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Teren, wydający się
z pozoru łatwy, może
okazać się
niebezpieczny
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Czy wiesz, że…
kopalń obiekt został przekazany do Zespołu Szkół Zawodowych.” (Górnictwo i geologia,
2011 Tom 6, Zeszyt 1).
Sam szyb Gabriel powstał
w 1901 roku jako szyb wydobywczy. W skład kompleksu
wchodziła: parowa maszyna wyciągowa, administracja, łaźnia oraz kotłownia.
W 1959 roku szyb został

wyłączony z eksploatacji.
Utworzono tu nowoczesny
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Górników ze Sztolnią
Szkoleniową Gwarek. Tysiące
uczniów szkół górniczych
poznawało tu tajniki sztuki
gwareckiej.
Po 2002 roku ostatecznie rozebrano znaczną część
Red
kompleksu.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Fot. użyczone (KAW, Emil Wojtyczka – ze zbiorów Biblioteki pod Atlantami)

Pierwsze w Wałbrzychu
Muzeum Starej i Nowej Techniki Górniczej powstało na
terenie kompleksu szybu Gabriel. Pisał o tym Jerzy Kosmaty: „Zgromadzono tu najstarsze maszyny i urządzenia
górnicze, dokumenty i mapy
z Zagłębia Wałbrzyskiego.
Muzeum to cieszyło się wielką
popularnością. Po likwidacji
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A my dalej robimy swoje
Nie zważamy na nic, nie zwalniamy tempa, chcemy waszego zadowolenia z treści, które wam dostarczamy. Udowadniamy, że lokalną gazetę
można robić inaczej. Z większym polotem, swobodniej, bez napinania
się i pisania o każdym otwarciu „parasola w tyłku”.
Zszokowani? Niepotrzebnie, bo my tacy jesteśmy!
Z maili, które otrzymujemy, wiemy,
że podążamy w dobrym kierunku i być
może zabrzmi to banalnie – a przecież
wiecie, że unikamy patosu – ale zaręczamy, że nie zejdziemy z raz obranej
ścieżki. Stawiamy na szeroko rozumianą
publicystykę, robimy coś, czego nikt
dotąd w regionie nie odważył się zrobić.

Kolejny raz oddajemy do waszych
rąk WieszCo w zwiększonej objętości.
Na 28 stronach znajdziecie wszystkie ulubione rubryki. Co z tego, że
są wakacje?! Z żadnej rubryki nie
rezygnujemy, bo uważamy, że byłoby to nieuczciwe wobec naszych
Czytelników. Chcemy być szczerzy
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do bólu, bo wierzymy, że tylko dzięki
otwartości, uczciwemu podejściu do
dziennikarstwa i stawianiu spraw
jasno „prosto z mostu”, będziemy
wiarygodni. Nasze hasło WieszCo
daje do myślenia” przecież do czegoś zobowiązuje, a wiadomości, w
których z wielką sympatią piszecie

„u was naprawdę jest co czytać”,
są największą nagrodą dla naszego
całego zespołu redakcyjnego.
Jeśli coś wam „leży na wątrobie”
i chcecie się tym z nami podzielić,
piszcie na adres: redakcja@wieszco.
pl. Nie ze wszystkimi jesteśmy w stanie
korespondować, ale każdą wiadomość
dokładnie czytamy.
Przypominamy, że co wtorek możecie nas znaleźć w około 150 punktach
kolportażu niemal w całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Od kilku dobrych
tygodni jesteśmy też w Świdnicy i
Świebodzicach. Zachęcamy ponadto
do czytania nas online na stronie
www.wieszco.pl.
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POGODA
Wtorek 21.07
Temp. 20/9
zachmurzenie duże
Środa 22.07
Temp. 18/8
zachmurzenie duże
Czwartek 23.07
Temp. 19/11
zachmurzenie duże
Piątek 24.07
Temp. 21/9
zachmurzenie duże
Sobota 25.07
Temp. 19/9
zachmurzenie duże
Niedziela 26.07
Temp. 20/10
przelotne opady
Poniedziałek 27.07
Temp. 19/11
przelotne opady

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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» Prace na ulicy Ratuszowej
potrwają około 4 miesięcy

Ruszyli z Ratuszową

Rozpoczęły się prace remontowe na ulicy prowadzącej do Aqua-Zdroju w Wałbrzychu. Mowa tu 260-metrowym odcinku od skrzyżowania z ulicą Andersa do boisk piłkarskich.

- Remont ulicy Ratuszowej to kontynuacja
przygotowania terenów, które mają zostać przeznaczone na inwestycje mieszkaniowe – mówi
prezydent miasta Roman Szełemej.

W pobliżu ma powstać Osiedle pod Chełmcem.
Trwają rozmowy z deweloperami, którzy chcą
przeprowadzić inwestycję samodzielnie. Taki
wariant zrzuca z miasta koszty budowy.

- Ulica jest również dojazdem do Aqua-Zdroju i
przedszkola. W pobliżu jest również ulica Piasta,
którą dopiero co wyremontowaliśmy – dodaje
prezydent.
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Od 14 lipca z powodu inwestycji
zamknięta została częściowo ul. Ratuszowa i w związku z tym przystanek
początkowy i końcowy linii nr 10 i 18
przesunięty został na ul. Andersa (Andersa – Ludowa).
Prace remontowe będą podzielone
na dwa etapy. W trakcie robót nastąpią
także utrudnienia w poruszaniu się w
tym rejonie. Od strony ulicy Andersa
ma być zamknięte przejście. Pozwoli
to na przeprowadzenie prac na niemal
90 procentach powierzchni jezdni. W
trakcie pierwszego etapu zachowany
będzie jednak dojazd do Aqua-Zdroju. W późniejszym okresie dojazd do
kompleksu ma być możliwy tylko od
strony ulicy Piasta. Zakres prac zakłada
wymianę nawierzchni wraz z infrastrukturą podziemną. Koszt inwestycji
to 1,2 mln zł. Połowa tej sumy to dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Zakończenie prac planowane jest na
październik tego roku.
- W pierwszej kolejności powinniśmy
skupić sie na głównych ciągach komunikacyjnych i te inwestycje dokończyć
i zrealizować – podkreśla Roman Szełemej przy okazji inwestycji na Ratuszowej. – Oczywiście chciałbym, żeby
kolejne małe ulice były remontowane,
ale wszystkiego nie uda się zrobić od
razu, bo mamy obciążenia, jak choćby
budowę obwodnicy. Tych remontów
robimy naprawdę dużo i realizujemy
ambitny plan modernizacji miasta –
dodaje gospodarz Wałbrzycha.
SCB
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Aglomeracja dla medyków
Prawie czterysta voucherów trafiło do lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych walczących z COVID-19.

względem środowiska medycznego, które jako
pierwsze stanęło na froncie walki z pandemią.
Członkowie LOT AW przygotowali specjalną,
bezpłatną ofertę dla przedstawicieli personelu
medycznego. W ten sposób podziękowali za ich
ofiarną walkę o zdrowie i życie mieszkańców

Rys. Katarzyna Zalepa

Wyjątkową szlachetnością wykazali się
członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej
Aglomeracji Wałbrzyskiej, którzy przekazali medykom prawie 400 voucherów na swoje usługi
i atrakcje turystyczne. Akcja, którą zainicjowała
LOT AW, jest gestem solidarności i wdzięczności

Aglomeracji Wałbrzyskiej podczas pandemii koronawirusa. Przekazało je aż jedenaście obiektów zrzeszonych w LOT AW. Są wśród nich:
Opactwo w Krzeszowie, Gmina Miejska Nowa
Ruda, Gmina Nowa Ruda, Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu, bistro zWolna z Jedliny-Zdroju,
Aqua-Zdrój z Wałbrzycha, Pałac Jedlinka z Jedliny-Zdroju, Stara Kopalnia z Wałbrzycha, Zamek
Grodno z Zagórza Śląskiego, Pałac Jugowice z
Jugowic w gminie Walim oraz zamek Książ w
Wałbrzychu.

Jeszcze o głosowaniu
Dajemy słowo. Ostatni raz piszemy o niedawnych wyborach prezydenckich. Bo ile można?! To tak jakbyście
na raz zjedli pięć tabliczek czekolady i popili kilkoma
shake’ami. Nawet największego łasucha by zemdliło. Także nam zbiera się na wymioty, słuchając tych
wszystkich analiz i czytając ponadprzeciętnie inteligentne komentarze.

Wygrał facet, na którego
zagłosowało więcej osób i
koniec. Kropka, game over,
finito. Bo o co chodzi w wyścigach, walkach, gonitwach,
meczach, czy wyborach? No,
żeby zwyciężyć, czyż nie?!
Opracowuje się strategię,
robiąc wszystko, żeby na koniec triumfować. Daleko nam
do Włodzimierza Czarzastego, ale w jednym gość ma
rację. Platforma przerżnęła
któreś tam wybory z rzędu.

Nie wiemy, czy szóste z kolei,
jak mówi lider SLD (nie chce
nam się liczyć), ale faktem
jest, że po raz kolejny PO zaliczyło „bęcki”. Inna sprawa,
że kandydat Lewicy przepadł
dużo wcześniej zgarniając
mniej więcej tyle głosów, ile
zmieści się w garści okruchów
zmiecionych ze stołu. Nawet
Magdalena Ogórek przed 5
laty miała większe procentowe poparcie niż teraz Robert
Biedroń. Wiadomo jednak,

jak Ogórek skończyła, jako
mizeria w pewnej telewizji.
Zamiast szukać winnych
wszędzie wokół, zalecamy, by
zastanowić się, dlaczego niby
tak znienawidzony przez połowę Polaków kandydat partii
rządzącej jednak zwyciężył.
Wiadomo przecież nie od dziś,
że „wybory wygrywa się w
Końskich, a nie w Wilanowie”.
Widocznie ktoś o tym zapomniał w sztabie przegranego.
Jeśli w zwycięstwie pomogły

szwindle, kanty i oszustwa
trzeba to udowodnić. Jak Lancowi Armstrongowi doping.
Samo gderanie, że coś było
nie tak, jest niewystarczające.
Na targu, kupując pietruszkę,
można tak ponarzekać z przekupkami. Tu liczą się twarde
dowody. Radzimy raczej zastanowić się, jak dobry wynik
Rafała Trzaskowskiego wykorzystać w kolejnych latach.
Zmarnowanie takiej zaliczki
to byłaby wpadka z gatunku

SCB

„przejechanie po pijaku na
pasach niepełnosprawnej
zakonnicy w ciąży”.
Nigdy byśmy nie podejrzewali, że tak napiszemy,
ale… Nie przekonuje nas
pierdzielenie o walcu propagandowym i całej machinie
państwowej, którą – niczym
George Washington jako podobno Wielki Mistrz Loży Masońskiej – wymyślił i sterował
ze swojego cieplutkiego fotela
Jacek Kurski przy udziale swoich pomagierów. Holeckiej
robiącej wywiady na kolanach
i Adamczyka, dla którego
propaganda to synonim słowa
fakt. Dziecko z przedszkola nie
powinno być tym zdziwione.
Tym bardziej starzy, polityczni
wyjadacze musieli być na
takie chwyty przygotowani.
Lis z Michnikiem byli lepsi?
Kto jak nie oni wieszczyli drugi
Majdan?
Po wygranej Andrzeja Dudy,
ludzie nie wyszli na ulice,
jeziora na Mazurach nie wyschły, a Jezus ze Świebodzina
stoi jak stał. Jedynie rosyjscy
youtuberzy dodzwonili się
do głowy państwa i podając
się za sekretarza generalnego
ONZ ucięli sobie z najważniejszą osobą w państwie
pogawędkę. Robiąc sobie
jaja z prezydenta. D… nam
ze śmiechu odpadły. Podobnie
jak wtedy, gdy usłyszeliśmy
o tych wszystkich bojkotach
Podlasia, czy Podkarpacia, gdy
zobaczyliśmy grafiki z drobiazgowym podziałem Polski już
nie tylko na miasta i powiaty,
ale nawet wsie. Zróbcie jeszcze symulację na jakim osiedlu
zwyciężył Trzaskowski, a która
ulica była za Dudą. Śmieszą
nas mapki pokazujące zachodnią cześć Polski jako RFN, a
tę wschodnią przyrównujące
do NRD. O shamingu (zawstydzaniu) ludzi starszych
i gorzej wykształconych nie
będziemy wspominać, bo niby
czemu i komu ma to służyć.
Nie kumamy. To jacyś Ruscy
pokazali, jak łatwo zawstydzić
polskie służby, dopuszczające
do rozmowy prezydenta z
jakimiś kawalarzami. Tymczasem nie da się odgórnie, tak z
wysokości fotela ustawionego
w salonie 10-piętrowego bu-

Fot. użyczone (LOT AW)
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dynku na Podzamczu określić,
czy ktoś zrobił dobrze, czy źle
głosując na Dudę lub Trzaskowskiego.
Na koniec o czymś bardziej
przerażającym. O pogłębiającym się podziale w społeczeństwie, braku szacunku,
zajadłość wchodzącej w buty
nienawiści i wylewającego
się zewsząd jadu. Niezależnie
od słów córuni tatunia przyodzianej w biel, która mówiła,
że „niezależnie od tego, kogo
popieramy, wszyscy jesteśmy
równi, nikt nie zasługuje na
to, żeby być obiektem nienawiści i nikt nie może bać się
wyjść z domu”. Czyżby?
No to niejaki Rafał Ziemkiewicz dał popis w programie
„W tyle wizji”, a jakże w TVP
Info. „Pojechał” po Jerzym
Stuhrze. Mówiąc, że „jeden ze
sławnych aktorów starszego
pokolenia słynący z zajadłości
antypisowskiej wylądował tej
nocy wyborczej w szpitalu”.
Nie omieszkał podobno dodać
„prawdopodobnie to miało
związek”. Wnioskujemy, że
z wynikiem wyborów. Zakpił
w ten sposób w niewybredny
sposób z artysty i jego stanu
zdrowia. Paznokciami u rąk
ryjemy po posadzce ze zrezygnowania. Cytując bohatera
filmu CK Dezerterzy „W słowniku ludzi kulturalnych nie ma
słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić takie postępowanie (…) Pan się
nie kwalifikuje nawet do sądu
dla ludożerców, buszmenie. W
moich oczach jest pan nędznym gadem, omyłkowo tylko
nazywanym człowiekiem (...)”.
Wypowiedzianej kwestii przez
kapitana Wagnera granego
przez Zbigniewa Zapasiewicza
do von Nogaya odtwarzanego
przez Wojciecha Pokorę, nie
trzeba parafrazować.
Teraz damy wam kilka minut, żebyście złapali oddech.
Już?! Rzecz przerażająca, że
części społeczeństwa, nie
przeszkadzają takie słowa. Ba,
jest na nie akcept. Kogoś, kto
je wypowiada, niektórzy uważają nawet za człowieka, który
słusznie uderza w znienawidzone „elity”. Słychać wycie,
a to przecież znakomicie!
Tomasz Piasecki

W Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu podpisano umowę partnerską dotyczącą współpracy z Fundacją Ukraina.

innych miast powstała komórka łącząca
oba narody.
- Ludność ukraińska w naszym mieście to
już około 1,5 procenta mieszkańców Wałbrzycha. Jednak biorąc pod uwagę osoby pracujące, zaangażowane społecznie to może to być

nawet 3 procent populacji miejskiej. Dla nas
każdy procent jest wymiarem ludzkim. To problemy rodzinne, życiowe. Dla nas to bardzo
ważne – mówi prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej, który powołał pełnomocnika ds.
cudzoziemców. Została nim Irena Rerikh.
- Zaczynałam w Stowarzyszeniu Ukraina-Wałbrzych, gdzie działaliśmy na rzecz naszej
społeczności. Rozumiem, że mam teraz większą odpowiedzialność, ale nadal będę robić
to, co dotychczas – mówi Irena Rerikh.
SCB

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

» Dziś wielu z nas chce być Eko, nie każdy potrafi

Greta ze Szwecji,
plastik z zakazu
Żyjemy w czasach wielu wyzwań ekologicznych, tych
lokalnych, jak i tych globalnych. Nie jesteśmy w redakcji jakoś szczególnie kompetentni w problematyce z
dziedziny „eko”, ale znamy kogoś, kto jest.

Zapewne zastanawialiście
się, czy Szwedce Grecie Thunberg, bojowniczce o przyszłość naszej planety można
wierzyć. Nastolatka balansuje pomiędzy pokojową
Nagrodą Nobla a zespołem
Aspergera, na który ponoć
cierpi. O opinię w dziedzinie
ekologii (i Grety) zapytaliśmy
dr inż. Aleksandrę Bawiec*,
wałbrzyszankę, pracownika
badawczo-dydaktycznego
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu: - Nie wiem,
czy ta dziewczyna ma zespół
Aspergera, bo nie bardzo
mnie ona interesuje, ale na

pewno kandydatką do pokojowej nagrody Nobla bym jej
nie mianowała. Jej wypowiedzi są mocno przesadzone,
wręcz histeryczne, a sama
nastolatka nie jest żadnym
autorytetem – podkreśla nasza rozmówczyni. Według
Aleksandry Bawiec jednak taki
głos na świecie nawołujący do
obrony planety jest potrzebny.
Jeśli nawet jakiś niewielki procent ludzkości wysłucha tego,
co ma do powiedzenia Greta
i zrobi choć maleńki krok, by
poprawić stan środowiska, to
jej histeryczne wystąpienia
można uznać za słuszne.

Nie od dziś wiadomo, że
światy ekologicznych aktywistów i choćby górników są
mocno rozbieżne. Co możemy
zrobić, by choć nieznacznie
przybliżyć do siebie te dwie
odległe „planety”? – Jedyne,
co mi przychodzi na myśl,
to wzajemny szacunek i próba zrozumienia, a z tego co
zauważam, ekologiczni aktywiści to w większości ludzie
o mocno radykalnych poglądach, które według mnie są
absurdalne. Z kolei przedsiębiorcy są zainteresowani w
pierwszej kolejności zyskiem,
a stanem jakości środowiska

Fot. (red)

Współpraca ponad podziałami
Inicjatywa powstała ze względu na
duży odsetek zameldowanych u nas osób
pochodzenia ukraińskiego. Mowa tu o
liczbie oscylującej wokół 2 tysięcy osób.
Wałbrzych chciał więc pomóc tym osobom
w codziennym życiu w mieście. Wzorem
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chyba troszkę mniej. Potrzebny byłby „złoty środek”, ale
czy on w ogóle istnieje w
takim przypadku – zastanawia
się Aleksandra Bawiec.
Unia Europejska celuje w
eliminację węgla z sektora
produkcji. Według niektórych
danych w Polsce pochodzi z
niego aż 78 proc. generowanego prądu. Do tego odrzucamy w naszym kraju energię
wiatrową, co stawia Polskę w
ekologicznym ogonie UE. Nie
zapominajmy, że temat „czarnego złota” jest szczególnie
bliski naszemu regionowi,
choć to temat trudny. – Polska

węglem stała, stoi i na pewno
nadal stać będzie. Nie wiem,
czy to, co się dzieje, to nasza
miłość do węgla, ale na pewno miłość do pieniądza lobby
węglowego, gdzie betonowe
struktury pozostaną niezmienne jeszcze przez wiele lat.
Nie jest to dobre podejście,
a nie zapominajmy, że to na
najwyższych szczeblach politycznej drabiny zapadają
najważniejsze decyzje. Jeśli
tam nie znajdą się ludzie o
otwartych umysłach i wiedzy
w temacie proekologicznych
rozwiązań w dziedzinie energetyki, to sami użytkownicy
niewiele będą w stanie zmienić – twierdzi naukowiec z
Uniwersytetu Przyrodniczego.
Dość o węglu. Zapewne
znacie hasło „Dobra woda z
kranu”, choć dla wielu budzi pewne kontrowersje. W
głowie kiełkują wątpliwości,
czy bezpośrednie spożycie
jest bezpieczne dla zdrowia?
– Możemy pić wodę prosto z
kranu, ponieważ to jest woda
przeznaczona do spożycia
przez ludzi. Oczywiście bardzo ważny w tym przypadku jest aspekt związany ze
stanem sieci wodociągowej,
doprowadzającej tę wodę
do odbiorcy. Istnieje bowiem
zjawisko zwane wtórnym
zanieczyszczeniem, związane
z niedostatecznym dawkowaniem dezynfektantów i
namnażaniem się bakterii
w rurach lub z występowaniem uszkodzeń przewodów
– mówi dr Bawiec i podkreśla,
że takie rzeczy jednak można
zauważyć, bo często powodują zmianę smaku, zapachu
czy samego wyglądu wody.
Dobrym rozwiązaniem są
dzbanki z wkładami filtrującymi, które znacznie poprawiają
smak wody i podobno także
jej właściwości.
Zahaczyliśmy o wodę, to
także wspomnijmy o ściekach.
Te wałbrzyskie „obsługuje”
kilka zakładów, w których
zachodzi dwustopniowy proces oczyszczania ścieków.
Pierwszy stopień to oczyszczanie mechaniczne z dużych
i drobniejszych zanieczyszczeń, drugi to oczyszczanie
biologiczne, wykorzystujące

zdolność mikroorganizmów
do rozkładu zanieczyszczeń
zawartych w ściekach. W niektórych oczyszczalniach stosowane są procesy chemiczne,
ale także działania takie jak np.
trzeci stopień doczyszczania
ścieków w lagunie hydroponicznej (czyli sztucznej rzece
– przyp. red.) lub stawach
doczyszczających. Sposób
oczyszczania zależy jednak
ściśle od jakości dopływających do oczyszczalni ścieków i
tak naprawdę od tego w dużej
mierze będzie zależała skuteczność oczyszczania.
Gdy mówimy o ekologii w
naszym mieście, musimy prędzej czy później odnieść się do
akcji „Stop Plastik”. Wałbrzych
jako pierwszy w Polsce w tak
wielkim stopniu zaangażował
się w akcję ograniczenia używania jednorazowych opakowań, naczyń i sztućców z plastiku w instytucjach miejskich.
Czy jednak ograniczenie tak
popularnego w użyciu tworzywa jest w ogóle możliwe?
Czy takie próby mają szansę
powodzenia? – Oczywiście.
Działania podjęte w naszym
mieście to co prawda kropla
w morzu potrzeb, ale nie
można też zapominać, że ta
sama mała kropla drąży skałę
i tworzy kaniony. Moim zdaniem za przykładem powinny
iść inne miasta, ale przede
wszystkim sami mieszkańcy.
Mam nadzieję, że akcja „Stop
Plastik” otworzyła oczy wielu
ludziom i popchnęła ich do
zmiany przyzwyczajeń na
bardziej proekologiczne” –
kończy nasza rozmówczyni.
Dominik Hołda

*dr inż. Aleksandra Bawiec
(ur. 1988), pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończyła ochronę środowiska
na tej uczelni (studia I oraz
II stopnia) oraz inżynierię
środowiska na Politechnice
Wrocławskiej (studia II stopnia). Specjalistka w dziedzinie oczyszczania ścieków i
ochrony wód. Wałbrzyszanka z pochodzenia i, już za
moment, zamieszkania. Absolwentka III LO im. Mikołaja
Kopernika w Wałbrzychu.
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Pieniądze dla PWSZ
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu otrzymała obligacje Skarbu Państwa, dzięki którym możliwe będzie wzmocnienie jej zaplecza dydaktycznego.

Symboliczny czek na kwotę 3 mln zł wręczył
rektorowi PWSZ w Wałbrzychu prof. Piotrowi
Jurkowi oraz rektorowi-elektowi uczelni prof.
Robertowi Wiszniowskiemu minister nauki
i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

- Wyższe szkoły zawodowe są niezbędne
w procesie kształcenia praktycznego, bowiem najskuteczniej reagują na potrzeby
zawodowe lokalnego rynku pracy – mówi
Wojciech Murdzek.
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PWSZ w Wałbrzychu jako największa
w regionie publiczna uczelnia zawodowa
nawiązuje i rozwija współpracę z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego,
m.in. podpisując corocznie porozumienia z
podmiotami gospodarczymi Aglomeracji Wałbrzyskiej. Efektem są np. wspólne przedsięwzięcia naukowo-dydaktyczne (konferencje,
seminaria, konwersatoria oraz studia dualne),
działania promocyjne (dni kariery, targi praktyk), czy też realizowane projekty unijne.

» Warto zainteresować się swoimi pieniędzmi,
gromadzonymi na koncie i subkoncie ZUS

Fot. użyczone (PWSZ)
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pewno, że Zakład stosuje
dwa warianty wyliczeń.
Jeden uwzględnia naszą
dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek
w uśrednionej wysokości
z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że
kończymy już aktywność
zawodową, więcej nie pracujemy i nie odprowadzamy składek. Oczywiście te
wyliczenia to tylko pewna
prognoza, zmieniająca się
wraz z podejmowanymi
przez nas decyzjami, co
do dalszej kariery zawodowej.
ToP

W tym roku nie dostaniecie listu

Co roku ZUS wysyłał
do Dolnoślązaków ponad
1,5 mln listów. Pandemia
koronawirusa nawet te
działania storpedowała. W
tym roku informację można
sprawdzić wyłącznie na
swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych
(PUE). Listu do swoich
skrzynek pocztowych nie
dostaniecie, jak to było do
tej pory. Wiemy, że to nie
jest najbardziej przez was
pożądana korespondencja,
ale przypominamy o tym,
żeby później nikt nie podnosił larum.
Jeśli ktoś nie ma indywidualnego konta internetowego PUE, może go
założyć w każdej chwil
w placówce ZUS lub nie

wychodząc z domu przez
Internet, wykor zystując
bankowość elektroniczną
lub korzystając z profilu
zaufanego. Dodajmy, że
ZUS udostępnił już nowe
dane po przeprowadzeniu
w czerwcu rocznej waloryzacji składek emerytalnych
i kapitału początkowego.
Wchodząc na PUE i kolejno
klikając w „Panel ubezpieczonego”, a następnie
wybierając kolejno zakładki „Informacje o stanie
konta” oraz „Informacja
za 2019 rok” zobaczymy
najnowsze dane.
Czyli właściwie co,
zapytacie? Sprawdzimy
stan naszych finansów
na koncie w ZUS na koniec zeszłego roku, który

obejmuje zwaloryzowane
kwoty: kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emer ytalne za
okres od 1999 do 2019
roku. Każdy, kto otworzy
informację o stanie swojego konta, zobaczy, jakie
składki wpłynęły na nie w
minionym roku, a klienci
odkładający pieniądze w
tzw. II filarze będą mieli
również wgląd w stan
swojego subkonta.
Pamiętajcie jeszcze o
jednej bardzo ważnej rzeczy. Poza stanem konta
ubezpieczeni zobaczą również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z
samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i
subkonta w ZUS. Wiecie na
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Nie, nie chodzi o korespondencję od
brata spod Sieradza, czy ciotki z Orzysza, ale o listy wysyłane przez ZUS.
Zawierające informacje o stanie konta
emerytalnego. Co nie znaczy, że zostaniecie pozbawieni danych o swoich pieniądzach. Co to, to nie!

Droga łącząca Zebrzydów i Mysłaków w powiecie świdnickim
od lat prosiła się o remont. Dziurawa, jak ser szwajcarski – to
określenie towarzyszyło jej od dawna...

celowej gminy Marcinowice.
Droga była w opłakanym
stanie, o czym bardzo często
informowali jeżdżący nią
kierowcy. Zakres prac obejmował wszystkie niezbędne

elementy, jak frezowanie
istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy
wiążącej, ułożenie warstwy
ścieralnej, przebudowę zjazdów, ścięcie poboczy, ułoże-

nie nawierzchni poboczy z
kruszywa łamanego, wymianę oznakowania pionowego
oraz wykonanie oznakowania poziomego – linie krawędziowe.
Całkowity koszt inwestycji
wyniósł ponad 2,7 mln zł,
a 20% tej kwoty to wkład
gminy Marcinowice i powiatu
świdnickiego.
KaR

» Tomasz Wierzbicki (z prawej) znalazł w ziemi pruską szablę

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

Fot. KaR

Po latach doczekała się remontu
Trzykilometrowy odcinek
został wykonany dzięki środkom finansowym pozyskanym przez powiat świdnicki
w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych oraz dotacji
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spotkanie było okazją do
rozmów o historii Świebodzic, a także inicjatywie
utworzenia Izby Regionalnej w mieście. Burmistrz
Paweł Ozga dziękując Tomaszowi Wierzbickiemu,
zaznaczył, że chciałby, aby
szabla została umieszczona
jako eksponat w Świebodzicach.
- Miasto planuje powstanie Izby Regionalnej.
Obecnie trwają rozmowy
w tej sprawie. Na bieżąco
będziemy informować na
portalu miejskim o dalszych
działaniach. Szabla obecnie znajduje się w urzędzie
miejskim – informuje pracownica magistratu, Ilona
Szczygielska.
- Najfajniejsze jest to, że
udało mi się coś takiego

znaleźć gołymi rękami, a
nie wykrywaczem metali.
A kiedyś z takim chodziłem,
ale po niepowodzeniach i
zmianie przepisów zrezygnowałem – mówi Tomasz
Wierzbicki.
Znalezisko to typowa
pruska szabla artyleryjska
pochodząca z XIX wieku,
która w tamtym okresie
była prawdopodobnie na
wyposażeniu oficerów. Nie
wiadomo, jak i kiedy broń
znalazła się nad strumieniem w tej okolicy. Ta tajemnica zapewne nigdy nie
zostanie wyjaśniona, co w
całej tej historii jest chyba
najciekawsze. Niech tak
pozostanie, a każdy historię
jej pochodzenia dopowie
sobie sam...
KaR

Codziennie nie
znajduje się szabli

Tomasz Wier zbicki to
pasjonat historii, w szczególności tej lokalnej. Jak
w wielu tego typu sytuacjach, zadecydował zwyczajny przypadek. – Znalazłem ją dosyć przypadkowo, będąc z rodziną
na wycieczce w okolicy.
Było dosyć ciepło, więc
córka chciała pochodzić
po okolicznym strumyku
i szukając odpowiedniego miejsca postanowiłem

odgarnąć kilka gałęzi nad
brzegiem W tym momencie
natknąłem sie na kawałek
wystającej rękojeści. Szabla była prawie pionowo
w ziemi, więc powoli ją
wysunąłem i ot taka niespodzianka. Nigdy wcześniej czegoś podobnego
nie znalazłem – opowiada
nam szczęśliwy znalazca.
Mieszkaniec Świebodzic
początkowo myślał, że to
szabla paradna Trzeciej Rze-

szy. Jednak była tak skorodowana, że trudno było
ustalić coś więcej. Postanowił ją oddać, bo po pierwsze, tak stanowi prawo,
a po drugie… – To część
być może naszej lokalnej
historii, którą szanuję i chcę,
aby ta szabla została u nas
w mieście – mówi znalazca.
W pr zekazaniu szabli
uczestniczył także zastępca burmistrza Tobiasz Wysoczański. To wyjątkowe
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Ciekawa historia o tym, jak pewien pasjonat znalazł coś, co czekało ukryte
przez wiele lat. Chodzi o świebodziczanina Tomasza Wierzbickiego i pruską
szablę, którą odnalazł podczas pikniku z
rodziną. Szabla to nie byle jaka, bo datowana na połowę XIX wieku. O wszystkim zadecydował zaś przypadek.
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Koniec konsultacji, jest dobrze
Zakończyły się właśnie konsultacje dotyczące zagospodarowania
Parku Młodzieżowego w Świdnicy. Jakie opinie mieszkańców miasta?

Konsultacje przeprowadzono w formie badania opinii
mieszkańców poprzez ankiety,
które dostępne były w formie
papierowej, a także na stronie
internetowej urzędu. Wzięło

w nich udział 21 osób, z czego
znacząca większość wyraziła
pozytywną opinię. W formie
elektronicznej przesłano 15
ankiet, z czego 13 było pozytywnych, jedna negatywna, a

w jednym przypadku osoba nie
miała zdania. Do urny złożono
także 6 ankiet, z czego 5 osób
oceniło projekt zagospodarowania zielenią parku pozytywnie, a 1 osoba negatywnie.

Przypominamy, że Świdnica
otrzyma na rewitalizację Parku
Młodzieżowego ponad 7,1 mln
zł. Dofinansowanie pochodzić
będzie z unijnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko. Całkowity koszt
rewitalizacji to ponad 9 mln
zł. Inwestycja obejmie całą
powierzchnię, czyli około 11
hektarów terenów.

Fot. użyczone (UM Świdnica)
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» O czworonogi trzeba umieć zadbać

Ratowanie zwierząt w pandemii
W minionych dniach dotarło do świdnickiego schroniska dla zwierząt 9 psów w opłakanym stanie. Pierwotnie schronisko miało przyjąć trzy psy, ale prędko okazało się,
że pomocy potrzebuje całe ich stadko… Przy tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się,
jak „żyje się” schronisku w czasach pandemii.

O strasznie zaniedbanych
psinach poinformował schronisko urząd gminy. Właściciel
psów nie poczuwał się do
odpowiedzialności opieki
nad nimi, nie chciał pomocy
wcześniej, a na każdą próbę
reakcji reagował agresją.
Sytuacja stała się jednak
niebezpieczna dla życia i
zdrowia zwierząt, podjęto
decyzję o odbiorze administracyjnym wszystkich psów.
Czworonogi trzymane były
w warunkach rażącego niechlujstwa, bez ocieplonych
bud, na krótkich, splątanych
łańcuchach. Niedożywione,

mają problemy z poruszaniem się, a jeden ma dużą
ranę, z której usunięto larwy
much. W swoim poprzednim
domu karmione były jakąś
śrutą, paszą dla kur, muszą
odzyskać masę, zbudować
mięśnie. W tej grupie są też
psy wycofane, niechętne do
kontaktu z człowiekiem. Pracownicy schroniska i wolontariusze pracują nad poprawą
ich stanu fizycznego i psychicznego.
Czas pandemii dla świdnickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt to bardzo
niepewny czas. - W pierwszej

kolejności musieliśmy przygotować się na ewentualne
zabezpieczanie zwierząt osób
przebywających na kwarantannie. Koniecznym było odwołanie naszych dni otwartych, eventów w mieście,
projektów wolontariackich.
Wszystko zostało przełożone
nawet na 2021 rok – mówi
Adrianna Kaszuba, zastępca
kierownika schroniska. Jak
zaznacza to najtrudniejsze
decyzje, jakie zapadły, gdyż
goście byli rozczarowani, a
przecież każde takie wydarzenie przysparza adoptujących psiaki i kociaki. Dzięki

lokalnej społeczności trwają.
W krytycznym czasie placówkę wsparto płynami do
dezynfekcji, których cena,
poszybowały w górę dosłownie z dnia na dzień. Dyżury
wolontariackie odbywały się
w okrojonym składzie, ale
utrzymano ciągłość codziennej rutyny w pracy z podopiecznymi. Nie zatrzymano
też adopcji.
– Jesteśmy w szczycie sezonu kociąt. Mimo prowadzonych akcji edukacji i sterylizacji wciąż skala bezdomności
kotów jest przytłaczająca.
Każdy nasz letni apel o wspar-

cie to prośba o akcesoria,
których używamy do prac w
kociarni schroniska. Są to:
żwirki do kuwet, pokarm w
puszkach i saszetkach dla
kociąt, wszelkiego rodzaju
akcesoria: kuwety, łopatki
do kuwet, zabawki, wędki,
małe drapaki, płyny do mycia
podłóg, domestos, płyny do
dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe – wylicza Adrianna
Kaszuba.

Dary można dostarczać
do schroniska, można też
zamawiać w internetowych
sklepach zoologicznych i
zaznaczyć dostawę do placówki przy ul. Pogodnej 3 w
Świdnicy. Każde wsparcie ma
znaczenie. Jeśli zaś zainteresowani jesteście psiakami z
powyżej opisanej interwencji,
prosimy o wpłaty na dane z
ramki.

Fundacja Mam Pomysł
07 1750 0012 0000 0000 3089 1082
koniecznie z dopiskiem: „Psy Świerzawa”.
PayPal:kontakt@mampomysl.org
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Nie jesteśmy taksówką górską
Uczestniczył w setkach akcji
ratunkowych, w górach wiele
widział, ale wciąż ma do nich
pokorę. Bo zbyt duża pewność siebie może zgubić na
graniach każdego. O tym, jak
przygotować się do górskich
wędrówek, o czym pamiętać
na szlaku i dlaczego tak ważna jest aplikacja RATUNEK,
rozmawiamy z Łukaszem Pokorskim, naczelnikiem Grupy
Sudeckiej GOPR.
bym tego jako reguły. Te osoby są
raczej w mniejszości.
Istnieje przekonanie, że latem w
górach „nic złego nie może mi się
przytrafić”?
- Jest to błędne myślenie. Część
niebezpieczeństw latem jest inna
niż zimą, co nie znaczy, że latem
możemy się czuć w stu procentach
bezpiecznie. Weźmy pierwszy przykład z brzegu. Prawdopodobieństwo
bardzo niebezpiecznej burzy latem
jest dużo większe niż zimą.
O czym musimy pamiętać wychodząc na szlak? Jaki jest „must
have” turysty?
- Wgrać do telefonu aplikację
RATUNEK. Proszę pamiętać, że
aplikacja jest pasywna, nie służy
do śledzenia turystów, natomiast w
momencie choćby wzywania pomocy, tylko wtedy bardzo precyzyjnie
pokazuje ratownikom położenie
poszkodowanego, co bardzo przyśpiesza czas dotarcia i ewakuacji.
Ponadto przypomnijmy sobie numery ratunkowe w górach. To 985
oraz 601 100 300. Przed wyjściem
powinniśmy powiadomić kogoś
z rodziny lub znajomych, dokąd
się udajemy, wyjść wcześnie, żeby
wrócić przed zmrokiem lub mieć
margines czasu na nieprzewidziane
sytuacje. Potrzebna jest też dobra
kondycja i stan zdrowia.
Co ze sobą zabrać. Jak „z głową” skompletować ekwipunek?
- Naładowany telefon, a gdy
często z niego korzystamy, także
powerbank. Koniecznie z aplikacją
RATUNEK i numerami alarmowymi w górach. Powtarzam to do
znudzenia, ale to bardzo ważna
sprawa. Konieczny jest odpowiedni do pory roku ubiór i obuwie.

Fot. użyczone (Grupa Sudecka GOPR)

Spodziewa się Pan w tym sezonie więcej interwencji niż w
poprzednich latach?
- Tak. W ostatnim czasie, praktycznie co roku, notujemy systematyczny
wzrost wypadkowości.
W tym roku choćby z jednego
powodu liczby mogą rosnąć?
- Z powodu epidemii?
Na pewno przez koronawirusa wielu Polaków zamiast
wyjechać „pod palmy”, wyjdzie
na górskie szlaki, choćby w
Sudetach?
- Na pewno. Od kilku tygodni
odnotowujemy wzmożony ruch,
zwłaszcza w weekendy.
Są w naszych górach miejsca
szczególnie niebezpieczne, zdradliwe?
- Trzeba pamiętać o tym, że mimo
iż są to góry niewysokie, to jednak
wciąż są to góry, które niosą ze sobą
szereg niebezpieczeństw. Często łatwiej nam ocenić niebezpieczeństwo
skalnego urwiska niż na przykład
bardzo stromego stoku porośniętego
trawą, poderwanego nawet niewysokimi, ale jednak skalnymi progami.
Teren, wydający się z pozoru łatwy,
może okazać się niebezpieczny.
Choć z drugiej strony czasem kusi
dostępnością.
Kiedy nie powinniśmy absolutnie wybierać się w góry?
- Przede wszystkim gdy nie ma
dobrej pogody i dobrych warunków
panujących w górach. Ponadto odradzam wybieranie się na dalszą wędrówkę przy słabej kondycji fizycznej,
czy złym stanie zdrowia.
Często spotyka się Pan u turystów z nonszalancką postawą?
- Hm… Powiem tak, zdarzają się
takie przypadki, ale nie traktował-

» - Część niebezpieczeństw latem jest inna niż zimą, co nie znaczy, że latem możemy się czuć w stu
procentach bezpiecznie w górach – mówi Łukasz Pokorski, naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR

Pamiętajmy, że latem może się w
górach nagle ochłodzić lub spaść
deszcz lub śnieg. Coś do jedzenia,
picia, okrycie głowy oraz oczywiście mapę i… umiejętności posługiwania się nią.
O to pytają wszyscy dziennikarze. Wiem, że o tym opowiadacie
do znudzenia, ale jak zachować
się w górach, gdy zaskoczy nas
burza?
- Przede wszystkim nie dać się
zaskoczyć i odpowiednio wcześnie
zejść z gór, a jeśli już nas dopadnie,
to zejść z grani, wystających form
terenu, otwartych przestrzeni, nie
chować się pod drzewami, unikać
dotykania infrastruktury metalowej
np. barierek czy łańcuchów. Gdy

jesteśmy w grupie, należy się rozproszyć i usiąść w kucki, najlepiej
na plecaku.
Jakie są największe grzechy
turystów?
- Niedocenienie powagi gór, zbytnia pewność siebie.
Co należy zrobić, gdy na szlaku
przydarzy się nieszczęście?
- Wezwać GOPR lub TOPR poprzez
aplikację RATUNEK, telefonicznie
lub wysłać kogoś po pomoc. Bez
wezwania służby ratunkowe nie
udadzą się na miejsce. Zabezpieczyć
miejsce zdarzenia i poszkodowanego
przy zachowaniu bezpieczeństwa
osoby udzielającej pomocy. Nie
ewakuować na siłę, poczekać na
specjalistów.

W jakiej najbardziej absurdalnej
akcji ratunkowej brał Pan udział?
- Wezwanie do osoby, która będąc
w schronisku nie potrzebowała realnej pomocy. Była zmęczona, miała
dach nad głową i szukała szybkiego oraz taniego transportu w dół.
Oczywiście, to się okazało dopiero
na miejscu. Pamiętajmy, GOPR lub
TOPR to nie taksówka górska, w tym
czasie ktoś realnie mógł potrzebować pomocy ratowników zajętych
wożeniem zmęczonych turystów.
Czego życzy się ratownikom
górskim?
- Spokojnej służby
Tego życzę
- Dziękuję (uśmiech)
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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#odkrywajlokalnie

Nie nudzimy się
w żadną sobotę

Zrobimy to wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną

Aglomeracji Wałbrzyskiej,
zachęcając do wzięcia udziału

Soboty z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zapraszamy na bezpłatne wycieczki z przewodnikiem po Aglomeracji
Wałbrzyskiej
25.07.2020 – Świdnica – „Rynek z tradycjami”
(Rynek, Kościół Pokoju, Katedra, Wieża Ciśnień)
Start: godz. 11.00 – rynek w Świdnicy przy Fontannie z Neptunem
1.08.2020 – Szczawno-Zdrój – „Spacerem po zdroju”
(Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych, Hala Spacerowa, Dom Zdrojowy, Park Szwedzki, Dworzysko)
Start: godz. 11.00 w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju, przed
Restauracją Bohema
Planowany czas wycieczek – około 3 godzin

w bezpłatnych wyprawach.
Udowodnimy wam, że region
jest przepiękny. Przekonajcie
się mądrale razem z nami, że
nie znacie go tak dobrze, jak
się wam wydaje. No to co, w
drogę!
Zapraszamy już w najbliższą
sobotę (25 lipca). Świdnicką
starówkę wyróżnia zabytkowa,
zwarta zabudowa i zachowany
w niezmienionym stanie od
czasów średniowiecza układ
urbanistyczny centrum miasta.

» Katedra to jeden z
symboli Świdnicy

Fot. użyczone (LOT AW)

Startujemy z nowym, wakacyjnym cyklem. Być może przedłużymy go do
września. To się jeszcze okaże. Co tydzień zaprosimy na wyjątkową wycieczkę. Spróbujemy wyciągnąć was z domu,
żebyście razem z nami zwiedzili najciekawsze zakątki regionu.
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Kolorowe kamienice, rzeźbione
barokowe fontanny i odbudowana wieża ratuszowa, z
której można podziwiać panoramę miasta, są wizytówką
świdnickiego rynku, na którym
znajduje się Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Zwiedzanie Świdnicy rozpoczynamy od rynku, gdzie

usłyszymy o historii ratusza,
dowiemy się, gdzie jest średniowieczny środek miasta,
a także poznamy legendy.
Potem przejdziemy do ewangelickiego Kościoła Pokoju,
który jest zabytkiem wpisanym na listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO. Następnie odwie-

dzimy górującą nad miastem
Katedrę pw. Św. Stanisława
i Wacława. Na koniec przespacerujemy się pod Wieżę
Ciśnień.
W kolejnym tygodniu zaprosimy was do Szczawna-Zdroju, ale… o tym przyjdzie
jeszcze czas poopowiadać.
Red
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„SPOŁEM” PSS w Wałbrzychu ul. Gdańska 10 ogłasza przetarg ofertowy i nieograniczony na sprzedaż lub najem n/w lokali:
1.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Słowac- Oferty przetargowe na piśmie należy składać strzygnięcie ofert nastąpi w dniu 28.07. 2020 sklepowe, urządzenia chłodnicze, rożna,
kiego 25
w terminie do dnia 24.07 2020r w
r godz 10.10 w siedzibie Spółdzielni Społem wagi, krajalnice ,urządzenia piekarnicze
P o w . u ż y t k o w a - 1 2 1 , 1 2 m 2 kopertach z propozycją ceny nabycia lub najmu PSS w Wałbrzychu.
kontakt 784041087.
SW1W/00034771/1
, a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 28.07. 6. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickie- Warunkiem przystąpienia do przetargu na zaCena wywoławcza – 1 089 000 zł
2020 r godz. 10.10 w siedzibie Spółdzielni wicza 44
kup lokalu jest wpłacenie wadium przelewem
Wadium w kwocie – 108 900zł
Społem PSS w Wałbrzychu.
Pow. użytkowa 178,92 m2 SW1W/00034731/9 na konto ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1908
Postępowanie 10 000 zł
4. Lokal użytkowy (Piekarnia) Wałbrzych ul. Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje,że 1000 0022 6920 9140 do dnia 24 .07. 2020r .
Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2020 r o Przyjaciół Żołnierza 28
wycena nieruchomości oszacowana
Wadium przepada na rzecz „Społem „PSS Wałgodz.10.00 w siedzibie Spółdzielni.
P o w . u ż y t k o w a – 1 8 7 , 3 0 m 2 przez uprawnionego biegłego wynosi 110 000 brzych, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie
Sprzedający oświadcza że w/w lokal jest SW1W/00037445/8
zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą
dokona co najmniej jednego postępowania .
przedmiotem najmu.(ALIOR BANK)
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje,że sprzedaży z wolnej ręki.(najem z wolnej ręki) Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed
2.Budynek biurowy ul. Gdańska 10 Wał- wycena nieruchomości oszacowana
Oferty przetargowe na piśmie należy składać przystąpieniem do przetargu. Wygrywający
brzych
przez uprawnionego biegłego wynosi 168 000 w terminie do dnia 24.07 2020 r w
przetarg na sprzedaż wadium zostaje zaliPow.użytkowa - 765,81 m2 SW1W/00020562/2 zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą
kopertach z propozycją ceny nabycia lub czone na poczet ceny zakupu ,a pozostałym
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje, sprzedaży z wolnej ręki.
najmu, a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu uczestnikom przetargu zostanie przelane na
że wycena nieruchomości oszacowana przez Oferty przetargowe na piśmie należy składać 28.07. 2020 r godz.10 10 w siedzibie Spół- konto wpłacającego.Jeżeli przetarg nie dojuprawnionego biegłego wynosi 2.893.000 zł w terminie do dnia 24 .07 2020 r w kopertach dzielni Społem PSS w Wałbrzychu.
dzie do skutku, wadium podlega zwrotowi.W
i obecna oferta sprzedaży jest ofertą sprzedaży z propozycją ceny nabycia lub najmu ,a roz- 7. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Piłsud- przypadku wycofania się wygrywającego
z wolnej ręki. (najem z wolnej ręki)
strzygnięcie ofert nastąpi w dniu 28.07. 2020 skiego 78
przetarg z podpisania notarialnej umowy
Sprzedający oświadcza, że w/w budynek jest r godz. 10.10 w siedzibie Spółdzielni Społem Pow. użytkowa 69,64 m2 SW1W/00045946/9 kupna kwota wadium przepada na rzecz
częściowo przedmiotem najmu.(Budynek biu- PSS w Wałbrzychu.
Zarząd Społem PSS Wałbrzychu informuje, że Spółdzielni.
rowy posiada lokale do wynajęcia.)
Sprzedający oświadcza że w/w lokal jest wycena nieruchomości oszacowana
Wygrywający przetarg na najem lokalu zoOferty przetargowe na piśmie należy składać w przedmiotem najmu z dnia 04.07.2016r.
przez uprawnionego biegłego wynosi 73 000 bowiązany jest do zapłaty kaucji wysokości
terminie do dnia 24 07 2020 r. w kopertach z pro- 5.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewi- zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą
jednomiesięcznego czynszu.
pozycją ceny nabycia lub najmu, a rozstrzygnięcie cza 52
sprzedaży z wolnej ręki .(najem z wolnej ręki ) Wygrywający przetarg na zakup lokalu zoboofert nastąpi w dniu 28.07. 2020 r godz. 10.10 Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6 Oferty przetargowe na piśmie należy składać wiązany jest do zapłaty dodatkowo za operat
w siedzibie Spółdzielni Społem PSS w Wałbrzychu. Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje, w terminie do dnia 24.07 2020 r w
szacunkowy określający wartość rynkową
3. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
że wycena nieruchomości oszacowana
kopertach z propozycją ceny nabycia lub danej nieruchomości.
Pow. użytkowa – 133,5 m2 SW1W/00037439/3 przez uprawnionego biegłego wynosi 71 000 najmu, a rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu Informacji dot. przedmiotu przetargu udziela
Zarząd Społem PSS w Wałbrzychu informuje, zl i obecna oferta sprzedaży jest ofertą
28.07. 2020 r godz..10 10 w siedzibie Spół- Sekcja Techniczna „SPOŁEM” PSS
że wycena nieruchomości oszacowana
sprzedaży z wolnej ręki. (najem z wolnej ręki) dzielni Społem PSS w Wałbrzychu.
Tel. 74 84 242 28, tel. kom.784 041 087
przez uprawnionego biegłego wynosi 81 240 Oferty przetargowe na piśmie należy składać
Zarząd „SPOŁEM” PSS zastrzega sobie
zł i obecna oferta sprzedaży jest ofertą sprze- w terminie do dnia 24 .07 2020 r w kopertach Spółdzielnia posiada do sprzedaży wypo- prawo unieważnienia przetargu w całości
daży z wolnej reki. (najem z wolnej ręki)
z propozycją ceny nabycia lub najmu, a roz- sażenie do sklepów spożywczych tj; meble lub części bez podania przyczyn.
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Szczawno wyróżnione
Podwałbrzyska miejscowość została uznana
za jedną z najbardziej gospodarnych gmin
miejskich w Polsce.

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

z Dolnego Śląska, która znalazła
się w pierwszej 15 spośród 235
gmin miejskich.
Otrzymaliśmy wyniki trzeciej
edycji Rankingu Finansowego

Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok.
W latach ubiegłych gmina uplasowała się na równie wysokich
pozycjach rankingu. W 2018
roku zajęła wysokie 16. miejsce,
a w 2016 roku Szczawno-Zdrój
znalazło się w czołówce gmin
miejskich zajmując 9. pozycję.
„Tak dobre wyniki zawdzięczamy realizacji mocno proinwestycyjnego budżetu miasta.

Przypomnijmy, że zrealizowane
wydatki na inwestycje w 2019
roku są wyższe od wydatków w
2017 roku o kwotę ponad 5,2
mln zł, a od wydatków w 2018
roku o kolejne 2,8 mln zł, stanowiąc jednocześnie najwyższą
roczną wartość dotychczas zrealizowanych działań w gminie” –
czytamy na stronie internetowej
Szczawna-Zdroju.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Szczawno-Zdrój może pochwalić się świetnym rezultatem i wysokim 15. miejscem
w specjalnym rankingu, jest
również jedyną gminą miejską
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» Mural jest czarno-biały, bo taki też był serial „Gruby” z 1972 roku

MIEROSZÓW

„Gruby” pręży się na ścianie
Gdyby dziś ktoś dał taki tytuł serialowi, z miejsca zostałby skrytykowany. Wiadomo,
„gruby” brzmi jakoś niekorzystnie. Zdecydowanie lepiej operować słowami „szczęście”, „miłość”. Ale dobra, nie o tym miało być. Tylko o muralu, który powstał w Mieroszowie i ma przypominać film, kręcony w tym miejscu prawie 50 lat temu.
Nie wysilajcie szarych komórek. Nie oszukujmy się,
niewielu pamięta „Grubego”.
No chyba, że wyjątkowi miłośnicy kina młodzieżowego
z czasów głębokiego PRL-u
lub mieszkańcy miasta, gdzie
film kręcono. Ci wspominają
nawet szczegóły produkcji.
Siedmioodcinkowy serial w
reżyserii Wojciecha Fiwka nie
stał się arcydziełem polskiej
kinematografii. Bohaterami
serialu byli uczniowie siódmej
klasy, rozpoczynający naukę
w nowo otwartej szkole w
małym miasteczku, gdzieś na
Ziemiach Odzyskanych. Akcja
toczyła się tuż po zakończeniu
II wojny światowej. Pokazano w nim trudny proces
asymilacji osadników, przybywających w 1946 roku na
Dolny Śląsk. Wojna była tylko
tłem dla rozgrywających się

na pierwszym planie przygód młodzieży. Serial został
zrealizowany na podstawie
powieści Aleksandra Minkowskiego pod tym samym
tytułem, a zdjęcia kręcono
przez kilka miesięcy 1972 roku
w Mieroszowie. Tamtejsze
uliczki zaroiły się wówczas od
filmowców. Premiera pierwszego odcinka odbyła się 11
stycznia 1973 roku. Od tamtej
pory przygody tytułowego
„Grubego” oraz jego kompanów wielokrotnie mogliśmy
oglądać w telewizji. Być może
przypominacie sobie niektóre
sceny z wakacyjnych miesięcy,
gdy Teleranek emitował serial.
Jeśli nie, możecie go obejrzeć
nawet dzisiaj w internecie lub
w telewizji, bo niektóre stacje
puszczają go co jakiś czas.
O obrazie Wojciecha Fiwka
(reżyser zmarł w tym roku)

napisaliśmy już chyba wystarczająco dużo. Teraz o pomyśle, na który wpadł burmistrz
Mieroszowa Andrzej Lipiński.
Wymyślił, żeby przypomnieć

wydarzenia sprzed prawie 50
lat. Tylko jak to zrobić? Najlepiej poprzez coś trwałego, co
dodatkowo stanie się atrakcją
turystyczną. Wymyślono, że

» Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński i autor malowidła
Jarosław Walkowiak podczas otwarcia skweru

będzie to mural upamiętniający serial „Gruby”. Za
stworzenie malowidła wziął
się z ochotą wałbrzyski artysta
Jarosław Walkowiak. – Było
to dla mnie fajne wyzwanie.
Kiedyś tworzyłem reklamy
na ścianach, więc byłem w
małym stopniu przygotowany
do wyzwania – śmieje się
dziś malarz. – Praca zajęła mi
dwa tygodnie. Podczas tworzenia malowidła mieszkańcy
często do mnie podchodzili,
podpowiadali, co powinno
znaleźć się na muralu, pytali
o kolejne sceny. Widać było,
że dalej żyją tamtymi wydarzeniami – opowiada Jarosław
Walkowiak, który ma na koncie choćby odrestaurowane
sceny rodzajowe w kościele
w Szczawnie-Zdroju. Wie „co
z czym się je” w tego rodzaju
pracy. Mural, który stworzył,

ma ok. 20 m. kw. i przedstawia kadry z serialu. Kręconego
m.in. w tym miejscu. U zbiegu
ulic Dolnej i Miłej w Mieroszowie, które dziś nazwano
oficjalnie Skwerem Grubego.
- Ten mural upamiętnia wydarzenia sprzed blisko 50
lat związane z realizacją na
terenie naszej gminy serialu
przygodowego dla młodzieży. Liczymy na to, że mural
stanie się atrakcją turystyczną,
będzie narzędziem promocji i kultury gminy – uważa
burmistrz Andrzej Lipiński.
Malowidło tak się spodobało mieszkańcom i przyjezdnym, że pojawił się pomysł
stworzenia kolejnego muralu
związanego z serialem „Gruby”. Wybrano nawet miejsce,
gdzie miałby powstać. No to
co, do roboty!
Tomasz Piasecki
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» „Starszaki” z Głuszycy nie mogą
narzekać na nudę

Seniorzy mają co robić

W lutym 2015 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2015/2016, a wykład „Cztery
pory życia – o przemianach
motorycznych w życiu człowieka” wygłosił dr hab. Jarosław Domaradzki z Akademii
Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu.
Stowarzyszenie, mające
swoją siedzibę w Centrum

Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej powstało
z myślą o osobach powyżej 50 roku życia. Dzięki
Uniwersytetowi seniorzy
z Głuszycy uczestniczą w
ciekawych wykładach, w
lektoratach z języka niemieckiego czy angielskiego oraz w ćwiczeniach
fizycznych na salach gimnastycznych lub basenie.

Seniorzy często wyjeżdżają
na wycieczki, krajowe i
zagraniczne. Celem jest
propagowanie wiedzy, aktywności kulturalnej, intelektualnej i fizycznej, ale
również przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
ludzi starszych i niejednokrotnie mniej sprawnych.
Działalność Stowarzyszenia Uniwersytet

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Nie uwierzycie, jeśli napiszemy, że w grudniu 2014
roku w Głuszycy rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. A jednak!
Wydaje się, że to było tak niedawno. Tymczasem
upłynęło 6 lat.

Tr z e c i e g o Wi e k u o b j ę l i
honorowym patronatem
burmistr z Głuszycy Ro-

MIEROSZÓW

drogi. Gdy między drzewami
zobaczymy skały urwiska, powinniśmy pójść w jego stronę. Po dotarciu do piarżyska
przed nami ukaże się skalna
ściana w całej swej okazałości.
Nazwa skały nie wzięła
się znikąd. Mocno czerwoną
barwę porfiru można zaobserwować podczas zachodów
słońca z wielu miejsc w So-

kołowsku i okolicach. Jednak
widok potężnej ściany skalnej
też potrafi wzbudzić zachwyt.
Urwisko składa się z trzech
poziomów, wysoka na 50 metrów skała podzielona została przez dość szerokie półki
skalne. Na pierwszej zalega
porfirowy opad, jednak najciekawsza jest skalna wieża,
która wznosi się na około 5

Red

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

Idąc żółtym szlakiem z Sokołowska do schroniska Andrzejówka dojdziemy do wiaty,
przy której zielony szlak wędruje
prosto, a żółty skręca w prawo
na wygodną leśną drogę. Po
kilkunastu metrach schodzimy
z oznakowanego żółtego traktu,
podążając dalej leśną drogą. Od
tego miejsca musimy uważnie obserwować lewą stronę

i Pr z e d s i ę b i o r c z o ś c i w
Wałbrzychu.

» Urwisko zbudowane jest z porfirowych skał
charakteryzujących się dużą łamliwością

Skałki też są czerwone
Taki trochę enigmatyczny tytuł wymyśliliśmy. Zaprawieni w bojach turyści na pewno tam byli, ale
my chcemy zaszczepić w was wszystkich miłość do
wędrówek, dlatego opowiadamy o wycieczce nad
urwisko na Suchawie, czyli do Czerwonych Skałek.

man Głód, patronatem
naukowym zaś Wyższa Szkoła Zar ządzania

m. ponad wysokość półki.
Dalej skała podzielona została
głębokim rowem, który widać
ze ścieżki, nad urwiskiem,
która zarazem jest szczytem

całej, skalnej ściany. Jak szybko
eroduje porfirowe urwisko,
zauważyć można przyglądając
się leśnej dróżce, która nad nim
biegnie. Jeszcze kilka lat temu

miała ona wszędzie tą samą
szerokość, dziś zauważymy,
że połowa osunęła się i trzeba
ostrożnie omijać ten odcinek.
Red

STARE BOGACZOWICE

Co sprawiało wam największą frajdę, gdy byliście
małolatami? Pewnie, że chodzenie po lesie, budowanie kryjówek, wspinanie się na drzewa. Dziś to się
nazywa obozem survivalowym. Na taki wybrało się
25 śmiałków nad zalew w Starych Bogaczowicach.
Trochę możecie się skrzywić,
bo nasi bohaterowie zjawili
się tam z rodzicami, ale… Dobra, nie będziemy się nad tym
pomysłem pastwić. Wszak
chodziło głównie o integrację
młodzieży z rodzicami. Jeśli
tak, to nie mamy pytań.
Survivalowy obóz
ochrzczono „Porachunkami

z przygodą”. Prawda, że
całkiem zgrabnie, a odbył
się na terenie leśnym przy
zalewie w Starych Bogaczowicach. Zorganizowało
go Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne. Instruktorem dwudniowego obozu
był Krzysztof Petek, autor
książek przygodowo-sensa-

cyjnych, dziennikarz, reportażysta, instruktor survivalu
i samoobrony oraz organizator dalekich wypraw.
Napisać, że uczestnicy nie
nudzili się nawet przez chwilę, to jakby nic nie napisać.
Dzieciaki uczyły się samoobrony, orientacji w terenie,
technik poruszania w lesie,

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

Kto, by nie chciał nocą
szukać skarbów?!

nie zabrakło gier i zadań
specjalnych, a przecież to
tygryski lubią najbardziej.
Czyż nie?! Poszukiwanie

» Instruktorem dwudniowego obozu był Krzysztof Petek,
który zadbał, żeby dzieciaki miały zajęcie w lesie

skarbu według otrzymanych
planów, zawody strzeleckie
ćwiczące dyscyplinę i skupienie oraz budowa schronień

– to tylko część wyzwań.
Nic tylko pozazdrościć takiej
przygody.
Red
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

» Teatr Zdrojowy został wybudowany w 1892 roku

Czy wiecie, że szczawieński teatr im. Henr yka
Wieniawskiego wcześniej był Książęcym Teatrem
Zdrojowym? W ten sposób na chwilę wróciliśmy w
naszym oprowadzaniu po tej pięknej miejscowości
do zabudowań uzdrowiskowych.
O ile jak wiadomo elewacja
budynku utrzymana jest w
stylu klasycystycznym, to sala
teatru zaprojektowana została w stylu neorokokowym.
Zresztą chyba nie ma osoby,
na której wystrój wnętrza nie
zrobiłby wrażenia. Zachowały
się bogate dekoracje ścienne z

trzema wysuniętymi lożami i
zabytkowym żyrandolem.
Dziś Teatr Zdrojowy im.
Henryka Wieniawskiego, po
dwóch przeprowadzonych
po wojnie kapitalnych remontach, nadal fascynuje
swoją urodą i niezmiennie
odbywają się w nim ważne

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Perełka wciśnięta
w zabudowania

Obiekt został oddany do
użytku 15 czerwca 1892
roku podczas uroczystego
koncertu inauguracyjnego.
Pierwszą muzyką, jaka popłynęła wówczas ze sceny,
był marsz z opery Ryszarda
Wagnera Tannhäuser (tanhojzer).

wydarzenia artystyczne, m.in.
Międzynarodowy Festiwal
Henryka Wieniawskiego. Co

JEDLINA-ZDRÓJ

zapewniają atestowane siatki
asekuracyjne. Trasa junior to
ekscytujący tor przeszkód dla
nieco starszych dzieci, które z
każdym następnym krokiem
poczują się jak prawdziwi
zdobywcy. Trasa standard
jest dla każdego dorosłego.
Mocno zróżnicowana, dlatego
pasjonaci wspinaczki znajdą
tutaj zarówno elementy do
balansowania, przejeżdżania,

wspinania się, jak i do przeskoków. Trasa extremum przeznaczona jest dla lubiących
wyzwania i dreszczyk emocji.
W miarę wzrostu wysokości,
na której się poruszasz, rośnie
adrenalina i poczucie własnej
wartości. Trasa tyrolska czeka
na nieustraszonych wielbicieli
mocnych wrażeń, bez lęku
wysokości. Prawdziwa „jazda
bez trzymanki”.

Zapraszamy do Parku
Aktywności „Czarodziejska
Góra”, który czynny jest od
środy do piątku w godz.
10.00 – 17.00. Natomiast w
soboty i niedziele w godz.
» Zamek Grodno prezentuje
się majestatycznie o
każdej porze roku

WALIM

Burzliwe lata ukryte
w zamkowych murach

nęła wieża zamkowa. Pozostał
tylko kamienny szkielet.
Dziś Zamek Grodno jest jedną z najważniejszych i najlepiej
zachowanych warowni na
terenie Dolnego Śląska i jedną z najważniejszych atrakcji
turystycznych gminy Walim.
Zakładamy, że wśród naszych
czytelników nie ma takich,
którzy nie znają tego zabytku.

A jeśli… cóż wypada nadrobić zaległości. Zobaczyć tutaj
można m.in. Salę Tortur, spoczywający w lochu głodowym
szkielet księżniczki Małgorzaty,
Salę Myśliwską, Studnię Życzeń
czy też Salę Multimedialną,
która zabiera odwiedzających
w wirtualną podróż do świata
przyrody tutejszych okolic.
Red

Fot. użyczone (UG Walim)

To jeden z najlepiej zachowanych zamków sudeckich. Stoi dumnie na szczycie Góry Choina. To Grodno. Nieważne czy słońce, czy deszcz, zawsze wygląda majestatycznie. Nawet zimą warto go odwiedzić.
Zamek Grodno to ponad
700 lat historii. Początki tej
średniowiecznej warowni sięgają czasów Piastów Śląskich.
Mury zamczyska pamiętają liczne wojny, rozbudowy,
zmieniających się jak w kalejdoskopie właścicieli. Również
niszczycielską siłę przyrody.
Pod koniec XVII wieku w wyniku uderzenia pioruna spło-

swoją grą nie tylko mieszkańców, ale również kuracjuszy.

10.00 – 18.00. Korzystanie
z atrakcji uzależnione jest od
warunków atmosferycznych
– podczas deszczu lub przy
silnym wietrze nie ma co się
tam wybierać.

Park Aktywności, tel. 606
786 569 (w godzinach otwarcia parku). Centrum Kultury,
tel. 74 845 52 49 (w godzinach 7.30 – 15.30).

Red

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Nie macie pomysłu, jak spędzić wolny czas z rodziną?
W okolicy jest pewne miejsce, które zadowoli każdego
– mniejszego i większego miłośnika aktywności. To Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju.

roku w czerwcu, od 54 lat, do
Szczawna przyjeżdżają znakomici muzycy, by zachwycać

» Ależ zabawa!

Każdy będzie zadowolony
Na pewno domyślacie się,
że nie chodzi o żadną magię,
czy gusła, bo byśmy wam
tego nie proponowali. Na
śmiałków czeka tam natomiast tor saneczkowy oraz
pięć tras parku linowego. Dla
maluchów (od 3 do 8 lat) – na
długości 110 m rozmieszczonych jest16 kolorowych
przeszkód. To całkowicie bezpieczna zabawa – asekurację

13
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» Jeden z niewielu zachowanych wizerunków kościoła Zbawiciela z okresu przed
przebudową budzącej wiele kontrowersji wieży – tu jako ręczna malatura na porcelanie /
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Langhans i jego wałbrzyskie dzieło
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pejzażu wałbrzyskiego Śródmieścia jest bryła kościoła ewangelickiego. Jej projektantem był jeden z najwybitniejszych niemieckich architektów,
kamiennogórzanin, Carl Gotthard Langhans. Rąbka tajemnicy, w
jaki sposób tej klasy mistrz stał się budowniczym świątyni,
uchyla historyk Max Kleinwächter w kalendarzu „Schlesisches Berglandkalender” na rok 1934.
Po włączeniu Śląska do
Prus Fryderykowi Wielkiemu
zależało na tym, aby pruski
styl widoczny był także w
architekturze regionów, które
znalazły się w granicach jego
państwa. W realizacji tego
zadania wspomagali go wybitni fachowcy. Wśród nich

znalazł się także urodzony 15
grudnia 1733 r. w Kamiennej Górze (Landeshut) Carl
Gotthard Langhans. Choć z
pochodzenia Ślązak, odnalazł
się w pruskim stylu i wyrażał
go w swoich dziełach. Wiele śląskich miast, takich jak
Brzeg, Syców, Kamienna Góra

czy Dzierżoniów, zawdzięcza budowniczemu Bramy
Brandenburskiej piękne dzieła
architektury tamtego czasu.
Również Wałbrzych może
szczycić się posiadaniem takiej
budowli w postaci kościoła
ewangelickiego. Także inne
budynki w mieście, jak Pałac

Albertich i kilka kamienic z
czasów rozkwitu handlu lnem
w Górach Sowich, pozwalają
rozpoznać rękę wielkiego śląskiego architekta.
Jak doszło do tego, że ten
wielki architekt został projektantem wałbrzyskiego kościoła?

Powstały
w 1742 roku
dom modlitwy,
stojący na dzisiejszym placu
Kościelnym, po
» Szkic fasady kościoła - dokument znaleziono w kuli wieży
świątyni podczas remontu w 2002 roku / www.polska-org.pl
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» Fragment grafiki F. B. Wernera z „Topographia Silesiae”
przedstawiającej Wałbrzych w połowie XVIII wieku. U dołu
widoczny jest dawny dom modlitwy w miejscu dzisiejszego
placu Kościelnego, zaś powyżej – gotycki kościół pw. Św.
Michała / Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz

40 latach użytkowania był w
opłakanym stanie technicznym i coraz częściej myślano
o budowie nowej świątyni.
Do tego celu idealnie nadawało się wzniesienie znajdu-

jące się za domem modlitwy.
Zamówiono dwa projekty
kościoła, których autorami
byli mistrzowie budowlani
– Liebusch z Jeleniej Góry
i Hildebrand z Wałbrzycha.

15
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Oba zostały przedstawione
Langhansowi, pełniącemu
wówczas funkcję radcy budowlanego we Wrocławiu.
Żaden jednak nie spotkał się z
akceptacją architekta. W takiej
sytuacji wałbrzyska wspólnota
ewangelicka zwróciła się do
Langhansa z propozycją, aby
może to on sam sporządził
projekt nowego kościoła przeznaczonego dla 1300 wiernych. Tak też się stało i w ten
sposób w Wałbrzychu stanęła
nowa świątynia projektu Carla
Gottharda Langhansa. Budowano ją w latach 1785-1788,
a poświęcenia dokonano 24
listopada 1788 roku. Warto
wspomnieć, że według niemalże tego samego projektu
powstał w tym czasie kościół
ewangelicki w Sycowie.
Wyróżniającym się elementem świątyni jest oczywiście jego fasada, która dzięki
potężnym kolumnom oraz
oszczędnej ornamentyce
nawiązuje w swojej formie
do klasycyzmu. Zewnętrze,
skromne i proste, kontrastuje
z wnętrzem budowli. Tu mistrz

» Fotografia z przełomu lat 70. i 80. XIX wieku – uwagę zwraca brak budynków w rejonie
dzisiejszych ul. Kościelnej, Straży Pożarnej i Matejki / www.polska-org.pl

» Jeden z najbardziej znanych i malowniczych widoków wałbrzyskiego Śródmieścia – bryła
kościoła Zbawiciela widziana z perspektywy dzisiejszej ul. Kościelnej / www.polska-org.pl

sięgnął po swoje ulubione
środki aranżowania przestrzeni, które wykorzystał m.in. w
teatrach we Wrocławiu, w
Charlottenburgu, Poczdamie i
Berlinie. W budowli na planie
prostokąta Langhans umieścił
eliptyczną nawę główną z
dwoma poziomami empor
podtrzymywanych przez kolumny. Całość przykryta jest
kopułą.
Owalne akcenty wnętrza
miały pierwotnie współgrać
z okrągłą wieżą. Była ona
bardzo niska, na szczycie zaś
posiadała podtrzymywaną
przez drewniane kolumny
drewnianą kopułę zwieńczoną
kulą ziemską i dużym pozłacanym kielichem.
Wolfgang Menzel, urodzony w Wałbrzychu historyk
literatury, nie cenił zbyt wysoko dzieła Langhansa. Szczególnie wspomnianą wieżę
z umieszczonym na szczycie
wielkim kielichem uważał
za „nienaturalną i pozba-

wioną smaku”. Badacz ten
łączył tego rodzaju dekorację
z wpływami husyckimi, co
jednak jest absolutną pomyłką, ponieważ husyci nie mieli
żadnego związku z życiem
religijnym wałbrzyskiej społeczności. Zwieńczenie kopuły
kielichem było z pewnością
pomysłem samego Langhansa, tym bardziej że zastosował
podobny element także we
wspomnianym już wcześniej
kościele w Sycowie.
Poza kwestiami estetycznymi wieża kościoła przysparzała wspólnocie ewangelickiej
wielu problemów – drewniana konstrukcja kiepsko znosiła warunki atmosferyczne.
Aby uniknąć ciągłych napraw,
podjęto w 1861 roku decyzję,
aby rozebrać ten całkiem już
zmurszały element świątyni
i na jego miejscu zbudować
masywną, wysoką wieżę,
dzięki której dźwięk dzwonów
niósłby się znacznie dalej.
Dostojnicy kościelni, co od-

notował w kronice kościoła
ewangelickiego w Wałbrzychu
ówczesny pastor Schulze, podobnie jak Wolfgang Menzel
uważali wcześniejszą wieżę
za niezbyt udaną i chcieli zastąpić ją konstrukcją odpowiadającą ambicjom rozrastającej
się wspólnoty. Tak powstała
obecna wieża kościelna, która
wprawdzie wpisała się już na
stałe w pejzaż miasta, jednak
dla znawców architektury
stanowi wyraźny dysonans z
resztą budowli.
Jak podsumowuje autor
artykułu z 1934 roku: „Kościół stanowi jeden z tych
wałbrzyskich budynków, z
których mieszkańcy mogą być
dumni, ponieważ na każdym
kroku czuje się w nim ducha
wielkiego mistrza”. I trudno
się z nim nie zgodzić.
(Max Kleinwächter, Langhans und sein
Waldenburger Werk, w: Schlesischer
Berglandkalender für das Jahr 1934,
red. Max Kleinwächter, Wałbrzych 1934,
s. 40-42, tłum. i opr. Jacek Drejer)

16

KULtUra

» Historia jak z filmu, wałbrzyscy muzycy pobrali się na
Alasce
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Orkiestra jest rozgadana

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

O spełnianiu artystycznych planów, wspaniałej atmosferze pracy zespołowej i przystanku… Alaska
rozmawiamy z muzykami, koncertmistrzami orkiestry symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, Anną
Osowską-Kud (skrzypce) i Wojciechem Kudem
(wiolonczela). Dziś pierwsza część wywiadu.

Jak to się stało, że spotkaliście się w Wałbrzychu?
WK: - Nie wiem jak to się
stało, że tu się odnalazłem, nie
planowałem tego (uśmiech.
Pochodzę z Przemyśla. Zanim
pierwszy raz tu przyjechałem,
jeszcze będąc na studiach, to
Wałbrzych był miastem stereotypów: bieda i największa
brzydota, jaka może istnieć w
Polsce. Nie sprawdzałem tego
wcześniej. Ale za namową
mojej profesorki, która mnie
usilnie wypychała – idź, idź
na przesłuchanie do orkiestry
w Wałbrzychu, bo jest mało
miejsc w Polsce dla wiolonczelistów – przystąpiłem do
konkursu i w 2008 zostałem
przyjęty. Na początku w ogóle
nie myślałem, że to będzie
moje miejsce na ziemi. Okazało się jednak, że jest fajna
orkiestra, że są w niej fajni
ludzie, a miasto, jak każde ma
swoje plusy i minusy. Plusem

Wałbrzycha są walory przyrodnicze. W czasie studiów
dojeżdżałem z Wrocławia. To
miasto zaczęło mi doskwierać,
czułem się zdławiony jego
wielkością. Szukałem miejsca,
gdzie mógłbym złapać więcej
oddechu. Zamieszkałem z
kolegą z orkiestry, puzonistą
Darkiem Piechowiakiem na
Sobięcinie, przy placu Marceliny Darowskiej. Później
zakochałem się w Ani, wyprowadziłem się z Sobięcina,
pojechaliśmy na statek, wzięliśmy ślub na Alasce, i…
Słucham? Czy tylko ja nie
znam waszej historii?!
WK: - Darek Futyma (klarnecista i wokalista w zespole
Futyma Quitet – przyp. red.)
opowiada tę historię niemal
na każdym naszym koncercie…, zastanawiamy się w
trakcie występu, czy dzisiaj
on to powie? Poznaliśmy się
w „Michelangelo” (zespół

utworzony z muzyków orkiestry Filharmonii Sudeckiej – przyp. red.)), gdzieś
około 2010 roku. Wcześniej
mijaliśmy się w orkiestrze.
Sekcję wiolonczel prowadził
wtedy Włodzimierz Żylin, ja
siedziałem gdzieś tam z tyłu.
Najmłodsza z nas była Ania
Ruszkowska, potem dołączyłem ja, Bartek Wawrzkowicz,
a z urlopu macierzyńskiego
wróciła Bożena Kotwińska. W
tym czasie dyrektor Mikulski
zakończył pracę w Filharmonii
i przyszedł dyrektor Kosek. W
2013 roku pojechaliśmy na
cztery miesiące na kontrakt z
kwartetem muzyków z Łodzi.
Graliśmy na luksusowym statku Oceania Cruises „Regatta”,
który odbywał rejsy m.in. po
Alasce.
W końcu zeszliście na ląd?
WK: - W Sitce, pierwszej
stolicy Alaski i pani sędzia,
która dopiero co wyszła z
lasu, bo spod togi wystawały
jej obłocone buty, udzieliła
nam ślubu. Byli goście – cała
ekipa muzyków i tancerzy ze
statku, dyrektor, kapitan. Rano
mieliśmy szkolenie ze sposobu
ewakuacji ze statku, potem
graliśmy coś dla gości, szybko
na ślub, szybko z powrotem
na statek, przebraliśmy się i
do pracy, bo trzeba było grać
dla pasażerów. Właściwie
to pobrać chcieliśmy się na
Kostaryce, ale tam, jak wyszliśmy na ląd, okazało się, że
jest strasznie gorąco i mówię
„nie ma szans, w garniturze
się rozpłynę, coś zimniejszego
proszę”! Zresztą na Alasce
było wtedy najcieplejsze lato
23-24 stopnie, najstarsze wilki
morskie nie pamiętały takiej
aury. A na statku zorganizowano nam przyjęcie – to była
dla nas niespodzianka – kapitan, oficerowie, tort, tańce.
Nie zdarzyło się wcześniej,
żeby dwoje muzyków tak
spontanicznie wzięło ślub. Po
powrocie do Polski – równo
dwa lata później (w 2015
roku) wzięliśmy ślub kościelny,
była już z nami Tosia i ją też
wtedy ochrzciliśmy.

Pani wracała po studiach
do Wałbrzycha?
AO-K: - Tak, ja jestem z
Podzamcza. Jako dziecko
5-6-letnie jeździłam na przeglądy piosenki dziecięcej,
śpiewałam, tańczyłam. Tato
akompaniował mi wtedy na
wszystkich przeglądach, ale
równocześnie specjalnie nie
namawiał do dalszej edukacji
muzycznej. Zawsze cytował
polskiego wirtuoza skrzypiec
Konstantego Andrzeja Kulkę, który zwykł mawiać, że
„lepiej żyć dla muzyki niż z
niej żyć”. Mama stwierdziła,
że to szkoda, żeby talentu
nie rozwijać. Ale rodzice nie
doszli do porozumienia aż do
pierwszego września. Mama
weszła ze mną do sekretariatu
szkoły muzycznej i zapytała,
czy by mnie jeszcze zapisali.
Szczęście z nieba – zjawił
się, nieżyjący już, profesor
Sadłowski i powiedział „no
to chodź dziewczynko, to cię
posłuchamy”. Zaśpiewałam
piosenkę „Różowy balonik”,
a on powiedział „no dobrze,
mam już tyle godzin, że ta
jedna więcej może być”. Tak
trafiłam do szkoły muzycznej. Co sobotę był koncert w
Filharmonii, na który przychodziłam z ochotą. To było
świetne dla dzieci. Wzrastałam w tym środowisku, aż do
momentu, kiedy zawahałam
się, czy pójść na skrzypce czy
na dziennikarstwo.
W szkole muzycznej tak
się Pani rozwinęła, że myślała o dziennikarstwie?
AO-K: - Tak. Była tam polonistka, pani Andrecka, także
już nieżyjąca, ona mnie ukierunkowała tak, że poważnie
myślałam o dziennikarstwie.
W końcu skrzypce przeważyły.
Na studiach już na drugim
roku trafiłam do Zespołu Solistów „Ricordanza”, który
właśnie powstawał z inicjatywy mojego profesora Wiktora
Kuzniecowa, na wzór włoskich zespołów „I Musici” czy
„Virtuosi di Roma”. Graliśmy
w dobrych salach, z dobrymi
wykonawcami – Natalia Gut-

man, Ida Haendel. Profesor
potrafił przyciągnąć swoich
studentów i wypracował w
zespole własną wizję brzmieniową, a przecież „Ricordanza” nie jest etatową orkiestrą.
Do tej pory, mimo, że jesteśmy
rozsiani po różnych miejscach
– Warszawa, Częstochowa
– to coś nas ciągnie i wracamy do wspólnego grania. Po
studiach stwierdziłam, że chcę
grać w tym zespole, ale muszę
zadbać o utrzymanie i…
… wróciła Pani do Wałbrzycha?
AO-K: - Dokładnie. Nie jestem taką osobą, która chciałaby grać w wielkich orkiestrach, nie szukam splendoru.
Bardziej mnie pociągają takie
orkiestry, w których więcej
można dać od siebie niż wyciągać od kogoś, od jakichś
autorytetów. Gdybym miała
gdzieś jechać i zdawać, to
pojechałabym do Tromsø, do
Norwegii. Gdzie jest fajny klimat, fajna atmosfera. Bardziej
to mnie pociąga. Uważam,
że wszędzie można zrobić
coś dobrego, jeśli się pracuje
nad sobą i pracuje wspólnie
z innymi muzykami. Wydaje
mi się, że kameralistyka bardzo wpływa na poziom dużej
orkiestry symfonicznej. Każdy
musi być w grupie, słyszeć i
siebie, i sąsiada, a jest nam
trudniej, bo jesteśmy od siebie
oddaleni.
Z Filharmonią Sudecką
jesteście związani od dekady. Oboje jesteście koncertmistrzami. Tacy muzycy jak
wy, mogą wybierać miejsce
pracy w różnych zakątkach
świata. Dlaczego zdecydowaliście pozostać w Wałbrzychu?
AO-K: - Teraz coraz rzadziej myślę o zmianie miejsca.
Zresztą, gdyby coś zmieniać,
to teraz, zanim dzieci pójdą

do szkoły, a Tosia we wrześniu idzie do szkoły muzycznej. Poza tym zaskoczył mnie
rozwój tutejszej filharmonii.
Odkąd jest nowa sala, odmłodzony skład, to jakoś jest
większa szansa na to, żeby to
był lepszy zespół, są większe
perspektywy. Wchodzi nowe
pokolenie, przystosowane
do dzisiejszych czasów. W
połączeniu z doświadczonymi
muzykami, w kilku przypadkach grającymi tu od czasu
jej powstania, wszyscy zyskujemy lepsze otwarcie na
przyszłość. Szczególnie, że jest
to jedyna etatowa orkiestra
w Wałbrzychu. Coraz więcej
osób przychodzi na koncerty.
Można się tu poczuć godnie,
akustyka jest na światowym
poziomie, co potwierdzają
soliści i dyrygenci, którzy do
nas przyjeżdżają. Poza tym
trzymają nas tu zespoły, w
których gramy: Michelangelo
Ensemble, Futyma Quintet i
Ricordanza, w której wszystkiego się nauczyłam i przeniosłam do orkiestry. Stąd
wszędzie jest blisko: Wrocław,
Berlin, Rzym, w zasięgu ręki!
No i ludzie są niepowtarzalni?
WK: - Zdecydowanie. Ludzie, którzy tutaj pracują,
tworzą atmosferę, która jest
nie do podrobienia. Chce się
przychodzić do pracy, chce
się grać, jest energia! W tym
zbiorze indywidualności każdy
coś wnosi. Orkiestra jest spontaniczna, rozgadana, z dużym
luzem, ale znakomicie wycisza
się przy dużych indywidualnościach, charyzmatycznych i
poważnych jak Maestro Zverev, Wojciechowski. Mamy tu
familiarny styl, nie ma antypatii, nawet jeśli są animozje, to
w ogólnej sympatii zanikają.
Cdn…
Red

Posłuchaj koncertów
Zapraszamy na letnie koncerty Filharmonii Sudeckiej – już 26 lipca
2020 o godzinie 17:00 w Kościele Zbawiciela przy placu Kościelnym
4 w Wałbrzychu. W programie muzyka Griega, Bizeta, Czajkowskiego,
Dvořáka, Szostakowicza i Brahmsa. Bilety w kasie Filharmonii Sudeckiej
i na godzinę przed koncertem.
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Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Okiem gracza

Wielki powrót Kingdoms of Amalur

Fot. materiały prasowe (www.pl.ign.com)

Już niedługo będziemy mieli okazję na nowo zagłębić się w świat
wykreowany przez pisarza R.A. Salvatore’a. „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning” to świetnie przygotowany remaster gry z 2012
roku, który ma ukazać się 8 września na PC, PS4 oraz Xbox One.

Prawnik radzi
Czy małoletni dziedziczy? Kolejny temat na czasie w naszym cotygodniowym poradniku
prawnym. W gąszczu przepisów
próbuje wam się odnaleźć nasz
prawnik Adam Daraż.
W razie dziedziczenia spadku przez osobę małoletnią
stosuje się zasadę określoną
w art. 1015 § 2 Kodeksu tj.
gdy spadkobiercą jest osoba
nie mająca pełnej zdolności
do czynności prawnych albo
osoba, co do której istnieje
podstawa do jej całkowitego
ubezwłasnowolnienia, albo
osoba prawna. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie

jest jednoznaczny z przyjęciem
spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Takie przyjęcie oznacza, iż przyjmujący odpowiada
za długi spadkowe wyłącznie
do wartości określonej w spisie
inwentarza i ograniczona jest
do wartości majątku pozostawionego przez spadkodawcę,
zatem nie może ona przekroczyć dodatniej wartości masy
spadkowej.

UWAGA KONKURS

Jak co tydzień, również i tym razem, zachęcamy was do wzięcia udziału w smacznym konkursie. Dlaczego smacznym? Bo
dzięki WieszCo i naszym partnerom gastronomicznym możecie
wygrać pyszny posiłek. W tym tygodniu w restauracji Twoja
Pizzeria na Białym Kamieniu w Wałbrzychu. Co trzeba zrobić,
żeby na nasz koszt zjeść pizzę? Przede wszystkim poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zerknij na fotografię obok.
Gdzie w Wałbrzychu można znaleźć widoczny na zdjęciu mural?
Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów o
wartości 30 zł każdy. Poprawne odpowiedzi należy wpisać do
kuponu, wyciąć i przyjść z nim do naszej redakcji (ul. Mazowiecka 3, budynek OK Centrum). Czekamy na was w ten czwartek
(23 lipca) między 12:00 a 16:00. Ale uwaga, każdy z 5
zwycięzców otrzyma tylko jeden voucher. Kupony będziecie
mogli wykorzystać do końca września w restauracji Twoja
Pizzeria przy ul. Wańkowicza 18a w Wałbrzychu, „płacąc”
nim wyłącznie za pizzę. Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl.

Każdy z rodziców lub opiekunów prawnych małoletniej
osoby może w imieniu dziecka
odrzucić spadek. Jest to skuteczny i bezpieczny sposób
na pozbycie się ewentualnych
roszczeń wierzycieli spadkodawcy. W takiej sytuacji
należy wystąpić z wnioskiem
do sądu rodzinnego o wydanie zezwolenia przez sąd na
dokonanie czynności prawnej
przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka. Do wniosku
należy dołączyć odpis aktu
urodzenia dziecka, dowód
wniesienia opłaty sądowej
w wysokości 40 zł oraz odpis
aktu zgonu osoby, której spadek w imieniu dziecka chcemy
odrzucić. Do wniosku dołączyć
trzeba także potwierdzenie
odrzucenia spadku przez nas/
lub małżonka, a także wska-

Za tę grę odpowiada studio
Kaiko Games, które brało
udział m.in. przy tworzeniu
gier z serii „Darksiders” więc
jest się czego spodziewać.
Dla tych graczy, którzy słyszą
o tym tytule po raz pierwszy,
jest to naprawdę interesująca
pozycja. Jest to gra RPG w
konwencji TPP, a jej akcja
rozgrywa się w krainie fantasy
Amalur podzielonej na kilka
regionów.
Fabuła zapowiada się ciekawie, pomimo dość dużego
liniowego charakteru opo-

wieści. Na szczęście mamy
też dużą liczbę opcji dialogowych przypominających te
z „Mass Effect”. Mechanika
wygląda też obiecująco –
rozbudowany kreator i 4
dostępne rasy postaci. Postać
będziemy rozwijać w trzech
drzewkach umiejętności odpowiadających typowym
archetypom wojownikowi,
łotrzykowi oraz magowi.
Deweloperzy duży nacisk
kładą na walkę – dynamiczną
i zręcznościową z elementami QTE (Quick Time Event),

zanie kuratora procesowego
– część sądów wymaga wskazania osoby kuratora dla małoletniego dziecka. Kuratorem
w tym przypadku nie może
być żaden z rodziców, ponieważ ważnym aspektem jest
tutaj interes prawny dziecka.
Do sądu wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności
przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka należy złożyć
nie później niż 6 miesięcy
od chwili dowiedzenia się o
śmierci spadkodawcy. Ta data
jest istotna, z uwagi na zawiły
termin do dokonania czynności odrzucenia spadku w
imieniu małoletniej osoby, tj. 6
miesięcy, gdy dowiedzieliśmy
się o śmierci spadkodawcy,
a nie od rzeczywistej daty
śmierci spadkodawcy. Bieg
terminu przedawnienia do do-

konania czynności w imieniu
małoletniego do odrzuceniu
spadku ulega przedłużeniu
– przestaje biec – do czasu
uzyskania przez nas prawomocnego postanowienia o
wyrażeniu zgody na ww. dokonanie czynności – postanowienie Sądu Najwyższego z
28 września 2016 r. sygn. III
CSK 329/15.
Następnie konieczne jest
złożenie u notariusza lub w
sądzie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu
naszego małoletniego dziecka. Pamiętajmy, że nie należy
zwlekać z przeprowadzeniem
ww. czynności, albowiem
unikniemy dodatkowego stresu związanego z ewentualnymi sprawami sądowymi
wytaczanymi przez wierzycieli
spadkodawcy. Warto przed
podjęciem czynności związa-

SKN

CHALLENGER
co przypomina bardziej grę
hack’n’slash niż klasycznego
RPG’a. Idąc dalej, gra oferuje, oprócz głównego wątku
fabularnego, wiele misji pobocznych, a w tym zadania
gildii niemal jak w serii „The
Elder Scrolls”.
Podsumowując, remaster
wprowadzi oczywiście zupełnie nową szatę graficzną
(podniesioną rozdzielczość
i jakość tekstur) oraz zwiększy płynność względem poprzedniej generacji konsol.
Wprowadzi również wiele
uwspółcześniających grę
usprawnień. Tak więc jest na
co poczekać.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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nych z przyjęciem lub odrzuceniem spadku w imieniu
małoletniej osoby skonsultować nasze kroki z prawnikiem.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300
Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.

KUPON
Gdzie w Wałbrzychu można znaleźć widoczny na
zdjęciu mural?

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

Nagrody do odebrania w redakcji WieszCo
przy ul. Mazowieckiej 3
(budynek OK Centrum), a vouchery można
wykorzystać w restauracji Twoja Pizzeria
przy ul. Wańkowicza 18a w Wałbrzychu

Red
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Fot. Tomasz Czeleń

» Euroregionalny Szlak Doliny Bobru ER-6 oznaczony jest
kolorem zielonym. Naprawdę warto go przemierzyć

Na dwóch kółkach do Perły
Przejażdżka wśród gór, pałaców i zabytków, a w nagrodę odpoczynek w klimatycznym miejscu nad jeziorem? To wszystko niemal
na wyciągnięcie ręki! Oto trasa, którą warto zaplanować jeszcze
tego lata!
Francja ma rowerowe
szlaki w dolinie nad Loarą,
Niemcy mają jedną z najpopularniejszych w Europie
trasę wzdłuż Łaby. W Polsce
jest VeloDunajec...a co my

mamy? Tutaj w okolicy? Na
Dolnym Śląsku?
Mamy sporo ciekawych
odcinków, na weekendowe
lub jednodniowe wycieczki
solo lub z rodzinami. Całkiem

niedaleko Wałbrzycha można
wybrać się na jedną z najpiękniejszych i najciekawszych tras
rowerowych w okolicy.
Początek wycieczki proponuję w samym sercu Rudaw

Janowickich. Janowice Wielkie
są dobrym punktem wypadowym w góry. Możemy dotrzeć
tutaj samochodem, albo pociągiem, który dojeżdża bezpośrednio z Wałbrzycha. To

tutaj odnajdujemy rowerowy
Euroregionalny Szlak Doliny
Bobru ER-6 oznaczony kolorem zielonym i pojedziemy
jego najpiękniejszym fragmentem. Uwaga! Wersja dla

UWAGA KONKURS

Zapewniamy frajdę najmłodszym. Dzięki nam spędzicie ze
swoimi pociechami niesamowite chwile w Cinema Fun – Centrum dobrej zabawy w Świdnicy. Do wygrania jest aż 15 wejściówek na cały dzień dla dziecka do 11 roku życia. Wystarczy
odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Widzicie fotografię
obok? Przy skrzyżowaniu jakich ulic znajduje się widoczny na
zdjęciu budynek? Mamy aż 15 nagród dla osób znających odpowiedź, którą należy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w
Cinema Fun – Centrum dobrej zabawy przy ul. Zygmuntowskiej
1 w Świdnicy. Kupon z gazety z poprawną odpowiedzią uprawnia do bezpłatnego wejścia na teren kompleksu tylko jednego
dziecka wraz z opiekunem. Jeśli rodzic będzie chciał zabrać ze
sobą więcej pociech, za pozostałe dzieci będzie musiał zapłacić. Pamiętajcie o tym, bo to ważne. Na miłośników dobrej
zabawy i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Cinema
Fun – Centrum dobrej zabawy czekają od najbliższej środy
do niedzieli. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na
stronie www.wieszco.pl.

ambitnych – cały szlak ma
120 km i biegnie z Lubawki
(granica), aż do Bolesławca.
Trasę można sobie wydłużyć
lub skrócić w zależności od
możliwości, chęci i potrzeb.
Nasza będzie miała około 46
km w dwie strony.
Z Janowic Wielkich szlak
wiedzie nas wzdłuż Bobru
w kierunku Doliny Pałaców i
Ogrodów, a na swojej drodze
wśród gór, przełomem rzeki
wokół Rudaw Janowickich
i widokiem na Karkonosze
podziwiać będziemy po drodze m.in. urokliwe zakamarki
Trzcińska, Wojanowa i Bobrowa z ich pałacami. Fragment
trasy, który nie ma powodów,
by wstydzić się przed zachodnioeuropejskimi odpowiednikami. Z aparatu można korzystać wielokrotnie. Następna
na trasie, Jelenia Góra jest
warta zwiedzenia. Starówka
wraz ze swoimi kościołami,
plac Ratuszowy, mury obronne i Wzgórze Krzywoustego,
gdzie z wieży obejrzymy panoramę miasta i Karkonoszy.
Warto na chwilę zboczyć ze
szlaku, by bliżej przyjrzeć się
tym miejscom.
Dalsza część trasy prowadzi nas malowniczym, miłym
duktem leśnym Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.
Niespełna 3,5 km trasy pod
przepięknie położone nad
jeziorem Modrym schronisko
Perła Zachodu mija szybko.
Piękny budynek na skarpie,
jezioro, kładka i oczywiście
pyszny obiad w nagrodę.
Wiecie, że właśnie minęliście
Koniec Świata?
Jeśli zostanie czasu i siły,
warto z Perły podjechać nieco
dalej, by obejrzeć niezwykłą
rycerską wieżę mieszkalną w
Siedlęcinie. Powrót tą samą
drogą do Janowic lub Jeleniej
Góry mija niepostrzeżenie.
Przepis na udany rowerowy
wypad we dwoje murowany!
Tomasz Czeleń

KUPON
Przy skrzyżowaniu jakich ulic znajduje się
widoczny na zdjęciu budynek?

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

Nagroda do odebrania w Cinema Fun
– Centrum dobrej zabawy przy
ul. Zygmuntowskiej 1 w Świdnicy
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STREFA ROZRYWKI
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka
gimnastyka dla szarych komórek

Poziomo:
3 - mruga tam mały kot
5 - Bolesław, co zawadzał Krzyżakom
6 - pełna dinozaurów, ale niezbędna w
szkole
8 - przestawiona czekolada na skoczni
9 - bacik z Europy
13 - międzypaństwowa lub
międzyregionalna myśliwsko-rosyjska
słuszność
14 - anioł, który tańcował
Pionowo:
1 - popularne w szkole wyposażenie
piłkarza
2 - gromadzony często nas zabezpiecza,
a w przestrachu zabieramy tam odnóża
4 - mogą być tatrzańskie, mogą być
wałbrzyskie
7 - zdolna złota część ciała
10 - nieosiągalny organ od śledzia
11 - coroczne wypełnione zabawą
spiętrzenie obciążeń
12 - bez zimy sądzimy, niedopuszczalny
w państwie prawa

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2- nieumarły metal – srebro
3 - ostra żona Nykaenena
- finka
7 - polecane na kaca przez
brzuchomówcę i Romka –
powietrze
9 - warszawska i mniejsza od
Warszawy – syrenka
11 - witamina na krzepnięcie
krwi ze sznurkiem w rosyjskim wydaniu – kalinka
12 - niezbędnik żołnierza i
inwalidy – kula
14 - marszałkowska piękność - laska
Pionowo:
1 - blaszane po kolorowych
do mierzenia – zegarki

3 - na skoczni toczona kołem
- fortuna
4 - część garderoby zawierająca uznaną japońską markę
– kalesony
5 - wielkanocna, partyjna
dziewczynka – pisanka
6 - poprzękręcany urwis,
słodkawy i z silnym aromatem – cynamon
8 - łączy Gdynię i Noego –
arka
10 - tyłem chodzi i daleko
zimuje - rak
11 - latająca, przedwojenna,
bombowa rybka – karaś
13 - Salvador, którego nie
brali – Dali
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Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Zaopiekujcie się pięknymi kotkami
Na pewno znacie już doskonale naszą akcję, którą prowadzimy wspólnie
ze Schroniskiem dla Zwierząt w Wałbrzychu. Zachęcamy was do adopcji
czworonogów. Dziś trochę nietypowo, bo prezentujemy wam zdjęcia samych kotków. Czyż nie są piękne? I potrzebujące nowego, lepszego domu.
Wiek: 2 miesiące
Data przyjęcia do schroniska: 15.06.2020

FILIPEK, nr ewidencyjny 86/20

Wiek: 1 miesiąc
Data przyjęcia do schroniska: 07.07.2020

MARYSIA, nr ewidencyjny 87/20
Wiek: 1 miesiąc
Data przyjęcia do schroniska: 07.07.2020

DOLLY, nr ewidencyjny 66/20
Wiek: 2 miesiące
Data przyjęcia do schroniska: 16.06.2020

FIONA, nr ewidencyjny 78/20

Wiek: 2,5 miesiąca
Data przyjęcia do schroniska: 26.06.2020

MUCHOMOREK, nr ewidencyjny 70/20
Wiek: 2 miesiące
Data przyjęcia do schroniska: 19.06.2020

FIBI, nr ewidencyjny 77/20
Wiek: 2,5 miesiąca
Data przyjęcia do schroniska: 26.06.2020

FRANIO, nr ewidencyjny 55/20

Wiek: 2 miesiące
Data przyjęcia do schroniska: 13.06.2020

ŻWIREK, nr ewidencyjny 69/20
Wiek: 2 miesiące
Data przyjęcia do schroniska: 19.06.2020

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

AFRODYTA, nr ewidencyjny 61/20

22

program tv

Piątek

23:25
TVP1

20:00

Zrodzony w ogniu
dramat sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2013

TVP2

sobota
20:00

24 - 30 lipca 2020
Poniedziałek

Miłosna rozgrywka

21:00

TVP1

komedia obyczajowa, USA, 1995

TVN

Grace (Julia Roberts) pochodzi z zamożnej,
tradycjonalistycznej rodziny. Ma wszystko,
co potrzebne jest do szczęścia - wspaniałego męża Eddiego (Dennis Quaid), udaną
córeczkę Caroline (Haley Aull) i kochających
rodziców, Georgię (Gena Rowlands) i Wyly’ego (Robert Duvall). Niestety, pewnego
dnia kobieta dostrzega na ulicy swojego
małżonka całującego atrakcyjną blondynkę. Robi mu przed barem awanturę.
Wkrótce całe miasteczko plotkuje o tym
incydencie.

01:40

Sezon na zabijanie

TVP1

Elita zabójców
ﬁlm sensacyjny, USA, 1975

Agent CIA Mike Locken (James Caan),
w czasie jednej z akcji, zostaje postrzelony
przez swojego partnera George’a Hansena
(Robert Duvall). Z powodu niepełnosprawności musi zakończyć swoją służbę w CIA.
Mimo że kuleje, nie przestaje być aktywny
i czynny zawodowo. Nadal jest odważny i nie
boi się ryzyka. Zostaje wynajęty do ochrony
ważnego polityka. W czasie tego zadania
dochodzi do twardej, męskiej konfrontacji
z byłym partnerem. Reżyser, Sam Peckinpah,
to specjalista od mocnego kina akcji.

Benjamin Ford od wielu lat prowadzi
samotne życie w Appalachach. Unika ludzi,
a kontakt utrzymuje jedynie z synem. Dobrowolna izolacja ma pomóc mu zapomnieć
o tragicznych przeżyciach z czasów zaciętych
walk w byłej Jugosławii i uporać się z traumą.
Pewnego dnia do odludnej chaty Forda traﬁa
Emil Kovac, europejski turysta. Gospodarz
udziela mu schronienia. Z czasem jednak
okazuje się, że ta wizyta nie jest przypadkowa. Wychodzi na jaw, że przybysz jest
serbskim żołnierzem.

Wtorek

00:05

Niedziela
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thriller, Belgia, Bułgaria, USA, 2013

Robotnicze, pogrążone w kryzysie miasteczko
w stanie Pensylwania. Pracownik huty,
Russell Baze (Christian Bale), w dzień zarabia
na życie, a nocami opiekuje się ciężko chorym
ojcem, Rodneyem Sr. (Bingo O’Malley). Traﬁa
do więzienia pod zarzutem spowodowania
wypadku drogowego. W czasie, gdy Baze
odsiaduje wyrok w zakładzie karnym, umiera
jego ojciec. Russell traci także dziewczynę
Lenę Taylor (Zoe Saldana), która porzuca
go dla policjanta Wesleya Barnesa (Forest
Whitaker).

Piękna i Bestia
POLSAT

Sobota

Środa

Krwawy diament
dramat przygodowy, Niemcy, USA, 2006

Lata 90. XX wieku. Trwa wojna domowa
w Sierra Leone. Rybak Solomon Vandy
(Djimon Hounsou) z plemienia Mende jest
zmuszany do pracy na polach diamentowych. Pragnie odnaleźć i uwolnić syna,
Dię (Kagiso Kuypers), porwanego przez
rebeliantów, którzy za pomocą przemocy
i narkotyków zmieniają dzieci w wyzutych
z wyższych uczuć morderców. Pewnego
dnia Solomon znajduje niezwykle duży
i rzadki różowy diament. Narażając swoje
życie, ukrywa go. Wkrótce traﬁa do aresztu.

Czwartek

23:35

Zdradzona

22:05

TVP1

thriller, USA, 2017

TVP2

Mija siedem lat od tragicznej śmierci syna
Tess (Jamie Luner). Kobieta powadzi bloga
dotyczącego żałoby i pomaga osobom,
które tak jak ona straciły kogoś bliskiego.
Teraz postanawia w końcu wrócić do
normalnego życia. Jej plany komplikują się,
gdy spędza noc z przystojnym żołnierzem
Conallem (Brent Antonello). Krótka przygoda
może ją wiele kosztować. Nowy znajomy
popada w obsesję na jej punkcie i zaczyna
ją prześladować. Tess zdaje sobie sprawę, że
grozi jej prawdziwe niebezpieczeństwo.

Ocean desperacji
thriller, Portoryko, Filipiny, USA, 2017

Kevin wraz z żoną Julie (Bethany Joy Lenz)
i 5-letnim synem udaje się w rejs po Karaibach.
Niestety, wskutek awarii łodzi cała trójka traﬁa
na niewielką wyspę. Po dwóch dniach skrajnie
wycieńczonych rozbitków odnajduje lokalny
rybak, Miguel (Barkhad Abdi). Mężczyzna nie
chce jednak nieść charytatywną pomoc przybyszom. W zamian za udzielenie im wsparcia,
żąda miliona dolarów. Aby sﬁnalizować
transakcję, szantażysta odpływa z Kevinem
na ląd, pozostawiając bliskich mężczyzny na
pastwę losu.

piątek

24 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2019
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Misja w Afryce
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie przepisy
09:20 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:20 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:10 Anna Dymna - spotkajmy się - Lech Stoltman
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Bądźmy razem
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Chłopi - serial TVP,
reż. Jan Rybkowski,
wyk. Władysław Hańcza,
Emilia Krakowska, Ignacy
Gogolewski

04:35 Uwaga! - magazyn
04:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
- Pasztet domowy
z soczewicy
09:05 Szpital - program
obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
11:05 Detektywi
- program kryminalny
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
- magazyn
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Finał Pucharu
Polski

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:35 Teatr na ten czas
- Emilian Kamiński
08:40 Koło pióra - magazyn
09:00 Wichry Kołymy
- dramat, prod. Niemcy,
Polska, 2009, reż. Marleen
Gorris, wyk. Emily Watson
11:00 Lalka - serial TVP, reż.
Ryszard Ber, wyk. Alina
Jankowska, Anna Milewska, Zoﬁa Mrozowska
12:30 Zaległy urlop - ﬁlm TVP,
reż. Janusz Zaorski
13:30 Francuskie wybrzeże z
lotu ptaka. Morze Iroise
- serial
13:50 Francuskie wybrzeże z
lotu ptaka. Południowa
Bretania - serial
14:10 Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Atlantyk
północny - serial
14:25 Dzika Muzyka

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
10:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:30 Zabić Reagana - dramat
23:25 Zrodzony w ogniu
- dramat
01:30 American Crime Story
02:25 SEAL Team - komando
Foki - serial

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 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
19:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
19:30 Barwy szczęścia - serial
20:10 Dron - ﬁlm akcji
21:40 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2020 - koncert
23:15 Uśmiech Mony Lizy
- ﬁlm obyczajowy
01:20 Sezon na zabijanie
- ﬁlm akcji, prod. Belgia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Dzień patriotów
- ﬁlm sensacyjny, Hong
Kong, USA, 2016, reż. Peter
Berg, wyk. Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John
Goodman, J.K. Simmons,
Michelle Monaghan, Alex
Wolﬀ
22:55 Rzeka tajemnic
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2003,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Sean Penn, Tim
Robbins, Kevin Bacon,
Laurence Fishburne,
Marcia Gay Harden,
Laura Linney, Kevin
Chapman
01:40 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:45 Uwaga!- magazyn
03:00 Noc magii

22:50 Resident Evil:
Ostatni rozdział
Po wydarzeniach, które
rozegrały się w ﬁlmie, Alice jest jedną z nielicznych
ocalałych z tego, co miało
być ostatnim bastionem
ludzkości w walce
z Nieumarłymi.
01:05 Piramida
Zespół amerykańskich
archeologów odkrywa
piramidę o trzech bokach,
zakopaną na pustyni
egipskiej. Kiedy udaje
się ją odkopać i otworzyć
z wewnątrz ulatnia się
toksyczny gaz.
03:05 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

14:55 Riﬁﬁ po sześćdziesiątce - komedia
16:30 Rzymskie wakacje
- komedia romantyczna,
prod. USA, 1953
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:45 Serialowa nostalgia
- Dziewczyna i chłopak
19:35 Pasmo publicystyczne
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kulturalne 007
22:10 Fabryka hitów
23:05 Gomorra - serial
23:55 Informacje
kulturalne
00:10 Dr Strangelove,
czyli jak przestałem
się martwić i pokochałem bombę
- ﬁlm science ﬁction

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Wykidajło
22:15 Krzyżowy ogień
00:15 Czasy ostateczne:
Pozostawieni
02:20 Na wariackich
papierach
03:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:45 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:10 Szkoła
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
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 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
15:55 Szkoła
16:55 Wiza na miłość
17:55 Po pierwsze kino
18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
- program rozrywkowy
FILM OBYCZAJOWY

20:00 Dom nad jeziorem
- ﬁlm obyczajowy, USA,
Australia, 2006, reż. Alejandro Agresti, wyk. Keanu
Reeves, Sandra Bullock,
Christopher Plummer,
Ebon Moss-Bachrach,
Willeke Van Ammelrooy,
Dylan Walsh
22:10 Niepamięć
- ﬁlm S-F, USA, 2013,
reż. Joseph Kosinski,
wyk. Tom Cruise, Morgan
Freeman, Olga Kurylenko,
Andrea Riseborough,
Nikolaj Coster-Waldau,
Melissa Leo
00:40 Kości - serial, USA
01:45 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00
Gordon Ramsay: 24 godziny
w piekle 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 23:05 Ruiny
- ﬁlm prod. USA, Niemcy,
Australia, 2008, reż. Smith
Carter, wyk. Jena Malone,
Shawn Ashmore Amy i Stacy,
nierozłączne przyjaciółki,
podczas wakacji, które ze
swoimi chłopakami spędzają
w Meksyku, poznają dwóch
turystów z Europy, Dimitra
i Mathiasa. R01:00 STOP
Drogówka 02:00 Włatcy
móch

TV Trwam
11:20 Sanktuarium Maryjne
11:40 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Inżynier 12:50 Mała Nellie
od Świętego Boga 13:20
Hwange 13:30 Msza Święta
14:30 Mama Lima 14:50 Kolory
Świętości 14:55 Słowo
Życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy
sakrament 16:35 Świat na
wyciągnięcie ręki 16:55
Izba Pamięci Pułkownika
Kuklińskiego
17:00 Wyszyński 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć
19:30 Opowieści Theo 19:35
Modlitwa 0:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
100 cudownych miejsc na
świecie 21:00 Apel

TVP 1
05:25
06:20
06:45
07:00

07:35
08:00
08:25
08:50
09:15
09:50
11:45
12:50
13:30
13:55
14:05
15:05

Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Film dokumentalny
Pełnosprawni
Wojsko - polskie.pl
Studio Raban
Rodzinny ekspres
Łowcy skalpów
- western, prod. USA
Fascynujący świat
- Powrót na Księżyc
- ﬁlm dokumentalny
Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
Okrasa łamie przepisy Mielone, ale rybne
Z pamięci - felieton
Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
TELETURNIEJ

16:05 Postaw na milion
- teleturniej
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Blondynka - serial TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:15 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:30 Hit na sobotę
- Niepokonana Jane
- ﬁlm akcji, prod. USA
23:20 Boks - KnockOut Boxing
Night
00:20 Elita zabójców
- ﬁlm sensacyjny
02:30 Zabić Reagana
- dramat, prod. USA
04:15 Z pamięci
- felieton
04:25 Zakończenie dnia

TVP 2
05:05 Cafe piosenka
- talk-show
05:35 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:25 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:30 Ostoja - magazyn
12:05 Wielki koncert
nocy letniej
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2020 - widowisko
16:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
16:55 Kabaretowe Lato
Dwójki
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

TVN
04:35
04:50
07:00
09:00
11:30
12:55
14:25
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:20
19:30
19:40
19:45
20:00

SERIAL OBYCZAJOWY

18:35 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- felieton
19:35 Lajk!
20:00 Sezon na zabijanie
- ﬁlm akcji, prod. Belgia
21:35 To był Festiwal!
- widowisko muzyczne
23:00 Dron - ﬁlm akcji,
prod. Kanada, 2017,
reż. Jason Bourque,
wyk. Sean Bean, Mary
McCormack
00:35 Piątek trzynastego
- horror, prod. USA
02:20 Niebezpieczna
opiekunka
- thriller, prod. Kanada,
2017
03:55 Zakończenie dnia

23
25 lipca

program tv

WIESZ CO | NR 29/21.07.2020 r.
sobota

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Dzień Dobry Wakacje
MasterChef Junior
Ameryka Express
My Way
Dorota inspiruje
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Domowe rewolucje
Patent na dom
Fakty
Uwaga!
koronawirus
Sport
Pogoda
Uwaga!
- magazyn
Joe Black
- ﬁlm obyczajowy, USA,
1998, reż. Martin Brest,
wyk. Brad Pitt, Anthony
Hopkins, Claire Forlani,
Jake Weber
KOMEDIA

23:45 Ustawka
- ﬁlm komedia,
USA, 2017, reż. Richie
Keen, wyk. Ice Cube
Ostatniego dnia
szkoły łagodny
w obejściu nauczyciel
angielskiego Andy
Campbell (Charlie Day)
próbuje uporać się z narastającymi problemami.
Przypadkowo denerwuje
swojego znacznie silniejszego i budzącego
postrach współpracownika, Rona Stricklanda.
01:40 Godzina zemsty
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1999,
reż. Brian Helgeland,
wyk. Mel Gibson, Gregg
Henry

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:45 Wakacje z Bałtykiem
12:35 Bogaty dom - Biedny
dom
13:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Górale
16:45 Więzienie
17:45 Chłopaki
do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Piękna i Bestia
Dawno, dawno temu był
sobie przystojny, młody
Książę. Kiedy u bram
jego zamku stanęła stara
żebraczka, prosząc o
schronienie przed burzą
i oferując w zamian skromny kwiat róży, nieczuły
młodzieniec przegonił ją.
FILM SENSACYJNY

22:55 X-Men 2
Wzrasta napięcie
w stosunkach pomiędzy
mutantami, a ludźmi.
Do zaostrzenia konﬂiktu
przyczynia się bezprecedensowy atak nieznanego
mutanta na prezydenta
Stanów Zjednoczonych.
01:50 Lot
Samolot bojowy
dowodzony przez Jake’a
Graftona dokonuje nalotu
bombowego na ukryte
w dżungli wojska wroga.
04:10 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:30
09:20
09:30
10:00
10:15
11:25
11:40
12:50
14:15
16:10
16:25
18:15
18:45
19:40
20:00

Angielskie śniadanie
Informacje kulturalne
Zakochaj się w Polsce
Opole - koncertowe
wspomnienia - felieton
15 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej
Opole ‘77
Słownik ﬁlozoﬁczny
Bronisława Wildsteina
- felieton
Dokument tygodnia
Czerwony żółw
- ﬁlm animowany
Shalako - ﬁlm fabularny
Koło pióra - magazyn
Retro kino - Arabeska
- ﬁlm sensacyjny
Co dalej? - program
publicystyczny
Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
Z przytupem - Mazurek widowisko kameralne
Bilet na weekend
- Wstęp do ﬁlmu
WESTERN

20:05 Bilet na weekend
- Pewnego razu na
Dzikim Zachodzie
- western, prod. USA,
Włochy, 1969, reż. Sergio
Leone, wyk. Henry Fonda,
Claudia Cardinale, Charles
Bronsoa
22:55 Słownik ﬁlozoﬁczny
Bronisława
Wildsteina
- felieton
23:05 The Rolling Stones
- Voodoo Lounge Uncut
01:35 Mocne Kino
- Dzieciństwo wodza,
prod. Francja, Wielka
Brytania, Węgry, 2016
03:25 Kino nocne - Cynga
- dramat
05:05 Fabryka hitów
- Elektryﬁkacja

TV Puls

TVN 7

06:00 Na wariackich
papierach
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
07:55 Plan gry
10:10 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 Mocne sobotnie
kino: Atomic Blonde

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
11:55 Anna German - serial
obyczajowy, Rosja, Ukraina, Polska, Chorwacja
13:00 Sophia Grace i Rosie:
Królewska przygoda ﬁlm rodzinny, USA, 2014,
reż. Brian Levant, wyk.
Sophia Grace Brownlee,
Rosie McClelland, Margaret Clunie, Emma Pierson,
Anna Skellern
14:40 Boyhood - ﬁlm
obyczajowy, USA, 2014,
reż. Richard Linklater,
wyk. Ellar Coltrane,
Patricia Arquette, Ethan
Hawke, Lorelei Linklater
18:00 Richie milioner
- ﬁlm komedia, USA, 1994

THRILLER

KOMEDIA

22:10 Domino śmierci
„Pająk” prowadzi
zaniedbany hotel w
Ameryce Południowej.
Wkrótce melduje się w
nim trójka specyﬁcznych
gości. Okazuje się, że
przypadkowo zostali
wplątani w konﬂikt, na
który nie są przygotowani.
00:00 Helikopter
w ogniu
02:55 Na wariackich
papierach
03:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:45 Z archiwum
policji - serial
05:10 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Akademia
policyjna IV: Patrol
obywatelski
- ﬁlm komedia, USA,
1987, reż. Jim Drake, wyk.
Steve Guttenberg, Bubba
Smith, David Graf, Michael
Winslow, Sharon Stone,
George Gaynes
21:50 Ted II - ﬁlm komedia,
prod. USA, 2015,
reż. Seth McFarlane,
wyk. Mark Wahlberg,
Seth McFarlane, Amanda
Seyfried, Jessica Barth,
Giovanni Ribisi, Morgan
Freeman
00:15 Mroczne cienie
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2012,
reż. Tim Burton
02:25 Noc magii

TV 4
06:00 Pękniesz ze śmiechu
07:05 Kacze opowieści 08:55
Galileo 10:55 Galileo z Domu
11:10 Policjantki i Policjanci
13:20 Spartakus
15:00 STOP Drogówka 16:00
Policjantki i Policjanci Serial
obyczajowy o dwóch oddziałach patrolujących ulice
współczesnego Wrocławia.
Pijackie zaułki, zapyziałe
podwórka, złodziejskie mety
- odważna ekipa pojawia się
w najgorszych zakamarkach
miasta, aby poznać mroczną
rzeczywistość.
19:00 Galileo 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
23:00 Zatopieni Chris Cody
jest jednym z najlepszych
żołnierzy -najemników na
świecie. Jego metody pracy
bywają jednak dla przełożonych zbyt kontrowersyjne.
01:05 Najgroźniejsi zabójcy
02:05 Interwencja

TV Trwam
10:15 Retrospekcja 10:20
Święty na każdy dzień 10:25
100 cudownych miejsc na
świecie 10:35 Polski Punkt
Widzenia 11:00 Kropelka
radości 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Warto zauważyć 12:50 Porady Medyczne Bonifratrów
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza Święta 14:35
Apokryfy
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Historia PL 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc
na świecie21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
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TVP 1

TVP 2

06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Ziarno - Harcerstwo
09:30 Sekundy, które
zmieniły życie
09:55 Rodzina Połanieckich
- serial TVP
11:25 Klasztorne smaki
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
13:10 BBC w Jedynce
- Błękitna Planeta - ﬁlm
14:15 Z pamięci
14:25 Weterynarze z sercem

05:00 Cafe piosenka
05:25 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
- Lista szczęścia czyli błąd
króla Salmona
05:35 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:25 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:35 Gwiazdy w południe
- Powrót Robin Hooda
- ﬁlm przygodowy,
prod. USA, 1976
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2020 - widowisko
16:20 Rodzinka.pl - serial

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
16:00 Postaw na milion
17:00 Teleexpress
17:30 Blondynka - serial TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:15 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:15 La Bandida - serial
obyczajowy
21:15 Ośmiu wspaniałych
22:15 Zakochana Jedynka
- Lato w Wietnamie
23:55 Niepokonana Jane
- ﬁlm akcji, prod. USA
01:40 Elita zabójców - ﬁlm
sensacyjny, prod. USA
03:45 Zaginiona - serial TVP
04:35 Z pamięci
- Maria Anto - felieton
04:40 Zakończenie dnia

16:55 Zmiennicy
- serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- felieton
19:25 Na sygnale - serial
20:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2020
- koncert
22:40 Kino bez granic
- Pokuta - dramat
obyczajowy
00:50 Noc generałów
- dramat
03:20 Z odzysku
- dramat
05:10 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:35
04:50
07:00
09:00
11:30
12:30
13:15

14:55

16:55

19:00
19:20
19:45

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Dzień Dobry Wakacje
Patent na dom
Co za tydzień
- magazyn
Kochany urwis
- ﬁlm komedia, USA, 1990,
reż. Dennis Dugan, wyk.
John Ritter, Jack Warden,
Michael Oliver, Gilbert
Gottfried, Amy Yasbeck,
Michael Richards
Kopciuszek: Bucik na
miarę - ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Michelle
Johnston, wyk. Soﬁa
Carson, Jennifer Tilly
Step Up IV : Rewolucja
- ﬁlm musical, USA, 2012,
reż. Scott Speer, wyk.
Kathryn McCormick
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn

FILM SENSACYJNY

20:00 Ostatni skaut
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1991, reż. Tony Scott,
wyk. Bruce Willis, Damon
Wayans, Chelsea Field,
Noble Willingham, Taylor
Negron, Halle Berry
22:10 Człowiek
demolka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1993, reż. Marco
Brambilla, wyk. Sylvester
Stallone, Wesley Snipes,
Sandra Bullock, Nigel
Hawthorne, Benjamin
Bratt
00:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
01:35 Ameryka Express
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:35 Tarzan
W afrykańskiej dżungli
mama gorylica znajduje
osierocone dziecko. Mimo,
że przywódca stada,
stary i mądry Kerchak
jest przeciwny przyjęciu
do grona gorylej rodziny,
uparta Kala adoptuje
chłopca i wychowuje go
jak swoje własne dziecko.
Tarzan dorasta razem
ze swoim rówieśnikiem,
wesołym małpiątkiem o
imieniu Terk i uroczym
słonikiem - Tantorem.
09:30 Gwiezdne wojny:
Część IV - Nowa
nadzieja
Rycerze Jedi zostali
wytępieni, a Imperium
żelazną ręka sprawuje
rządy nad całą galaktyką.
12:15 Piękna i Bestia

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna z
Zaleszan
08:25 Daleko od szosy
- serial TVP
10:00 Zakochaj się w Polsc
10:25 Opole - koncertowe
wspomnienia - felieton
10:40 14 Krajowy Festiwal
Polskiej Piosenki Opole
‘76. Mikrofon i ekran
12:15 Animama - Lis i ptaszek ﬁlm animowany
12:35 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
13:10 Kapryśne lato
- ﬁlm fabularny
14:35 Andras Schiﬀ
17:05 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
17:15 Niedziela z...
rolami Wiesława Michnikowskiego - Skutki
noszenia kapelusza
w maju - ﬁlm obyczajowy

06:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
08:10 Siedem lat
w Tybecie
10:50 Oz: Wielki i potężny
13:30 Najpiękniejsze baśnie:
Deszczowa Pani
14:40 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Stańcowane
pantofelki
15:55 Ostatni władca
wiatru
Pan Ognia podbija
cztery krainy, na które
podzielony jest świat. Po
upływie stu lat pojawia się
Aang - potomek jedynej
istoty zdolnej przywrócić
równowagę.
18:00 Blondynka
w koszarach
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
John Wick
22:00 Atomic Blonde

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
12:40 Anna German
- serial obyczajowy,
Rosja, Ukraina, Polska,
Chorwacja
13:50 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:50 Chisum - ﬁlm western,
USA, 1970, reż. Andrew
V. McLaglen, wyk. John
Wayne, Forrest Tucker,
Christopher George, Ben
Johnson, Glenn Corbett
18:15 Akademia policyjna
IV: Patrol obywatelski - ﬁlm komedia, USA,
1987, reż. Jim Drake, wyk.
Steve Guttenberg, Bubba
Smith, David Graf, Michael
Winslow, Sharon Stone

07:05 Kacze opowieści 08:55
Pies na wagę diamentów
Złodzieje diamentów
postanawiają przewieźć
skradzione kosztowności,
ukrywając je w obroży psa.
11:05 Galileo 13:10 Gwiazdy
Kabaretu 15:25 Spartakus
cz. 2 17:05 Smak miłości Zoe
Walke pracuje w laboratorium smaków sieci kawiarni
Star Kreme. 19:00 Galileo
20:00 Córka wilka Pracująca
dla armii amerykańskiej Clair
Hamilton wraca z Bliskiego
Wschodu do domu na wieść
o śmierci ojca.
21:50 Forteca Oparta na faktach
historia załogi Latającej
Fortecy - bombowca B-17.
Podczas nalotu na Sycylię
w 1943 roku ginie dowódca
bombowca. 00:00 Ameryka
pod ostrzałem 02:25 Disco
Polo Life - program rozrywkowy

FILM FABULARNY

WESTERN

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

14:55 Życie Pi
Wszystko zaczyna się
i kończy w Montrealu,
gdzie pewien pisarz
natraﬁł na historię Piscine’a Militora Patela.
17:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Sopocki Hit Kabaretowy - Słaba Płeć
23:00 Mocne uderzenie
Scott Voss jest znudzonym
życiem nauczycielem
biologii. Mężczyzna uczy
w podrzędnej szkole, która
ma problemy ﬁnansowe.
01:30 Kapitan Phillips
04:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrwkowy

20:00 Bilet na weekend
- Zawodowiec
- western, prod. Włochy,
Hiszpania, 1970
22:05 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
22:40 Dokument.pl
- 21 x Nowy Jork - ﬁlm
23:40 KFPP Opole - Opole 2019
00:15 Pewnego razu na Dzikim Zachodzie - western,
prod. USA, Włochy
02:55 Mocne Kino - Dzieciństwo wodza - ﬁlm prod.
Francja, Wielka Brytania,
Węgry, 2016, reż. Brady
Corbet, wyk. Robert
Pattinson
04:45 Sami Yaﬀa
na tropie dźwięków
- cykl dokumentalny

00:10 Snajper: Duch
wojownika
Elitarni snajperzy
- Brandon Beckett i
Richard Miller dostają do
wykonania niezwykle
istotne zadanie - mają
chronić przed terrorystami
ważny gazociag.
02:10 Na wariackich
papierach
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:00 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Inﬁltracja
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Hong Kong, 2006, reż.
Martin Scorsese, wyk.
Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack NicholsonMartin SheenVera Farmiga, Anthony Anderson,
Alec Baldwin
23:15 Martwa cisza
- ﬁlm sensacyjny, Australia, 1988, reż. Phillip Noyce,
wyk. Nicole Kidman,
Sam Neill, Billy Zane,
Rod Mulliner
01:15 Ex machina
- ﬁlm S-F, Wielka Brytania,
2014, reż. Alex Garland,
wyk. Domhnall Gleeson,
Alicia Vikander, Oscar
Isaac, Sonoya Mizuno
03:05 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:30 Przyjaciele
i bohaterowie 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:15
Pochodzenie świata 15:15
Wenezuela - San Félix 15:35
Góra Świętej Anny 16:00
Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Tam, gdzie Bóg płacze 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje
dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Opowieści
biblijne historie animowane
z Nowego Testamentu
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 100 cudownych miejsc na świecie.
Pałac Vaux-le-Vicomte,
Francja 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem wiary
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce - Błękitna
Planeta - ﬁlm

05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Coś dla Ciebie
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Bądźmy razem
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Coś dla Ciebie
14:35 Operacja Zdrowie
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 Rodzinka.pl - serial

04:05 Uwaga! - magazyn
04:20 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:10 Nowa Maja w ogrodzie
05:40 Akademia ogrodnika
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Szpital
10:05 Kuchenne rewolucje
11:05 Detektywi
- program kryminalny
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
15:25 Efekt Domina
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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety
rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial,
prod. Wielka Brytania
08:25 Co dalej? - program
publicystyczny
08:55 Rzymskie wakacje
- komedia romantyczna,
prod. USA, 1953, reż. William Wyler, wyk. Gregory
Peck, Audrey Hepburn,
Eddie Hartley
11:00 Lalka - serial TVP
12:35 Krótka podróż - dramat,
reż. Krzysztof Rogulski,
wyk. Jan Nowicki, Leonard
Pietraszak
13:30 Sztuka milczenia
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Rafael Lewandowski
14:35 Amator - dramat
obyczajowy, reż. Krzysztof
Kieślowski, wyk. Jerzy
Stuhr
16:35 Towarzysze broni - dramat, prod. Francja, 1937
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial opowiadający o
walce z przestępczością na
ulicach San Francisco
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Czarny orzeł

05:10 Szkoła
06:05 Mango
telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
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 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00
Hardkorowy lombard 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 Walka z cieniem. Ostatnia
runda Artem Kolchin zostaje
trenerem boksu. Nie odnosi
jednak wielkich sukcesów,
ponieważ trenowani przez
niego zawodnicy zostają jeden po drugim znokautowani
przez boksera z Południowej
Afryki.
23:40 Eksplozja - ﬁlm prod. USA,
1994, reż. Stephen Hopkins,
wyk. Amis Suzy, Bridges Jeﬀ,
Bridges Lloyd 02:05 Włatcy
móch 02:35 Graﬃti 02:50
SuperLudzie

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

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 Uśmiech losu - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:30 Sanatorium miłości
22:35 Świat bez ﬁkcji
00:05 Miłosna rozgrywka
- ﬁlm obyczajowy
02:00 Lato w Wietnamie
- serial, prod. Niemcy

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Przychodzi facet
do lekarza
- komedia, prod. Francja,
2014, reż. Dany Boon,
wyk. Dany Boon, Kad
Merad, Alice Pol,
Jean - Yves Berteloot,
Valerie Bonneton
22:05 Tajemnice Majorki
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2019
23:05 Chemia - dramat,
reż. Bartosz Prokopowicz,
wyk. Agnieszka Żulewska,
Tomasz Schuchardt
01:00 Warto kochać - serial
01:55 Zabić Kennedy’ego
- dramat, prod. USA, 2013
03:30 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem

21:00 Godzina zemsty
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1999,
reż. Brian Helgeland,
wyk. Mel Gibson, Gregg
Henry, Maria Bell, David
Paymer, Bill Duke,
Deborah Unger, Lucy Liu,
William Devane, Kris
Kristoﬀerson, James
Coburn
23:05 Szczęki II
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1978,
reż. Jeannot Szwarc,
wyk. Roy Scheider,
Lorraine Gary, Murray
Hamilton, Joseph Mascolo,
Collin Wilcox
01:30 Co za tydzień - magazyn
02:20 Zabójcza broń - serial
03:20 Noc magii

20:05 MEGA HIT - Kapitan
Phillips
Oparty na prawdziwych
wydarzeniach ﬁlm Paula
Greengrassa to opowieść
o porwaniu amerykańskiego statku handlowego
przez somalijskich piratów
w 2009 roku.
22:55 Skazany na piekło
Kyle LeBlanc to Amerykanin pracujący na kontrakcie w Rosji. Jego żona Grey
ma nadzieję, że wszystko
wynagrodzi jej fakt, że jest
razem z mężem.
01:05 Nowy początek
03:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

18:45 Serialowa nostalgia
- Siedem życzeń - serial
TVP, reż. Janusz Dymek
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Rok 2020
20:35 Barwy dzieciństwa
- Kolorowe wzgórza
- dramat
22:10 Powidoki
22:25 Więcej niż ﬁkcji
23:35 Zawodowiec
- western
01:25 Informacje kulturalne
01:35 Ga, ga. Chwała
bohaterom
- ﬁlm science ﬁctionł
02:55 Pod elektrycznymi
chmurami - ﬁlm
fabularny
05:10 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

22:05 John Wick
- thriller
Były płatny morderca
ściga gangsterów, którzy
wtargnęli do jego domu,
dokonując brutalnej
napaści i kradzieży.
00:05 Zabójcze
polowanie
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
02:55 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Anna German
- serial obyczajowy,
Rosja, Ukraina, Polska,
Chorwacja
22:20 Maggie
- ﬁlm horror, USA,
Szwajcaria, 2015, reż. Henry Hobson, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Abigail
Breslin, Joely Richardson,
Douglas M. Griﬃn
00:30 Ouija
- ﬁlm horror,
USA, Japonia, 2014,
reż. Stiles White,
wyk. Olivia Cooke, Ana
Coto, Daren Kagasoﬀ,
Bianca A. Santos
02:10 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii

TV Trwam
10:15 Filmowe Życiorysy 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 Galilejczyk
13:20 100 cudownych
miejsc na świecie 13:30 Msza
Święta 14:30 Oratorium
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury
16:55 Świadkowie 17:20
W wakacje zapraszamy do
lasów Kujaw i Pomorza 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
100 cudownych miejsc na
świecie 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

28 lipca

TVP 1

TVP 2

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape
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 kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Nasze Galapagos. Część
druga - dokumentalny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:55 Cafe piosenka
05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Wspólna droga
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Bądźmy razem
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Chłopi - 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 Rodzinka.pl - serial

TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu
- serial obyczajowy
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:30 Sanatorium miłości 22:35 Ocaleni - reality show
23:40 Siła spokoju - dramat
01:50 Kraina Jane Austen
- komedia
03:35 Noc Walpurgi - dramat
04:45 Notacje

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Sprawa się rypła
- komedia
21:45 Siostry
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, 2016
22:55 Film dla Stasia
- ﬁlm dokumentalny
23:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
00:30 Defekt - serial
01:30 Przychodzi facet do
lekarza - komedia, prod.
Francja, 2014, reż. Dany
Boon, wyk. Dany Boon,
Kad Merad
03:25 Dian Fossey
04:20 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny
04:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:35
04:55
05:45
07:00
09:00
09:05
10:05
11:05
12:15
13:15
14:15
15:25
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:15
20:20

Uwaga! - magazyn
Kuchenne rewolucje
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Doradca smaku
- Krewetki z chorizo
i komosą
Szpital - program
obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Detektywi
Ukryta prawda
Szpital - program
obyczajowy
Detektywi
Milionerzy
Fakty po południu
Kuchenne rewolucje
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Milionerzy

FILM SENSACYJNY

21:00 Krwawy diament
- ﬁlm sensacyjny,
USA/Niemcy, 2006,
reż. Edward Zwick,
wyk. Leonardo DiCaprio,
Djimon Hounsou, Jennifer
Connelly, Kagiso Kuypers,
Arnold Vosloo, Antony
Coleman
00:00 Kuba Wojewódzki
- talk show
01:00 Nagłe zderzenie
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1983,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Sondra Locke, Pat Hingle,
Bradford Dillman, Paul
Drake
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nowy początek
Na ziemi lądują statki
obcych. Do zbadania
sprawy, Weber zbiera
zespół specjalistów, wśród
których są Louise Banks i
ﬁzyk Ian Donnelly.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:25 Informacje kulturalne
08:40 Powidoki
08:55 Towarzysze broni
- dramat, prod. Francja,
1937, reż. Jean Renoir
11:00 Lalka - serial TVP
12:35 Kaprysy Łazarza
13:30 Rok 2020
- cykl dokumentalny
13:55 Łom - ﬁlm dokumentalny,
reż. Tadeusz Pikulski
15:00 Trędowata - melodramat, reż. Jerzy Hoﬀ man,
wyk. Elżbieta Starostecka,
Leszek Teleszyński,
Jadwiga Barańska
16:45 Pau Casals - siła milczenia, prod. Hiszpania, 2017,
reż. Manuel Huerga
18:30 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
18:45 Serialowa nostalgia
19:40 Muzeum Polskiej Piosenki - „Boskie Buenos”

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy
Srial opowiadający o
dwójce przyjaciół z
dzieciństwa Wojtku i
Ryszardzie (Marek Krupski
i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się w
domu dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Pracuje tu niezawodny
duet mechaników.

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

22:40 Bez hamulców
Wilee to pełen brawury
kurier rowerowy, który
robi wszystko, by klienci
otrzymywali przesyłki na
czas. Tym razem nie będzie
miał lekko: w pościg za
nim rusza psychopatyczny
policjant. Wilee należy do
elity rowerowych kurierów
w Nowym Jorku.
00:25 Drużyna A
- ﬁlm sensacyjny
Drużyna A to czteroosobowa ekipa byłych
komandosów. Dowódcą
jednostki jest Hannibal.
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Stulecie Winnych
- serial TVP
20:50 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
- Ojciec, Syn i Duch
21:05 Lekkie obyczaje
- Zagubieni
- komediodramat
23:00 Co dalej? - program
publicystyczny
23:35 Portrety - Alfabet
Greenawaya - ﬁlm
dokumentalny
00:55 Dziadek do orzechów
- balet, prod. Niemcy,
2018, reż. Christian Spuck
02:45 Kino nocne - Kolorowe
wzgórza - dramat
04:15 Jutro będzie niebo
- ﬁlm obyczajowy
05:30 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Ryzykanci
Tajny agent zesłany przez
swych mocodawców na
“przymusową emeryturę”
ucieka z niewoli, by ratować swoją rodzinę przed
zemstą śmiertelnego
wroga.
21:50 Wykidajło
00:05 Last Vegas
02:10 Na wariackich
papierach
03:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Tajemnice medyczne
04:15 Z archiwum
policji
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:10 Szkoła
06:05 Mango
telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
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 Po pierwsze
kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
FILM SENSACYJNY

20:00 Czerwona gorączka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1988, reż. Walter Hill, wyk.
Arnold Schwarzenegger,
James Belushi, Peter
Boyle, Ed O’Ross, Gina
Gershon
22:15 Inﬁltracja
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Hong Kong, 2006,
reż. Martin Scorsese, wyk.
Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack NicholsonMartin SheenVera Farmiga, Anthony Anderson,
Alec Baldwin
01:25 Kości - serial, USA
02:25 Druga strona
medalu
- talk show
02:50 Noc magii
- program ezoterczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00
Hardkorowy lombard 13:30
Królowie australijskiego
lombardu 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 Córka
wilka Pracująca dla armii
amerykańskiej Clair Hamilton
wraca z Bliskiego Wschodu
do domu na wieść o śmierci
ojca. 22:50 Zadyma w Bangkoku Pełen adrenaliny, scen
walki i kaskaderskich popisów ﬁlm akcji, rozgrywający
się w zawrotnym tempie
w niepowtarzalnej scenerii
Bangkoku. 00:35 Włatcy
móch 01:35 Galileo 02:35
Graﬃti

TV Trwam
11:05 Mocni w wierze 11:35 100
cudownych miejsc na świecie
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Sanktuaria
polskie 12:40 Człowiek orkiestra 13:30 Msza Święta
14:30 Filmowe życiorysy
15:40 100 cudownych miejsc
na świecie15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop Młodych
16:50 Robi 17:05 Święty na
każdy dzień 17:10 Prosto
o gospodarce 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to
potraﬁ 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 100
cudownych miejsc na świecie
21:00 Apel Jasnogórski
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POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
13:00 Natura w Jedynce
- Nasze Galapagos
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

04:50 Cafe piosenka
05:20 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Pożyteczni.pl
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Bądźmy razem
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Chłopi - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial

04:35 Uwaga! - magazyn
04:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
- program kryminalny
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Drużyna A
Drużyna A to ekipa byłych
komandosów. Dowódcą
jednostki jest Hannibal.
Trzej pozostali to:
Buźka, B.A. Baracus oraz
Murdock.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:30 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:05 Pau Casals
11:00 Kolumbowie - serial
13:05 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
13:15 Którędy po sztukę
- Maria Jarema
13:30 Japonia z góry
- serial dokumentalny,
prod. Francja, 2018
14:25 Niepospolita
- ﬁlm krótkometrażowy,
reż. Tomasz Dobosz
14:55 Twój Vincent - ﬁlm
animowany, prod. Wielka
Brytania, Polska, 2017
16:40 Sugarland Express
- dramat, prod. USA, 1974
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Siedem życzeń - serial
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Głównym bohaterem jest
sprytny policjant Nash
Bridges (Don Johnson),
który w raz ze swoim
partnerem Joe Dominguez
(Cheech Marin) walczy z
przestępczością w mieście.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
10:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Kod 211
21:45 Domino śmierci

05:10 Szkoła
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
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 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program
obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM SENSACYJNY

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

FILM WOJENNY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
obyczajowy
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
obyczajowy
21:30 Sanatorium miłości
22:35 Historia bez tajemnic
- Fenomen polskości
23:35 Zdradzona - thriller,
prod. USA, 2017
01:15 Determinator
- serial kryminalny TVP
02:05 Wojsko - polskie.pl

SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Barwy szczęścia
serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Kino relaks
- Facet z odzysku
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, Niemcy, 2008,
reż. Brian Burns
21:55 Zemsta o jasnych
oczach - serial obyczajowy, prod. Francja
23:45 Goście, goście 3:
Rewolucja - komedia,
prod. Francja, 2016,
reż. Jean - Marie Poire
01:45 Chicago Girl. Facebookowa rewolucja
- ﬁlm dokumentalny
03:10 Trzeci oﬁcer - serial
04:00 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
04:25 Zakończenie dnia

20:20 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:00 Egzekutor
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. Charles
Russell, wyk. Arnold
Schwarzenegger, James
Caan, Vanessa Williams,
James Coburn, Robert
Pastorelli
23:30 Serenity
- ﬁlm S-F, USA, 2005, reż.
Joss Whedon, wyk. Nathan
Fillion, Gina Torres, Adam
Baldwin, Alan Tudyk,
Morena Baccarin, Jewel
Staite, Chiwetel Eliofor
01:55 My Way
02:25 Nie z tego
świata
- serial, USA
03:25 Noc magii

22:40 Kocham cię, Beth
Cooper
Gdy Denis Cooverman
- największy frajer
w liceum, podczas swojej
mowy pożegnalnej ogłosił
swoją miłość do Beth
Cooper - najpopularniejszej dziewczyny w szkole,
wszyscy oniemieli. Jednak
prawdziwym szokiem jest
wizyta Beth oraz jej dwóch
najlepszych przyjaciółek
w domu Denisa, podczas
której zamierzają pokazać
mu jak bawi się fajna
młodzież.
00:55 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

20:00 W trzy miesiące
dookoła świata
- Słodki kraj
- ﬁlm fabularny, prod. Australia, 2017, reż. Warwick
Thornton, wyk. Hamilton
Morris, Bryan Brown, Sam
Neill, Thomas M. Wright
22:00 Geniusz - serial
23:05 Dokument w podróży
- Delacroix. Z Paryża
do Maroka
00:40 Powidoki - program
publicystyczny
00:55 Lekkie obyczaje
- Zagubieni
- komediodramat,
prod. Czechy, 2015
02:40 Scena Klasyczna - Maciej
Frąckiewicz - koncert
03:15 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

23:35 Życzenie śmierci 2
Paul Kersey przeprowadza
się z córką do Los Angeles,
by rozpocząć nowe życie.
Gdy uliczni chuligani
gwałcą i zabijają dziewczynę, ojciec poprzysięga
zemstę.
01:10 Na wariackich
papierach
02:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
03:35 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Czas apokalipsy
- ﬁlm wojenny, USA, 1979,
reż. Francis Ford Coppola,
wyk. Marlon Brando,
Martin Sheen, Robert
Duvall, Frederic Forrest,
Sam Bottoms, Laurence
Fishburne, Albert Hall,
Harrison Ford, Dennis
Hopper, Scott Glenn
00:25 Ted II
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Seth
McFarlane, wyk. Mark
Wahlberg, Seth McFarlane,
Amanda Seyfried, Jessica
Barth, Giovanni Ribisi,
Morgan Freeman
02:40 Kości
- serial, USA
03:25 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00 Królowie australijskiego lombardu
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon
16:00 Słonecznypatrol
Akcja serialu rozgrywa się
na plaży w południowej
Kalifornii. Gwiazda serialu
David Hasselhoﬀ występuje
w roli szefa patrolu dzielnych
i atrakcyjnych ratowników.
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00
Zatopieni Cody jest jednym
z najlepszych najemników
na świecie. 23:00 Kroniki
Strażnika 01:00 Włatcy móch
01:25 STOP Drogówka 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP 10
Lista Przebojów

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Lodowa podróż 11:00 Świat
na wyciągnięcie ręki. Podróż
na Polinezję 11:25 100 cudownych miejsc na świecie.
Opera w Sydney, Australia
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Na przekór
ciemności 13:30 Msza Święta
z kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze 14:30
Cena nadziei 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 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

30 lipca

TVP 1

TVP 2

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
obyczajowy
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - magazyn
13:00 Natura w Jedynce
- Szczeniaczki i ich
wielki świat - ﬁlm

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:20 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:10 Operacja Zdrowie
- Dermatologia. Nasza
skóra w dobie noszenia
maseczek - magazyn
medyczny
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Bądźmy razem
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:10 Chłopi - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

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 Uśmiech losu - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które
zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:30 Magazyn kryminalny
997 - magazyn

TELETURNIEJ

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 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
19:30 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:05 Filmowe czwartki
20:10 Filmowe czwartki
- Ondine - ﬁlm obyczajowy
22:05 Ocean desperacji
- thriller
24:00 Wielki napad na pociąg
- ﬁlm sensacyjn
02:00 Kryminalne zagadki
Las Vegas - serial
02:50 Art Noc

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:35
04:55
05:45
07:00
09:00
09:05
10:05
11:05
12:15
13:15
14:15
15:25
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:15
20:20

Uwaga! - magazyn
Kuchenne rewolucje
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Doradca smaku
Szpital - program
obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Detektywi - program
kryminalny
Ukryta prawda
Szpital - program
obyczajowy
Detektywi - program
kryminalny
Milionerzy
Fakty po południu
Kuchenne rewolucje
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Milionerzy

PROGRAM KULINARNY

21:00 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:00 Zemsta cieciów
- ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Brett Ratner, wyk. Eddie Murphy,
Ben Stiller, Casey Aﬄeck,
Alan Alda, Matthew
Broderick, Judd Hirsch,
Tea Leoni
00:10 Gruby i chudszy
- ﬁlm komedia, USA,
1996, reż. Tom Shadyac,
wyk. Eddie Murphy, Jada
Pinkett Smith, James
Coburn, Larry Miller, Dave
Chappelle, John Ales
02:15 Uwaga!
- magazyn
02:40 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:45 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM OBYCZAJOWY

20:00 Miłość na zamówienie
Tripp jest przystojny,
czarujący, wysportowany, ma dobrą pracę i
pieniądze. Jest z nim tylko
jeden problem: ma 35 lat,
ale ani myśli wyprowadzać
się z domu rodziców. Nic
zresztą dziwnego- mamusia sprząta mu, podaje
śniadanie i pierze jego
rzeczy. To jak wieczny
pobyt na wakacjach.
22:10 50 pierwszych
randek
00:15 Chirurdzy
- serial obyczajowy
02:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:20 Informacje kulturalne
08:35 Studio Kultura
08:50 Laterna Magica
- ﬁlm animowany
09:00 Sugarland Express
- dramat, prod. USA, 1974,
reż. Steven Spielberg,
wyk. Goldie Hawn
11:00 Kolumbowie - serial
13:20 Informacje kulturalne
13:30 Ikony muzyki - John
Lennon
14:25 Amerykański sen
- ﬁlm dokumentalny
15:05 W syberyjskich lasach
16:50 Blond Venus - dramat,
prod. USA, 1932
18:30 Teatr na ten czas
18:45 Serialowa nostalgia
- Siedem życzeń - serial
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kobra - Upiór w kuchni
21:20 Koło pióra - magazyn

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Taxi
Taksówkarz lubiący
szybką jazdę i pechowy
funkcjonariusz łączą siły,
by złapać niemiecki gang
złodziei. Bandyci zuchwale
rabują kolejne banki,
ośmieszając przy tym
miejscową policję.
21:50 Starsky i Hutch

05:10 Szkoła
06:05 Mango
telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze
kino
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 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:00 Strażnik Teksasu - serial
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci - serial
sensacyjny prod. Polska
12:00 STOP Drogówka magazyn 13:00 Królowie
australijskiego lombardu
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon 16:00
Słoneczny patrol 17:00
Pamiętniki z wakacji 18:00
Policjantki i Policjanci20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Forteca.
Oparta na faktach historia
załogi Latającej Fortecy bombowca B-17. Podczas
nalotu na Sycylię w 1943 roku
ginie dowódca bombowca.
Młody, niedoświadczony
pilot, który wchodzi na
jego miejsce musi walczyć
o akceptację ze strony
zgranego zespołu. 23:10 Tuż
przed tragedią 01:25 STOP
Drogówka

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

21:35 Kino Mistrzów
- Julieta - ﬁlm
prod. Hiszpania, 2016
23:15 Tribute to Tomasz
Stańko - koncert
00:10 Nocny dokument
- Trwoga
01:20 Teatr na ten czas
01:25 W trzy miesiące
dookoła świata
- Słodki kraj - ﬁlm
fabularny
03:15 Kino nocne
- Daleko od nieba
- dramat, prod. USA,
Francja, 2002, reż. Todd
Haynes, wyk. Julianne
Moore, Dennis Quaid,
Dennis Haysbert, Patricia
Clarkson
05:00 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

23:50 American Pie:
Księga miłości
Trzech nieszczęśliwych
prawiczków znajduje
księgę, zwaną biblią
miłości, w szkolnej bibliotece East Great Falls
High. Niestety, książka jest
zniszczona, więc chłopcy
będą musieli odszyfrować
treść z jej pozostałości.
Dzięki księdze przeżyją
pełną wrażeń podróż
wiodącą do utraty dziewictwa.
01:30 Na wariackich
papierach
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Tajemnice medyczne
03:45 Taki jest świat
- program informacyjny

20:00 Szefowie-wrogowie II
- komedia, USA, 2014,
reż. Sean Anders,
wyk. Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day,
Jennifer Aniston, Kevin
Spacey, Jamie Foxx, Chris
Pine, Christoph Waltz
22:30 Detoks - ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Jim
Gillespie, wyk. Sylvester
Stallone, Kris Kristofferson, Tom Berenger,
Jeﬀ rey Wright, Robert
Patrick, Charles S. Dutton,
Dina Meyer, Sean Patrick
Flanery
00:25 Kości - serial, USA
01:30 Druga strona
medalu
- talk show
02:25 Noc magii

TV Trwam
09:30 Regał 10:00 Informacje
dnia 10:15 Rozmowy
niedokończone 11:25 Myśląc
Ojczyzna 11:35 Przyroda
i ludzie 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Po stronie prawdy 12:50 Inżynier 13:20 100 cudownych
miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 14:30 Franz
Stock 15:25 Kolory Świętości
15:30 Ivato 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Z wędką nad
wodę w Polskę i Świat 16:35
Porady Medyczne Bonifratrów 17:00 Akademia pro-life
17:05 Duszpasterz 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 20:50 100
cudownych miejsc na świecie
21:00 Apel Jasnogórski
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» „Nabita” do niemożliwości hala przy ul. Masarskiej.
W akcji Kent Washington (Start Lublin), pierwszy
czarnoskóry koszykarz w polskiej lidze

Jak to z pierwszym medalem było
Niczym laborantka pipetą dozujemy wam informacje
o sukcesach koszykarzy Górnika. Nie sposób w jednym, czy nawet w kilku artykułach dokładnie opisać
drogi, jaką przebył klub w czasie swojej kilkudziesięcioletniej historii. A przecież po drodze były wielkie
sukcesy. Dziś o jednym z nich.
Skończyliśmy poprzednio
na sezonie 1979/80, gdy biało-niebiescy drugi rok z rzędu
zajęli w lidze 7 miejsce. Wtedy
mało kto spodziewał się, że
następne rozgrywki będą
dla graczy z hali przy ul. Masarskiej przełomowe. Przed
sezonem 1980/81 na stanowisku trenera pozostał Andrzej
Kuchar, a jego asystentem
mianowano Henryka Zająca,
wcześniej pracującego z koszykarkami Unii Wałbrzych.
W drużynie nie doszło do żadnych spektakularnych zmian
kadrowych. I to miała być siła
biało-niebieskich.
Drugi rok z rzędu w I lidze rywalizowało 10 ekip,
których czekało 36 kolejek.
Grano wtedy po dwa mecze w

weekend z tym samym przeciwnikiem. Dziś raczej nie do
pomyślenia Górnicy rozpoczęli
piorunująco, od czterech wygranych z rzędu. Mieczysław
Młynarski, Wojciech Krzykała,
Tadeusz Reschke, Stanisław
Kiełbik i Zenon Kozłowski
„przejechali się” po Łódzkim
Klubie Sportowym i Gwardii
Wrocław. Po 4 kolejkach byli
jedyną ekipą w stawce z kompletem punktów. W końcu
musiały przyjść pierwsze porażki, w Rzeszowie z Resovią i
u siebie z Wybrzeżem Gdańsk,
ubiegłorocznym wicemistrzem
Polski. W 9 i 10 serii gier podopieczni Andrzeja Kuchara
niespodziewanie dwukrotnie
przegrali w Lublinie. W barwach Startu szalał wtedy Kent

Washington, pierwszy czarnoskóry zawodnik w historii
polskiej ligi koszykówki. Amerykanin rzucił odpowiednio 22
i 32 pkt, a nasi „mali” nie mieli
pomysłu jak go powstrzymać. Być może niektórzy byli
zapatrzeni, jak Washington
czarował w „Misiu”, gdzie
zagrał epizod jako Ryszard
Ochódzki i stali jak wryci? Ale
na parkiecie Kent też potrafił
wyczyniać cuda z piłką.
Dobra, ale wróćmy do ligi,
bo w niej działy się rzeczy
niezwykłe. Wreszcie biało-niebieskim przyszło zmierzyć
się ze Śląskiem Wrocław. W
tamtych czasach absolutnym
dominatorem rozgrywek. Gdy
wrocławianie nie zdobywali
mistrzostwa kraju, zapatrzeni

w nich eksperci i dziennikarze od razu uznawali to za
sensację. W sobotnim meczu
wałbrzyszanie pokonali rywali
92:88, a w niedzielnym rewanżu było 97:103. Głównie
dzięki wybornej postawie
Dariusza Zeliga. W Śląsku
zaczęto jednak dostrzegać, że
w regionie urósł im poważny
konkurent. Który „nie pęka”, a
co więcej potrafi się skutecznie „postawić”. Na półmetku
w tabeli prowadził Śląsk (33
pkt). Tuż za nim czaiły się
Wisła Kraków i Zagłębie Sosnowiec, które zgromadziły o
3 punkty mniej. Z dorobkiem
28 oczek na 4 pozycji plasował się nasz Górnik.
W Wałbrzychu po cichu
zaczęto marzyć o pierwszym

» Z piłką młodziutki
Stanisław Kiełbik

Tabela końcowa sezonu 1980/81
1.Śląsk Wrocław
2.Górnik Wałbrzych
3.Zagłębie Sosnowiec
4.Wisła Kraków
5.Resovia Rzeszów
6.Gwardia Wrocław
7.Legia Warszawa
8.Wybrzeże Gdańsk
9.Start Lublin
10.ŁKS Łódź

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

w historii klubu medalu MP.
To było naprawdę realne.
Zwłaszcza, że runda rewanżowa układała się po myśli
koszykarzy spod Chełmca.
Po podwójnych wygranych
ze Startem Lublin i Legią Warszawa, zespół awansował
na drugie miejsce w tabeli,
ale przed Górnikami były
pojedynki we Wrocławiu ze
Śląskiem. Przynajmniej jedna
wygrana bardzo przybliżała
drużynę do upragnionego
wicemistrzostwa. I co się
okazało? W pierwszym starciu biało-niebiescy zrobili

27

SPORT

WIESZ CO | NR 29/21.07.2020 r.

65
60
56
55
55
54
52
52
48
43

3414:3038
3397:3108
2838:2791
3004:3005
2912:2983
2994:2961
3139:3110
3025:3104
2970:3223
2929:3312

to, wygrali na wyjeździe z
wielkim Śląskiem 77:75! Dodajmy, że 35 pkt zdobył Mieczysław Młynarski. Prawie
połowę dorobku całej drużyny! W rewanżu już tak dobrze
nie było, ale przed dwoma
ostatnimi seriami gier biało-niebiescy byli w komfortowej sytuacji. Żeby zapewnić
sobie drugie miejsce w tabeli,
wystarczyło dwukrotnie wygrać u siebie z Wisłą Kraków.
Łatwo powiedzieć. Dopingowani przez nadkomplet
publiczności w hali przy ul.
Masarskiej nasi koszy-

karze nie mieli kłopotów z
pokonaniem Krakusów. Dwukrotnie bardzo przekonująco.
W obu spotkaniach rywali
„rozstrzelał” Młynarski rzucając odpowiednio 39 i 37 pkt.
Zresztą „Młynarz” w tym sezonie regularnie notował po
30 oczek. Takiemu Wybrzeżu
nawrzucał choćby 53 pkt! Na
koniec sezonu spotkała go za
to zasłużona nagroda. Został
wybrany najlepszym koszykarzem rozgrywek. Dziś byśmy
powiedzieli MVP i drugi rok z
rzędu został królem strzelców
rozgrywek z dorobkiem 1115
punktów. Średnia na mecz
imponująca – pond 30 oczek!
To był wyjątkowy sezon, zakończony wicemistrzostwem
Polski Górnika. Mało kto się
spodziewał, że następny będzie jeszcze lepszy.
Tomasz Piasecki
Fot. użyczone (Archiwum prywatne
Wojciecha Krzykały, Stanisława Kiełbika
i Mieczysława Młynarskiego)

» Trzeci z prawej Andrzej Kuchar, trener, który doprowadził wałbrzyskich koszykarzy do
pierwszego w historii medalu MP. Drugi z prawej Leon Klonowski, wieloletni koszykarz
Górnika

Fot. użyczone (TMMP)

» Marcin Balcerowski został zawodnikiem
oraz trenerem Górnika Toyota Wałbrzych

Balcerowski wreszcie wraca do domku
Rzadko piszemy o tej dyscyplinie sportu, ale jeśli już to robimy, to mamy tylko
dobre wieści. Tak jak i tym razem. Do drużyny koszykarzy na wózkach Górnika
Toyota Wałbrzych dołączył Marcin Balcerowski. Chyba nikomu nie trzeba bliżej
przedstawiać tego zawodnika.

To jeden z najbardziej utytułowanych polskich koszykarzy na wózkach. Wystarczy wspomnieć, że w
reprezentacji Polski rozegrał ponad
300 meczów. Grając w europejskich
klubach zdobywał ze swoimi druży-

nami wiele trofeów. W Wałbrzychu
będzie pełnił podwójną rolę – zawodnika i trenera.
- Gdy dowiedziałem się, że
Marcin kończy swoją europejskią
karierę, pomyślałem, że muszę

go namówić do gry i trenowania
Górnika. To jest niepowtarzalna
szansa, żeby skorzystać z wiedzy
i doświadczenia, jakie posiada ten
utytułowany zawodnik – mówi Arkadiusz Chlebda, członek zarządu

Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych
2010.
Wiecie na pewno, że tytularnym
sponsorem zespołu jest fabryka
Toyoty w Wałbrzychu, która od lat
wspiera wałbrzyską koszykówkę

organizując wspólnie z Górnikiem
rozgrywki szkolnej ligi koszykówki
Toyota Basket Liga oraz wpierając I-ligowy zespół Górnika Trans.
eu. - Zgodnie z nową wizją Toyoty,
czyli zapewniania swobody ruchu
wszystkim ludziom, w tym osobom
niepełnosprawnym, koncern angażuje się w szereg działań, na przykład
poprzez partnerstwo w zakresie mobilności podczas igrzysk olimpijskich
oraz paraolimpijskich – podkreśla
Grzegorz Górski, manager General
Affairs fabryki Toyoty. Koncern wspiera wózkarzy nie tylko finansowo.
Drużyna trenuje w centrum sportowym TAIIKUKAN, zlokalizowanym
na terenie fabryki.
- Zaczynałem karierę w Górniku
i skończę ją w tym klubie. Plany na
nowy sezon to budowa drużyny,
która będzie mogła rywalizować
z innymi zespołami jak równy z
równym. Przed nami jeszcze długa
droga, ale myślę, że ciężką pracą
zdobędziemy satysfakcjonujące
nas wyniki oraz serca kibiców –
zapowiada Marcin Balcerowski,
który do sierpnia 1998 roku bronił biało-niebieskich barw, kiedy
marzenia o sukcesach sportowych
przekreślił wypadek samochodowy.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego
spowodowało niedowład nóg
i zawodnik został przykuty do
wózka. W 2003 roku Balcerowski
zadebiutował w Starcie Wałbrzych,
drużynie koszykówki na wózkach.
Potem przez kilkanaście lat z sukcesami występował we Włoszech,
Hiszpanii oraz Niemczech. Sięgnął
po cztery Puchary Europy. Z reprezentacją Polski związany jest od
19 lat i w tym czasie uczestniczył
w wielu turniejach MŚ, Europy, a
także w 2012 roku w paraolimpiadzie w Londynie.
ToP
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