wody do wyprodukowania 
niektórych przedmiotów. Na 
pierwszy rzut oka te dane 
mogły szokować. Nie wiemy, 
być może były minimalnie za-
wyżone. Korzystaliśmy jednak 
z oficjalnych statystyk Fundacji 
Nasza Ziemia. Dziś podpo-

wiemy wam, co robić, żeby 
naprawdę zacząć oszczędzać 
wodę. Przykłady, które poda-
liśmy akapit wyżej, są idealne, 
bo działają na wyobraźnię, ale 
to tylko niewiele w porówna-
niu z tym, co możemy zrobić, 
żebyśmy za kilka lat nie modlili 
się o wodę. Prosty przykład z 
brzegu. Odpowiedzcie sobie 
na pytanie, ale tak szczerze, 
ile tygodniowo marnujecie 
żywności. Jesteśmy przeko-
nani, że w większości domów 
w koszu lądują przetermino-
wane produkty, których po 
pierwsze kupiliśmy za dużo, 

a po drugie, nie zjedliśmy ich, 
bo minął termin ważności. 
Wystarczy przypomnieć sobie 
wypchane koszyki Polaków, 
wyjeżdżających przed świę-
tami z marketów. Czy wy 
naprawdę to wszystko, co 
kupiliśmy, przeżrecie przez 2 
lub 3 dni? Przepraszamy za 
słowo „przeżrecie”, ale jakoś 
powątpiewamy, że te góry 
pożywienia znajdą drogę do 
żołądka. Raczej do śmietnika. 
Ograniczenie marnowania je-
dzenia, pomijając inne aspek-
ty wyrzucania żywności, to 
pierwszy krok do oszczędzania 
wody. Tak bardzo potrzebnej 
w ogromnych ilościach do wy-

produkowania kilograma wo-
łowiny, czy bochenka chleba.     

Namawiamy was, żebyście 
powiedzieli STOP „wodolej-
stwu”. Jeśli tylko możecie, za-
kręcajcie kran, wodę napusz-
czajcie do naczynia lub zlewu 
i wykonujcie w ten sposób 
codzienne czynności. Dokrę-
cajcie zawory, wymieniajcie 
uszczelki. Przez nieszczelną 
baterię lub „kapiącą” spłuczkę 
rocznie może nam „uciec” 
nawet kilkaset litrów wody! 
Możecie też łapać deszczówkę 
i używać jej do podlewania 
ogrodu. Naprawdę warto o 
tym pomyśleć.  

ToP

Sieć nadajników jest dość 
gęsta. Możemy je znaleźć w 
następujących miejscach: ul. 
Wrocławskiej (Palmiarnia), ul. 
Podwale (przejście TESCO), ul. 
Dunikowskiego (Ogródek Jorda-

nowski), skrzyżowanie ul. Bro-
niewskiego/Główna, ul. Armii 
Krajowej 38, skrzyżowaniu ul. 
Andersa/Wańkowicza, Pl. M. 
Darowskiej, skrzyżowaniu ul. 11 
Listopada/Świdnicka, Pl. Teatral-

nym, Al. Wyzwolenia 2, Schro-
nisku Harcówka, Dworzec PKP 
Szczawienko, Rondo Solidarności.

Logowanie do systemu jest 
niezwykle proste. Wystarczy na 
swoim urządzeniu odszukać 

punkt Wi-Fi o nazwie WiFi4EU. 
Następnie należy podać adres 
email i zaakceptować regula-
min korzystania z internetu. 
Każdemu użytkownikowi mia-
sto gwarantuje łącze o prędko-
ści 30 Mbps. Koszt inwestycji 
wyniósł około 50 tys. zł. Pie-
niądze pozyskano z UE, gdzie 
już pozytywnie zaopiniowano 
wniosek na kolejne punkty 
dostępu do internetu.          SCB

FaKtY

Bezpłatny internet dla wszystkich 
Mieszkańcy Wałbrzycha doczekali się bezpłatnych punktów do-
stępu hot spot. Zakończony przez gminę Wałbrzych projekt zakła-
dał przygotowanie dostępu do sieci dla szerszej grupy odbiorców. 
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Miejski Zakład Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. 

w Wałbrzychu 

poszukuje pracowników 
na stanowiska: 

• Elektryka

• Pracownika ds. 
administracyjno-biurowych

Zgłoszenia prosimy kierować na 
adres poczty elektronicznej
e-mail: kadry@mzuk.com.pl
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 » Nie trzeba wiele, by 
oszczędzać wodę. 
Wystarczy zmiana 
kilku nawyków

Leci woda, leci ciurkiem
Jak często wykonujecie pewne czynności mecha-
nicznie? I nie zastanawiacie się, że można inaczej? 
Wody używajmy bardziej racjonalnie, wystarczy że 
zmienimy niektóre przyzwyczajenia. Nie, nie mówcie 
„e tam, gadanie”. W kampanii „Nasza dobra woda” 
prowadzonej razem z Wodociągami Wałbrzych pod-
powiadamy, co zrobić, żeby wodę zaoszczędzić. 

Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza Nasza 
dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra dobra 
w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a w o d a 

a po drugie, nie zjedliśmy ich, produkowania kilograma wo-

Jaka jest różnica w zużyciu wody
• mycie naczyń ręczne z puszczoną wodą z kranu – nawet 6 x 

więcej niż używając miski lub korkując zlew
• kąpiel w wannie – nawet 5 razy więcej niż pod prysznicem 
• mycie zębów z puszczoną wodą z kranu – nawet 40 razy więcej 

niż używając kubka 
• golenie z puszczoną wodą z kranu – nawet 50 razy więcej niż 

używając miseczki do spłukiwania twarzy i mycia maszynki
Źródło: Fundacja Nasza Ziemia
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Akcja, w której udział 
bierze (jak do tej pory) 21 
obiektów turystycznych i 
gastronomicznych, polega 

dokładnie na tym, że turysta 
pokazując bilet wstępu lub 
rachunek z jednego odwie-
dzonego wcześniej obiektu 

uzyskuje 10 proc. rabatu lub 
też może nabyć bilet ulgowy 
w pozostałych miejscach 
biorących udział w pro-

jekcie! Oprócz świdnickich 
atrakcji turystycznych w 
akcji bierze udział także 
m.in. Muzeum Kolejnic-
twa z Jaworzyny Śląskiej. 
Całą listę znajdziecie na 
mapce, którą publikujemy 
na str. 16 w tym wyda-
niu WieszCo lub pod ad-
resem strony internetowej: 
www.lotaw.pl. 

KaR

Ciekawe miejsca z rabatem
Dobra wiadomość dla turystów w naszym regionie. Muzeum 
Dawnego Kupiectwa i Wieża Ratuszowa w Świdnicy dołączyły 
właśnie do akcji rabatowej LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej „Nasze 
atrakcje – bezpiecznie i smacznie”.
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Akcje, które polegają na groma-
dzeniu plastikowych nakrętek, nie są 
już u nas niczym nowym. Pojemniki 
ustawione w sklepach, szkołach i 
innych miejscach publicznych z 
powodzeniem pozwalają na pomoc 
organizacjom potrzebującym nie-
zbędnego wsparcia finansowego. 
Bardzo często nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, jak wiele dobrego 
jest w stanie zdziałać kilka małych 
nakrętek. Wystarczy wyrobić w 
sobie nawyk odkładania nakrętek 
i wrzucać wszystkie do tzw. „Na-
krętkowego Serca”. Bardzo często 
zakrętki zbierane są w przedszkolach 
i szkołach. W akcję włączają się 
niekiedy urzędy miejskie, prywatne 
przedsiębiorstwa, a nawet ośrodki 
kultury.

Nakrętki są tak cenne, bo są wy-
konane z czystego polimeru PET, 
podczas gdy butelki zrobione są z 
plastiku o innym składzie. Nakrętki z 
czystego polietylenu bez problemu 
zamienia się w specjalny granulat. Z 
niego można szybko robić następne 
plastikowe nakrętki, opakowania, a 
nawet rury PCW.

Akcja ma charakter charytatywno-
-ekologiczny, ponieważ po zapeł-
nieniu serca nakrętkami, te zostaną 
sprzedane firmom recyklingowym 
i zyskają nowe życie (istotnym jest, 
by nie dorzucać do nakrętek innych 
przedmiotów, a jeśli mają one np. 
tekturowe uszczelki – trzeba je usu-
nąć przed wyrzuceniem). Zebrane 
zaś środki finansowe trafią do po-
trzebujących.

Pierwsze tego typu Serce postawio-
no w „Granitowym sercu Polski”, czyli 
w Strzegomiu. - Chcielibyśmy, żeby 
to serce napełniło się nakrętkami, a 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży, prze-
kazane zostały na rzecz osób potrze-
bujących – mówi  Wiesław Witkow-
ski, zastępca burmistrza Strzegomia.

Za kilogram nakrętek lub korków z 
tworzyw sztucznych można odzyskać 
od około 50 groszy do 1 złotego. 
Serce w Strzegomiu zapełniło się bły-
skawicznie. Pieniądze wpłynęły już 
do rodziców chorującego na zespół 
Menesa, małego Oskarka.

Zaraz po Strzegomiu metalowe 
serce stanęło w gminie Żarów, a 
dokładniej w Kalnie. Tam sprawy 
w swoje ręce wziął Sebastian Ja-
rosz, który przekazał swoje dzieło 

Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego 
„Kalinów”. Serducho napełnione zo-
stało błyskawicznie... Po kilku dniach 
pękało w szwach kolejny raz. Dobra 
wiadomość napłynęła z samego Ża-
rowa. Tam niebawem stanie kolejne 
serce, które usytuowane będzie w 
okolicach basenu.

Aby zakupić wózek inwalidzki 
czy też inny sprzęt rehabilitacyjny, 
potrzebne są tony zakrętek... Niektó-
rym wydaje się to niewyobrażalne. 
Rzeczywistość pokazuje jednak, że 
dzieci faktycznie otrzymują realną, 

wymierną pomoc. Gorąco zachę-
camy wszystkich do przyłączenia 
się do akcji. Im będzie nas więcej, 
tym szybciej chore dziecko otrzyma 
wsparcie. To takie proste...

Kiedy Świdnica? – Sprawdzimy 
warunki zakupu i możliwość lokali-
zacji metalowego serca do zbierania 
plastikowych nakrętek. Jeżeli decyzja 
taka zostanie podjęta, natychmiast 
o niej powiemy – informuje Mag-
dalena Dzwonkowska, rzecznik UM 
Świdnica. To już coś!

KaR
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 » Wystarczy wyrobić w sobie 
nawyk odkładania nakrętek 
i wrzucać wszystkie do tzw. 
„Nakrętkowego Serca”

Biją dla potrzebujących
Jest metalowe i ma około 1,5 m wysokości. Po-
trafi pomieścić nawet 150 kg plastikowych na-
krętek. Najważniejsze jednak jest to, że „bije” 
ono dla potrzebujących. O co chodzi w fenome-
nie Nakrętkowych Serc, których przybywa w 
powiecie świdnickim? Czy wreszcie doczeka-
my się choć jednego w samej Świdnicy?
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Petycję podpisało ponad 
800 świdniczan. Za przyjęciem 
jej ostatecznie głosowało 14 
radnych, 8 było przeciw. Walka 
o in vitro w Świdnicy zaczęła 
się od Anny Gromek. - Z mę-
żem chcieliśmy powiększyć 
rodzinę o kolejne dzieciątko. 
Kolejne próby poczęcia dziecka 
nie przynosiły efektu. Wtedy 
pomyślałam, że coś jest nie 
tak. Udałam się do lekarza na 
badania kontrolne, których wy-
niki spadły na mnie jak grom 
z jasnego nieba. Okazało się, 
że choruję na endometriozę, 
chorobę uniemożliwiającą mi 
zajście w ciążę w sposób na-
turalny. Jedynym rozwiązaniem 

okazało się zapłodnienie in 
vitro – mówi Anna Gromek. 
Zaczęła interesować się tym, 
jak sprawa wygląda w innych 
miastach, gdzie jest refunda-
cja. – Powiedziałam sobie, 
dlaczego u nas miałoby tak 
nie być. Inicjatywa stała się dla 
mnie wyzwaniem społecznym 
– dodaje kobieta. 

- Głównym celem programu 
będzie zapewnienie dostępu 
do procedury zapłodnienia  
pozaustrojowego świdniczan-
kom, u których zdiagnozowana 
została niepłodność, poprzez  
wsparcie finansowe procesu 
leczenia – podkreśla Beata 
Moskal-Słaniewska, prezydent 

Świdnicy. Program ten zakłada 
dofinansowanie jednego cyklu 
zapłodnienia pozaustrojowe-
go lub adopcji zarodka dla 
każdej pary zakwalifikowanej 
w wysokości do 100%, ale 
w maksymalnej kwocie 5 tys. 
zł, pod warunkiem przepro-
wadzenia co najmniej jednej 
całej procedury przewidzianej 
w programie. Koszt całkowity 
realizacji tego zadania w latach 
2020-2023 szacowany jest na 
ok. 190 tys. zł.

Walka Anny Gromek trwa 
od zeszłego roku. - Do tej pory 
spotykam się z życzliwością 
mieszkańców, którzy mi kibi-
cują. Podczas eventu, który 
zorganizowałam, gdzie zbie-
rałam podpisy pod projektem, 
poznałam kilka par, które w 
otwarty sposób mówiły, że 
bardzo chciałyby spróbować 
tej metody, jednak ich sytuacja 
finansowa na to im nie pozwa-
la – opowiada świdniczanka. 
Event cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Mimo, że 
cała akcja nie była nagłośniona 
medialnie, tylko przez media 
społecznościowe, wiele osób 
przyszło złożyć podpis. Udało 
się zebrać 842 poprawnie 
złożonych głosów.

Miasto przystąpi teraz do 
opracowania programu poli-
tyki zdrowotnej dotyczącego 
dofinansowania leczenia nie-
płodności metodą zapłodnie-
nia pozaustrojowego in vitro, 
który następnie będzie musiał 
zostać zaopiniowany przez 
Agencję Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji.

- Obrady rady miejskiej 
przebiegały dość burzliwie, 
ale projekt zyskał akceptację, 
przechodząc do dalszej re-
alizacji większością głosów. 
Kiedy już wiedziałam, że pe-
tycja została zaakceptowana, 
poczułam się bardzo wyjątko-
wo. To ja, zwykła mieszkanka 
Świdnicy zrewolucjonizuję 
to miasto, zburzę mur tabu 
będący wokół in vitro i przy-
czynię się do tego, że chociaż 
część par będzie mogła sko-
rzystać z dofinansowania, że 
być może chociaż niektórzy 
dostąpią zaszczytu bycia ro-
dzicem – mówi Anna Gromek.

KaR

Czego możemy się spodziewać? 
Nowych drzew, krzewów, roślin ozdob-
nych. Powstaną rozległe trawniki, a 
także ogrody deszczowe. W projekcie 

przewidziano szereg miejsc do atrak-
cyjnego spędzenia wolnego czasu. Przy 
istniejącym już boisku zostanie upo-
rządkowany teren do street workout’u. 

Powstanie  wielofunkcyjne boisko do 
siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej z 
centralnie położonym kortem teniso-
wym. Nie zabraknie ścieżki spacerowej 
i toru dla rolkarzy wokół parku. Atrakcją 
dla najmłodszych będzie wodny plac 
zabaw.

Ile świebodziczanie będą musieli 
poczekać na otwarcie parku? Termin 
zakończenia prac określono na kwiecień 
przyszłego roku.

KaR

FaKtY

Wielki krok w stronę in vitro
Po burzliwej wymianie zdań radni w Świdnicy przyjęli petycję 
mieszkanki miasta. Chodziło o podjęcie działań w sprawie przyję-
cia programu polityki zdrowotnej, dotyczącego leczenia niepłodno-
ści metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.

Park sportowy przez duże „P”
Trwają prace związane z budową parku sportowego 
między ulicami Królowej Jadwigi i Księcia Bolka w 
Świebodzicach. Inwestycja zapowiada się wyjątkowo 
interesująco.
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 » Świdniccy radni po 
burzliwej dyskusji 
powiedzieli „TAK” dla 
in vitro
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Czym dla Pana jest ta-
jemnica? 

- To jest obszerne pojęcie. 
Łatwo byłoby powiedzieć, że 
to coś niewyjaśnionego, ale ja 
powiem przekornie. Tajemnice 
lubią chyba wszyscy. Ludzie 
dzielą się jednak na tych, 
którzy wolą o nich opowia-
dać i tych, którzy kochają je 
rozwiązywać. Ja należę do tej 
drugiej grupy. Fascynują mnie 
tajemnice przeszłości, ale za-
leży mi na złapaniu króliczka, 
a nie tylko na jego wiecznym 
gonieniu (śmiech).   

Co Pan uznaje za skarb? 
- Wiadomo – kosztowności, 

złote monety, hiszpańskie 
dublony zatopione wraz z 
galeonem gdzieś na oceanie, 
ale i różnego rodzaju depozyty 
ukryte choćby przez Niemców 
w czasie wojny, legendar-
na Bursztynowa Komnata 
itp. Można powiedzieć, że 
to skarby przez duże „S”. Dla 
mnie skarbem, może już przez 
małe „s” będzie łuska, innym 
razem niepozorna cegła lub 
na przykład strzępy rozbitego 
samolotu z II wojny światowej 
i związana z nimi tajemnica. 
Intrygujące będzie znalezie-
nie odpowiedzi na pytania, 
kto nim leciał, z jaką misją, 
kiedy został zestrzelony i przez 
kogo. Dlatego wolę o sobie 
mówić jako o poszukiwaczu 
tajemnic niż skarbów.

Tajemnice i skarby mają 
wiele wspólnego zwłaszcza 
z Wałbrzychem i okolicami? 

- Zdecydowanie! Wałbrzych 
oczywiście stał się słynny na 
cały świat z powodu „złotego 

pociągu”. To była taka bomba 
medialna, że mówił wtedy 
o tym każdy. Jednak Ziemia 
Wałbrzyska gości na łamach 
miesięcznika „Odkrywca” 
nieprzerwanie od prawie 20 
lat, bo tajemnic związanych 
z II wojną światową jest tu 
niezliczona ilość. 

Był moment, że uwierzył 
Pan w historię pociągu za-
kopanego na 65 km trasy 
kolejowej Wrocław – Wał-
brzych? 

- Opowieść o „złotym po-
ciągu” znaliśmy od wielu lat, 
ale na dobrą sprawę nigdy nie 
stały za nią twarde dowody. 
Tuż przed tym, jak rozpętała 
się burza medialna i wielu 
uznało, że pancerny skład 
został odnaleziony, zadzwo-
nił do mnie pewien bardzo 
poważny człowiek. Twierdził, 
że znalazcy dysponują zdję-
ciami pociągu ukrytego pod 
ziemią. Ten człowiek upierał 
się, że są to zdjęcia wykonane 
aparatem przez odwiert. To 
był chyba jedyny moment, 
gdy pomyślałem „cholera, to 
może być prawda”. W chwili 
gdy okazało się, że owszem są 
to zdjęcia, ale profili georada-
rowych, wątpliwości minęły.    

Pana zdaniem „złoty po-
ciąg” istnieje, czy jest to od 
początku do końca bajką? 

- Wolałbym nie odpowiadać 
na to pytanie (śmiech). Nie 
chciałbym nikogo odzierać ze 
złudzeń. 

Będę naciskał.
- Moim zdaniem takiego 

pociągu nie ma, bo nie znam 
żadnych dowodów na jego 

istnienie. Proszę sobie przypo-
mnieć, że nawet znalazcy nie 
mówili na początku o „złotym 
pociągu”, tylko o pancernym. 
Opowieść podchwyciły media, 
połączyły to z historią o złocie 
Wrocławia i tak narodził się 
mit, w który większość uwie-
rzyła.    

A teraz poważnie. Jest 
Pan eksploratorem, więc 
musi mieć swój ranking 
największych odkryć? Naj-
bardziej spektakularne to…

- Można powiedzieć, że kie-
ruję badaniami, których celem 
jest rozwiązywanie zagadek. 
Organizowałem i uczestniczy-
łem w wielu poszukiwaniach 
o różnym charakterze. Każda 
sprawa była inna, dlatego 
takiego rankingu „the best 
of” nie prowadzę. W swoich 
wyprawach mogę wskazać 
tę najbardziej egzotyczną, 
najdroższą, najbardziej skom-
plikowaną i najniebezpiecz-
niejszą.

Proszę wymieniać, bo nie 
mogę się doczekać (śmiech).

- Najbardziej egzotyczny 
był wyjazd w 2013 roku na 
środkową Syberię w rejon 
koła podbiegunowego, gdzie 
poszukiwaliśmy pozostałości 
łagrów i stalinowskiego pro-
jektu nazywanego „Martwą 
Drogą”. Najdroższa akcja to 
odkopywanie sztolni na górze 
Gontowa w Górach Sowich. 
Odkopywanie 30-metrowego 
zawału przy wlocie i przedzie-
ranie się przez kolejne tony 
skał wewnątrz, kosztowało 
około miliona złotych. Najnie-
bezpieczniejsze były kilkueta-

powe ekspedycje nurków do 
zalanej kopalni w Nawojowie 
Śląskim, gdzie w czasie wojny 
Niemcy mieli wybudować 
podziemny zakład zbrojenio-
wy pod kryptonimem „Ho-
mar”.  A najbardziej skom-
plikowane było odnalezienie 
miejsca zagłady jednego z 
transportów partyzantów NSZ 
w rejonie Starego Grodko-
wa na Opolszczyźnie. Była 
to skomplikowana operacja 
przeprowadzona przez UB, 
nad którą wiele lat głowili 
się prokuratorzy. Nam uda-
ło się połączyć pewne fakty 
i doprowadzić na miejsce 
zbrodni IPN, który odnalazł 
we wskazanym przez nas 
miejscu szczątki partyzantów.     

Wyobraźnię poszukiwa-
czy rozpala też Kompleks 
Riese. Czy słusznie?

- Mamy tu do czynienia 
z czymś wyjątkowym. Dziś 
dysponujemy większą wiedza 
na temat Riese niż jeszcze 
kilka lat temu. Głównie dzięki 
nowym dokumentom źródło-
wym. W „Odkrywcy” niemal 
w każdym numerze publikuje-
my artykuły o tym kompleksie. 
Mam nadzieję, że w tym roku 
poskładamy kolejne elementy 
układanki w całość. 

Dobrze, ale po co Niemcy 
budowali „Olbrzyma”?

- Naszym zdaniem Riese 
było budowane jako kwa-
tera główna Adolfa Hitlera i 
dowództwa wojsk niemiec-
kich, ale być może w którymś 
momencie zmieniło swoje 
przeznaczenie. Czy miało być 
w części fabryką zbrojeniową, 

czy pełnić rolę magazynów 
lub zostać czymś innym, może 
bardziej nieprawdopodob-
nym, tego nie możemy w tej 
chwili jednoznacznie stwier-
dzić. Jednak mam wrażenie, 
że w niedługim czasie to się 
zmieni.  

Gdziebyśmy się nie obej-
rzeli, mamy w regionie 
podziemia – Książ, Grod-
no, Gontowa. Każde z tych 
miejsc jest dla odkrywców 
równie fascynujące? 

- Jako mali chłopcy uwiel-
bialiśmy wchodzić do podzie-
mi, które z zasady są zawsze 
tajemnicze. Gdy teraz, już jako 
dojrzałym mężczyznom, udaje 
nam się zejść kilkadziesiąt me-
trów pod ziemię, to dalej mamy 
z tego wielką frajdę (śmiech). 
A poszukiwania są zawsze fa-
scynujące, choćby podziemi w 
Pałacu Jedlinka, zagadkowego 
schronu w Miłoszowie, tunelu 
pod XVIII-wieczną plebanią 
w Starej Kamienicy i wielu 
innych. Tak jak ostatnia sprawa 
w Lubaniu, gdzie znajduje się 
jedyny chyba obiekt podziem-
ny w Polsce, o którym wiemy, 
że istnieje, bo dowierciliśmy 
się do niego, ale nie można 
do niego wejść. Wloty są za-
walone, a ich odkopanie to 
koszt kilkuset tysięcy złotych. 

Jak już odkopiecie zawał, 
wchodzicie pod ziemię i co 
wtedy? 

- Zależy, czego szukamy. 
Nie zawsze po ujawnieniu 
tunelu wchodzi się w pustkę, 
czasem takie obiekty są zawa-
lone i zupełnie zniszczone, ale 
zdarzają się sytuacje, gdy po 

odkopaniu wejścia czeka na 
nas ciemna czeluść i trzeba 
do niej zajrzeć. To fascynujące 
uczucie, ale to nie tylko zaba-
wa. Jeśli chodzi o podziemia 
z czasów II wojny światowej, 
nigdy nie możemy  wykluczyć 
istnienia nieznanych niebez-
pieczeństw.  

Dlaczego 75 lat po wojnie 
wciąż mówimy o odkry-
waniu sekretów? Dlaczego 
większość tajemnic nie zo-
stała rozwikłana? 

- Dlatego, że tak dużo ich 
jest. My sami przerobiliśmy 
dotąd kilkaset spraw, nie za-
wsze związanych z II wojną 
światową. W planach mamy 
rozwiązanie kolejnych kilkaset 
(śmiech). Czasem nie trzeba 
daleko szukać. Sekrety i za-
gadki historii są wokół nas, 
wystarczy popytać rodzinę, 
sąsiadów, rozejrzeć się po 
okolicy. Część to legendy, ale 
w każdej bajce może znajdo-
wać się ziarno prawdy.    

Jak dużo pozostało jesz-
cze do odkrycia skarbów? 

- Z odpowiedzią jest pro-
blem, choć liczba skarbów 
przez duże „S” jest ograniczo-
na. Zdradzę tylko, że w Polsce 
mamy wielką zagadkę, której 
jesteśmy bliscy rozwikłania. 
Nie informujemy o niej na 
razie. Myślę, że w przyszłym 
roku będziemy mogli o niej 
opowiedzieć. Jest wiarygod-
na, bo udokumentowana w 
niemieckich źródłach.

No to zabił mi Pan ćwieka. 
- (Śmiech) Nic więcej nie 

powiem.    
Rozmawiał Tomasz Piasecki 

roZmoWa tYgoDNIa

Fascynują mnie tajemnice
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O podziemiach i odkrywaniu sekretów wie 
chyba wszystko. Robi to od 20 lat. Koordyno-
wał wiele projektów archeologicznych i eks-
ploracyjnych pod zie-
mią, na lądzie i pod 
wodą. Rozmawiamy z 
Łukaszem Orlickim, kie-
rującym działem ba-
dawczym wydawnictwa 
znanym jako Grupa Eks-
ploracyjna Miesięczni-
ka „Odkrywca” (GEMO).  »  Kieruję badaniami, których celem jest 

rozwiązywanie zagadek – mówi Łukasz Orlicki
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 »Aleksander Bolek, ur. 23.02.2020 o godz. 9.18, 
waga 3390 g, wzrost 61 cm, z Wałbrzycha

 »Anastazja Smuszkiewicz, ur. 19.02.2020 o godz. 3.50, 
waga 3470 g, wzrost 55 cm, z Wałbrzycha

 »Kazimierz Nowak, ur. 20.02.2020 o godz. 11.55, 
waga 1888 g, wzrost 48 cm, z Kłodzka
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Powracamy do wykonywania zabiegów

 Obecne czasy i wszechobecny pośpiech prowadzą 
do wielu chorób cywilizacyjnych, spowodowanych 
między innymi długotrwałą pracą w pozycji siedzącej, 
brakiem ruchu i wysiłku fizycznego, zanieczyszczeniem 
środowiska i niewłaściwym sposobem odżywiania. W 
lawinowym tempie rośnie liczba osób borykających się 
z problemami kręgosłupa, chorobami układu krążenia 
i stanami depresyjnymi. Odpowiedzią na te i na wiele 
innych schorzeń mogą być naturalne metody leczenia, 

które w połączeniu z medycyną konwencjonalną przy-
noszą znakomite rezultaty. 

W Gabinecie Hirudoterapii znajdującym się w Wał-
brzychu w Przychodni Piaskowa Góra przy ul. Głównej 4 
oferujemy zabiegi z użyciem pijawek lekarskich, które dziś 
przeżywają prawdziwy renesans. Niestety wśród części 
społeczeństwa wciąż panuje stereotypowe przekonanie, 
że leczenie pijawkami to zabobon, czy czary, a tak nie 
jest i warto wspomóc tą formą terapii leczenie takich 
chorób jak żylaki, hemoroidy, miażdżyca, nadciśnienie, 
reumatyzm, bóle kręgosłupa różnego pochodzenia, bóle 
stawów, kontuzje sportowe, nerwica, depresja, a także 
tiki nerwowe i trądzik.

Efekt terapeutyczny, jaki uzyskujemy podczas zabiegu z 
pijawkami, nie polega, jak sądzono jeszcze do niedawna, 
na upustach ,, złej krwi”, lecz na tym, że pijawka pod-
czas swej ,,pracy” wprowadza wraz ze swoją śliną do 
naszego organizmu około 200 substancji biologicznie 
aktywnych, które polepszają unerwienie i ukrwienie 
uszkodzonych miejsc, poprawiają krążenie, usuwają 
obrzęki, wspomagają wydalanie toksyn z organizmu, a 
substancje wydzielane przez pijawki działają przeciwza-
krzepowo, rozpuszczają istniejące zakrzepy, udrażniają 
naczynia krwionośne, zapobiegają zawałom i udarom, 
regulują cholesterol i ciśnienie krwi. Dzięki hirudoterapii 
nasze organy są dobrze dotlenione i odżywione, lepiej 
pracują i nie obumierają, co korzystnie wpływa na stan 
naszego zdrowia.

Pijawki używane są jednorazowo i pochodzą z certyfi-
kowanej hodowli laboratoryjnej, gdzie znajdują się pod 
stałą  kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej.

Ponadto oferujemy terapie bańkami ogniowymi, 
bezogniowymi, chińskimi i lekarskimi stosowanymi w 
celu wzmocnienia układu odpornościowego,  leczeniu 
przeziębień i stanów zapalnych dróg oddechowych.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 533 
741 573, a także do odwiedzin strony www.pijawki.
walbrzych.pl oraz FB  Pijawki.Walbrzych.pl
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Tak jak to robią członkowie Fundacji 
Anna w Gostkowie. Skutecznie ratując 
cmentarz ewangelicki we wsi leżącej 
w gminie Stare Bogaczowice od za-
pomnienia.  

Nekropolię w tym miejscu założo-
no w II połowie XIX wieku, gdy te 
tereny należały do Niemiec. Możemy 
tu oglądać zabytkowe pomniki i gro-
bowce stanowiące prawdziwy kunszt 
kamieniarskiej sztuki sepulkralnej 
tamtych czasów. Czyli wiecie, takiej 
twórczości artystycznej dotyczącej 
sfery nekropolicznej.  

Od 2016 roku cmentarz znajduje 
się pod opieką Fundacji Anna w Gost-
kowie, którą założyła  Halina Bryk. 
Choć to od niedawna teren prywatny, 
nie jest zamknięty na klucz. Przeciw-
nie, jest otwarty dla zwiedzających 

i stanowi niepowtarzalną atrakcję 
regionu. Od początku głównym celem 
fundacji była opieka nad starą nekro-
polią, którą po wysiedleniu ludności 
niemieckiej pod koniec 1946 roku 
nikt się nie zajmował. Miejsce przez 
lata zapomniane, popadało w ruinę, 
było dewastowane. Zarastało dziką 
roślinnością. 

Tu warto wspomnieć, że Fundację 
Anna w Gostkowie tworzy ledwie 
sześć osób. Każda aktywnie uczest-
niczy w ratowaniu cmentarza. Ze 
względu jednak na jego rozmiary (zaj-
muje ponad pół hektara) oraz stopień 
zniszczeń, kilka razy w roku przydaje 
się pomoc. Wtedy organizowane są 
wydarzenia, w których biorą udział 
wolontariusze z całej Polski. – Przez 4 
lata naszej działalności udało się od-

kopać z ziemi i podnieść do pionu po-
nad 200 nagrobków. Odnalezionych 
zostało ponad 60 marblitowych tablic 
nagrobnych i sporo cmentarnych 
elementów ozdobnych – opowiada 
Angelika Babula z Fundacji Anna w 
Gostkowie. Każdy pomnik, czy tabli-
ca nagrobna są pięknie zdobione i 
niepowtarzalne. – Z odnalezionych 
fragmentów odczytujemy historie 
osób, których śmierć upamiętniały, 
i przywracamy pamięć o spoczywa-
jących tu dawnych mieszkańcach 
Gostkowa – dodaje Angelika Babula. 
Inskrypcje nagrobne zapisane są 
gotykiem w języku niemieckim, a wy-
czytać z nich można oprócz imienia i 
nazwiska także wykonywany zawód, 
status społeczny i majątkowy zmarłe-
go. Bywa, że także inne informacje z 

jego życia. Jak 
podkreślają 
członkowie 
fundacji, 
praca na 
cmenta-
rzu stała się 
ich pasją i od ja-
kiegoś czasu wpisa-
ła się w codzienność. 
Praktycznie każdą wolną 
chwilę „sześcioro wspa-
niałych” stara się 
poświęcać zaję-
ciom na cmen-
t a r z u .  D o ś ć 
niespotykane, 
prawda?!

Co W gmINaCH pISZCZY

Na terenie Starych Bogaczowic wy-
sokość zwolnienia wynosi 10% od 
opłaty miesięcznej. Zwolnienie będzie 

przysługiwało od miesiąca, w którym 
właściciel nieruchomości zadeklarował 
kompostowanie bioodpadów. Zgodnie z 

zapisami ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, fakt posiadania 
kompostownika i kompostowania bio-
odpadów podlega kontroli. Co można 
kompostować: miękkie części roślin, 
liście, skoszoną trawę, drobne gałęzie, 
resztki owoców i warzyw, nadziemne 
części chwastów, ziemię z doniczek i 
skrzynek, rozgniecione skorupki z jaj, 
fusy z kawy i herbaty, a także przekwit-
nięte kwiaty.

SCB

STARE BOGACZOWICE

Jak podnieść nagrobki? 
Można mieć różne pasje. Najcenniejsze są jednak te najbardziej 
nietypowe. Ot, choćby fascynacja… cmentarzami. Nie mówi-
my o jakimś wałęsaniu się między grobami i podglądaniu 
tablic zmarłych, ale o zupełnie czymś innym. Dbaniu całymi 
siłami o zniszczoną i zapomnianą nekropolię. 

STARE BOGACZOWICE

Zwolnienie za bioodpady
Właściciele domków jednorodzinnych posiadający kom-
postowniki i gromadzący w nich resztki ulegające biode-
gradacji, mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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 » Ludzie ciężko pracują, by uratować cmentarz od zapomnienia

jego życia. Jak 
podkreślają 
członkowie 
fundacji, 
praca na 
cmenta-
rzu stała się 
ich pasją i od ja-
kiegoś czasu wpisa-
ła się w codzienność. 
Praktycznie każdą wolną 
chwilę „sześcioro wspa-
niałych” stara się 
poświęcać zaję-
ciom na cmen-
t a r z u .  D o ś ć 
niespotykane, 
prawda?!

Można mieć różne pasje. Najcenniejsze są jednak te najbardziej 
nietypowe. Ot, choćby fascynacja… cmentarzami. Nie mówi-
my o jakimś wałęsaniu się między grobami i podglądaniu 
tablic zmarłych, ale o zupełnie czymś innym. Dbaniu całymi 

Prace w większości finan-
sowane są z prywatnych 
środków i darowizn. Dzięki 
porozumieniu ze Stowa-
rzyszeniem „Castellum” 
od 3 lat każdy może też 
przekazywać fundacji swój 
1 proc. podatku. Za pienią-
dze z grantów pozyskanych 
z Kwiatu Lnu w tym roku 
realizowane są 3 projek-
ty obejmujące m.in. prace 
konserwatorskie wybra-
nych nagrobków, sklejanie 
potłuczonych tablic oraz 
stworzenie mini muzeum, w 
którym zgromadzone zosta-
ną wszystkie odnalezione 
na cmentarzu przedmioty. 
W drugiej połowie lipca 
wraz ze Stowarzyszeniem 
Magurycz fundacja planuje 
zorganizować wydarzenie 
„Gostków Żywa Pamięć”. 
Grupy zapaleńców będą 
porządkować nekropolię i 
wezmą udział w warszta-
tach kamieniarskich. Każdy 
chętny może się dołączyć. 
Szczegółów szukajcie na 
facebookowym profilu Fun-
dacji Anna w Gostkowie. 

ToP

 » Z inskrypcji można się wiele dowiedzieć



12 WIESZ CO | NR 24/16.06.2020 r.

Ten wystawiony według 
projektu berlińskiego archi-
tekta Heino Schmiedena bu-
dynek, fascynował już swo-
im wyglądem zewnętrznym, 
rzadkim bogactwem orygi-
nalnej kolorystyki i formy. 
Łazienki wyposażone były w 
najnowocześniejsze w tym 
okresie urządzenia do zabie-
gów leczniczych. 

Wobec zwiększającej się 
popularności Szczawna-
-Zdroju, wówczas Bad Sal-
zbrunn, jako miejscowości 

kuracyjnej, w latach 30. 
XX wieku podjęto decyzję 
o udostępnieniu bardziej 
pr zest ronnego Zak ładu 
Przyrodoleczniczego. Prze-
budowano więc i powięk-
szono Luisenbad, zmieniono 
całkowicie jego elewację 
na surowy, kojarzący się z 
grecką świątynią gmach i 
oddano do użytkowania w 
1939 roku. 

Do 5 marca 2018 roku Za-
kład Przyrodoleczniczy służył 
pacjentom. Wtedy doszło w 

nim do pożaru i od tamtej 
pory obiekt jest zamknięty. 
Trwa w nim remont. Dodaj-
my, że na frontowej ścianie 
możemy dostrzec tablice po-
święcone znanym osobom 
przebywającym w Szczawnie 
w XIX i na początku XX wie-
ku. Na jednej z nich widnie-
ją  nazwiska polskich gości 
uzdrowiska w latach 1820-
1901. Druga poświęcona 
jest pierwszemu lekarzowi 
zdrojowemu Samuelowi Au-
gustowi Zemplinowi. 

Ciekawostką jest, że ze 
starych Łazienek Luizy za-
chowała się, i do niedawna 

jeszcze służyła kuracjuszom 
w gabinecie zabiegowym, 
miedziana wanna, w której 

kąpieli zażywała ponoć… 
sama księżna Daisy! 

Red

Ciekawostką jest, że ze jeszcze służyła kuracjuszom kąpieli zażywała ponoć… 

SZCZAWNO-ZDRÓJ 

Tam w miedzianej 
wannie kąpała się Daisy 

„Poprzedniczką” dzisiejszego Zakładu Przyrodo-
leczniczego były wybudowane w 1901 roku, w stylu 
niemieckiej secesji, okazałe Łazienki Luizy (Luisen-
bad). Wiedzieliście o tym? 

Kompleks w Jedlinie-Zdroju oferuje 
na razie dwie trasy – maluch i junior, 
a został otwarty w Boże Ciało (11 
czerwca). Park czynny jest codziennie 
od 10:00 do 17:00, jednak pamiętajcie, 
że korzystanie z niego uzależnione jest 
od warunków atmosferycznych. Gdy 
będzie padał deszcz, raczej nie wybie-
rajcie się z dziećmi do parku linowego. 
Najlepiej najpierw zajrzeć na stronę 
internetową obiektu, żeby się upewnić, 
że można przyjeżdżać. Przypominamy 
to za każdym razem, również i teraz. 
Zachowajcie bezpieczny odstęp między 
sobą, najlepiej 2 metrów i pamiętajcie 

o zasadach higieny. Korzystanie z 
parku linowego nie zwalnia was z 
dezynfekcji rąk. 

Dobrą wiadomością jest też to, że 
można korzystać z atrakcji całego Kom-
pleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Active” 
przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. Na 
gości czekają bulodromy, skatepark, 
pumptrack, plac zabaw i trasy pieszo-
-rowerowe. Na boiskach obowiązuje 
limit 14 zawodników i 2 trenerów. Warto 
przypomnieć, że od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 11:30-15:30 czynny jest 
też Punkt Informacji Turystycznej.

Red
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Nie będziemy wam opowiadać bajek, ani 
mówić o czarach, co mógłby sugerować 
tytuł. Napiszemy krótko. Park Aktywności 
„Czarodziejska Góra” wznowił działalność. 
Wprawdzie z ograniczeniami, ale i tak jest 
się z czego cieszyć.  

JEDLINA-ZDRÓJ

Dajcie się zaczarować 
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 » Tak się prezentował Zakład Przyrodoleczniczy 
w Szczawnie przed pożarem

Dyskusje na temat upamiętnienia kata-
strofy w naszym mieście trwały dość dłu-
go. Szukano pomysłu, który mógłby zostać 
zrealizowany. W końcu zadecydowano się 
poddać rewitalizacji  miejsce w centrum 
miasta i postawić tam pomnik z tablicą. 

Monument przypomina skrzydło samo-
lotu. Ufundowany ze społecznej zbiórki 
znajduje się naprzeciwko poczty przy ul. 
Słowackiego. Skwer został przygotowany 
ze środków gminy Wałbrzych. – W listo-
padzie utworzyliśmy społeczny komitet 

ds. upamiętnienia rocznicy smoleńskiej. 
Zaprosiliśmy do niego przedstawicieli 
wszystkich środowisk, tak, aby sprawa 
budowy skweru, pomnika łączyła, zasy-
pywała podziały – tłumaczy prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej.

Specjalnie na otwarcie skweru do 
Wałbrzycha przyjechali Małgorzata Seku-
ła-Szmajdzińska, żona Jerzego Szmajdziń-
skiego oraz Jacek Świat, mąż Aleksandry 
Natalii-Świat. 

SCB

WAŁBRZYCH

Pomnik Smoleński odsłonięty 
Z okazji 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Wałbrzychu 
dokonano symbolicznego otwarcia Skweru Smoleńskiego.
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 » Na „Czarodziejskiej Górze” skorzystacie na 
razie z dwóch tras – maluch i junior
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Jak zwykle w takich sytuacjach rozpoczęcie inwe-
stycji możliwe było głównie dzięki pieniądzom z Unii 
Europejskiej. Ludziom z Biblioteki + Centrum Kultury 
w Czarnym Borze udało się pozyskać na ten cel 20 
tys. zł dofinansowania. Super, że ktoś jeszcze myśli 
o zachowaniu dziedzictwa lokalnego. O odtworzeniu 
krajobrazu kulturowego wsi. Dzięki tym pieniądzom 
dawny blask odzyska wiele niesamowitych miejsc. 
Choćby teren wokół Kapliczki Matki Boskiej Czę-
stochowskiej (dawniej Ildefonsa) w Borównie, czy 

kapliczki Św. Anny w Witkowie. Porządkowany jest 
też Zespół Pałacowo-Ogrodowy Czettritzów, na terenie 
którego znajdują się pomniki nagrobne rodziny von 
Portatius. 

Prace trwają od maja. We wszystkich miejscach 
zamontowano już tablice turystyczne oraz ławki, które 
spełniają również funkcję stojaków do rowerów. Teren 
jest odchwaszczany i porządkowany, a wkrótce zostaną 
zasadzone kwiaty i krzewy.

Red

CZARNY BÓR

Dobrze jest zadbać o tradycję 
i przypilnować kapliczek

Cieszymy się, gdy piękne miejsca odzyskują blask. Tak jak w 
Czarnym Borze. Wiejskie kapliczki, przydrożne krzyże, czy ka-
mienne pomniki to nie tylko miejsca kultu, ale ważne elementy 
wiejskiego dziedzictwa kulturowego. Dlatego na wieść o ich 
remontach cieszymy się podwójnie. 

Kto przypuszczał, że po 
udanym zeszłorocznym le-
cie, teraz znajdziemy się w 
zupełnie nowej rzeczywi-
stości. Trudno, jest jak jest, 
a nam pozostaje przystoso-
wać się do pandemicznych 
norm. Nie znaczy to, że 
nie powinniśmy myśleć o 
wypoczynku dzieci i  ich 
radości. A to wiąże się z 
organizacją czasu dla naj-

młodszych mieszkańców 
Głuszycy.

W tym roku Centrum Kul-
tury-MBP proponuje 4 tury 
zajęć wakacyjnych, a każ-
da z nich potrwa tydzień. 
Organizatorzy jak zwykle 
stanęli na wysokości zada-
nia i postarali się o ciekawy 
program. Zaplanowano 
wyjazdy do Kr zeszowa, 
Złotego Stoku czy Woj-

sławic, zabawy integra-
cyjne, zwiedzanie swojej 
okolicy z przewodnikiem, 
wyjścia na baseny – to 
tylko część z atrakcji, jakie 
czekają na dzieci. Wszystko 
oczywiście z zachowaniem 
zasad higieny. Szczegó-
ły znajdują się na stronie 
internetowej organizatora 
www.ckmbp.gluszyca.pl. 

Red

Tablety przekazano dzieciom i 
młodzieży, które tego potrzebowały, 
żeby zdalne nauczanie mogło być 
prowadzone efektywnie. Fundu-
sze udało się pozyskać z projektu 
,,Zdalna Szkoła” finansowanego ze 
środków programu operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Wiecie, że nie lubimy tych wszyst-
kich nazw, ale jeśli chodzi o pomoc 
dla dzieciaków, robimy wyjątek, bo 
wiemy, jakie to ważne. 

Inną inwestycją była budowa 
drugiej części chodnika w Starych 
Bogaczowicach. Od teraz mieszkańcy 
mogą bezpiecznie poruszać się po 
swojej miejscowości. 

Wiemy też, że samorząd wo-
jewództwa dolnośląskiego dofi-
nansuje renowacje barokowych 
organów znajdujących się w parafii 
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Starych Bogaczowicach. Organy 
pochodzą z XVIII wieku i wiąże się 

z nimi przepiękna tradycja. 
Dawniej analogowe, obsłu-
giwane przez 5 osób, dzisiaj 
zmodernizowane, automa-
tyczne cieszą nie tylko oko 
swoim pięknem, ale również 
cudownym dźwiękiem, który 
można usłyszeć podczas nie-
dzielnych mszy. Odnowione 
utrzymają tradycję przez na-
stępne lata.

Red
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GŁUSZYCA

Uśmiech na wakacjach 
Każdy się chyba zgodzi, że największą dumą rodzi-
ców są ich dzieci. Nic tak nie cieszy, jak uśmiech 
najmłodszych. Może go wywołać bardzo wiele, 
choćby możliwość spędzania wolnego czasu wśród 
rówieśników.  

STARE BOGACZOWICE 

Jeszcze trochę pograją 
Pandemia nie przeszkadza realizować w Starych Boga-
czowicach inwestycji. Zakup 30 tabletów z klawiaturami, 
laptopów oraz zestawów słuchawkowych pozwolił na do-
stosowanie tamtejszej podstawówki do nowych wymogów. 

 » CK-MBP w Głuszycy ma mnóstwo 
propozycji wakacyjnych dla najmłodszych
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 » Porządkowany jest 
aktualnie teren 
wokół Kapliczki 
Matki Boskiej 
Częstochowskiej 
(dawniej Ildefonsa) 
w Borównie
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 » Te wspaniałe organy zostaną wkrótce poddane renowacji 

F
ot

. u
ży

cz
on

e 
(U

G
 C

za
rn

y 
B

ór
) 



14 WIESZ CO | NR 24/16.06.2020 r.HIStorIa NIEZNaNa

 » Restauracja Stadtpark na widokówce 
z 1910 roku (Fot. www.polska-org.pl)
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Andrzej Rąkowski tak pisał o 
nim w Tygodniku Wałbrzyskim: 
„chodzi po lesie, zbiera liście 
i drewno, na torach węgiel i 
koks. Załatwia się w lesie. Za-
sypia i budzi się sztywny z zim-
na w wilgotnym ubraniu. (...) 
Rano rozpala ogień w prowi-
zorycznie skleconej kuchni pod 
daszkiem i wypija kawę. Potem 
przychodzi jego przyjaciółka 
z 3-letnią córeczką ugotować 
obiad”. Dalszych losów p. 
Stefana nie udało mi się ustalić. 
Zgodnie z treścią pisma z Urzę-

du Miejskiego w Wałbrzychu 
kwalifikował się on do przy-
działu lokalu socjalnego i jego 
wniosek miał zostać wzięty 
pod uwagę przy sporządzaniu 
listy przydziałów na rok 1996 
lub w latach następnych. A 
dlaczego o nim wspomniałem? 
Tytułowy Robinson z Gaju był 
tylko pretekstem, aby przed-
stawić czytelnikom tę leżącą na 
uboczu, trochę zapomnianą, 
ale uroczą, zieloną i spokojną 
dzielnicę Wałbrzycha. A jest o 
czym pisać. Zaczynamy.

Wzorem innych dziewiętna-
stowiecznych miast również 
władze Wałbrzycha postano-
wiły przeznaczyć część swoich 
działek na tereny zielone, słu-
żące wypoczynkowi i rekreacji 
mieszkańców. Las miejski o 
powierzchni 111 mórg (przy 
obecnej ul. Stanisława Mo-
niuszki) szybko stał się popular-
nym miejscem odwiedzanym 
przez wałbrzyszan. Autorzy 
przewodnika z 1891 roku 
wskazywali, że przez ten teren 
biegły popularne wśród space-

rowiczów szlaki – w kierunku 
Glinika Nowego (Neuhain) i 
funkcjonującej w nim gospody 
„zur Waldschenke”, a także do 
zachodniej części miasta, przez 
tzw. „Komarzy Zakątek” (der 
Mückenwinkel). Na początku 
XX w. wiódł tędy uczęszczany 
szlak spacerowy z restauracji 
na Wzgórzu Matyldy (przy ul. 
L. v. Beethovena) do restauracji 
Kaiser-Wilhelm-Hof (późniejszy 
Dom Dziecka „Promyk”). W 
drugiej połowie XIX wieku 
część lasu przeznaczono pod 

Gaj uroczy, ale na uboczu (1)
W połowie lat 90. ubiegłego wieku lokalną prasę obie-
gła elektryzująca wiadomość o mieszkającym w lesie 
panu Stefanie, dawnym górniku, który w wyniku splo-
tu okoliczności został wyeksmitowany z mieszkania 
w dzielnicy Gaj. Początkowo sypiał w ziemiance, po 
jej zawaleniu wybudował „domek” z drewna, styropia-
nu i kawałków wykładzin. 

 » Unikalne zdjęcie 
przedstawiające 

budowę szybu Henryk 
(Fot. www.polska-

org.pl)
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budowę stacji kolejowej (obec-
nie Wałbrzych Główny). Pozo-
stałą część kompleksu leśnego 
w 1902 roku przekształcono 
w miejski park. W przeciwień-
stwie do typowego parku nie 
posiadał on regularnych zało-
żeń osiowych i zachował swój 
pierwotny, leśny charakter. I 
miał jedną podstawową wadę 
– znajdował się zbyt daleko od 
miasta. Dlatego już w 1907 
roku gmina miejska dokonała 
z właścicielami Książa zamiany 
tego „parkolasu” na inne tere-
ny przylegające bezpośrednio 
do miasta. Nie sposób dzisiaj 
doszukać się w tym miejscu 
jakichś dowodów na dawny 
„parkowy” charakter.

Jednym z najstarszych bu-
dynków na Gaju jest Ośrodek 
Pomocy Bliźniemu Markot pro-
wadzony przez stowarzyszenie 
Monar przy ul. Moniuszki 109. 
Budynek powstał pod koniec 
XIX wieku przy opisanym wy-
żej miejskim lesie. Działał w 
nim popularny lokal gastrono-
miczny Stadtpark Restaurant. 
W latach 20. ubiegłego wieku 
właścicielem była dyrekcja 
Kopalń Książańskich i Pszczyń-
skich (Fürstlich Plessische Ber-
gwerksdirektion). Wówczas w 
piwnicy budynku znajdowały 
się: stajnia, pokój stangreta, 
pokój gospodyni domowej i 
pomieszczenia gospodarcze. 
Na parterze działała karczma 
piwna, były dwie sale restau-
racyjne, bufet i kuchnia, a na 
poddaszu mieszkanie i trzy 
pokoje gościnne. W tym czasie 
w przyziemiu działała masarnia 
i kiełbasiarnia Bernharda Stan-
ke. W 1927 roku dobudowano 
dwustanowiskową kręgiel-
nię o długości toru 28,68m. 
Ostatnia znana mi przedwo-
jenna wzmianka o obiekcie 
pochodzi z 1938 roku, kiedy 
przedstawiciel Waldenburger 
Bergwerks-Aktiengesellschaft 
pisał do policji budowlanej 
(Baupolizei) w sprawie niewiel-
kiej przebudowy budynku na 
poziomie piwnicy w związku 
z funkcjonującym tam skle-
pem mięsnym Oskara Beera 
(w miejscu dawnej masarni 
Stanke). 

Historia budynku w cza-
sie II wojny światowej skryta 
jest w mrokach przeszłości. 
Jedyny ślad z tego okresu to 
wiadomość od jednego z in-
ternautów z Francji, który na 
portalu www.dolny-slask.org.
pl (obecnie www.polska-org.
pl) napisał: „W latach 1942-
1945 mój ojciec był jeńcem 
wojennym w restauracji, która 
nazywała się „Stadtpark” w 
Waldenburgu”. Po II wojnie 
światowej w budynku urzą-
dzono Górniczy Dom Kultury. 
Odbywały się w nim różne 

zabawy taneczne oraz zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. W dniu 1 
września 1975 w budynku roz-
począł działalność Wojewódzki 
Dom Kultury, który zajmował 
się organizacją imprez kultu-
ralno-rozrywkowych, okolicz-
nościowych, jubileuszowych. 
Ale nie tylko. W obiektach 
takich jak ten, dotowanych 
przez miasto, a często również 
przez zakłady pracy, skupiało 
się życie kulturalne mieszkań-
ców. Zajrzyjmy do kalendarza 
imprez WDK z tamtego czasu:

- we wtorki i soboty: gry i 
zabawy umysłowe „Groteka” 
(2 razy po 3 godz.),

- w środy: „Klub Bolka i Lol-
ka” (1,5 godz.) i „Klub Dobrej 
Płyty” (2 godz.),

- w czwartki: dziecięce sekcje 
hobbystów (2 godz.) i Klub 
Kolekcjonera (2 godz.),

- w piątki: Dzień Seniora i 
imprezy okolicznościowe,

- w soboty: gry i zabawy 
ruchowe dla dzieci (2 godz.).

Ale to nie wszystko! Działały 
tu również różnorakie zespoły: 
tańca nowoczesnego, mu-
zyczny, teatralny. Oj, działo się 
wtedy dużo. W czasach bez 
telefonów komórkowych, bez 
komputerów, gdy w telewizji 
były tylko dwa programy, miej-
sca takie jak to integrowały 
lokalną społeczność, pozwalały 
miło spędzić czas, spotkać się 
ze znajomymi, porozmawiać. 
Na początku lat 80. ubiegłego 
stulecia dom kultury prze-
niesiono do Zamku Książ, a 
budynek przeznaczono na 
potrzeby pobliskiego szpitala 
(będzie o nim później), który 
w 1981 roku uruchomił tu ze-
spół poradni specjalistycznych 
(pulmonologiczno-alergolo-
giczna, gastroenterologiczna, 

neurologiczna, kardiologiczna, 
reumatologiczna, po choro-
bach zakaźnych) oraz urządził 
gabinet dyrektora i salę dydak-
tyczną. Gdy w 1990 roku na 
terenie szpitala wybudowano 
nowoczesny pawilon, prze-
niesiono do niego wszystkie 
wyżej wymienione poradnie. 
Pod koniec lat 90. w budynku 
działała poradnia rodzinna ze 
szkołą rodzenia (sam uczest-
niczyłem z żoną w zajęciach). 
W 2001 roku w Nowych 
Wiadomościach Wałbrzyskich 
ukazał się artykuł informujący, 
że szpital dziecięcy na Gaju 
wydzierżawi na 20 lat jeden ze 
swoich budynków, w którym 
powstanie ośrodek Monaru 
dla matek z dziećmi, ludzi 
bezdomnych i niepełnospraw-
nych. W listopadzie podpisano 
umowę dzierżawy i rozpoczęto 
remont budynku realizowany 
„rękami” swoich przyszłych 
mieszkańców. Ośrodek działa 
tu po dziś dzień. 

Na wałbrzyskim Gaju dzia-
łały dwa szyby górnicze. Jeden 
z nich, Sprotte Schacht, na 
pewno istniał już w 1906 
roku (widoczny jest na planie 
z tego okresu). Znajdował 
się przy ul. Koszarka. Jako 
szyb wentylacyjny kopalni 
Wałbrzych funkcjonował do 
lat 70. ubiegłego wieku, po 
czym został wyłączony z ruchu 
i rozebrany.

Drugi z dawnych obiektów 
górniczych to szyb Henryk 
(Graf Hochberg), który może 
być przez niektórych lokowany 
na terenie sąsiedniej dzielni-
cy Glinik Nowy. Jak podaje 
„Słownik historyczny kopalń 
węgla na ziemiach polskich” 
kopalnia o tej nazwie była eks-
ploatowana od  1761 roku, w 
późniejszych latach wielokrot-
nie powiększana (1791, 1800, 
1808, 1816, 1824, 1865). Na-
leżała do rodziny Hochbergów. 
W 1876 roku włączono ją do 
Fürstensteiner Gruben. Chociaż 

kopalnia jest dużo starsza, to 
wspomniany szyb powstał 
całkiem niedawno. W mono-
grafii Steina z 1925 roku moż-
na przeczytać, że „całkiem w 
południowej części miasta, w 
pobliżu (...) powstającego szy-
bu Graf Hochberg, rozpoczęto 
budowę osiedla”. Ta krótka in-
formacja pozwoliła na w miarę 
dokładne określenie budowy 
szybu. Na pewno przed 1945 
rokiem, w związku z jego po-
głębianiem, budynek maszyny 
wyciągowej umieszczono w 
innym miejscu – po drugiej 
stronie szybu, co pozwoliło 
na jego nieprzerwaną pracę. 
Po 1945 roku zakończono tu 
wydobycie, a szyb przekształ-
cono w wentylacyjny. Ostatnio 
w pomieszczeniach dawnej 
markowni, łaźni i warsztatów 
znajdował się magazyn jednej 
z wałbrzyskich firm spożyw-
czych, a pozostałe budynki 
i obiekty są w ruinie lub nie 
istnieją. Ze zdjęć wykonanych 

w 2013 roku i komentarzy 
na portalu www.polska-org.
pl wynika, że na teren szy-
bu zwożono wówczas gruz 
z wyburzanych wałbrzyskich 
kamienic, co spowodowało 
zarwanie betonowego korka 
na nieczynnym szybie, a w 
efekcie jego zasypanie.

W następnym odcinku o 
tym, jak budowano domy 
mieszkalne na Gaju, co się 
stało z pierwszą szkołą, ale 
też gdzie mieścił się w czasie 
wojny obóz pracy. Już dzisiaj 
serdecznie zapraszam. 

Opr. Piotr Frąszczak
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 » Dawny park miejski na Gaju, kartka wysłana 114 lat 
temu do New York City (Fot. www.polska-org.pl)

 » Restauracja przy parku miejskim na widokówce z 
końca XIX wieku (Fot. www.polska-org.pl)
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O muzyce Chopina mó-
wimy w Polsce z należnym 
szacunkiem, każdemu wobec 
tego wypada mieć zdanie o 
tym, czy jego muzyka nas 
zachwyca, czy też nie. Nie 
wiemy, czy wiecie, ale zna-
komita współczesna pianist-
ka Atsuko Seta, która wyko-
na koncert już 19 czerwca o 
godz. 19:00 zdecydowała 
o przeprowadzce do Polski 
właśnie z powodu zainte-
resowania muzyką i krajem 
naszego największego kom-
pozytora. 

W drugiej części piątko-
wego koncertu usłyszymy 
Serenadę na instrumenty 
dęte, wiolonczelę i kontrabas 
Antonína Dvořáka. Trochę 
dzięki specjalnym środkom 
ostrożności, które zostały 
wdrożone w trosce o słu-
chaczy i muzyków, możemy 
usłyszeć to wielkiej urody 
dzieło wykonywane niemal 
wyłącznie przez dęciaków 

orkiestry symfonicznej. Zwo-
lennik Dvořáka Brahms uznał 
swego czasu Serenadę za 
najlepsze z dzieł czeskiego 
kompozytora. Pełna uroku i 
lekkości w duchu mozartow-
skim serenada przypomina 
muzykę tworzoną w tamtej-
szych pałacach i zamkach, ale 
taneczne rytmy, słowiańska 
witalność i harmonia z po-
wodzeniem współgrają z jej 
klasycystyczną formą. Godne 
zakończenie sezonu!

Warto przypomnieć, że ja-
pońska pianistka Atsuko Seta 
urodziła się w Osace. W 1977 
ukończyła „Osaka Kyoiku Uni-
versity” w klasie fortepianu. 
Dzięki studiom podyplomo-
wym u argentyńskiego piani-
sty Edwarda Delgado rozpo-
częła się jej międzynarodowa 
kariera. Pianistka występuje 
w Europie, Azji i USA, często 
gości też w Polsce. Od 1997 r. 
koncertuje regularnie z Orkie-
strą Symfoniczną Filharmo-

nii Sudeckiej w Wałbrzychu 
prezentując wielkie dzieła 
koncertowe z literatury for-
tepianowej. Wykonuje także 

recitale fortepianowe i koncer-
ty kameralne. W 2003 r. otrzy-
mała nagrodę Klubu Krytyków 
Muzycznych dla najbardziej 

aktywnej artystki japońskiej 
w Zachodniej Europie, a w 
2004 r. otrzymała Specjalną 
Nagrodę Ginastera we Wło-

szech. Mieszkanka Szczawna-
-Zdroju, którego od 2017 roku 
jest honorową obywatelką.

Red

Piątek na dobre podsumowanie 
Na zakończenie 42. sezonu artystycznego w Filharmonii Sudeckiej przygoto-
wano repertuar, który może przyciągnąć każdego miłośnika muzyki. Orkie-
stra pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego wykona I Koncert fortepianowy 
e-moll Fryderyka Chopina oraz Serenadę na instrumenty dęte d-moll Antonína 
Dvořáka. 

Co istotne, ważną tylko w 
czerwcu. Więc jeśli chcecie z 
niej skorzystać, powinniście się 
spieszyć. Macie na to jeszcze 
dwa tygodnie. 

W porządku, dość tych przy-
długich wstępów. Na pewno 
chcecie już wiedzieć o co chodzi?  
O odkrywanie lokalnie najcie-
kawszych miejsc Aglomeracji 
Wałbrzyskiej! A jest ich bez liku. 
Nie wszystkie jednak przystąpiły 
do akcji, o której za chwilę. Mo-
żecie otrzymać 10 proc. rabatu 
lub bilet ulgowy w kolejnym 
obiekcie, który zdecydujecie się 
odwiedzić. Warunkiem jest, aby 
miejsce to przystąpiło do akcji 
LOT AW. Listę możecie sprawdzić 
na stronie www.lotaw.pl. Obok 

macie też mapkę z zaznaczonymi 
punktami, w których otrzymacie 
rabaty. 

Jak to działa? Załóżmy, że 
zwiedziliście Zamek Książ, ale 
mało wam i zamierzacie poje-
chać do Muzeum Porcelany w 
Wałbrzychu. Proszę bardzo. Na 
miejscu pokazujecie wejściówki 
lub rachunek z Książa i otrzymu-
jecie w muzeum 10 proc. rabatu 
lub wchodzicie na bilety ulgowe. 
Zamierzacie jeszcze się posilić? 
Nie ma problemu. Jedziecie do 
restauracji przy Pałacu Jedlinka 
i tam też otrzymujecie bonus. 
Pamiętajcie, akcja trwa do końca 
czerwca, a biorą w niej udział tyl-
ko miejsca wskazane na mapie.  
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nii Sudeckiej w Wałbrzychu recitale fortepianowe i koncer- aktywnej artystki japońskiej szech. Mieszkanka Szczawna-
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 » W najbliższy piątek (19 czerwca) o godz. 19:00 
zapraszamy do Filharmonii Sudeckiej na ostatni 

koncert w tym sezonie artystycznym

Od kilku tygodni możecie już 
wychodzić z domów. Zwiedzać, 
umawiać się w restauracjach, 
poznawać nowe atrakcje. No 
więc dlaczego z tego nie sko-
rzystać? Lokalna Organizacja 
Turystyczna Aglomeracji Wał-
brzyskiej ma dla was specjalną 
ofertę. 

Ależ smaczne te bonusy 
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Fot. użyczone (materiały prasowe)

Ceramika dla każdego
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Jednak w tym roku impreza się 
nie odbyła. Przyczyną nie była 
panująca pandemia, a raczej ma-
lejące zainteresowanie targami 
przez wydawców, między innymi 
firmę SONY, która w 2020 roku 
wolała przygotować swoją własną 
prezentację przyszłych gier na ich 
najnowszą konsolę. 

Jak będzie wyglądać przyszłość 
bez E3? Prawdopodobnie będzie nas 
czekać jeszcze więcej prezentacji na 
kształt tej od twórców PS5. W ten 
sposób trzydniowe targi zmienią się w 
godzinne streamy w internecie.

Czy takie rozwiązanie jest lepsze? 
Zdania mogą być podzielone. Według 
mnie, nowa forma sprawdza się 
równie dobrze i lepiej pozwala skupić 
się na przyszłych tytułach. Podczas 
targów wiele gier musiało walczyć o 
uwagę widzów i nieraz zdarzało się, 
że prawdziwe perełki nie miały szans 
przebić się przez najgłośniejsze trailery 
gier triple A. Teraz wydawcy nie będą 
już musieli czekać na te trzy upalne 
czerwcowe dni i sami będą mogli 
wybrać najlepszy dzień na zapowiedź 
swoich nowych dzieł.

Wiktoria „Wikunya” SKN Challenger

W dniu 31 marca 2009 r. 
weszła w życie nowelizacja 
prawa upadłościowego i na-
prawczego umożliwiająca 
osobie fizycznej nieprowadza-
jącej działalności gospodarczej 
(konsumentowi) ogłoszenie 
upadłości i w rezultacie czę-
ściowe umorzenie długów. 

Ogłoszenie upadłośc i 
może nastąpić wyłącznie na 
wniosek dłużnika i tylko, gdy 
niewypłacalność powstała 
wskutek wyjątkowych i nie-
zależnych od dłużnika okolicz-
ności. W ocenie ustawodawcy 
okolicznościami zależnymi od 
dłużnika i wykluczającymi 

możliwość ogłoszenia upa-
dłości będą w szczególności 
sytuacje, gdy dłużnik będąc 
już niewypłacalnym, zaciąga 
kolejne zobowiązanie, albo 
rozwiązanie stosunku pra-
cy z dłużnikiem nastąpiło z 
przyczyn leżących po jego 
stronie lub za jego zgodą. 

Ponadto wniosek o ogłoszenie 
upadłości zostanie oddalony 
przez sąd, gdy w okresie 10 
lat przed złożeniem wnio-
sku prowadzone było już w 
stosunku do dłużnika postę-
powanie upadłościowe lub 
czynność prawna dłużnika 
została prawomocnie uznana 
za dokonaną z pokrzywdze-
niem wierzycieli.

W dniu 24 marca 2020 
r. weszły w życie przepisy 
upraszczające możliwość 
ogłoszenia upadłości kon-
sumenckiej, bowiem usta-
wodawca zastrzegł, iż może 
być ona nieogłoszona tylko 

gdy dłużnik doprowadził do 
niewypłacalności w sposób 
celowy.   

Macie jakiś kłopot? Pisz-
cie do naszego prawnika, a 
on spróbuje wyjaśnić wam 
prawne zawiłości i umiejętnie 
wytłumaczy, jak poruszać się 
w gąszczu przepisów. Cze-
kamy na maile pod adresem: 
redakcja@wieszco.pl.

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

Red

mISZmaSZ

Okiem gracza

Co przyniesie przyszłość?
E3 jeszcze nie tak dawno było prawdziwym świętem dla graczy. Dziesiątki te-
aserów i trailerów gier i wiele niespodzianek przygotowanych dla widzów. Od 
koncertów na żywo, po występy celebrytów i aktorów (rok temu polski Cyber-
punk zapowiadany był przez Keanu Reevesa!). To wszystko sprawiało, że do tar-
gów odliczano każdą godzinę.

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Czy osoba fizyczna może ogłosić upadłość? Kiedyś 
o tym temacie było głośno w mediach. My wra-
camy do niego, a o szczegółach opowiada nasz 
prawnik, Adam Daraż. 
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KUPON
Pod jakim adresem znajduje się kamienica, 

której fragment fasady widoczny jest na 
fotografii?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UWAGA KONKURS  
W naszej zabawie nie ograniczamy się wyłącznie do doznań 

kulinarnych. W konkursach organizowanych przez WieszCo 
możecie wygrać też inne cenne przedmioty lub usługi. Tak jak 
w tym tygodniu, bo zapraszamy was do Salonu Urody Venus w 
Świdnicy. W tym miejscu każda klientka poczuje się komfortowo 
i wyjątkowo. Salon zajmuje się kosmetyką twarzy, makijażem 
permanentnym, stylizacją rzęs, makijażami okolicznościowymi, 
stylizacją paznokci, a także innymi zabiegami. Wy też możecie 
wypięknieć, wygrywając voucher na specjalną usługę. Teraz 
najważniejsze, co należy zrobić, żeby z tego skorzystać? Podsta-
wowym warunkiem jest dobra odpowiedź na pytanie konkur-
sowe. Widzicie zdjęcie obok? Pod jakim adresem znajduje się 
kamienica, której fragment fasady widoczny jest na fotografii? 
Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów na 
hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wy-
ciąć 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
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Jazda rowerem to dla wielu 
nie tylko jeden ze sposobów na 
spędzenie wolnego czasu. To styl 
życia. Pasja. Niebywałe poczucie 
wolności, radości, endorfiny, nie-
schodzący uśmiech z twarzy. Nowe 
siły, energia na kolejny czas. To nie 
tylko sposób na swobodne prze-
mieszczanie się z miejsca w miej-
sce. Wielu muzyków, przeróżnych 

gatunków i stylów muzycznych 
daje najlepszy temu przykład w 
swoich utworach: 

Poznański raper Yaro, „wyjechał” 
do szerszej publiczności rapując:
„Jadę swawolnie z góry na rowerze,
Jestem podniecony, czuję się jak 
zwierzę
Z boku towarzysz - raźno pedałuje,
Bieg zredukował, siły nie żałuje”.

Może właśnie dzięki rowerowym 
wycieczkom zdobył serce swojej żony, 
wokalistki Kasi Klich? Nie wiem, ale 
podobno widać ich czasami na dwóch 
kółkach w okolicach Poznania.

O tym, że:
„Kupiłem sobie dzisiaj bardzo, 

bardzo fajny rower
Ma on bagażnik i siodełko kolo-

rowe” 

śpiewa bardzo mocno naładowa-
ny pozytywną energią muzyczną reg-
gaeowy zespół Pajujo spod Opola.

Mało? Niemiecki zespół tworzący 
muzykę elektroniczną – Kraftwerk 
wyprzedzając o lata późniejszą 
modę na muzykę techno w 1983 
roku oddał hołd największemu ko-
larskiemu wydarzeniu na świecie 
– legendarnemu wyścigowi Tour de 
France komponując utwór właśnie 
o takim tytule. Dlaczego? Możemy 
tylko przypuszczać. Minęły lata, a 
wśród zawodowych kolarzy ten 
wyścig wciąż należy do tych najważ-
niejszych, a wygranie całego touru, 
to dla wielu więcej niż zdobycie 
mistrzostwa świata. Magia, wielki 
trud i ukoronowanie ciężkiej pracy 
podczas kolarskiej kariery. Kolarskie-
go stylu życia. 

W muzyce o rowerach kompono-
wali również inni. Słynny Pink Floyd 
w utworze „Bike” na swój sposób 
oddał hołd rowerowym podróżom. 
Choć nie swoim. W latach 90. o przy-
godach z rowerem śpiewał Irland-
czyk Luka Bloom w swoim folkowym 
„The Acoustic Motorbike”. Podobno 
to do dziś hymn wielu rowerowych 
zapaleńców na świecie.

Mark Ronson wraz z The Business 
też nagrali kawałek o rowerach. Ich 
słynne „The Bike Song” do dziś nuci 
wielu miejskich rowerzystów jadąc 
do pracy w swoich wielkich, kor-
poracyjnych gmachach, odnajdując 
w sobie coś z dziecinnej radości 
podczas przejażdżki. Też nuciłem, 
choć w moich bezprzewodowych 
słuchawkach głównie leci dawka 
dobrego rocka. 

Trójmiejscy rock’n’rollowcy o jakże 
rowerowo kojarzącej się nazwie 
Kobra, mieli swój hit w rockowych 
dyskotekach lat 80. Śpiewali na cały 
głos, a wraz z nimi przynajmniej pół 
dyskoteki:

 „Biały rower bardzo chciałbym 
mieć

Cały biały, i opony też
Takie cudo może podbić świat
Biały rower i pedały dwa”.
„Bo rower to jest świat!” Śpiewają 

o nim nawet w piosenkach dla dzie-

ci. Do wakacyjnych wycieczek można 
przekonać naszych najmłodszych już 
w przedszkolu śpiewając słowa pio-
senki „wakacje na rowerze” razem 
ze ŚpiewającymiBrzdącami:

„Najwspanialej powiem szczerze
Podróżować na rowerze
Gdy wakacji czas nastaje
Wcale z nim się nie rozstaję”.
Wakacje zaczną się za moment. Te 

słowa warto wziąć sobie do serca, 
odkurzyć rower i wyjechać choćby 
w nasze najbliższe okolice. 

Pewnie ktoś z was poda jeszcze 
inne muzyczne przykłady. To tylko 
znak, że rower to ważny element 
naszej cywilizacji. Artyści w swoich 
utworach zawsze zawierali istotne 
elementy swojego życia. Historię, 
odczucia, przeżycia, problemy, za-
chwyty... 

Podobno tylko „Bicycle Race” 
legendarnego Queen nie było o 
rowerach…

Tekst w mądrych piosenkach  ma 
jednak ogromne znaczenie.

W WieszCo również chcę prze-
konywać, że rower to jest moc, 
radość i styl! Spróbuję po prostu tak 
z pasji, nawet nie po dziennikarsku. 
Będzie o wycieczkach, o rowerach 
wszelakich, o ciekawostkach, o wia-
domościach, które mogą się wa m 
przydać, o tym, że warto pokochać 
rower. Dla własnego szczęścia, 
zdrowia, przygód i dla własnej 
satysfakcji. Rower daje poczucie 
wolności, produkuje endorfiny, 
hormony szczęścia. Uwalnia dobre 
emocje, oczyszcza umysł. Wprowa-
dza w dobry nastrój. Rower, tak jak 
dobra muzyka, potrafi działać jak 
baterie z popularnej reklamy. Daje 
energię i pozwala działać dwa razy 
dłużej. Pozwala poznawać świat z 
innej perspektywy.

Jeżdżę, podróżuję, zwiedzam, 
poznaję – na rowerze. Taki mój mały, 
drugi świat. Chcę wam pokazać, że 
„rower jest „wielce OK”. Dla wszyst-
kich. Bez wyjątku. Małych, starych, 
młodych i dużych. Mam nadzieję „do 
zobaczenia” w kolejnych artykułach i 
na rowerowych szlakach!

Tomasz Czeleń

mISZmaSZ

Rower jest OK

Rower to jest świat! 
Tak śpiewa w jednym z bardziej znanych swo-
ich utworów wrocławska legenda rocka, Lech 
Janerka. Prawdziwy muzyk, artysta, roc-
k’n’rollowiec, troszkę po życiowych perturba-
cjach, dla wielu mistrz tekstu i muzyki. W tym 
samym utworze, na jednej z lepszych swoich 
płyt śpiewa: „Ubierz się w obcisłe, bo to war-
to mieć styl. I depniemy sobie od wsi do wsi”. 
Słychać, że tekst ma jakiś większy sens. 

Rower jest OK

F
ot

. T
om

as
z 

C
ze

le
ń

KUPON
Jakiego charakterystycznego elementu 

brakuje na załączonym zdjęciu?

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

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

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

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

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

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

UWAGA KONKURS  
Drugi raz z rzędu zapraszamy was do zabawy z tym samym 

partnerem gastronomicznym.  Podobnie jak przed tygodniem 
również i tym razem dzięki nam zjecie przepyszny posiłek w 
restauracji Happy Day w Śródmieściu Wałbrzycha.  

Spytacie, co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt zjeść lunch? 
Już tłumaczymy! Po pierwsze należy poprawnie odpowiedzieć 
na pytanie konkursowe. Spójrzcie na fotografię obok. Jakiego 
charakterystycznego elementu brakuje na załączonym zdjęciu? 
Nagrodami dla osób znających dobrą odpowiedź jest 10 zesta-
wów obiadowych o wartości do 20 złotych każdy. Odpowiedzi 
należy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w restauracji. 
Ale uwaga, każdy z 10 zwycięzców otrzyma tylko jeden zestaw. 
Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników dobrego jedzenia i 
posiadaczy kuponów z gazety w restauracji Happy Day przy 
ul. Andrzeja Wajdy 1 w Wałbrzychu czekają od najbliższej 
środy do piątku (od godz. 13:00). Szczegółowy regulamin 
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

Nagroda do odebrania w 
restauracji Happy Day przy 

ul. Andrzeja Wajdy 1 w 
Śródmieściu Wałbrzycha  
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Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórekPoziomo:

4 - jednoliterowe wyspy 
5 - wysokokaloryczny skok do tyłu
9 - firanka przesadnie posolona 
10 - nie blondynka z kopalni 
11 - rzeka z niezwykłym głosem 
13 - sprężysty prezydencki sznur ze 
stanów 
15 - biały na skalę naszych możliwości 
16 - szlachcianka za oknem 
17 - beztkankowy Baltazar 
18 - alkoholowy kwiat 
Pionowo:
1 - sygnał do smaku 
2 - Lady Danuta w kosmosie  
3 - idiota wznoszony przez wiatr 
6 - waluta monarchów
7 - podwójne pieczywo do papierosa 
8 - kojarzona z małą siódemką lub zimą 
12 - opowieść w oknie 
14 - warzywne do widzenia staruszkowie
15 - nieduzi w Afryce na Saharze 
19 - owad, który zszedł na psy

Poziomo:
2 – im bardziej ostra, tym bardziej wierna - kopia
3 – ciało niebieskie z karmelem - mars
4 – żeglarska waluta - szekla
6 – oferta wspierająca położenie - propozycja
7 – papierowa, a jest w stanie rozkruszyć nawet twardy 
przedmiot - prasa
8 – pasiasty drapieżnik z grubym pancerzem - tygrys
9 – ma ogniste włosy z r, ale również się ociąga - maruder
10 – rzeka w rosole - oka 

Pionowo:
1 – nie Wielka Brytania z awersją do wiedzy - nieuk
2 – z polnej jarzębiny niczym wino - korale
4 – bardzo gorąca, a do obiadu smaczna - surówka
5 – z reguły służy do ratowania, choć literkę uszkadzała - 
kapsuła

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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Wiek: ok. 11 lat
Data  p r zy j ę c i a 
do  s ch ron i ska : 
09.09.2018 (obecnie 
przebywa w domu 
tymczasowym)

Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
23.11.2014

Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
15.06.2018

Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
24.10.2018

Wiek: ok. 11 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
30.05.2017

Wiek: ok. 11 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
23.03.2016

Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
07.02.2019

Wiek: ok. 13 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
03.04.2017

Wiek: ok. 8 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
21.11.2018

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  
Wspólnie ze Schroniskiem dla Zwierząt rozpoczynamy akcję, która ma pomóc w 
znalezieniu opiekunów dla czworonożnych podopiecznych przytułku. Co tydzień 
będziemy prezentować koty i psy szukające nowego domu. Może zaopiekujecie 
się nimi?!                  Red
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AZOR, nr ewidencyjny 258/18

BENIO, nr ewidencyjny 462/14

JOGI, nr ewidencyjny 173/18

BARON, nr ewidencyjny 113/18

BURY, nr ewidencyjny 144/17

MILUŚ, nr ewidencyjny 108/16

BASIA, nr ewidencyjny 20/19

JADZIA, nr ewidencyjny 17/17

OTIS, nr ewidencyjny 132/18
Otis to koci senior, troszkę schorowany, 
lecz wciąż bardzo przyjazny, kontaktowy. 
Szuka spokojnego domu, który otoczy 
go opieką

Miluś to starszy, kochany psiak, jest spo-
kojny, dużo śpi, lecz uwielbia również 
spacery. Spędził już wiele lat w schro-
nisku i cały czas czeka na swój nowy 
dom

Jogi to duży psiak uratowany z łańcucha. 
Jest aktywy, wesoły, długo już czeka na 
szansę na nowe życie. Jogi jest psiakiem 
z przeszłością, potrzebuje odpowiedniego 
podejścia i nauki

Azor jest psem niepełnosprawnym, 
po wypadku została mu amputowana 
złamana łapka, obecnie sprawnie 
funkcjonuje na 3 łapkach. Psiak jest 
pozytywnie nastawiony, przyjazny, choć 
lubi dominować   

Baron to skryty kociak, potrzebuje 
towar zys twa drug iego  kota ,  by 
poczuć się pewniej i pozwolić na 
mizianko. Jest naprawdę spokojnym 
wspaniałym kocurkiem

Basia to cudowna kotka, pragnąca kontak-
tu z człowiekiem, jest ogromnym przytu-
lasem. Basia ma kocią białaczkę, więc nie 
może mieszkać z innymi zdrowymi kota-
mi. Obecnie jest w bardzo dobrym stanie 
zdrowia

Benio to bystry psiak, przyjazny, lecz potrafi 
być dominujący, średnio toleruje inne psy. 
Potrzebuje doświadczonego opiekuna oraz 
czasu na przyzwyczajenie się do przebywania 
w domu. Najlepszy dla niego byłby spokojny 
dom z ogrodem, w którym by przebywał i 
stopniowo uczył się życia w domu

Bury to bardzo mądry i ułożony psiak, przeszedł 
szkolenie z podstawowego posłuszeństwa, 
które zdał wyśmienicie. Bury jest dość nieśmiały 
na początku, musi poznać ludzi, by zaufać i się 
otworzyć. Jest bardzo przyjazny i wesoły

Jadzia jest najdłużej przebywającą kotką w 
naszym schronisku, jest indywidualistką, 
niezależna starsza Pani, która lubi miziaki na 
jej zasadach. Szuka domu jako jedynaczka, 
u osoby, która nie przerazi się opieką nad 
starszym kotem, a da jej szanse na lepsze dni
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piątek
21:55POLSAT

Lara Croft Tomb 
Raider: Kolebka życia

Lata 60. XX wieku. Odnoszący sukcesy w branży 
budowlanej Ben Aronoff  z dnia na dzień 
porzuca pracę i wraz z rodziną przenosi się na 
Florydę. Marzy o rozkręceniu własnego biznesu 
- produkcji łodzi motorowych. Choć wydaje się 
to niemożliwe, Ben powoli zdobywa uznanie 
innych przedstawicieli tej branży. Robi interesy 
ze wszystkimi. Wśród jego klientów są człon-
kowie zespołu The Beatles, prezydent George 
Bush, współpracuje nawet z mafi ą. Przestępcy 
wykorzystują jego słynące z szybkości maszyny.

TVP1 fi lm sensacyjny, Portoryko, USA, 2018

Szybki jak śmierć 21:40

Piątek

TVP2

21:20

Sobota

Lekarz Jerry Peyser to wzorowy mąż i ojciec, 
który nade wszystko ceni w życiu porządek 
i spokój. Zbliża się ślub jego córki Melissy. 
Dla ojca to najważniejsze wydarzenie od lat. 
Jerry planuje więc każdy szczegół ceremonii, 
chcąc, by wszystko wypadło jak najlepiej. 
Narzeczonym Melissy jest przystojny Mark, 
syn ekscentrycznego Steve’a Tobiasa. Przyszły 
teść Melissy twierdzi, że jest sprzedawcą 
kserokopiarek, choć w rzeczywistości działa 
jako tajny ofi cer operacyjny CIA. 

Gloria (Anne Hathaway) jest trzydziestolatką, 
która wyjechała do Nowego Jorku w poszuki-
waniu wymarzonej pracy. Gdy nie mogła pisać 
artykułów postanowiła zanurzyć się w nocnym 
życiu. Kobieta zaczyna mieć problemy z alko-
holem, a jej chłopak, mając dość jej zachowania 
wyrzuca ją z domu. Gloria musi wracać do rodzin-
nego miasteczka, gdzie próbuje zacząć wszystko 
od nowa. Zaczyna jej pomagać Oscar (Jason 
Sudeikis), znajomy z dzieciństwa. Mężczyzna 
zatrudnia ją w swoim barze jako kelnerkę.

TVP2 komedia sensacyjna, Niemcy, USA, 2003komedia, Korea Południowa, Kanada, USA, 2016

TeściowieMonstrum 20:05

Niedziela

Arabia Saudyjska. W zamkniętym osiedlu 
zamieszkanym przez zachodnich pracown-
ików kompanii naftowych dochodzi do ataku 
terrorystycznego. Samobójczy zamach kosztuje 
życie setek ofi ar - mężczyzn, kobiet i dzieci. 
Dyplomaci rozpoczynają rozmowy, które mają 
pomóc w opanowaniu międzynardowego kry-
zysu. W tym samym czasie agent specjalny FBI 
Ronald Fleury kompletuje załogę do wyjazdu 
na tajną pięciodniową misję w celu zbadania 
okoliczności zamachu.

TVN dramat sensacyjny, Niemcy, USA, 2007

Królestwo22:00

Poniedziałek

Sanitariusz Greg Focker (Ben Stiller) chce oświ-
adczyć się swojej dziewczynie Pam (Teri Polo). 
Ma zamiar uczynić to w czasie wizyty u rodziców 
Pam, tuż przed ślubem jej siostry. Mama jego 
wybranki, Dina (Blythe Danner), okazuje się 
przychylna przyszłemu zięciowi. Jednak jej 
ojciec, rzekomo emerytowany ogrodnik, Jack 
Byrnes, uważa, że nikt nie jest wystarczająco 
dobry dla jego córki, a już na pewno nie Greg. 
Lista zarzutów wobec chłopaka jest długa: nie 
przywiązuje wagi do wyglądu, nie jest ambitny...

POLSAT komedia, USA, 2000

Poznaj mojego tatę20:05

Wtorek

Złodziej Max Burdett (Pierce Brosnan) i jego 
wspólniczka Lola Cirillo tworzą sławny i nieuch-
wytny dla policji duet. Podczas ostatniego skoku 
ich łupem padł jeden z trzech największych 
na świecie diamentów. Jak zwykle sprytna 
para zapewniła sobie żelazne alibi. Po tej 
spektakularnej kradzieży złodzieje postanawiają 
przejść na zasłużoną emeryturę. Wyjeżdżają na 
rajskie Bahamy, gdzie beztrosko spędzają czas, 
oddając się przyjemnościom życia. Tymczasem 
ich śladem podąża agent Stan Lloyd.

TVN komedia sensacyjna, USA, 2004

Po zachodzie słońca21:00

Środa

Cliff  i Cydney niedawno wzięli ślub. Młode 
małżeństwo chce nacieszyć się sobą i w spokoju 
odpocząć. Na cel swojej podróży poślubnej 
wybierają małą hawajską wyspę. Jest to 
prawdziwy raj na ziemi. Zakochani zamierzają 
wylegiwać się na plaży, spacerować i cieszyć 
się zapierającymi dech w piersiach widokami. 
Niestety, ich błogie szczęście nie trwa długo. 
Pewnego dnia Cliff  i jego żona wybierają się na 
pieszą wycieczkę. Trasa ich wyprawy wiedzie 
odludnym szlakiem. 

TVP2 thriller, USA, 2009

Wyspa strachu22:05

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 19 czerwca

04:15 Jaka to melodia? 
04:45 Przysięga - serial
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:25 Bądźmy razem w domu 
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy 

- Smak pędów sosny 
09:20 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 

- Dzikie Karaiby

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 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:14 Alarm - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Szybki jak śmierć 

- fi lm akcji, prod. USA, 
2018

23:30 Funny Games U. S. 
- thriller

01:30 American Crime Story 
02:25 S. W. A. T. - Jednostka 

specjalna - serial

04:40 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
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało
11:40 Wesoła Nauka 
12:30 Koło fortuny 
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 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:10 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna 
Trasa Dwójki - koncert 

21:45 Wyszłam za mąż, 
zaraz wracam 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2012

23:40 Teściowie - komedia, 
prod. Niemcy, USA, 2003 

01:25 Terminator
- fi lm science fi ction, prod. 
USA, 1984, reż. James 
Cameron, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Michael 
Biehn, Linda Hamilton 

03:15 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem 
- magazyn kulinarny 

04:00 Zakończenie dnia

04:45 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:25 Doradca smaku
11:35 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:46 Raport alergiczny 
19:55 Uwaga! - magazyn

20:05 Łowca czarownic
- fi lm przygodowy, USA, 
Chiny, Kanada, 2015, 
reż. Breck Eisner, wyk. 
Vin Diesel, Rose Leslie, 
Elijah Wood, Ólafur Darri 
Ólafsson, Rena Owen, 
Michael Caine 

22:15 Kosmiczni kowboje 
- fi lm S-F, USA, 2000, 
reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Tommy Lee Jones, Donald 
Sutherland, James Garner, 
James Cromwell, Marcia 
Gay Harden, William 
Devane

01:00 Kuba Wojewódzki 
02:00 Down the road. Zespół 

w trasie 
- serial, Polska 

03:00 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy
09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
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
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według

Kiepskich
20:05 Zróbmy sobie wnuka
 Maniek i Gienia Koselowie 

to starsze małżeństwo 
prowadzące w samym 
centrum miasta plantację 
pomidorów.

21:55 Lara Croft Tomb Raider: 
Kolebka życia

 Gdzieś w afrykańskim 
buszu, w miejscu 
nazywanym, ukryta jest 
mityczna Puszka Pandory. 
W jej wnętrzu czają się 
niebezpieczne dla ludz-
kości siły. Zanim wpadnie 
w niepowołane ręce musi 
ją odnaleźć światowej 
sławy Tomb Raider czyli 
Lara Croft. 

00:20 Zmartwychwstały
 Na prośbę Poncjusza 

Piłata rzymski trybun 
Clavius otwiera śledztwo 
dotyczące Jezusa 
z Nazaretu. 

02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania

08:25 Teatr na ten czas - Maja 
Komorowska - felieton 

08:35 Koło pióra - magazyn 
09:10 Skarby króla 

Salomona
11:00 Najważniejszy dzień 

życia - serial TVP 
13:05 Bogdan i Róża 

- fi lm krótkometrażowy 
13:30 Sztuka Stanów 

Zjednoczonych - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2011 

14:25 Dzika Muzyka - Polscy 
Lirnicy - magazyn 

15:05 Blond Venus - dramat, 
prod. USA, 1932, reż. Josef 
von Sternberg

16:45 Lekcje pana Kuki 
- fi lm obyczajowy

18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia 

- Janka - serial

20:00 Kulturalne 007 
- Pozdrowienia 
z Moskwy 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania, 
1963, reż. Terence Young, 
wyk. Sean Connery, Danie-
la Bianchi, Lenya Lotte 

22:00 Być punkiem
- fi lm dokumentalny

23:40 Gomorra - serial, prod. 
Włochy, Niemcy, 2014 

00:40 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

00:55 Kino Mistrzów 
- Trzy kolory - Czerwony 
- fi lm obyczajowy

02:30 Legendy Rocka 
- Santana - cykl 
dokumentalny

02:50 Legendy Rocka - Earth, 
Wind & Fire

05:40 Rodzinny interes
06:30 Nash Bridges 

- serial sensacyjny
08:25 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. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
na kilka dni laptop czy 
telefon.

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

specjalny - serial

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

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Pozdrowienia 
z Paryża

21:50 Ostateczna
rozgrywka

23:55 Teoria chaosu
02:10 Zobacz to! Blok

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:40 Dyżur - serial 
dokumentalny

03:05 Niesamowite!
03:30 Na jedwabnym szlaku
03:55 Biesiada na cztery 

pory roku

05:10 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 
20:00 List w butelce 

- fi lm obyczajowy, USA, 
1999, reż. Luis Mandoki, 
wyk. Kevin Costner, 
Robin Wright Penn, Paul 
Newman, John Savage

22:50 Uczciwa gra 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, 
2010, reż. Doug Liman, 
wyk. Naomi Watts, 
Sean Penn

 Valerie Plame jest 
tajną agentka CIA. 
Doświadczoną, wysoce 
wykwalifi kowaną, biorącą 
udział w operacjach o 
największej wadze. Jest 
też matką dwójki dzieci i 
żoną dyplomaty Josepha 
Wilsona (Sean Penn). 

01:10 Kości - serial, USA 
02:05 Druga strona 

medalu
- talk show 

02:55 Noc magii
- program ezoteryczny

08:00 Nasz nowy dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 
Dynamiczny, pełen zwrotów 
i suspensu serial obyczajowy 
opowiadający historię dwóch 
oddziałów patrolujących 
ulice współczesnego 
Wrocławia. 

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 Gwiazdy Kabaretu 
21:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska 
23:00 Gatunek 2 - thriller 
prod. USA, 1998, reż. Medak 
Peter, wyk. Helgenberger 
Marg, Henstridge Natasha 
Pierwsza wyprawa na Marsa 
powraca na Ziemię. 01:00 
Stop Drogówka

11:20 Głos Polski 11:30 Serce 
i oblicze Boga 11:45 Spotka-
nia z ekologią 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje 
dnia 12:20 Pragnienie Boga 
13:00 Akita 101 Łez 

13:30 Msza Święta z kaplicy Cu-
downego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej 
Górze 14:30 Duszpasterz 
14:55 Słowo Życia 

15:00 Modlitwa w Godzinie 
Miłosierdzia Koronką 15:20 
Mocni w wierze 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Siódmy sakra-
ment 16:35 Świat na wycią-
gnięcie ręki. Ziemia Święta 
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 Opowieści Theo 19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 20 czerwca

05:25 Sprawa dla reportera 
06:20 Rok w ogrodzie 
06:45 Rok w ogrodzie Extra

- magazyn 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Atlantyck-
ie srebrne wybrzeże 
- serial dokumentalny

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

- western, prod. USA
11:50 Fascynujący świat 

- Wyścig z pandemią, 
prod. Wielka Brytania

12:55 Batura: Góra Śniegu 
13:30 Okrasa łamie przepisy 
13:55 Z pamięci - felieton
14:05 Pensjonat nad 

rozlewiskiem - serial TVP 

15:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny 
prod. 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, 

prod. Rosja, 2018 
21:40 Hit na sobotę 

- Zniewolony
- dramat historyczny

24:00 Ślepa furia - western
01:35 Szybki jak śmierć - fi lm 

akcji, prod. USA, 2018
03:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
04:15 Z pamięci - felieton
04:20 Zakończenie dnia

05:35 Cafe piosenka 
- talk-show 

06:05 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 
11:40 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny 

12:10 program rozrywkowy
13:25 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces. Opole 

- widowisko 
16:15 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
16:50 Kabaretowe Lato 

Dwójki
17:45 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 

18:40 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

19:35 Lajk!
20:05 Program rozrywkowy
21:20 Monstrum 

- komedia, prod. Kanada, 
Hiszpania

23:20 Ognisty podmuch 
- fi lm sensacyjny

01:45 Wyszłam za mąż, 
zaraz wracam 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2012, reż. 
Pascal Chaumeil, wyk. 
Danny Boon, Diane Kruger, 
Alice Pol, Robert Plagnol 

03:35 Okup 
- thriller, prod. USA, 1996, 
reż. Ron Howard, wyk. Mel 
Gibson, Rene Russo, Gary 
Sinise, Delroy Lindo

05:30 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Flicka - fi lm rodzinny, 

USA, Wielka Brytania, 
2006, reż. Michael Mayer, 
wyk. Tim McGraw, Maria 
Bello, Alison Lohman, 
Ryan Kwanten 

13:30 Ameryka Express
15:00 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy 
16:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Domowe rewolucje 
18:00 Weekendowa meta-

morfoza 
19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Millerowie 
- fi lm komedia, USA, 
2013, reż. Rawson 
Marshall Thurber,
wyk. Jennifer Aniston, 
Jason Sudeikis

22:15 Choć goni nas czas 
- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Rob Reiner, wyk. Jack 
Nicholson, Morgan Free-
man, Sean Hayes, Beverly 
Todd, Rob Morrow 

00:30 Jaś i Małgosia: Łowcy 
czarownic - fi lm przy-
godowy, Niemcy, USA, 
2013, reż. Tommy Wirkola, 
wyk. Jeremy Renner, 
Gemma Arterton, Famke 
Janssen, Pihla Viitala, 
Joanna Kulig 

02:15 Uwaga! - magazyn
02:35 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:50 Scooby Doo i Mek-
sykański Potwór

 Scooby-Doo wraz 
z towarzyszami spędza 
wakacje. Wypoczynek 
przerywa im niezwykłe 
wydarzenie! Turystów 
zaczyna niepokoić dziwne 
stworzenie, o wielkich, 
zielonych oczach! Scoo-
by-Doo i jego przyjaciołom 
przyjdzie zmierzyć się z 
przeróżnymi stworzeniami 
- poczynając od pokrytych 
piórami węży, aż po 
mroczne duchy... 

10:15 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Mąż idealny
 Kate ma szanse na awans 

w swojej fi rmie. Szef ma 
do niej zaufanie i praw-
dopodobnie powierzy jej 
nowe stanowisko. 

13:40 Lara Croft Tomb Raider: 
Kolebka życia

 - fi lm przygodowy
16:00 Zielona Góra - Stolica 

Polskiego Kabaretu 2019
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według

Kiepskich
- serial komediowy

20:00 Wielka Szóstka
22:10 Indiana Jones i ostatnia 

krucjata
00:55 13 godzin: Tajna misja 

w Benghazi
03:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Przygody pana Michała 
- serial historyczno-przy-
godowy TVP 

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

James Horner - koncert
10:55 Dokument tygodnia 
11:55 Hydrozagadka - fi lm TVP, 

reż. Andrzej Kondratiuk, 
wyk. Roman Kłosowski, 
Zdzisław Maklakiewicz, 
Wiesław Michnikowski

13:15 Koło pióra - magazyn 
13:30 Księżniczka Kaguya 

- fi lm animowany
15:50 Lekkość bytu - Barbara 

Wrońska - talk-show 
16:15 Retro kino - Tristana
18:00 Co dalej? 
18:30 Sami Yaff a na tropie 

dźwięków
19:30 Z przytupem - Oberek 

- widowisko kameralne 
20:00 Bilet na weekend

- Wstęp do fi lmu

20:05 Bilet na weekend 
- Królowa pustyni 
- dramat, prod. USA, 
2015, reż. Werner Herzog, 
wyk. Nicole Kidman, 
James Franco, Damian 
Lewis, Robert Pattinson 

22:20 Rock en Seine - MØ 
23:20 Mocne Kino - Róża 

- dramat, prod. Polska
00:55 Kino nocne

- Papusza 
- dramat, prod. Polska

03:00 Za młodzi na śmierć 
- Judy Garland 
- fi lm dokumentalny

03:55 Wróżby kumaka
- dramat, prod. Polska, 
Niemcy, 2005

05:30 Teledysk
- program rozrywkowy

05:50 Zakończenie dnia

06:00 Na wariackich 
papierach
- serial kryminalny
David Addison wraz 
z piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, prowadzą 
agencję detektywistyczną.

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

07:50 Wielka włóczęga
10:20 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Mocne sobotnie 
kino: xXx
- fi lm akcji
Xander Cage, 
miłośnik sportów
ekstremalnych, 
zostaje zwerbowany przez 
amerykański 
rząd i jako tajny agent 
udaje się z misją 
do Pragi.

22:45 Mechanik: Prawo 
zemsty
- thriller akcji
Płatny morderca, Arthur 
Bishop, uczy fachu syna 
swojego mentora, którego 
wcześniej zlikwidował.

00:20 Kelnerzy
02:20 Na wariackich 

papierach
- serial obyczajowy

03:05 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:45 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
08:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:10 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
13:15 Kochany urwis II - fi lm 

komedia, USA, 1991, reż. 
Brian Levant, wyk. John 
Ritter, Michael Oliver, Jack 
Warden, Laraine Newman, 
Amy Yasbeck 

15:20 Na pewno, być może 
- fi lm komedia, USA, 
Francja, Niemcy, Wielka 
Brytania, 2008, reż. Adam 
Brooks, wyk. Ryan Reyn-
olds, Isla Fisher, Abigail 
Breslin, Elizabeth Banks, 
Rachel Weisz, Kevin Kline 

17:45 Dorwać Smarta - fi lm 
komedia, USA, 2008, reż. 
Peter Segal, wyk. Steve 
Carell, Anne Hathaway, 
Dwayne Johnson

20:00 Gruby i chudszy 
- fi lm komedia, USA, 
1996, reż. Tom Shadyac, 
wyk. Eddie Murphy,
Jada Pinkett Smith,
James Coburn, Larry 
Miller, Dave Chappelle, 
John Ales 

22:05 Poranek kojota
- fi lm komedia, Polska, 
2001, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Karolina Rosińska, Tadeusz 
Huk, Janusz Józefowicz, 
Michał Milowicz 

00:10 Ekipa 
- fi lm komedia, USA, 2015, 
reż. Doug Ellin, wyk. Kevin 
Connolly, Adrian Grenier, 
Kevin Dillon, Jerry Ferrara, 
Jeremy Piven

02:20 Druga strona medalu

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Przygody Kota w butach 
07:05 101 dalmatyńczyków 
Serial opowiadający o przy-
godach bohaterów wielkich 
kinowych hitów. 

09:20 Galileo 11:20 Policjantki 
i Policjanci 13:25 Zaginione 
cesarstwo. Król małp, cz.1 
15:00 STOP Drogówka 16:00 
Policjantki i Policjanci 19:00 
Galileo - popularno-nau-
kowy prod. Polska 20:00 
Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 

23:00 Drive Bezimienny 
Driver mieszka w wynajętym 
mieszkaniu i pracuje w dzi-
upli, która jest własnością 
Shannona . Dorabia sobie 
jako kaskader w fi lmach. 
Nocami pomaga przestęp-
com uciec z miejsca zbrodni. 
01:05 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata 03:05 
Interwencja 03:25 TOP 10 
Lista Przebojów

10:00 Informacje dnia 10:15 
Retrospekcja 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 Po-
rady Medyczne Bonifratrów 
13:20 Ocalić od zapomnienia 

13:30 Msza Święta 14:35 
Centrum Ewangelizacji 
15:00 Moja Fatima 15:30 
Wierzę w Boga 16:00 Infor-
macje dnia 16:10 Kaplica 
Pamięci 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 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00 
Apel Jasnogórski 
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niedziela 21 czerwca

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

14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem

15:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny 
prod. 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 
20:20 Anna Karenina - serial 

kostiumowy, prod. Rosja
22:20 Zakochana Jedynka 

- Francuskie lato 
- komedia romantyczna, 
prod. USA, 2016

23:55 Zniewolony - dramat 
historyczny, prod. Wielka 
Brytania, USA, 2013

02:15 Ślepa furia - western
03:50 Program rozrywkowy
04:25 Z pamięci - felieton
04:30 Zakończenie dnia

05:35 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 

06:05 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę
- Nie bój się bojaźni 

06:15 Doktor z alpejskiej 
wioski - nowy rozdział - 
serial, prod. Niemcy, 2008 

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

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało
11:25 Gwiazdy w południe 

- Wilki morskie 
- fi lm wojenny

13:25 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole 

- widowisko muzyczne 
16:20 Będzie dobrze, 

kochanie 
16:50 Zmiennicy - serial TVP 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 

18:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

19:30 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

20:05 Teściowie
- komedia, prod. Niemcy, 
USA, 2003

21:45 Kino bez granic
- W. E. Królewski 
romans - fi lm obyczajowy

23:55 Quo vadis 
- dramat historyczny, 
prod. USA, 1951, reż. 
Mrvyn LeRoy, Anthony 
Mann, wyk. Robert 
Taylor, Deborah Kerr, Peter 
Ustinov 

02:50 Rajska jabłoń 
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 1985, 
reż. Barbara Sass

04:35 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Weekendowa 

metamorfoza
12:30 Co za tydzień 

- magazyn 
13:00 Uwolnić orkę II - fi lm 

przygodowy, USA, Francja, 
1995, reż. Dwight H. Little, 
wyk. Jason James Richter, 
August Schellenberg, 
Michael Madsen

15:00 Johnny English - fi lm 
komedia, Francja, Wielka 
Brytania, USA, 2003

16:50 Happy Feet: Tupot 
małych stóp - fi lm 
komedia, USA, 2006

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

20:00 Mroczny rycerz 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2008, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Christian 
Bale, Heath Ledger, Aaron 
Eckhart, Michael Caine, 
Maggie Gyllenhaal, Gary 
Oldman, Morgan Freeman, 
Cillian Murphy 

23:10 Łowca czarownic 
- fi lm przygodowy, 
USA, Chiny, Kanada, 
2015, reż. Breck Eisner, 
wyk. Vin Diesel, Rose 
Leslie, Elijah Wood, Ólafur 
Darri Ólafsson, Rena 
Owen, Michael Caine 

01:25 Ameryka Express 
02:55 Uwaga! 

- magazyn
03:10 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:45 Doktor Dolittle:

W pogoni za 
błahostkami

 Plejada zwierzęcych 
gwiazd przewodzi 
szybkiej i futrzanej 
przygodzie rozgrywającej 
się w ekscytującym 
Hollywood, gdzie pewien 
przemądrzały szczeniak 
Lucky w otoczeniu miłości 
i śmiechu udowadnia, że 
wart jest miliony! 

09:30 Krowy na wypasie
 Poznajcie Otisa, beztroską 

krowę, która spędza całe 
dnie na śpiewie, tańcach 
i psotach. Wspólnie
z kolegami i koleżankami 
z zagrody daje się mocno 
we znaki właścicielowi 
farmy, Benowi. 

11:20 Wielka Szóstka
13:25 Indiana Jones 

i ostatnia krucjata

15:55 Zróbmy sobie wnuka
 Maniek i Gienia Koselowie 

to starsze małżeństwo 
prowadzące w samym 
centrum miasta ogromną 
plantację pomidorów. 

17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo

w Państwie
- magazyn

20:00 XXI Mazurska Noc 
Kabaretowa

22:35 Gliniarz z Beverly
Hills 3

00:55 Więzień labiryntu: 
Próby ognia 

03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:15 Wadowickie spotkania 
ze Świętym Janem 
Pawłem II

07:30 Myśli na ten czas 
07:40 Liturgia z cerkwi 

Pantelejmona 
09:00 Liturgia grecko-

katolicka z parafi i 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Pańskiego we 
Wrocławiu - transmisja 

10:00 Daleko od szosy 
11:25 Zakochaj się w Polsce
11:50 Trzeci punkt widzenia 
12:20 Goran - the Camel Man
12:40 Animama - Kowalski przy 

tablicy - Pusty basen 
12:50 Animama - Nauczyciel 

i kwiat - fi lm animowany
12:55 Animama - Zasada Petera 

- fi lm animowany
13:20 Bilet na weekend 
15:30 Koncert pamięci 

Pavarottiego 
17:15 Niedziela z...

Dorotą Kolak 

18:00 Niedziela z... 
- Chce się żyć 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2013, 
reż. Maciej Pieprzyca, 
wyk. Dawid Ogrodnik

20:00 Bilet na weekend 
- Między światami 
- dramat, prod. USA, 2010

21:40 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny 

22:10 Dokument.pl - Dziwor 
- fi lm dokumentalny

22:45 Opole 2016 Scena 
Alternatywna
- Nosowska - koncert 

23:20 Kino nocne - Olivier, 
Olivier - dramat

01:05 Mocne Kino - Róża 
- dramat

02:40 Sami Yaff a na tropie 
dźwięków

05:35 Tajemnice medyczne
06:35 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

08:30 Rycerze 
z Szanghaju

10:50 Charlie St. Cloud
12:50 Najpiękniejsze baśnie 

braci Grimm: 
O rybaku i jego żonie

14:00 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Żabi Król

15:25 Giganci ze stali
Charlie, zajmujący 
się organizowaniem 
nielegalnych bitew 
robotów, odkrywa, że ma 
11-letniego syna. Chłopak 
przekonuje ojca do wzięcia 
udziału w mistrzostwach 
walk cyborgów.

17:50 Wyścig szczurów
20:00 Niedziela 

z gwiazdami:
Zabójcza przesyłka

22:00 Człowiek mafi i
Pracownik kasyna ma 
chorą córkę. Postanawia 
obrabować kasyno, by 
zdobyć pieniądze na jej 
operację.

23:50 Dorwać gringo
01:45 Na wariackich 

papierach
- serial obyczajowy

02:30 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Dyżur
- serial dokumentalny

02:55 Taki jest świat
- program informacyjny

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku

04:25 Menu na miarę
04:50 Z archiwum

policji 
- serial dokumentalny

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:05 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
13:35 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
15:40 Dziewczyny

z drużyny IV 
- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Steve Rash, wyk. Ash-
ley Benson, Cassie Scerbo, 
Noel Areizaga, Jennifer 
Tisdale, Kierstin Koppel 

17:30 Stowarzyszenie wędru-
jących dżinsów - fi lm 
komedia, USA, 2005, reż. 
Ken Kwapis, wyk. Amber 
Tamblyn, Alexis Bledel, 
America Ferrera, Blake 
Lively, Jenna Boyd, Bradley 
Whitford, Nancy Travis, 
Rachel Ticotin, Mike Vogel, 
Michael Rady 

20:00 Matrix Reaktywacja 
- fi lm S-F, USA, 2003, 
reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. 
Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie-Anne 
Moss, Hugo Weaving, 
Harold Perrineau Jr., Jada 
Pinkett Smith, Lambert 
Wilson, Monica Bellucci 

22:55 Stan gry
- fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, USA, 
Francja, 2009, reż. Kevin 
Macdonald, wyk. Russell 
Crowe, Ben Affl  eck, Rachel 
McAdams, Helen Mirren, 
Robin Wright, Jason 
Bateman

01:30 Duchy Alaski 
02:25 Druga strona medalu 
02:50 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Przygody Kota w butach 
07:05 101 dalmatyńczyków 
08:55 Karzeł Długonos 

10:50 Galileo 12:50 Gwiazdy 
Kabaretu 14:50 W 80 dni 
dookoła świata 17:20 Zagi-
nione cesarstwo. Król małp, 
cz. 2 19:00 Galileo 

20:00 Więźniowie dzielnicy 
W slumsach Waszyngtonu 
opanowanych przez gangi 
14-letni Lucas, który jako 
dziesięciolatek wciągnięty 
został w handel narkotykami, 
próbuje uchronić przed 
podobnym losem swojego 
młodszego brata. 21:55 
Czas Apokalipsy Kapitan 
sił specjalnych, Willard ma 
wytropić i zabić tajemni-
czego pułkownika Kurtza. 
01:30 Kobiety i mafi a - fi lm 
dokumentalny 03:25 TOP 10 
Lista Przebojów - program 
rozrywkowy prod. Polska 
05:30 Telezakupy TV Okazje

09:30 Msza Święta 10:40 Cuda 
Jezusa 11:30 Przyjaciele 
i bohaterowie 12:00 XXI 
Ogólnopolska Pielgrzymka 
Podwórkowych Kół Różań-
cowych Dzieci 13:45 Trinity 
Goodheart 15:15 Piloci. 
Biało-czerwoni z Dęblina 

16:00 Informacje dnia 16:10 
Koncert życzeń 17:00 War-
szawa 17:30 Okiem kamery 

18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 18:15 Roz-
mowy niedokończone 19:25 
Święty na każdy dzień 19:30 
Opowieści biblijne historie 
animowane z Nowego Te-
stamentu 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
100 cudownych miejsc na 
świecie. Statua Wolności, 
USA 21:00 Apel Jasnogórski 
z kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze 21:20 
Informacje dnia 21:40 
Retrospekcja



24 WIESZ CO | NR 24/16.06.2020 r.program tv

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ PROGRAM ROZRYWKOWY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY FILM SENSACYJNY KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

poniedziałek 22 czerwca

04:45 Przysięga - serial 
05:35 Elif - serial
06:25 Bądźmy razem w domu 

- program edukacyjny
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach 

07:40 Francuskie wybrzeże z 
lotu ptaka

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 BBC w Jedynce 

- Niedźwiadki i ja

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 Rolnik szuka żony
22:40 Świat bez fi kcji 

- Czerwona dusza
23:55 Bliżej - fi lm obyczajowy
01:45 Francuskie lato

- komedia romantyczna
03:20 Film dokumentalny
04:20 Zakończenie dnia

04:45 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:15 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008 

06:05 Coś dla Ciebie
- magazyn 

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

dzieła małych rąk 
08:00 Pytanie na śniadanie
11:30 Spiszmy się jak na 

rolników przystało
11:40 Wesoła Nauka 

- program edukacyjny 
12:30 Koło fortuny 

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

fabularyzowany TVP 
14:10 Coś dla Ciebie 

- magazyn 
14:30 Operacja Zdrowie!

- magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada 
- teleturniej 

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
20:10 Sądny dzień - komedia, 

prod. USA, 2001 
22:00 McMafi a - serial
23:05 Mój rower - fi lm 

obyczajowy
00:55 Warto kochać

- serial TVP 
01:50 Speed Racer - fi lm akcji
04:05 To je Borowicz. Podróże 

ze smakiem

04:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:46 Raport alergiczny 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku 

20:20 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:00 Down the road.
Zespół w domu
- program rozrywkowy 

22:00 Królestwo 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2007, reż. Peter 
Berg, wyk. Jamie Foxx, 
Chris Cooper, Jennifer 
Garner, Jason Bateman, 
Ashraf Barhom, Jeremy 
Piven, Richard Jenkins 

00:15 Millerowie 
- fi lm komedia, USA,
2013, reż. Rawson 
Marshall Thurber, 
wyk. Jennifer Aniston, 
Jason Sudeikis, Emma 
Roberts, Will Poulter,
Ed Helms 

02:30 Co za tydzień

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy
09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 MEGA HIT - Więzień 

labiryntu: Próby ognia
- fi lm sensacyjny

 Thomas był pewien, 
że ucieczka z labiryntu 
będzie oznaczała wolność 
dla niego i pozostałych 
Streferów.

22:55 Pocałunek śmierci
 Jimmy Kilmartin wychodzi 

z więzienia i postanawia 
zerwać z przestępczym 
światem. Jimmy nie 
potrafi  się jednak wyrwać 
spod wpływu swoich 
kolegów, którzy organi-
zują kolejny skok. Jimmy 
wpada w ręce policji. 

01:05 Poznaj mojego tatę
 Focker ma oświadczyć 

się swej dziewczynie 
Pam podczas weekendu 
spędzanego w domu jej 
rodziców.

03:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy 
TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:30 Co dalej? 
09:15 Lekcje pana Kuki

- fi lm obyczajowy
11:00 Najważniejszy dzień 

życia - serial TVP
13:05 Figury niemożliwe

i inne historie II - fi lm 
13:30 Bruno Schulz - fi lm 

dokumentalny, reż. Adam 
Sikora, Adam Sikora 

14:35 Cała zima bez ognia
- dramat obyczajowy

16:15 Hubal - dramat wojenny, 
reż. Bohdan Poręba

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia 

- Janka - serial
19:25 Serialowa nostalgia

 - Karino - serial TVP
20:00 2020. Czas nieznany
20:30 Barwy dzieciństwa

- Polowanie na króliki 
22:10 Powidoki 
22:30 Mały wielki człowiek 

00:10 Kino nocne - Rok 
niebezpiecznego życia 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Australia, 
1982, reż. Peter Weir, 
wyk. Linda Hunt, Mel 
Gibson, Bembol Roco, 
Sigourney Weaver 

02:00 Informacje kulturalne 
02:10 Anatomia zła 

- dramat, reż. Jacek 
Bromski, wyk. Krzysztof 
Stroiński - Lulek, Marcin 
Kowalczyk - Stasiek, 
Piotr Kowalczyk, Andrzej 
Seweryn, Magdalena Kuta, 
Anna Dereszowska

04:05 Pogoda na jutro
- komedia
reż. Jerzy Stuhr, 
wyk. Jerzy Stuhr

05:50 Zakończenie dnia

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 
- serial sensacyjny
Serial o policjantach, 
którzy patrolują auto-
stradę wiodącą ze wscho-
du na zachód Europy. W 
swojej pracy spotykają 
przemytników, handlarzy 
narkotyków i wiele innych 
podejrzanych osób.

14:05 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial

20:00 13 dzielnica: 
Ultimatum

22:00 Zlecenie
23:50 Zaginiona
01:40 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

02:20 Niesamowite!
03:10 Biesiada na cztery 

pory roku
03:40 Z archiwum

policji 
- serial dokumentalny
prod. Polska

04:10 Biesiada na cztery 
pory roku

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
prod. Polska 

15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 Testosteron 
- fi lm komedia,
Polska, 2007, reż. Andrzej 
Saramonowicz, Tomasz 
Konecki, wyk. Piotr 
Adamczyk, Borys Szyc, 
Maciej Stuhr, Krzysztof 
Stelmaszyk, Cezary 
Kosiński, Tomasz Karolak, 
Tomasz Kot 

22:30 KINO, 2020 
- pierwszy festiwal fi lmow 
w czasie kwarantanny

23:05 Coś - fi lm horror, USA, 
1982, reż. John Carpenter, 
wyk. Kurt Russell, Wilford 
Brimley, T.K. Carter, David 
Clennon, Keith David, 
Richard A. Dysart 

01:25 Druga strona medalu
- talk show 

02:30 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 Sprawiedli-
wi - Wydział Kryminalny 

21:00 Sygnał Nic i Jonah, utalen-
towani studenci MIT, odwożą 
do Kalifornii dziewczynę 
Nica, Haley. 

23:00 Wiem kto mnie zabił 
- fi lm sensacyjny Sennym 
miasteczkiem New Salem 
wstrząsa fala okrutnych 
zbrodni. Seryjny morderca 
uprowadza młode kobiety, 
poddaje je sadystycznym 
torturom, a następnie 
okaleczone zabija. 01:20 
Włatcy móch 01:50 Galileo
- program popularny

11:25 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:35 Przyroda 
w Obiektywie 11:50 Kolory 
Świętości 11:55 Święty na 
każdy dzień 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje 
dnia 12:20 Jezus 12:50 
Antykultura II

13:20 100 cudownych miejsc na 
świecie 13:30 Msza Święta 
14:30 W poszukiwaniu 
dowodów 15:30 Mama 
Lima 15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 16:10 
Sanktuaria polskie 

16:30 Zew natury 16:55 
Świadkowie 17:20 100 
cudownych miejsc na świecie
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 KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER FILM SF

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 23 czerwca

04:45 Przysięga - serial
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:25 Bądźmy razem w domu 

- program edukacyjny
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka. Riwiera 
francuska - serial

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial 
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 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce

- Plemiona, zwierzęta i ja

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 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Włoska rodzina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:14 Alarm - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Rolnik szuka żony
22:40 Ocaleni 

- reality show 
23:45 Motyl. Still Alice 

- dramat, prod. USA, 2014
01:35 Czworo do pary - fi lm 
03:15 Film fabularny
04:35 Zakończenie dnia

04:40 Cafe piosenka
05:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:05 Dziwny rok
06:30 Familiada - teleturniej 
07:00 Spiszmy się jak na 

rolników przystało
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 Wesoła Nauka 

- program edukacyjny 
12:30 Koło fortuny 
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 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:10 Wyjazd integracyjny
- komedia

21:50 Siostry - fi lm obyczajowy, 
prod. Włochy, 2016, reż. 
Cinzia Torrini, wyk. Anna 
Valle, Giorgio Marchesi, 
Loretta Goggi, Ana 
Caterina Morariu 

22:55 Gra Florencka i krew na 
bruku - fi lm 
dokumentalny

23:55 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

00:25 Defekt - serial 
sensacyjny TVP 

01:25 Invictus - Niepokonany
- dramat, prod. USA

03:45 Człowiek delfi n
- fi lm dokumentalny

04:50 Kuchenne rewolucje 
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Doradca smaku - Chleb 

żytni z pastą z suszonych 
pomidorów  

09:05 Szpital - program 
obyczajowy 

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 
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! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy 

21:00 Gliniarz z metropolii 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1997, 
reż. Thomas Carter, 
wyk. Eddie Murphy, Kim 
Miyori, Art Evans, James 
Carpenter, 
Michael Rapaport 

23:25 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:25 Mroczny rycerz 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2008, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Christian 
Bale, Heath Ledger, Aaron 
Eckhart, Michael Caine, 
Maggie Gyllenhaal, Gary 
Oldman, Morgan Freeman, 
Cillian Murphy 

03:30 Noc magii
- program ezoteryczny

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
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

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, Pogoda

20:05 Poznaj mojego tatę
 Focker ma oświadczyć 

się swej dziewczynie 
Pam podczas weekendu 
spędzanego w domu jej 
rodziców. Problem w tym, 
że najpierw musi poprosić 
o rękę swej ukochanej jej 
ojca.

22:30 Super Tata
 Sonny Koufax ma 32 lata 

i nie ma najmniejszej 
ochoty, by się ustatkować. 
Pewnego dnia do drzwi 
Sonny’ego puka pięciolet-
ni Julian, który oświadcza, 
że jest synem Kevina.

00:15 W pogoni 
za szczęściem

02:50 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:30 Informacje kulturalne 
08:40 Powidoki 
09:20 Cała zima bez ognia

- dramat obyczajowy, 
prod. Belgia, Szwajcaria, 
Polska, 2004

11:00 Najważniejszy dzień 
życia - serial TVP

13:05 Casting, reż. Katarzyna 
Iskra, wyk. Marta 
Mazurek, Katarzyna 
Herman, Julian 
Świeżewski 

13:30 2020. Czas nieznany
13:55 Igor - opowieść o aktorze 

- fi lm dokumentalny
15:20 Sędziowie - spektakl 

teatralny, reż. Konrad 
Swinarski, wyk. Wiktor 
Sadecki, Roman Burkot

16:30 Daleko od okna 
- dramat

18:30 Klucz do Wojtyły 
według Łuczewskiego 

18:45 Serialowa nostalgia
- Karino 
- serial TVP

20:00 Stulecie Winnych
- serial TVP

20:50 Klucz do Wojtyły 
według Łuczewskiego 
- Słowo i milczenie

21:05 Lekkie obyczaje 
- Czworo do pary 
- fi lm obyczajowy

22:45 Portrety 
23:40 Co dalej?
00:10 Makbet
02:45 Kino nocne 

- Ptak o kryształowym 
upierzeniu 
- dramat

04:20 Sarid - fi lm dokumental-
ny, reż. Zbigniew Gajzler 

05:10 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

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
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
- serial sensacyjny

14:05 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Akt odwagi

22:05 Czas zemsty
- thriller
Żądna zemsty kobieta 
uwodzi Victora, będącego 
prawą ręką nieuchwyt-
nego, nowojorskiego 
kryminalisty.

00:15 Legenda pijanego 
mistrza
- komedia sensacyjny

02:20 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku

03:35 Na jedwabnym
szlaku

04:25 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

04:50 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
prod. Polska 

15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy

20:00 Terminator II: 
Dzień sądu
- fi lm S-F, USA, Francja, 
1991, reż. James Cameron, 
wyk. Arnold Schwarzeneg-
ger, Linda Hamilton, 
Edward Furlong, Robert 
Patrick, Joe Morton 

22:55 Matrix Reaktywacja 
- fi lm S-F, USA, 2003, 
reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. 
Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie-Anne 
Moss, Hugo Weaving, 
Harold Perrineau Jr., Jada 
Pinkett Smith, Lambert 
Wilson, Monica Bellucci 

01:45 Kości 
- serial, USA 

02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

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 
Więźniowie dzielnicy 22:55 
Eksperyment numer 12 
W apogeum Zimnej Wojny 
w Związku Radzieckim praco-
wano nad tajnym projektem 
naukowym, który miał 
zmienić bieg historii. Przed-
sięwzięcie okazało się jednak 
zbyt niebezpieczne - projekt 
przerwano i zapieczętowano 
w dobrze strzeżonym bun-
krze, a naukowców nakazano 
zabić. 01:00 Włatcy móch 
01:30 Stop Drogówka 

11:05 Mocni w wierze 11:35 My-
śląc Ojczyzna 11:45 Historia 
i architektura Polski 12:00 
Anioł Pański 12:03 Informa-
cje dnia 12:20 Sanktuaria 
polskie 12:40 Święty Józef 
13:30 Msza Święta 14:30 
Orędzie na trudne czasy 

15:40 100 cudownych miejsc 
na świecie 15:50 Ma się rozu-
mieć 16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 16:30 
Kalejdoskop Młodych 

16:50 Mój tatuś walczył pod 
Monte Casino 17:00 100 cu-
downych miejsc na świecie. 
Miasto Cuzco, Peru 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 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Myśląc 
Ojczyzna 21:00 Apel 
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środa 24 czerwca

04:45 Przysięga - serial 
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:25 Bądźmy razem w domu 

- program edukacyjny
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Korsyka 

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial 
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

- Plemiona, zwierzęta i ja

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 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina 

- serial obyczajowy
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:14 Alarm - magazyn 
20:35 Cena wolności - serial
21:40 Rolnik szuka żony 
22:40 Historia bez tajemnic 
23:40 Śmiertelne 

wybawienie 
- thriller 

01:20 Determinator - serial 
02:15 Wojsko - polskie.pl

04:37 Zakończenie dnia
04:45 Cafe piosenka
05:15 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:05 Pożyteczni.pl 
06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:30 Spiszmy się jak na 

rolników przystało
11:40 Wesoła Nauka 
12:30 Koło fortuny 
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 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:10 Kino relaks - Córka 
prezydenta - komedia 
romantyczna

22:05 Modliszka - thriller,
prod. Francja, 2017 

00:05 Sądny dzień 
- komedia, prod. USA, 
2001, reż. Sam Weisman, 
wyk. Martin Lawrence, 
Danny De Vito, John 
Leguizamo, Larry Miller, 
Nora Dunn 

01:50 Nestorzy narzucają 
tempo - fi lm 
dokumentalny

03:00 Trzeci ofi cer - serial 
sensacyjny TVP

03:50 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny

04:50 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarny

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 
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! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy 

21:00 Po zachodzie słońca 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2004, reż. Brett Ratner, 
wyk. Pierce Brosnan, 
Salma Hayek, Woody 
Harrelson, Don Cheadle, 
Naomie Harris, Chris Penn 
Historia pewnego 
złodzieja, który zamierza 
wykonać ostatni wielki 
przekręt.

23:05 Strzelec
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2007, 
reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Mark Wahlberg, 
Michael Pena, Danny 
Glover, Kate Mara

01:35 Nie z tego świata
- serial, USA 

02:35 Uwaga! - magazyn
02:55 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
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 Prawdziwe kłamstwa
 Harry to prawdziwy as 

wśród szpiegów: włada 
sześcioma językami, ma 
nienaganne maniery, ale 
potrafi  też unieszkodliwić 
każdego przeciwnika. 

23:25 Ostrożnie 
z dziewczynami

 Walters nigdy nie 
traktowała mężczyzn 
poważnie, aż do dnia, 
kiedy spotkała tego 
wymarzonego. Kiedy 
nazajutrz po wspaniałej 
randce okazuje się, że jej 
ukochany wyjechał z mia-
sta, Christina postanawia 
odszukać go za wszelką 
cenę. Razem z wierną 
przyjaciółką, Courtney 
wyrusza w szaloną podróż. 
Christinę i Courtney czeka 
wiele kuszących ofert i 
niesamowitych przygód... 

01:10 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

03:10 Tajemnice losu

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:30 Lekkość bytu
08:45 Którędy po sztukę
09:05 Jeszcze nie wieczór 

- fi lm obyczajowy, reż. 
Jacek Bławut, wyk. Jan 
Nowicki, Nina Andrycz

11:00 Najważniejszy dzień 
życia - serial TVP

11:55 Doktor Ewa - serial TVP, 
reż. Henryk Kluba

12:40 Ciemnego pokoju nie 
trzeba się bać - fi lm 
krótkometrażowy

13:30 Artyści antagoniści
14:30 Drzazgi - fi lm obycza-

jowy, reż. Maciej Pieprzyca
16:25 Świadek oskarżenia 

- dramat, prod. USA, 1957
18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia 

- Karino - serial TVP, reż. 
Jan Batory, wyk. Claudia 
Reischel

19:45 Pasmo publicystyczna

20:00 W trzy miesiące 
dookoła świata 
- Nienasyceni 
- dramat, prod. Włochy, 
Francja, 2015, reż. Luca 
Guadagnino

22:10 Bolszoj - fi lm fabularny, 
prod. Rosja, 2016

23:15 Dokument w podróży 
- Biblijne zoo - fi lm

00:20 Powidoki - program 
publicystyczny 

00:35 Lekkie obyczaje
- Czworo do pary 
- fi lm obyczajow

02:05 Scena klasyczna 
02:40 Informacje 

kulturalne 
02:50 Kino nocne - Front 

zachodni 1918 
- dramat, prod. Niemcy

04:25 Wrony - 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 mechan-
ików: młody Dawid, 
który uczy się fachu przy 
doświadczonym Bronku 
(Roman Szczeblewski). 
Bardzo ważną rolę odegra 
tajemnicza i przebiegła 
księgowa, Viola.

10:10 Zaklinaczka duchów

12:05 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

14:05 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Django
23:15 Wściekłe psy
01:15 To nie tak 

jak myślisz, kotku
03:05 Zobacz to! Blok

powtórkowy: 
Niesamowite!

03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

04:05 Na jedwabnym szlaku
04:35 Z archiwum policji

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 
prod. Polska

13:50 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 
prod. Polska

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 
prod. Polska

15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 

20:00 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 

22:15 Gruby i chudszy 
- fi lm komedia, 
USA, 1996, reż. Tom 
Shadyac, wyk. Eddie Mur-
phy, Jada Pinkett Smith, 
James Coburn, Larry 
Miller, Dave Chappelle, 
John Ales 

00:15 Kości - serial, USA 
01:15 Druga strona 

medalu - talk show 
02:25 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

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 Przekleń-
stwo krwi Agent MI6, Gray 
z pomocą Interpolu dokonuje 
w Serbii zatrzymania Boro-
novica - niebezpiecznego 
przestępcy, który od lat 
pozostawał nieuchwytny. 
Wkrótce ma się rozpocząć 
proces aresztowanego, 
ale nim to się stanie, wiele 
jeszcze może się wydarzyć. 
23:00 Drive. Bezimienny 
Driver mieszka w wynajętym 
mieszkaniu i pracuje w dziu-
pli, która jest własnością 
Shannona. 

10:00 Audiencja Generalna 
11:00 Świat na wyciągnięcie 
ręki 11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 

12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 
Poprzednik 13:15 Święty 
na każdy dzień 13:20 100 
cudownych miejsc na świecie 
13:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze 

14:30 Katedra w Chartres 15:30 
Orłem być... 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 niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Brat Franciszek 20:00 
Informacje dnia 20:20 Róża-
niec 20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel
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czwartek 25 czerwca

03:37 Zakończenie dnia
04:45 Przysięga - serial 
05:35 Elif - serial, prod. Turcja
06:25 Bądźmy razem w domu 
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Japonia - inspirujące 
krajobrazy

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 Natura w Jedynce 

- Plemiona, zwierzęta i ja 

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 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 
00:10 Iskander - serial

04:37 Zakończenie dnia
04:40 Cafe piosenka 
05:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:00 Operacja Zdrowie!

- magazyn medyczny
06:30 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:30 Spiszmy się jak na 

rolników przystało
11:40 Wesoła Nauka 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:15 Janosik - serial TVP, reż. 

Jerzy Passendorfer, wyk. 
Marek Perepeczko, Ewa 
Lemańska, Czesław Jaro-
szyński, Marian Kociniak, 
Mieczysław Czechowicz, 
Bogusz Bilewski, Witold 
Pyrkosz, Jerzy Cnota, 
Janusz Kłosiński

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 

- teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:10 Filmowe czwartki 

- Zawsze tylko ty 
- fi lm obyczajowy

22:05 Wyspa strachu - thriller
23:55 Rok niebezpiecznego 

życia - fi lm sensacyjny
01:55 Świeża krew 

- serial kryminalny
03:00 Art Noc - Od wschodu 

do zachodu słońca

04:50 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 
11:05 Detektywi 

- program kryminalny 
12:15 Ukryta prawda 
13:15 Szpital 
14:15 Detektywi 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

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

22:00 Kochaj i tańcz 
- fi lm komedia, 
Polska, 2009, reż. Bruce 
Parramore, wyk. Izabella 
Miko, Mateusz Damięcki, 
Rafał Królikowski, 
Katarzyna Figura, 
Krzysztof Globisz 

00:30 Bardzo Dziki Zachód
- fi lm western, USA, 
1999, reż. Barry Sonn-
enfeld, wyk. Will Smith, 
Kevin Kline, Kenneth 
Branagh, Salma Hayek, 
M. Emmet Walsh, Ted 
Levine 

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:05 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

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

- serial kryminalny
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
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 Inna kobieta
 Główna bohaterka, 

zaradna prawniczka 
odkrywa, że jej partner 
ma żonę. Kobiety zaprzy-
jaźniają się i łączą siły, 
by dokonać zemsty na 
niewiernym mężczyźnie. 
Carly Whitten, nowojorska 
prawniczka ma ścisłe zasa-
dy, dotyczące związków. 
Gdy poznaje Marka 
Kinga, szybko się w nim 
zakochuje.

22:20 Słyszeliście 
o Morganach?

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 - serial

08:30 Informacje kulturalne 
08:40 Studio Kultura
09:05 Cwał - komediodramat
11:00 Doktor Ewa - serial TVP, 

reż. Henryk Kluba 
12:40 Czy można

się przysiąść - fi lm 
13:30 Lekkość bytu 
13:50 Za młodzi na śmierć

- John Belushi - fi lm
14:50 Legenda Tatr - dramat
16:45 Lista Adriana 

Messengera - dramat
18:30 Teatr na ten czas 

- Anna Kuligowska 
18:45 Serialowa nostalgia

 - Karino - serial TVP
19:40 Pasmo publicystyczne
20:00 Teatr Telewizji. Teatr 

Sensacji. Akcja V 
- U progu tajemnicy 

21:05 Koło pióra - magazyn
21:20 Kino Mistrzów - Dekalog 

- Pięć - fi lm TVP

22:35 Kino Mistrzów 
- Dekalog - Sześć 
- fi lm TVP, reż. Krzysztof 
Kieślowski 

23:40 Piano.pl - koncert 
00:35 Nocny dokument 

- Niewybaczalne 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Belgia, 2017, 
reż. Vincent Coen, Guil-
laume Vandenberghe 

01:40 Teatr na ten czas 
- Anna Kuligowska 
- Korzeniewska - felieton 

01:45 W trzy miesiące 
dookoła świata 
- Nienasyceni 
- dramat, prod. Włochy, 
Francja, 2015

03:45 Kino nocne - Dobra żona
05:20 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

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 
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. 
W każdym z nich nie bra-
kuje “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
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Dirty Dancing
22:00 Koktajl
00:05 Rasa
01:50 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Menu 
na miarę

02:10 Tajemnice medyczne
03:00 Z archiwum policji

 - serial dokumentalny
03:20 Dyżur - serial 

dokumentalny
03:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:25 Menu na miarę
04:50 Z archiwum 

policji 
- 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 19 + - obyczajowy
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
20:00 Dorwać Smarta 

- fi lm komedia, USA, 2008, 
reż. Peter Segal, wyk. 
Steve Carell

22:30 Terminator II: 
Dzień sądu 
- fi lm S-F, USA, Francja, 
1991, reż. James Cameron, 
wyk. Arnold Schwarzeneg-
ger, Linda Hamilton, 
Edward Furlong, Robert 
Patrick, Joe Morton 
Terminator T-800 ma za 
zadanie uchronić od śmier-
ci Johna Connora, który w 
przyszłości poprowadzi 
ludzi do walki przeciwko 
maszynom.

01:10 Kości 
- serial, USA 

02:05 Druga strona 
medalu 
- talk show 

03:00 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz nowy dom 09:00 
Policjantki i Policjanci - serial 
kryminalny prod. Polska 

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 - Wy-
dział Kryminalny - serial 
kryminalny prod. Polska 
Zespoły policyjne prowadzą 
różne sprawy kryminalne 
począwszy od zabójstw, 
poprzez napady, a skończyw-
szy na narkotykach. 21:00 
Wieczny student 2 Hindus 
Taj Mahal Badalandabad po-
stanawia pogłębiać wiedzę 
na prestiżowym brytyjskim 
Camden University. 23:00 
Tuż przed tragedią 01:00 
Zagadkowe zgony 

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 Dar nadziei - historia 
Tony’go Melendeza 

13:30 Msza Święta 14:30 Ty idź 
pierwszy! 15:25 180 lat na 
zdrowie 15:35 Lusaka City of 
Hope 15:45 Przegląd katolic-
kiego tygodnika „Niedziela” 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia

16:10 Z wędką nad wodę w Pol-
skę i Świat 16:35 Porady 
Medyczne Bonifratrów 17:00 
Akademia pro-life 17:05 
Akita 101 Łez 17:30 Okiem 
kamery 18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski 
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Człowiek, który 
wpływał na 

bieg wydarzeń
Cofnijmy się na moment 

do 1991 roku. W poznańskiej 
arenie 7 tysięcy widzów usi-
łuje zakrzyczeć koszykarzy 
Śląska Wrocław, którzy walczą 
w trzecim meczu finałów mi-
strzostw Polski z miejscowym 
Lechem. Mecz życia gra lider 
WKS-u, Dariusz Zelig. Trafiał 
niemal każdy rzut, raz po 
raz uciszając kibiców gospo-
darzy. Na 15 sekund przed 
końcem, przy stanie 99:97 dla 
poznaniaków, Zelig spudło-
wał jednak oba rzuty wolne. 
Piłkę zebrał w ataku pewien 
22-letni skrzydłowy z jego 
drużyny i dobijając spod ko-
sza, doprowadził do remisu, 
a tym samym dogrywki. W 
niej WKS okazał się lepszy, 
wygrał 110:109, a po chwili 
świętował już mistrzostwo 
kraju. Zelig zakończył mecz z 
45 „oczkami”, ale bez decy-
dującej akcji wspomnianego 
skrzydłowego, jego wyczyny 
poszłyby na marne. Tym skrzy-
dłowym, który ratował Śląska 
w ostatnich sekundach meczu 

w Poznaniu, był Radosław 
Czerniak.

Ten sam Radosław Czer-
niak, który 16 lat później 
zaskarbił sobie uwielbienie 
kibiców Górnika Wałbrzych, 
jednego z odwiecznych ry-
wali jego WKS-u. Szesnaście 
lat od pamiętnej dobitki z 
Poznania charakter i wola 
walki Czerniaka znowu dały 
o sobie znać, zmieniając 
losy koszykówki pod Chełm-
cem.

Latem 2006 roku Górnik 
Wałbrzych śnił o grze w play-
-off I ligi. W poprzednich 
dwóch sezonach był skazany 
na walkę w play-out. W 2005 
roku dość pewnie rozprawił 
się w nich z Siarką Tarno-
brzeg, ale już rok później było 
nerwowo. Nasi ograli AZS 
Radom 2:1, w decydującym 
meczu 56:54. 

Roman Ludwiczuk, sternik 
wałbrzyskiego klubu, roz-
począł przemeblowywania 
w składzie. Drużynę opuścił 
m.in. Marcin Kałowski, najlep-
szy strzelec, autor 21 „oczek” 
w decydującym meczu z Ra-
domiem. Jego miejsce na 

obwodzie zajął Adam Gołąb, 
wcześniej związany z… AZS 
Radom. Co ciekawe, w meczu 
play-out nr 3 z Górnikiem, 
podobnie jak Kałowski, zdobył 
21 punktów.

Do zmiany doszło także 
na stanowisku trenera. An-
drzeja Adamka początko-
wo miał zastąpić Grzegorz 
Chodkiewicz, który w maju 
prowadził już nawet treningi 
Górnika. Gdy okazało się, że 
nie przejmie wałbrzyszan, 
do klubu przymierzano koja-
rzonego ze Śląskiem, wtedy 
będącego świeżo po pracy 
w SMS PZKosz Kozienice Ra-
fała Kalwasińskiego. Osta-
tecznie jednak postawiono 
na wspomnianego wyżej 
Czerniaka. Jako koszykarz, 
Czerniak aż czterokrotnie 
zdobywał mistrzostwo Polski 
ze Śląskiem, a w 2004 roku, 
już jako młody szkoleniowiec, 
wprowadził do ekstraklasy 
Turów Zgorzelec. Górnik wy-
ciągnął go ponownie przed 
szereg z tylnego siedzenia, 
bo w ostatnich latach był 
asystentem w grającym w 
elicie Turowie.

Brak play-off? 
Będzie burza

Szybko okazało się, że pro-
blemy zdrowotne nie pozwolą 
kontynuować gry Andrzejowi 
Neumayerowi. Zespół opuścił 
także Marcin Sterenga. Trener 
Czerniak namówił na przejście 
do Górnika Adriana Czer-
wonkę, grającego niewiele 
w Zgorzelcu. Do Wałbrzycha 

powrócił Marcin Stokłosa, 
kolejny znajomy Czerniaka 
z Turowa, a ostatnio głodny 
gry po grzaniu ławy w swo-
jej rodzinnej Unii Tarnów, 
wtedy również walczącej w 
ekstraklasie. Po przygodzie w 
Radomiu, pod Chełmiec wrócił 
Bartłomiej Józefowicz, a pod 
koszem miał pomóc Sławomir 
Nowak, który w ostatnich 4 

latach trzy razy występował 
w finale I ligi, wygrywając go 
dwukrotnie. W zespole zostali 
związani od lat z biało-niebie-
skimi barwami Rafał Glapiń-
ski, Marcin Kowalski, Jacek 
Dymarski, Marcin Salamonik 
i Błażej Nowicki. 

Nieistniejący już portal e-
-basket.pl, do dziś niedości-
gniony na polskim rynku, 
ocenił personalia w Górniku 
wysoko, typując biało-niebie-
skich do pierwszej czwórki. 
Ludwiczuk, wtedy nie tylko 
stojący na czele wałbrzyskiego 
klubu, ale i Polskiego Związku 
Koszykówki, zapytany o to, 
jaka będzie jego reakcja w 
przypadku trzeciego z rzędu 
braku awansu do play-off 
Górnika, dosadnie odpowie-
dział: „Wkurzę się i to bardzo. 
Będzie wtedy burza. W ogóle 
nie przyjmuję do siebie takiej 
ewentualności”. W rozmowie 
z „Nowymi Wiadomościa-
mi Wałbrzyskimi” dorzucił 
z kolei: „Tak ten zespół bu-
dowaliśmy, żeby osiągnąć 
pierwszą czwórkę, czyli wejść 
do półfinałów play-off. Patrząc 
na składy innych czołowych 
drużyn wydaje się, że przynaj-
mniej kilka ekip ma podobne 
założenia, a więc będzie cięż-
ko. Uważam jednak, że stać 
nas na czwórkę”. A co przed 
startem rozgrywek powiedział 
trener Czerniak? Za gornik.
walbrzych.pl: „Basket [Kwi-
dzyn] i Sportino [Inowrocław] 
są poza zasięgiem, co nie 
znaczy, że nie będziemy z nimi 
walczyć”. 

Rozbudziliśmy wasze ape-
tyty, zapraszamy już na drugą 
część historii. A co w niej? Jaką 
rolę odegrał w drużynie Poxi-
pol, jak naszych postraszyła 
Siarka Tarnobrzeg i kto dostał 
białej gorączki w Inowrocła-
wiu. No i z czym ma związek 
historia z 1991 roku? Czytajcie 
kolejne numery „WieszCo”!

Dominik Hołda

Srebro na wagę złota (1)
W 2007 roku koszykarski Górnik Wałbrzych w nieprawdopodobnych 
okolicznościach awansował do ekstraklasy. Pamiętacie te drama-
tyczne wydarzenia zakończone happy endem? Przypominamy tam-
ten sezon, w którym srebro było na wagę złota.

 »  W sezonie 2006/2007 drużyna prowadzona przez Radosława Czerniaka wywalczyła awans do ekstraklasy. W okolicznościach, dość dramatycznych! 

F
ot

. (
re

d/
ar

ch
iw

um
) 



WIESZ CO | NR 24/16.06.2020 r. 27

Jak się dziś miewa najlepszy 
trener minionego sezonu w I lidze?  

- Dziękuję, bardzo dobrze (dłuższy 
śmiech). Zregenerowałem się po 
sezonie i znów zaczyna brakować mi 
koszykówki.

Duży ma Pan niedosyt, że nie 
udało się dokończyć rozgrywek?

- Oczywiście, szczególnie, że grali-
śmy naprawdę dobrze, a nasza forma 
przed fazą play-off rosła z każdym 
kolejnym meczem. Czuliśmy, że na 
koniec sezonu możemy zrobić dobry 
wynik. Taki, którego oczekiwali wszy-
scy w mieście. 

Ma Pan poczucie niesprawie-
dliwości, że nie dano Górnikowi 
szansy gry w ekstraklasie?

- Nazwałbym to raczej poczuciem 
smutku, bo uważam, że w przekroju 
całego sezonu byliśmy najlepszym 
zespołem w I lidze. Zależało nam, żeby 
w przyszłych rozgrywkach sprawdzić 
się na parkietach najwyższej klasy 
rozgrywkowej.  

Ale satysfakcja, że kilku zawod-
ników „ułożył” Pan po swojemu 
chyba jakaś jest? Choćby pomógł 
odbudować się Grzegorzowi Kulce?

- Dla mnie jako trenera najważniejsze 
jest, aby oprócz sukcesu drużynowe-
go, zawodnicy robili progres swoich 
umiejętności koszykarskich. Wydaje mi 
się, że wszyscy w drużynie zanotowali 
ogromny postęp. Mówię tak z własnej 
perspektywy, choć wiem, że statystyki 

czasami tego nie oddają. Zaintereso-
wanie klubów ekstraklasy Grzegorzem 
Kulką pokazuje, że został dobrze wdro-
żony do naszego systemu gry.

Po kolejnym wyróżnieniu indy-
widualnym w I lidze nie miał Pan 
ochoty spróbować swoich sił na 
ławce trenerskiej o szczebel wyżej?

- Oczywiście, że miałem (uśmiech). 
Jestem ambitnym trenerem, a eks-
traklasa jest moim najbliższym celem 
trenerskim.

Nie wierzę, że nie było propo-
zycji? 

- Pojawiły się pewne opcje, ale de-
cydując się na pójście o szczebel wyżej 
chciałbym trafić do ambitnej organiza-
cji, która ma jakąś wizję rozwoju.

Dlatego odpisał Pan dwuletni 
kontrakt z Górnikiem. Co przesądzi-
ło o takiej decyzji?

- Dobrze czuję się w klubie, mam 
partnerskie relacje z zarządem oraz 
widzę, że pomimo wielu trudności 
bardzo zależy im na rozwoju klubu. 
Mamy wspólny, ambitny cel, do któ-
rego zmierzamy.

W podjęciu decyzji podobno dużą 
rolę, choć nie bezpośrednią, ode-
grali kibice, którzy podczas meczów 
w Wałbrzychu potrafią stworzyć 
niepowtarzalną atmosferę?

- Myślę, że kiedy przychodziłem do 
Wałbrzycha, kibice mogli spoglądać 
na mnie trochę niepewnie. Jednak cały 
sezon przekonał ich do mojej osoby, bo 

widzieli, jak grał nasz zespół. Walczył 
w każdym spotkaniu, zostawiał serce 
na parkiecie, a to dla kibica powinno 
być najważniejsze. Wsparcie, które 
dostawaliśmy z trybun w każdym 
meczu, było bezcenne. Muszę przy-
znać, że był to ważny aspekt mojego 
pozostania w klubie.

Liczy Pan na ich wsparcie w 
zbliżającym się, chyba bardzo trud-
nym sezonie? Ich pomoc na wielu 
płaszczyznach może okazać się 
kluczowa?

- Liczę to mało powiedziane, wręcz 
jestem w stu procentach pewny, że 
nam pomogą w czasach koronawiru-
sa. Nasz budżet będzie zdecydowa-
nie niższy niż w zeszłym sezonie ze 
względu na epidemię, dlatego każde 
nawet najdrobniejsze wsparcie będzie 
bardzo istotne. Wierzę w rekordową 
sprzedaż karnetów na cały sezon, a 
także biletów na każde spotkanie. Tyl-
ko wspólnymi siłami możemy tworzyć 
Górnika Wałbrzych, więc mój apel jest 
prosty „wszystkie ręce na pokład”. Ja 
zdecydowałem się walczyć w klubie w 
tych trudnych chwilach, więc wierzę, 
że fani i sponsorzy nas nie zawiodą.

Przed Panem trudne zadanie 
zbudowania składu? Kogo chciałby 
Pan za wszelką cenę zatrzymać w 
zespole?

- Chciałbym zatrzymać trzon druży-
ny z poprzedniego sezonu. Jesteśmy 
już po wstępnych rozmowach z za-

wodnikami, którzy u nas 
grali i muszę przyznać, że 

jestem mocno zbudowany tym, co 
usłyszałem od graczy. Oczywiście 
monitorujemy cały czas rynek, 
aby zbudować najmocniejszy 
zespół w ramach naszego bu-
dżetu.

Cele na najbliższy sezon 
już jakieś postawiono?

- Mamy być ambitnym, 
walecznym zespołem, któ-
ry sprawi dużo radości 
kibicom.

W kilku wywiadach 
podkreślał Pan, że ma 
w Wałbrzychu niedo-
kończone sprawy. Uda 
się je dopiąć w ciągu 
najbliższych 2 lat?    

- Głęboko w to wierzę, 
dlatego zdecydowałem 
się na kontynuowanie 
naszej współpracy.

Rozmawiał 
Tomasz Piasecki

Sport

Trener Łukasz Grudniewski pokazał, że „ma jaja” i zdecydował, że 
w trudnym momencie nie opuści koszykarskiego Górnika. Poprowa-
dzi zespół w nadchodzącym sezonie. Teraz czas na zawodników, 
zarząd klubu, kibiców i sponsorów. Wszyscy wspólnie muszą 
pociągnąć ten wózek. Kapitana statku już mamy. 

Pomagamy małej Nadii! 
Prosimy Was o wsparcie w walce, którą rodzina 
podjęła dla małej Nadii. To siostra  koszykarza 
Górnika Trans.eu Wałbrzych Łukasza Makarczuka. 
U 7-latki wykryto niedawno ostrą białaczkę limfo-
blastyczną B-common. 
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Cokolwiek to znaczy, brzmi cholernie pa-
skudnie, ale jest szansa na wyzdrowienie 
dziewczynki. Potrzebna jest jednak spora 
suma pieniędzy. Niedawno nagłaśnialiśmy 
akcję zbiórki krwi dla Nadii, która przerosła 
najśmielsze oczekiwania. W ciągu 10 dni, 123 
osoby oddały krew, co dało łącznie ponad 55 
litrów życiodajnego płynu. 

Po konsultacjach lekarskich okazało się 
że Nadia posiada rzadki gen mutujący 
KMT2A, co powoduje, że aby móc wykonać 
przeszczep, należy podjąć indywidualne 

leczenie. To tzw. immunoterapia. Do tego 
typu leczenia należy zastosować lek Blina-
tumomab. Obecnie nie jest refundowany 
dla dzieci. Jego koszt to 300 tys. zł. Dlatego 
wspólnie budujemy drużynę Nadii. Ty też 
możesz pomóc. 

Na portalu www.zrzutka.pl uruchomiono 
zbiórkę pieniędzy na leczenie 7-letniej dziew-
czynki. Zapraszamy do niej każdego z \Was, 
każdego o dobrym sercu. Prosimy o wpłaty 
choćby 1 zł i udostępnianie informacji!
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widzieli, jak grał nasz zespół. Walczył 
w każdym spotkaniu, zostawiał serce 
na parkiecie, a to dla kibica powinno 
być najważniejsze. Wsparcie, które 
dostawaliśmy z trybun w każdym 
meczu, było bezcenne. Muszę przy-
znać, że był to ważny aspekt mojego 

Liczy Pan na ich wsparcie w 
zbliżającym się, chyba bardzo trud-
nym sezonie? Ich pomoc na wielu 
płaszczyznach może okazać się 

- Liczę to mało powiedziane, wręcz 
jestem w stu procentach pewny, że 
nam pomogą w czasach koronawiru-
sa. Nasz budżet będzie zdecydowa-
nie niższy niż w zeszłym sezonie ze 
względu na epidemię, dlatego każde 
nawet najdrobniejsze wsparcie będzie 
bardzo istotne. Wierzę w rekordową 
sprzedaż karnetów na cały sezon, a 
także biletów na każde spotkanie. Tyl-
ko wspólnymi siłami możemy tworzyć 
Górnika Wałbrzych, więc mój apel jest 
prosty „wszystkie ręce na pokład”. Ja 
zdecydowałem się walczyć w klubie w 
tych trudnych chwilach, więc wierzę, 
że fani i sponsorzy nas nie zawiodą.

Przed Panem trudne zadanie 
zbudowania składu? Kogo chciałby 
Pan za wszelką cenę zatrzymać w 

- Chciałbym zatrzymać trzon druży-
ny z poprzedniego sezonu. Jesteśmy 
już po wstępnych rozmowach z za-

wodnikami, którzy u nas 
grali i muszę przyznać, że 

jestem mocno zbudowany tym, co 
usłyszałem od graczy. Oczywiście 
monitorujemy cały czas rynek, 
aby zbudować najmocniejszy 
zespół w ramach naszego bu-
dżetu.

Cele na najbliższy sezon 
już jakieś postawiono?

- Mamy być ambitnym, 
walecznym zespołem, któ-
ry sprawi dużo radości 
kibicom.

W kilku wywiadach 
podkreślał Pan, że ma 
w Wałbrzychu niedo-
kończone sprawy. Uda 
się je dopiąć w ciągu 
najbliższych 2 lat?    

- Głęboko w to wierzę, 
dlatego zdecydowałem 
się na kontynuowanie 
naszej współpracy.

Rozmawiał 
Tomasz Piasecki

Trener Łukasz Grudniewski pokazał, że „ma jaja” i zdecydował, że 
mencie nie opuści koszykarskiego Górnika. Poprowa-

dzi zespół w nadchodzącym sezonie. Teraz czas na zawodników, 
zarząd klubu, kibiców i sponsorów. Wszyscy wspólnie muszą 
pociągnąć ten wózek. Kapitana statku już mamy. 
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 » - Wierzę w rekordową sprzedaż karnetów 
na cały sezon, a także biletów na 
każde spotkanie – mówi trener Łukasz 
Grudniewski, który niedawno podpisał 
kontrakt z koszykarskim Górnikiem

Wszystkie ręce na pokład 
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