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Czy wiesz, że…
Informator przemysłu dolnośląskiego z 

1974 roku podaje, że Zjednoczenie Przemysłu 
Nieorganicznego „Nieorganika” posiadało 
oddział (zakład) wyodrębniony terytorialnie 
w Wałbrzychu przy ul. Beethowena 10 (sic! 
- pisownia oryginalna). Był to Zakład Kwasu 
Siarkowego, produkujący kwas siarkowy 
wieżowy, czyli o stężeniu ok. 75%.

Powstał on w miejscu wcześniejszego 
niemieckiego (Schwefelsäurefabrik), który był 

częścią Zakładów Azotowych (Stickstoffwerke 
A.G. Waldenburg). Do fabryki należał budynek 
z piecami (prawdopodobnie pirytowymi), 
główny budynek fabryczny i suwnica-pochyl-
nia. W czasie II wojny światowej dobudowa-
no mały budynek administracyjny oraz schron 
wartowniczy. W 1945 roku Rosjanie zdemon-
towali urządzenia i wywieźli je do ZSRR. W 
tym miejscu fabryka została odtworzona.
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POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 14.07
Temp. 20/12 
zachmurzenie duże

Środa 15.07 
Temp. 23/13 
zachmurzenie duże

Czwartek 16.07
Temp. 20/12 
zachmurzenie duże 

Piątek 17.07 
Temp. 20/11
przelotne opady 
 
Sobota 18.07 
Temp. 19/11 
zachmurzenie duże 

Niedziela 19.07
Temp. 19/11
zachmurzenie duże 

Poniedziałek 20.07 
Temp. 22/12 
zachmurzenie małe
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Okrzepliśmy, bo minął właśnie mie-
siąc, odkąd po raz pierwszy powięk-
szyliśmy liczbę stron w naszej gazecie. 
Aż do 28! To już piąte wydanie WieszCo 
w poszerzonej wersji. Gdy w połowie 
czerwca postanowiliśmy zwiększyć 
objętość, przez myśl nam przeszło, że 
porywamy się z „motyką na słońce”. Tak 
było jednak tylko przez chwilę. Wpadli-

śmy w wir pracy i nim się obejrzeliśmy, 
jesteśmy tu gdzie teraz. 

Nasza wielka dziennikarska pasja 
dodaje nam tyle energii, motywuje, 
że… z olbrzymią ochotą co tydzień 
przystępujemy do tworzenia nowych 
treści, które później z drżącym sercem 
przelewamy na papier. Drżącym, bo 
każdorazowo liczymy po cichu, że to, 

co proponujemy spodoba się Wam, 
drodzy Czytelnicy i będziecie zadowo-
leni oraz usatysfakcjonowani swoim 
ulubionym tygodnikiem Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.  

Wciąż zachęcamy was do kontaktu 
z nami. Piszcie na adres: redakcja@
wieszco.pl. Nie wszystkim jesteśmy w 
stanie odpisać, ale zaręczamy, każdego 

maila czytamy i wszystkie sugestie 
bierzemy sobie do serca.   

Przypominamy, że co wtorek możecie 
nas znaleźć w około 150 punktach kol-
portażu w całym regionie. Od połowy 
czerwca też w Świdnicy i Świebodzi-
cach. Zachęcamy również do czytania 
nas online na stronie www.wieszco.pl. 

Redakcja

Rozgościliśmy się na dobre w Waszych domach  
Co tydzień staramy się wam dostarczać dużą dawkę publicystyki. Od niedawna robimy to aż na 
28 stronach. Niewiarygodne, prawda?! Co tam, po prostu robimy gazetę „na bogato”. Z myślą o 
naszych czytelnikach. Tworząc co tydzień WieszCo dajemy wam sporo do myślenia. I właśnie o 
to nam chodzi!  

WIESZCO 
„DAJE DO MYŚLENIA” 

NA 28 STRONACH!
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W skali ogólnokrajowej Andrzej 
Duda osiągnął blisko 10 milionów 
400 tysięcy głosów przy niespełna 
10 milionach Rafała Trzaskowskiego.

My przyglądamy się, jak głosowali 
mieszkańcy Wałbrzycha i Świdnicy 
oraz powiatów wałbrzyskiego i świd-
nickiego. W Wałbrzychu, podobnie 
jak w pierwszej turze, zdecydowanie 
wygrał Trzaskowski, na którego głos 
oddało 29 tysięcy 884 wyborców, co 
dało 60,36 procent głosów przy 19 
tysiącach 628 głosach na Andrzeja 
Dudę (39.64 procent). Trzeba przy-
znać, że do drugiej tury wyborów 
zdecydowało się pójść nieco więcej 
wałbrzyszan niż dwa tygodnie wcze-
śniej, bowiem frekwencja przekro-
czyła w naszym mieście 60 procent 
i wyniosła 61,63 procent. Również 
wyborcy z powiatu wałbrzyskiego 
opowiedzieli się za kandydatem Koali-
cji Obywatelskiej. Na Trzaskowskiego 
swój głos oddało 15 tysięcy 507 osób 
(57,92 procent) przy 11 tysiącach 265 

głosach na Dudę (42,08). Patrząc 
na wyniki z poszczególnych gmin 
powiatu wałbrzyskiego, to Andrzej 
Duda wygrał tylko w Czarnym Borze, 
a we wszystkich pozostałych więcej 
osób zagłosowało na Trzaskowskiego. 
I mówiąc o powiecie wałbrzyskim 
tu również zauważalny jest wzrost 
frekwencji. 62,22 procent to wynik co 
najmniej zadowalający, a 71,83 pro-
cent, jakie osiągnęła gmina Szczaw-
no-Zdrój, budzi respekt. 

Patrząc na wyniki w powiecie świd-
nickim, także możemy powiedzieć, że 
tu więcej wyborców zaufało obietni-
com Rafała Trzaskowskiego. Na jego 
kandydaturę zagłosowało 41 tysięcy 
242 osoby (53,16 procent) przy 36 
tysiącach 334 głosach na obecnie 
urzędującego prezydenta RP (46,84 
procent). Duda wygrał w gminach 
Dobromierz, Strzegom, Marcinowice, 
Jaworzyna Śląska i Żarów, a Trza-
skowski triumfował w gminie Świd-
nica, Świebodzicach. Zdecydowane 
zwycięstwo Trzaskowski odniósł w 
samej Świdnicy, gdzie poparło go 17 
tysięcy 333 wyborców (59,99), a na 
Andrzeja Dudę swój głos postanowi-
ło oddać 11 tysięcy 560 osób (40,1 
procent).  Frekwencja w drugiej turze 
w Świdnicy i powiecie świdnickim 
wyniosla 65,01 procent, a najwyż-
sza była w gminie Marcinowice 
(70,61 procent), co być może pozwoli 
temu samorządowi wygrać obieca-
ny przed wyborami samochód dla 
miejscowej OSP.                         SCB

Duda wygrał wybory
Z danych podanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, 
że o zwycięstwie Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim w 
drugiej turze wyborów prezydenckich zadecydowało nieco ponad 
2 procent głosów.

 » Wybory prezydenckie 
rozstrzygnięte przy rekordowo 
wysokiej frekwencji

FaKtY / rEKLama
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Pamiętacie ten żart? Zapytany 
o to, jaka dziś pogoda, więzień 
przytomnie stwierdza: „W kratkę”. 
Kiedyś kratka była symbolem za-
mknięcia, ograniczenia, kojarzyła 
się z koniecznością odsiedzenia 
wyroku w mamrze.  Kraty łączyliśmy 
z osadzonymi, ale także z kratką ka-
nalizacyjną. A pod nią? Skojarzenia 
znowu niewesołe – ciemno, brudno, 
mokro, ciasno. I w dodatku cuchnie. 
Podobnie było ze szkołą. Gdy ktoś 
chodził na lekcje „w kratkę”, to raczej 
nie należał do prymusów.

Stara komórka marki Nokia to 
było coś. Te ciężkie, fińskie telefony 
były niezwykle odporne na upadki i 

uderzenia (stalowych krat też pew-
nie by się nie przestraszyły). Czasy 
się jednak zmieniły. Gra w węża na 
szaroburym ekranie na nikim nie robi 
już wrażenia. Stara Nokia jest dziś jak 
ten wujek na weselu, który pierwszy 
jest podpity. Wujek posiwiał, dostał 
brzucha, ma niemodnego wąsa, za 
krótkie spodnie i za dużą koszulę. Do 
wujka mamy sentyment, wiążemy 
z nim fajne wspomnienia, ale facet 
jest trochę obciachowy i pozbawiony 
wdzięku. Nijak ma się do będą-
cego w centrum zainteresowania 
pana młodego, dobrze zbudowane-
go, odzianego w idealnie skrojony 
garnitur. Tym panem młodym jest 

dziś smartfon ze wszystkimi dobro-
dziejstwami. To, co łączy dawne z 
obecnym, to krzyżyk na klawiaturze, 
przypominający z wyglądu raczej coś 
w rodzaju kratki (#). 

W starych komórkach kratka przy-
dawała się rzadko, wraz z nią trzeba 
było czasem wbić jakiś numer. Kiedyś 
ten znak, niczym dziś ceglasty  tele-
fon, był pozbawiony wyjątkowości. 
W XXI wieku przeżywa jednak rene-
sans. Dzięki smartfonom dostał nowe 
życie, uciekł z kanału w internety, 
poszedł w świat.  W nowych realiach 
występuje po liftingu, znamy go w 
postaci hasztagu, przedstawianego 
właśnie jako #. Dziś kratka (hasztag) 

nie jest symbolem zamknięcia. Wręcz 
przeciwnie. W 2020 roku ma posze-
rzać horyzonty, zbierając pod sobą 
rzesze zwolenników. Hasztag jest jak 
rozwydrzony bachor. Jego domem 
są media społecznościowe. To tam 
psoci, to tam myśli, że wszystko mu 
wolno. Narzuca się, nie daje o sobie 
zapomnieć, wszędzie go pełno.

Życie w sieci bez hasztagu trudno 
sobie dziś wyobrazić. To znak mię-
dzynarodowy, podkreśla oburzenie, 
bywa symbolem poparcia zaciekłych 
ruchów społecznych. Ofiary molesto-
wania seksualnego zebrał pod hasłem 
#MeToo, zwolenników wolności sło-
wa pod francuskim #JeSuisCharlie, a 

postawy antyrasistowskie pod #Blac-
kLivesMatter. Polacy także, niczym 
auta zza zachodniej granicy, masowo 
ściągają hasztag nad Wisłę. Często 
na kratki walczą przecież politycy. 
Sympatycy Andrzeja Dudy, próbując 
zdyskredytować Rafała Trzaskowskie-
go, swoje wpisy w sieci kończyli okre-
śleniem #Dubler2020. Platformersi 
nie byli dłużni, podsumowując rządy 
przeciwników pod hasłem #Ma-
myDość. Rolę kratki uprościł jeszcze 
bardziej niejaki Stanisław Żółtek, 
kolejny z niedawnych pretendentów 
do najwyższego urzędu w państwie, 
kreujący w internecie trend na swój 
znak rozpoznawczy, czyli #Ż.  Kratki 
mają także jednoczyć społeczność 
wokół klubów sportowych. Śląsk 
Wrocław od jakiegoś czasu podpisuje 
się w mediach społecznościowych 
wrzutką #HejŚląsk. Nasz wałbrzyski 
Górnik niedawno korzystał z hasła 
#RazemTworzymyZespół, a ostatni 
rok zbierał sympatyków pod paraso-
lem z napisem #SilniRazem. 

Stawianie kratek w smartfonie 
buduje zasięgi w przestrzeni wirtu-
alnej, popularyzuje wydarzenia, jest 
oznaką przynależności do idei, hasła, 
czy ruchu.  Hasztag może także mieć 
wielką siłę propagandową i zdarza 
się, że zamiast poszerzać horyzonty, 
zamyka nas w bańce jednego punktu 
widzenia. Zamyka, a więc ogranicza, 
czyli trochę jak ta kratka więzienna. 
Wiecie, że telefon komórkowy po 
angielsku to „cell phone”? To już 
bardzo blisko do starej, poczciwej 
celi. Przypadek? Oczywiście, że nie. 

Kiedyś brak kratki (tej na ulicy) 
oznaczał chlup w ściekowe szambo. 
Dziś za jej pomocą często trafiamy w 
podobne rejony, tyle że w internecie, 
na ekranie smartfonu. Tak czy siak, 
możemy czasami czuć się wpusz-
czeni w kanał. „Cell” po angielsku 
to „komórka”, a brak szarych komó-
rek hasztag mocno uwypukla pod 
prywatnymi zdjęciami w sieci. Tam 
dochodzi nierzadko do kratkomanii, 
bez większej wartości merytorycz-
nej. Fotka na plaży, z malowniczym 
widokiem w tle? Atak hasztagów 
gwarantowany. Koniecznie w języku 
obcym: #summer, #sea, #happy, 
#together, #PolishGirl, #PolishBoy. 
Tak jest „cool”. Znak czasów. Kiedyś 
modne były spodnie dzwony, dziś 
hasztagujemy. 

Czy ten trend to oznaka czegoś do-
brego czy złego? Ciężko powiedzieć. 
Jest taki trochę w kratkę.

Dominik Hołda

FaKtY

O życiu za kratkami
Świat pędzi do przodu, świat się zmienia. Banał? Pewnie, że tak. 
Rozwój technologiczny zawładnął nami na dobre, a życie próbuje 
układać zwykła… kratka.
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Kierowcy wyjeżdżający z Wałbrzycha w 
stronę Mieroszowa napotkają na utrudnienia. 
Trwa remont ul. Niepodległości od skrzyżo-
wania z ul. Wylotową, w kierunku wyjazdu z 
miasta. Docelowo nowa nawierzchnia zostanie 

położona na prawie 900-metrowym odcinku. 
Ruchem steruje sygnalizacja świetlna. – Poza 
wymianą nawierzchni, na remontowanym 
odcinku wymienione zostaną krawężniki oraz 
wykonana zostanie renowacja sieci kanalizacji 

deszczowej – mówi Andrzej Piękny z ZDKiUM 
w Wałbrzychu.

Naprawiany fragment ul. Niepodległości jest 
mocno zniszczony. To bowiem droga krajowa 
nr 35, prowadząca do przejścia granicznego z 
Czechami. Każdego dnia przejeżdżają nią tysiące 
aut. Także tędy surowiec z Kopalni Melafiru w 
Rybnicy Leśnej transportują do bocznicy kolejo-
wej Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy. I 
to właśnie KSS Bartnica i miasto Wałbrzych wzięli 
na siebie wspólny ciężar remontu tej krajowej 
drogi.              SCB

Na wyjeździe z miasta utrudnienia  
Trwa remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu. Naprawiana jezdnia 
będzie po zakończeniu prac nie tylko równa, ale też bezpieczna i 
ekologiczna.
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Dofinansowanie otrzyma-
ło 116 jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej z tere-
nu byłego województwa 
wałbrzyskiego. W spotkaniu 
ze strażakami wziął udział 
minister, Szef Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, Michał 
Dworczyk, komendant Wo-
jewódzkiej Straży Pożarnej 
we Wrocławiu st. bryg. mgr 
inż. Marek Kamiński, senator 
RP Aleksander Szwed, wi-
cemarszałek województwa 
dolnośląskiego, Grzegorz 
Macko czy też wiceprezes 
WSSE Kamil Zieliński.

- Wręczymy wam środ-
ki, które wykorzystacie na 
sprzęt, mundury, na wszyst-
ko, co tylko będzie wam 
potrzebne. Przy okazji chcia-
łem wam podziękować za 
wasze zaangażowanie w 
służbę, która jest nie do 
przecenienia. W dzisiejszych 

czasach są to postawy, które 
pokazują, że można być po-
mocnym dla drugiego czło-
wieka. Takie postawy są w 
moim przekonaniu szalenie 
istotne. Za to bardzo wam 
dziękuję - mówił minister 
Dworczyk.

- Chciałem się przyłączyć 
do tych podziękowań. Dzię-
kuję, bo w ostatnim czasie 
mieliśmy w wielu miejscach 
stan powodzi, stan klęski, ale 
na was zawsze można było 
liczyć - mówił senator RP.

- Polski system ratowniczo-
-gaśniczy opiera się na dwóch 
filarach. Na zawodowym i 
ochotniczym. Jak bardzo jest 
to potrzebne, przekonaliśmy 
się podczas ostatnich akcji 
w Kotlinie Kkłodzkiej. Dzię-
kujemy wam za to. Wiem, że 
ta pomoc jest wam bardzo 
potrzebna i wierzę, że jeszcze 
się spotkamy - mówił Grze-
gorz Macko.

Wśród sprzętu, który po-
szczególne jednostki zamie-
rzają zakupić za otrzymane 
pieniądze, są m.in. ubrania 
specjalne, hełmy strażackie, 
parawany ochronne, latarki, 
radiotelefony, sygnalizatory, 
pilarki do drewna, agregaty 
prądotwórcze, namioty, kur-
tyny wodne, kombinezony.

SCB

Sprzęt dla ratowników
Na placu przed Komendą Miejską Straży Pożarnej w Wałbrzychu od-
była się uroczystość wręczenia promes dofinansowania w ramach 
programu „Sprzęt dla OSP”.
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 » Promesy pomogą jednostkom z 
naszego regionu w doposażeniu
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programu „Sprzęt dla OSP”.
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Impreza odbyła się w Dzieć-
morowicach, a organizatorem 
byli Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna “INVEST-
-PARK”, Państwowa Straż 
Rybacka we Wrocławiu i pzw.
org.pl - społeczność PZW. 

Podczas  f ina łu  każdy 
uczestnik szkolenia z 24 
czerwca, które odbyło się 
w siedzibie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej “INVEST-PARK”, 
otrzymał zezwolenie, dzię-

ki któremu będzie mógł 
łowić ryby na wodach pzw.
org.pl - społeczność PZW 
(pod opieką osoby dorosłej 
posiadającej kartę wędkar-
ską) i zestaw początkujące-
go wędkarza. Ponadto na 

wszystkie osoby czekały 
kiełbaski z grilla. 

Patronat nad wydarzeniem 
objęli Jarosław Kresa - wice-
wojewoda i wicemarszałek 
Grzegorz Macko.

SCB

FaKtY

Wędkarskie przetarcie
Ponad 100 osób uczestniczyło w wydarzeniu, jakim był finał akcji “Zacznij przygodę z 
wędkarstwem”.
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Choć zamek powstał  pod 
koniec XIII wieku jako wa-
rownia obronna, na makiecie 
został przedstawiony w schył-
kowym okresie panowania 
Piastów Świdnicko-Jawor-
skich, co pozwoliło na rozbu-
dowanie go o przedzamcze 
(tzw. dziedziniec dolny). Za-
prezentowana koncepcja Ksią-
ża powstała przede wszyst-
kim w oparciu o dwa źródła: 
pierwszy oficjalny opis zamku 
– raport Komisji Królewskiej z 
roku 1599 oraz o plan zamku 
przed remontem z 1719r.  
który pochodzi z Instytutu 
Herdera w Marburgu. 

Łącznie z pracami koncep-
cyjnymi, które pochłonęły 
prawie 3 miesiące, proces po-

wstania makiety trwał ponad 
190 dni. Dzięki temu możemy 
zaprezentować nie tylko wizję 
artystyczną Książa z epoki 
średniowiecza, ale również 
niezwykłe dzieło o wysokim 
stopniu szczegółowości: na 
makiecie odtworzone zostały 
mury porośnięte roślinnością, 
zakurzone drogi, drewniane 
konstrukcje dachowe, dmu-
chawce, a nawet biegające 
po dziedzińcu kury. 

Na makiecie zaprezentowa-
ne zostały scenki prezentujące 
wizję codziennego życia na 
dworze w tym czasie. Zoba-
czymy tu rycerstwo trenujące 
łucznictwo, pracę kowala w 
kuźni, konie w stajni i ujeż-
dżalni, ludzi gotujących po-

siłek na świeżym powietrzu, 
a nawet jelenie biegające 
po lesie. W hołdzie dla zało-
życiela zamku księcia Bolka 
Świdnickiego (1252-1301), 
przedstawiony został jego 
pochód przez zwodzony most. 

Autorem makiety jest znany 
i utalentowany wałbrzyszanin, 
Tomasz Maroński. To cieszący 
się międzynarodowym uzna-
niem malarz, modelarz i grafik 
komputerowy. W celu wybu-
dowania makiety wynajął na 
pół roku pustą kawalerkę.

Powstanie makiety średnio-
wiecznego Książa koordyno-
wała Dorota Karolewska z 
działu marketingu zamku, a 
nadzór merytoryczny nad nią 
sprawowali Magdalena Woch 

z działu muzealnego oraz 
Mateusz Mykytyszyn, rzecznik 
prasowy spółki.

Brak zachowanych źródeł 
sprawił, że makieta średnio-
wiecznego Książa jest wizją 
artystyczną, ale opartą na wy-
tycznych ekspertów z zakresu 
historii i historii sztuki. Projekt 
makiety na etapie jej powsta-
wania konsultowany był z 
dr hab. Arturem Boguszewi-
czem i dr hab. prof. Rafałem 
Eysymonttem z Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Początki zamku Książ (Für-
stenberg, od połowy XIV w. 
Fürstenstein) sięgają końca 
XIII w., gdy na południowej 
granicy księstwa świdnicko-
-jaworskiego powstawały 

książęce ośrodki władzy peł-
niące rolę administracyjną, 
fiskalną i militarną. Pierwotna 
warownia obronna wznie-
siona została najprawdopo-
dobniej w latach 1288-1292 
przez piastowskiego księcia 
Bolka I zwanego Surowym 
(zm.1301), który przeniósł tu 
swoją siedzibę z Lwówka

Po śmierci wnuka Bolka I 
Surowego, księcia Bolka II 
Małego (zm.1368) i wdowy 
po nim, czyli księżnej Agniesz-
ki de domo Habsburg (zm. 
1392), przeżywające wówczas 
rozkwit księstwo świdnicko-ja-
worskie, a wraz z nim najważ-
niejsza rezydencja książęca, 
czyli Książ przeszły na mocy 
układu sukcesyjnego pod berło  

panującej w Czechach dynastii 
Luksemburgów. Do królów 
czeskich twierdza należała aż 
do 1509 roku.

Wieżę zamkową oraz baszty 
makiety średniowiecznego 
Książa zdobią sztandary z her-
bem budowniczego Książa, 
księcia Bolka I Surowego. Ich 
wzór powstał na podstawie 
oryginalnej tarczy herbowej 
zdobiącej sarkofag księcia w 
Mauzoleum Piastów Świdnic-
ko-Jaworskich w Krzeszowie. 

Dostęp do zamku zabez-
pieczony był nie tylko natu-
ralnymi stromiznami wąwozu 
Pełcznicy, lecz także murami, 
wałami i fosami. Część central-
na zamku, w dolnych partiach 
dostępnych dziś pomieszczeń 
i korytarzy, wykazuje cechy 
średniowieczne romańskie 
i gotyckie, obejmuje także 
dolne partie potężnej wieży 
oraz przekształcany w okresie 
renesansu tzw. Długi Dom. To 
obok reliktów obwarowań, 
w tym parawanowego muru 
Sali Krzywej, najstarszy za-
chowany fragment warowni 
z czasów piastowskich. Naj-
ważniejszy obronny element 
twierdzy w Książu stanowiła 
– wysoka wieża (bergfried), 
która broniła dostępu do zam-
ku od wschodu. 

- Tak naprawdę niewiele 
wiemy o początkach dzisiej-
szego zamku, a i w przekazach 
o pierwszych wiekach jego 
funkcjonowania jest wiele luk 
i niejasności, a wręcz sprzecz-
ności – tłumaczy Magdalena 
Woch, kierownik działu muze-
alnego zamku – Tym bardziej 
przełomowe okazało się zdo-
bycie planu Książa z 1719 r., 
dzięki któremu, przynajmniej 
częściowo,  mogliśmy zrewi-
dować naszą wiedzę, a przede 
wszystkim nasze wyobrażenia 
o tym, jak mógł wyglądać Książ 
w pierwszych wiekach jego ist-
nienia. Wskazówki znaleźliśmy 
także w pierwszym oficjalnym 
opisie Książa – raporcie Komi-
sji Królewskiej z roku 1599. 
I choć piękna makieta cieszy 
już nasze oczy, mamy nadal 
świadomość, że w opowieści o 
tym, jak i kiedy powstał Zamek 
Książ, pozostało jeszcze wiele 
znaków zapytania.              red
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 » Makieta robi duże wrażenie

Makieta zamku zachwyca
Kolejna atrakcja w Zamku Książ w Wałbrzychu. Już teraz zwiedzają-
cy mogą podziwiać makietę przedstawiającą zamek w XIV stuleciu.  
Zachwycający model stworzył wałbrzyski artysta Tomasz Maroński. 
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Świdnicka giełda staroci należy do najwięk-
szych i najstarszych nie tylko na Dolnym Śląsku, 
ale i w Polsce. Już od niemal pół wieku przy-
ciąga i cieszy miłośników staroci, oraz poszu-
kiwaczy osobliwych przedmiotów, których nie 
da się już kupić nigdzie indziej. Nie odbyły się 
Giełdy Staroci w kwietniu, maju, czerwcu, jak 

i w lipcu. Pojawiły się głosy, że to definitywny 
koniec wydarzenia...

Chcemy Państwa uspokoić, Giełda pozostaje 
na swoim miejscu, czyli w Rynku i przyległych 
ulicach, nie ma planu, aby Giełdę zlikwidować.

- Wystąpiliśmy o zgodę na organizację Giełdy 
w lipcu do organizatora Świdnickiego Ośrodka 

Kultury oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Świdnicy, przedstawiając 
propozycje zabezpieczenia. Gmina Miasto 
Świdnica zgodę wyraziła, natomiast Sanepid 
w piśmie z dnia 22 czerwca 2020 r. nie za-
rekomendował organizacji Giełdy Staroci w 
lipcu, podając jako argument „sytuację epide-

miologiczną powiatu świdnickiego w zakresie 
występowania zakażeń wirusem SARS COV-2, 
uwzględniając specyfikę miejsca odbywania 
Giełdy, dużą liczbę uczestników, w tym spoza 
powiatu świdnickiego oraz utrudnienia w egze-
kwowaniu nałożonych obostrzeń w przestrzeni 
publicznej” - informują organizatorzy. 

Instytucje kultury mają jako jeszcze jedne 
z nielicznych nałożoną dużą liczbę obostrzeń 
sanitarnych i wielu przedsięwzięć w obecnym 
stanie prawnym i epidemiologicznym nie są 
w stanie przeprowadzić. Skutkiem tego stanu 
jest to, że takie wydarzenie trzeba przesunąć 
na inny termin, bądź je odwołać.

- To, że w ostatnich tygodniach w Polsce odby-
ło się kilka giełd staroci, może wynikać właśnie 
z tego, że liczba zakażonych w powiecie była 
na stabilnym poziomie, albo organizatorem nie 
była instytucja kultury. Jeśli zorganizowalibyśmy 
Giełdę wbrew zaleceniom Sanepidu i wystąpiłby 
choćby jeden przypadek zakażenia uczestnika 
bądź wystawcy, mogłoby to spowodować 
paraliż regionu, ponieważ świdnicka Giełda 
jest bardzo popularną imprezą, zarówno wśród 
wystawców, jak i zwiedzających. Podejdźmy do 
sprawy rozsądnie, bo zdrowie i bezpieczeństwo 
Państwa są dla nas najważniejsze. Dlatego upra-
szamy o jeszcze chwilę cierpliwości. Liczymy na 
poprawę sytuacji epidemiologicznej w naszym 
powiecie i na to, że w sierpniu znów spotkamy 
się w świdnickim rynku podczas Giełdy Staroci, 
Numizmatów i Osobliwości – zapewniają orga-
nizatorzy Giełdy.

Planowana na 5 lipca giełda się niestety nie 
odbyła. Świdnicki Ośrodek Kultury, jako organi-
zator, wystąpi ponownie o zgodę na uruchomie-
nie giełdy w sierpniu. Czekamy na dobre wieści!

KaR
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Co z giełdą w Świdnicy? 
Świdnicki Ośrodek Kultury jest organizatorem Giełdy Staroci, 
Numizmatów i Osobliwości, która od blisko 50 lat odbywa się 
na świdnickim Rynku. Pojawiły się plotki, że giełda na zawsze 
może już zniknąć z krajobrazu Świdnicy. 
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Co z giełdą w Świdnicy? 

 » Czy zbliża się koniec 
świdnickiej giełdy?
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Pierwszy z nich to znaczek 
okolicznościowy dwustronny 
upamiętniający 410 rocznicę 
urodzin świdnickiej astronom 
– Marii Kunic. Maria była 
astronomką, dzięki której, 
jak twierdzą naukowcy, są 
dziś możliwe loty kosmiczne. 
Opracowała na nowo tablice 
heliocentryczne Keplera. Jej 
nazwisko nosi jeden z krate-
rów na Wenus i jedna z plane-
toid. Odznaczona w USA jako 
”Nieprzeciętny naukowiec 
-kobieta”. Drewniany krążek 

z jednej strony przedstawia 
Marię prezentującą swoje 
dzieło „Urania propitia”, a na 
odwrocie wizerunek domu 
rodzinnego Marii Kunic czyli 
Kamienicę pod Złotym Chłop-
kiem. 

Drugim znaczkiem, który 
trafi do sprzedaży, będzie 
znaczek przedstawiający nie-
typową i unikatową w skali 
Europy rzeźbę, a mianowicie 
Srającego Chłopka. Pierwo-
wzór to jedyny na kontynen-
cie pomnik mężczyzny, który 

ze spuszczonymi spodniami 
siedzi załatwiając potrzebę 
fizjologiczną, zwany (bardziej 
swojsko zwany Bolkiem Myśli-
cielem). Postawiony w latach 
30. XX w. obok pierwszego 
budynku wodociągów miej-
skich w Świdnicy. Po wybu-
dowaniu oczyszczalni ścieków 
na rogatkach miasta został 
przeniesiony do Zawiszowa.

Oba znaczki są aktualnie 
dostępne w punkcie Informa-
cji Turystycznej mieszczącej 
się na świdnickim Rynku. Ze 

względu na dwie różne gra-
fiki umieszczone na znaczku 
okolicznościowym  cena wy-
nosi 13 zł, natomiast znaczek 
numeryczny pozostanie w 
cenie 8,00 zł.

Przypominamy, że w punk-
cie Informacji Turystycznej 
cały czas można też nabyć 
pozostałe znaczki turystyczne, 
które ukazały się w ostatnich 
latach, w tym najładniejszy 
znaczek turystyczny 2019 roku 
z wizerunkiem willi oraz sa-
molotu Czerwonego Barona.

Znaczki Turystyczne to okrą-
głe, drewniane krążki o śred-
nicy 60 mm i grubości 8-10 
mm, posiadające metalowe 
oczko do zawieszenia. Awers 
i rewers przeważnie jest taki 
sam. Znaczek Turystyczny 
jest pamiątką z naturalnego 
materiału - drewna, bez użycia 
barwników, farb, lakierów, 
jest w 100 % ekologiczny. 
Składa się z trzech elementów: 
samego znaczka, karteczki i 
naklejki. Stanowi wyjątkową 
propozycję dla kolekcjonerów, 

w porównaniu z innymi w 
większości prefabrykowanymi 
produktami. Produkowany 
jest ręcznie, każda sztuka jest 
wyjątkowa. Grafika jest swe-
go rodzaju dziełem sztuki, 
wypalana jest w wysokiej 
temperaturze przy pomocy 
metalowej, grawerowanej 
matrycy. Poprzez silny nacisk 
matryca wypala w drewnie 
plastyczny wizerunek, który 
jest bardzo trwały i odczuwal-
ny także przy dotyku. 

KaR
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Koło ma do dyspozycji nowo-
czesny ploter laserowy i drukarkę 
3D. W Makerspace wstępnie 
planowane były warsztaty pro-

wadzone przez przeszkolonych 
wolontariuszy. Plany realizacji 
projektu pokrzyżowała niestety 
sytuacja związana z COVID -19. 

- Ale mając tak nowoczesny 
sprzęt, trudno w obecnym 
czasie siedzieć z założonymi 
rękami. Dzięki młodemu strze-
gomianinowi, który użyczył 
nam program, rozpoczęliśmy 
drukowanie przyłbic. Dodat-
kowo Stowarzyszenie FabLab 
z Gdańska, które szkoliło wo-
lontariuszy z obsługi sprzętu, 
przy wsparciu Fundacji Orange 
przekazało nam gotowe ele-

menty przyłbic do złożenia. 
Dzięki temu tak potrzebne 
środki ochrony trafiły do szpi-
tali Latawiec i Mikulicz, dwóch 
przychodni w Strzegomiu, Po-
gotowia Ratunkowego, szkół 
podstawowych oraz wszystkich 
partnerów projektu – mówią 
członkowie Koła Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci ze Strzegomia. 
I brawa im za to!

KaR

Przyłbice z Drukosfery
Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ze Strze-
gomia wzięło udział w konkursie grantowym 
Fundacji Orange pod nazwą Makerspace w 
Pracowniach Orange. Skorzysta na tym te-
raz m.in. świdnicki szpital „Latawiec”.
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 » Te dwa znaczki turystyczne mają 
promować miasto

Kunic i „chłopek” promują Świdnicę 
Dobra wiadomość dla kolekcjonerów. Do sprzedaży trafiły już dwa kolejne znaczki 
turystyczne wydane przez Referat Turystyki Urzędu Miejskiego we współpracy ze 
spółką Znaczki Turystyczne ze Złotego Stoku. Są interesujące, a jeden z nich nawet 
nieco kontrowersyjny...
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Śni się Panu czasem pustynia 
Atakama albo Sahara? 

- Pustynia? Nie przypominam so-
bie, ale kto wie, czy już niedługo to 
się nie zmieni. 

Może, bo grozi nam wielka 
susza? 

- Czytając opinie ekspertów, wi-
dząc te tygodnie bez deszczu albo 
dla odmiany ulewy, gdy woda ledwo 
co wsiąka w grunt, a w większości 
szybko spływa rzekami do Bałty-
ku, nie wahałbym się użyć takiego 
stwierdzenia. Mając doświadczenie 
też ze swojego „podwórka”, w 
sensie obszaru, na którym działają 
Wodociągi Wałbrzych, mogę powie-
dzieć, że wkrótce być może będziemy 
musieli zmierzyć się z globalną suszą. 

Na którym etapie suszy jeste-
śmy w tej chwili w Polsce? 

- Nie jestem hydrogeologiem i nie 
chcę tego oceniać w skali całego kra-
ju. Natomiast z czystym sumieniem 
mogę powiedzieć, że na niektórych 
terenach, gdzie znajdują się nasze 
ujęcia wody, susza już wkroczyła. Dla 
nas jest to o tyle groźne, że objawia 
się obniżeniem lustra wód podziem-
nych, co od dłuższego czasu z niepo-
kojem obserwujemy. Ponadto część 
naszych mieszkańców mających 
własne studnie już jest narażona 
na czasowe braki wody w bardziej 
suchych miesiącach. 

Zbliża się klimatyczny kata-
klizm? 

- Tak, zewsząd słychać alarmujące 
opinie, że zbliża się katastrofa. I my-
ślę, że nie ma w tym krzty przesady.

Nie wszyscy biorą te informacje 
na serio? 

- Jeszcze niedawno tak było, ale to 
powoli się zmienia. Już chyba nikogo 
nie dziwi informacja, że na przecięt-
nego Polaka przypada mniej więcej 
tyle samo wody, co na mieszkańca 
Egiptu.

Zapytam wprost, możliwe jest, 
by w Wałbrzychu, Świdnicy, na 
Dolnym Śląsku zabrakło wody?

- Na pewno nie od razu, nie jutro, 
nie za miesiąc, czy za rok. Ale w dłuż-
szej perspektywie jest to możliwe, 
chociaż jest jeszcze czas, aby się do 
tego przygotować.

Dla wielu to jakaś abstrakcja. 
Przychodząc do domu, odkręcamy 
kurek i woda leci. 

- Jeszcze tak. Ale pewnie niektórzy 
mieszkańcy pamiętają, jakie dawniej 
Wałbrzych miał kłopoty z wodą, szcze-
gólnie w okresach letnich, gdy miesz-
kańcy niektórych dzielnic mieli przez kil-

ka godzin wodę w kranach 
kosztem innych dzielnic. Tak 
było w latach 60. więc nie 
jest to coś nowego. 

Dobrze, ale dlaczego 
wody może zabraknąć, 
bo chyba nie chodzi 
wyłącznie o ilość opa-
dów?

- Opady, a właści-
wie ich mniejsza ilość, 
to jedna z przyczyn. Na 
inne zapracowaliśmy 
sami. „Prostowanie” i 
betonowanie koryt rzek, 
osuszanie bagien w celach 
rolniczych, likwidowanie 
naturalnych rozlewisk, 
miejska „betonoza”, brak 
małej retencji.... Można tak 
jeszcze długo wymieniać.

C i ą g l e  s ł y s z y m y 
„oszczędzajmy wodę”. 
Jak robić to mądrze i z 
głową? 

- Jakiś czas temu wi-
działem w WieszCo pew-
ne intrygujące dane. Że do 
wyprodukowania kilograma 
wołowiny potrzeba około 14 
metrów sześciennych wody, a do 
zrobienia pary dżinsów chyba 8 
metrów sześciennych wody. Niektó-
rzy zechcą podejść restrykcyjnie i na 
przykład przejdą na dietę bezmięsną, 
zrezygnują z nowej pary spodni albo 
ograniczą jazdy samochodem na 
rzecz komunikacji miejskiej. To jest 
podejście globalne. Ale też możemy 
wprowadzić oszczędności w mniej-
szej skali, w naszych domach, przy 
codziennych czynnościach. Ważna 
jest jednak systematyczność takich 
działań i wytrwałość.

Jak Pan oszczędza wodę. Proszę 
o konkrety? 

- Pewnie zabrzmi to jak banał, ale 
to co większość z nas. Biorę prysznic 
zamiast kąpieli w wannie, przy my-
ciu zębów zakręcam kran, naczynia 
zmywam w zmywarce. W tym roku 
zamontowałem zbiornik na tzw. 
„szarą wodę” – wodę deszczową. 
Na razie wykorzystuję ją do podle-
wania plonów pod szklarnią. Myślę 
o instalacji wody szarej w celu wy-
korzystania jej do spłukiwania wody 
w toalecie, ale to już poważniejsza 
sprawa i wymaga przygotowania.

Wodociągi Wałbrzych nie czeka-
ją jednak z założonymi rękami, aż 
w kranach będzie pusto?

- Jak mówi popularne powie-
dzenie „kto stoi w miejscu, ten się 

cofa”. Hołdując tej zasadzie już od 
dłuższego czasu staramy się być o 
jeden krok przed nadchodzącym 
kataklizmem. 

???
- Tak, to chyba nie jest już zbyt dra-

styczne słowo, kataklizmem, który 
może pozbawić wielu ludzi dostępu 
do czystej, zdrowej i dobrej wody 
pitnej. I chociaż niektóre projekcje 
przyszłości mówiące, że wojny o 
ziemię czy też o cenne zasoby natu-
ralne zejdą na drugi plan i ustąpią 
walkom o wodę, mogą wydawać się 
nierealne, to działać trzeba już teraz. 
I my to robimy. 

Czyli? 
- Działamy w celu zmniejszania 

strat wody uzdatnionej. Używamy 
specjalistycznego sprzętu do monito-
ringu i wykrywania wycieków wody 
niewidocznych gołym okiem. Corocz-
nie wymieniamy wiele metrów sta-
rych, dziurawych i zarośniętych sieci 
na nowe. Ale też za pomocą mediów 
staramy się uświadamiać naszych 
odbiorców o potrzebie oszczędzania 
każdej kropli wody. Ale są też działa-
nia bezpośrednie, które już wkrótce 
przyniosą konkretne rozwiązania.

Jakie działania?
- Przy współudziale specjalistów 

dokonujemy próbnych odwiertów 

w poszukiwaniu podziemnych zbior-
ników wody, podjęliśmy też współ-
pracę z Akademią Górniczo-Hutniczą 
przy realizacji projektu polegają-
cego na opracowaniu koncepcji 
uzdatniania wody pitnej ze sztolni 
Friedrich-Wilhelm. Rozpoczęliśmy 
też budowę nowego ujęcia wody w 
Jedlinie-Zdroju. 

Właśnie, co da budowa tego 
ujęcia?

- To jedna z największych inwe-
stycji Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Już cztery lata temu rozpoczęliśmy 
prace badawcze nawiązując współ-
pracę z Politechniką Wrocławską. 
Przez trzy lata specjaliści z uczelni 
przeprowadzili wiele badań, które 
pozwoliły odpowiedzieć na jedno 
bardzo ważne pytanie: czy woda 
z tego ujęcia będzie się nadawała 
do picia? Dzisiaj mamy pewność, 
że woda po uzdatnieniu będzie 
spełniała wszystkie normy jako-
ściowe wynikające z obowiązują-
cych przepisów. Wydajność tego 
ujęcia określona została na 2,5 tys. 
metrów sześciennych na dobę. Po 
jego uruchomieniu, co planowane 
jest na drugą połowę przyszłego 
roku, woda popłynie do odbiorców 
w Jedlinie-Zdroju, Głuszycy i Wali-
miu, ale również do południowo-

-wschodnich dzielnic Wałbrzycha, 
Poniatowa i Rusinowej.

- Kiedy inwestycja zostanie 
skończona, będziemy mogli na 
chwilę odetchnąć z ulgą?   

Nie sądzę, nie możemy popadać 
w euforię. Uruchomienie tego ujęcia 
na pewno będzie wielkim sukcesem 
gmin tworzących Wałbrzyski Związek 
Wodociągów i Kanalizacji, pracow-
ników Wodociągów Wałbrzych i 
naszych odbiorców. Ale to dopiero 
początek długiej drogi, jaka nas cze-
ka. Cel jest jeden: zapewnić naszym 
odbiorcom nieprzerwane dostawy 
wody o odpowiednich parametrach 
jakościowych.

Rozmawiał Tomasz Piasecki 

roZmoWa tYgoDNIa

Wannę zamieniłem na prysznic 
Nawet małe dziecko wie, że wodę trzeba oszczędzać. Bo może jej w niedługim cza-
sie zwyczajnie zabraknąć. I nie są to żadne „bajdurzenia”. Potwierdza to zresztą 
Tomasz Senyk, wiceprezes Wodociągów Wałbrzych, z którym rozmawiamy o nad-
chodzącej… katastrofie. Od razu zaznaczamy, nie chcemy nikogo straszyć.     

ka godzin wodę w kranach 
kosztem innych dzielnic. Tak 
było w latach 60. więc nie 
jest to coś nowego. 

Dobrze, ale dlaczego 
wody może zabraknąć, 
bo chyba nie chodzi 
wyłącznie o ilość opa-

- Opady, a właści-
wie ich mniejsza ilość, 
to jedna z przyczyn. Na 
inne zapracowaliśmy 
sami. „Prostowanie” i 
betonowanie koryt rzek, 
osuszanie bagien w celach 
rolniczych, likwidowanie 
naturalnych rozlewisk, 
miejska „betonoza”, brak 
małej retencji.... Można tak 
jeszcze długo wymieniać.

C i ą g l e  s ł y s z y m y 
„oszczędzajmy wodę”. 
Jak robić to mądrze i z 

- Jakiś czas temu wi-
działem w WieszCo pew-
ne intrygujące dane. Że do 
działem w WieszCo pew-
ne intrygujące dane. Że do 
działem w WieszCo pew-

wyprodukowania kilograma  »  – Od dłuższego czasu staramy się być o jeden krok przed nadchodzącym kataklizmem – mówi Tomasz Senyk, 
wiceprezes Wodociągów Wałbrzych
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 »Klaudia Kobylańska, ur. 23.02.2020 o godz. 19.37, 
waga 2680 g, wzrost 52 cm, z Wałbrzycha

 »Pola Stettler, ur. 24.02.2020 o godz. 5.28, 
waga 2920 g, wzrost 50 cm, z Wałbrzycha

 »Antoni Maciaszek, ur. 23.02.2020 o godz. 14.05, 
waga 3660 g, wzrost 56 cm, z Boguszowa-Gorc
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Jest artystką plastykiem, 
animatorką kultury, nauczy-
cielką. Banalne, prawda? 
Mieszka na  skraju lasu w nie-
wielkiej wsi w gminie Walim, 
ale w tym, co robi w ogóle 
jej to nie przeszkadza. W do-
bie rozwiniętych technologii 
informatycznych i komunika-
cyjnych, jak sama mówi, nie 
jest oderwana od świata. W 
domu w Niedźwiedzicy ma 
spokój i swoje miejsce. Pra-
cuje także z dziećmi w szkole. 
Powiecie, że nic szczególne-
go. No to czytajcie dalej. 

Ukończyła liceum pla-
styczne oraz Akademię Sztuk 
Pięknych, wydział cerami-
ki i szkła. – I to właściwie 
ukształtowało mnie, i moje 
pasje. Choć w życiu robiłam 
różne rzeczy, kolejne studia, 
kolejne wyzwania, to szkoła 

artystyczna jest nadal ważna, 
bo pielęgnowała we mnie 
wrażliwość na kolory, faktury, 
kształty – opowiada Kata-
rzyna Karbownik-Urbańska. 

Nigdy się nie nudzi. 
Rysuje,  maluje, 
rzeźbi, przerabia 
stare meble. Od 
ponad 20 lat jest 
artystką, prowa-
dzącą własną pra-
cownię szkła oraz 
warsztaty arty-
styczne, szklarskie, 

ceramiczne, recyklingowe. 
Takie zwyczajnie, a może 
jednak niezwyczajnie, roz-
wijające wrażliwość es-
tetyczną. Powoli obraz 
naszej bohaterki zaczyna 
się kształtować. W jej 

przydomowym warsztacie 
stoją trzy piece. Ale nie mylcie 
z jakimiś hutniczymi. Co to, 
to nie. Dwa szklarskie i jeden 
ceramiczny. Wszystkie elek-

tryczne. To w nich powstają 
cudeńka, o których wam się 
nawet nie śniło. 

– Tworzę prace ze szkła w 
technice fusingu – mówi ar-
tystka. Spróbujemy wam to ja-
koś przełożyć na ludzki język. 
Jest to technika zgrzewania 
lub jakby to ktoś inny po-
wiedział, łączenia tafli, bądź 
kawałków szkła w tempera-
turze około 820-830 stopni 
Celsjusza. Na jedną warstwę 
artystka nanosi rysunek, two-
rzony z pyłu, granulatu lub 
emalii szklarskiej. Drugą taflą 
całość przykrywa i taki san-
dwich trafia do pieca, w któ-
rym jest zgrzewany. Prawda, 
że proste?! Wychodzą rzeczy, 
hm jakby to ładnie ubrać w 
słowa, niespotykane. Tak, to 
dobre określenie, bo rzadko 
widzi się kolorową ważkę 
zatopioną w szkle, stworzoną 
ludzką ręką. To jeszcze nie 
wszystko. Katarzyna Karbow-
nik-Urbańska znana jest jako 
ta „od sukienek”, bo tworzy 
niepowtarzalne kreacje. Całe 
ze szkła! Najpierw potrzebna 
jest forma szamotowa, takie 
szklarskie kopyto, na którym 
po rozgrzaniu szkła, artystka 
może stworzyć i wyrzeźbić 
całą sukienkę z kształtnym 
biustem i talią osy. Podsu-
mowując, obrazy czy szklane 
suknie, mają rysunek i kolor 
zatopiony między warstwami 
szkła.

Swoje prace mieszkan-
ka Niedźwiedzicy wysyła 
do Holandii czy USA, gdzie 
współpracuje z tamtejszymi 
galeriami. Wykonuje też 
przedmioty na indywidual-
ne zlecenia. Drobne rzeczy: 
talerze, szklane misy, anioły. 
Wtedy najważniejszy jest 
kontakt z drugą osobą. Szkło 
jest zaskakującą materią, 
daje wielkie możliwości. 

Od pokaźnych instalacji, 
poprzez rzeźby, właśnie po 
drobiazgi, przedmioty deko-
racyjne lub użytkowe. – Po-
woli dojrzewam do kolejnej 
własnej wystawy, bo od 
poprzedniej trochę czasu już 
minęło. Pomysł na nią jest, 
teraz czas na realizację – 
kończy artystka. Nie możemy 
się doczekać. 

Tomasz Piasecki

Co W gmINaCH pISZCZY
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Celem projektu było zagospodarowanie 
terenu przy OPS w Mieroszowie, który bę-
dzie służył dzieciom ze szkół i przedszkola z 

terenu Gminy oraz pozostałym mieszkańcom. 
Dlatego też 30 czerwca ogród przy ulicy Że-
romskiego, został odwiedzony przez pierwsze 

dzieci m.in. ze Świetlicy Środowiskowej „Mu-
chomorki” oraz Rodzinnego Domu Dziecka.

- Dziękujemy wszystkim osobom zaanga-
żowanym w stworzenie nowej przestrzeni do 
zabaw, w szczególności: Annie Chmielew-
skiej, Stanisławowi Skrzyniarzowi, Pawłowi 
Skrzyniarzowi z Przedsiębiorstwa „STA-POL”, 
Michałowi Kiełbasie, Lesławowi Cieślakowi 
oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Świetlicy Środowiskowej - mówi 
burmistrz Andrzej Lipiński.

SCB

MIEROSZÓW 

Ogród już otwarty
Za nami oficjalne zakończenie projektu i otwarcie ogrodu „Sło-
neczna Polana”, który był realizowany przez Fundację Spektra 
w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieroszowie, 
w ramach konkursu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Kwiat Lnu.
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Wizje zatopione w szkle 
W przypadku tej historii przysłowie „cudze chwalicie, 
swego nie znacie” pasuje idealnie. Kto z was słyszał 
o Katarzynie Karbownik-Urbańskiej z Niedźwiedzicy? 
Może tylko wtajemniczeni i miejscowi. Tymczasem ar-
tystka wysyła swoje produkty do Holandii czy USA. A 
robi rzeczy… Brakuje nam słów, żeby je w prosty spo-
sób określić.  

 » Ważka zatopiona w szkle…

 » Uwierzycie, że ta sukienka jest cała ze szkła?!

Nigdy się nie nudzi. 

ceramiczne, recyklingowe. 
Takie zwyczajnie, a może 
jednak niezwyczajnie, roz-
wijające wrażliwość es-
tetyczną. Powoli obraz 
naszej bohaterki zaczyna 
się kształtować. W jej 
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terenu przy OPS w Mieroszowie, który bę-
dzie służył dzieciom ze szkół i przedszkola z 

Dlatego też 30 czerwca ogród przy ulicy Że-
romskiego, został odwiedzony przez pierwsze 

WALIM 

Wizje zatopione w szkle 
W przypadku tej historii przysłowie „cudze chwalicie, 
swego nie znacie” pasuje idealnie. Kto z was słyszał 
o Katarzynie Karbownik-Urbańskiej z Niedźwiedzicy? 
Może tylko wtajemniczeni i miejscowi. Tymczasem ar-
tystka wysyła swoje produkty do Holandii czy USA. A 
robi rzeczy… Brakuje nam słów, żeby je w prosty spo-
sób określić.  

 » Artystka z jedną 
ze swoich prac
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Gdy patrol pojawił się nad 
zalewem, szybko zdyscypli-
nowano młodych ludzi, któ-
rzy zachowywali się głośno. 
Jeden z przechodniów poin-
formował strażników, iż na 
ławce przy ulicy Polna Droga 
siedzi młody, nieprzytomny 
mężczyzna.

Człowiek straci ł  pr zy-
tomność oraz nie dawał 
oznak życia. Funkcjonariu-
sze natychmiast przystą-
pili do reanimacji zabez-
pieczając funkcje życiowe 
do momentu pr zy jazdu 
pogotowia. Reanimacja 
powiodła się i mężczyzna 

odzyska ł  swój  oddech, 
przeżył.

Strażnicy zostali docenieni, 
z rąk Jerzego Żądło oraz Szy-
mona Chojnowskiego, za-
stępców prezydent Świdnicy, 
otrzymali listy gratulacyjne 
oraz drobne upominki za 
swoją zawodową postawę.

Sławomir Jóźwik pracuje w 
świdnickiej Straży Miejskiej od 

początku istnienia jednostki. 
Natomiast Alina Niemczykow-

ska–Hromadiuk pełni służbę 
drugi rok.             KaR

Najpierw przebudowa mostu w Kowa-
lowej, a potem epidemia koronawirusa i 
blokada granic wstrzymały ruch na linii 
kolejowej z Wałbrzycha przez Mieroszów 
do Mezimesti. Od najbliższej soboty wraca 
na trasę pociąg KD “Skalne Miasto”, który 
zawiezie turystów do Mezimesti, gdzie 
można przesiąść się na czeskie “vlaczki” i 
zwiedzić region Broumovsko. Dalej pociąg 
KD jedzie do Adrspachu, gdzie kończy 
bieg.

Kursować będą dwie pary do 29 sierpnia:
Wrocław Główny 6:35 - Wałbrzych Główny 

7:59 - Boguszów Gorce Wschód 8:05 - Mie-

roszów 8:25 - Mezimesti 8:39 - Teplice n.M. 
8:59 - Adrspach 9:11

Wałbrzych Główny 16:36 - Boguszów Gorce 
Wschód 16:42 - Mieroszów 17:03 - Mezimesti 
17:16 - Teplice n.M. 17:57 - Adrspach 18:09

Pociągi powrotne:
Adrspach 9:14 - Teplice n.M. 9;43 - Mezime-

sti 9:59 - Mieroszów 10:14 - Boguszów Gorce 
Wschód 10:34 - Wałbrzych Główny 10:40

Adrspach 18:49 - Teplice n.M. 19:07 - Me-
zimesti 19:20 - Mieroszów 19:35 - Boguszów 
Gorce Wschód 19:55 - Wałbrzych Główny 
20:05 - Wrocław Główny 21:17.

SCB

MIEROSZÓW

Pociągiem dojedziemy 
do Skalnego Miasta

Od 4 lipca, wrócił na trasę pociąg Kolei Dolnoślą-
skich „Skalne Miasto” do Czech.

W spotkaniu udział wzięli 
pomysłodawcy i realizatorzy 
projektu oraz „młodzi teste-
rzy” gry mobilnej pt. “W po-
szukiwaniu talentów”.

Gra dostępna jest od 1 
lipca, a pierwsi młodzi za-
wodnicy już ją przetestowali. 
Jak w każdej grze terenowej 
nie obyło się bez biegania 

po okolicy, oczywiście z te-
lefonem w ręku (gra oparta 
jest na aplikacji ActionTrack) 
oraz rozwiązywania zadań 
związanych z postacią pa-
pieża Jana Pawła II. Było 
na poważnie i z przymruże-
niem oka. Były też drobne 
upominki dla pierwszych 
zawodników. 

A już od soboty 4 lipca 
dostępna jest kolejna gra 
mobilna pt. “Janie Pawle II 
- pamiętamy!” tym razem 
dla młodzieży i dorosłych. 
Realizatorzy projektu czekają 
na kolejnych graczy oraz za-
praszają do wzięcia udziału 
w konkursie (plastycznym 
i literackim) inspirowanym 

postacią Papieża Polaka. Uwa-
ga organizatorzy przewidują 
atrakcyjne nagrody!

Kody QR do gry oraz re-
gulaminy konkursów do-
stępne są na stronie inter-

netowej www.ck.czarny-
-bor.pl.

SCB

Co W gmINaCH pISZCZY

ŚWIDNICA

Interwencja, jakich 
wiele? Nie tym razem

Wszystko zaczęło się od zakłócenia spokoju przez 
młodzież nad zalewem Witoszówka. W trakcie tej 
standardowej interwencji, strażnicy miejscy Sławo-
mir Jóźwik oraz Alina Niemczykowska–Hromadiuk 
uratowali życie młodemu świdniczaninowi. 

CZARNY BÓR

Odnalezione talenty
Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze ofi-
cjalnie zainaugurowała realizację projektu “W Sieci 
Jana Pawła II” (projekt dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
Kultura w Sieci).

 » Strażnicy stanęli na wysokości zadania
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 » Skalne Miasto czeka na turystów

postacią Papieża Polaka. Uwa- Kody QR do gry oraz re- netowej www.ck.czarny-
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 » Kolejny projekt B+CK 
okazał się sukcesem
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To przestrzeń pięknie zago-
spodarowana, która odtwo-
rzona została w 2016 roku, a 
wzorem stał się wizerunek miej-
sca z drugiej i trzeciej dekady 
XX wieku. Miasto przeobraziło 
zaniedbany, zniszczony skwer w 
miejsce odpoczynku i rekreacji, z 
niezwykłą dbałością podchodząc 
do estetyki i zieleni. 

Teraz liźnijcie nieco historii. 
Po likwidacji umocnień obron-
nych Świdnicy powstały planty 
miejskie w stylu secesyjnym. 
W latach 20. minionego stule-

cia przekształcono je w różany 
ogród miejski, bogato wypo-
sażony w charakterystyczne 
elementy epoki art deco. Sto lat 
temu wytworne damy i eleganc-
cy panowie przechadzali się alej-
kami po tym reprezentacyjnym 
miejscu Świdnicy. 

Cztery lata temu, zachowu-
jąc unikalny charakter, miasto 
postanowiło wskrzesić ogród. 
Właściwie go odtworzyć, kie-
rując się przy tym szczególną 
dbałością o elementy małej 
architektury. Powstała fontan-

na, drewniane ławki, stoliki, 
trejaże, pergola. Skwer miał 
wyglądać estetycznie, co udało 
się osiągnąć. Nie ma co gadać, 
prześlicznie jest w Ogrodzie 
Różanym. Zrekonstruowano 
układ ścieżek spacerowych, 
place i szatę roślinną. Elementy 
wyposażenia terenu, z jednej 
strony służące do ozdoby i do 
wypoczynku, z drugiej zaś bu-
dują unikalną atmosferę tego 
miejsca, które stało się jednym 
z ulubionych skwerów świdni-
czan do wypoczynku i relaksu.

ŚWIDNICA 

Zaczarowany ogród 
Jeśli pamiętacie ze szkoły cokolwiek z „Tajemniczego 
ogrodu” Burnetta, to zrozumiecie, na czym polegała 
przemiana skweru w Świdnicy w Ogród Różany. To jakby 
Mary Lennox pomogła w jego odtworzeniu. 

Wymiana źródeł ciepła nie 
jest niczym nowym w Głu-
szycy. Od lat władze miasta, 
starają się, by mieszkańcy 
mogli wymieniać stare piece 
na nowe, ekologiczne źró-
dła ciepła. Tak to się ładnie 
mówi. Taką możliwość mieli 
też dzięki programowi „Eko 
Gminy – montaż instalacji 
OZE w dorzeczu rzek Barycz i 
Bystrzyca”.

Głuszyca otrzymała na 
ten cel dofinansowanie w 
wysokości ponad 6,8 mln zł. 
Przyznane pieniądze to 85 
proc. całkowitych kosztów 
inwestycji. Przyznacie, na-
prawdę sporo! Kasę z RPO, 
czyli najkrócej mówiąc z UE 
oprócz Głuszycy, która była 
liderem projektu, otrzyma-
li także trzej inni partne-
rzy: Nowa Ruda, Niechlów 

oraz Fundacja IntelEko.pl ze 
Świdnicy. Fundusze wyko-
rzystano na zakup i montaż 
instalacji do wytwarzania 
energii cieplnej i elektrycznej 
z odnawialnych źródeł w 
gospodarstwach domowych. 
Głównym celem było rzecz 
jasna ograniczenie niskiej 
emisji. 

W ramach prac wymie-
niono ok. 400 instalacji, z 

czego 130 w samej Głuszycy. 
Zamontowane zostały panele 

fotowoltaiczne, pompy ciepła 
powietrze-powietrze i po-

wietrze-woda oraz kotły na 
biomasę.              Red

Na wzór szczawieńskiego 
domu powstał w okresie mię-
dzywojennym słynny Grand 
Hotel w Sopocie. Ten na Dol-
nym Śląsku, wybudowany 
został w 1910 roku, a na 
jego powstanie miała wpływ 
księżna Maria Teresa Oliwia 
Hochberg von Pless, zwana 
Daisy, żona wpływowego i 
majętnego księcia pszczyń-
skiego Hansa Heinricha XV 
Hochberga. 

Nad drzwiami wejściowymi 
widoczny jest owalny kartusz 
przedstawiający wizerunek 
Zamku Książ – siedziby Hoch-
bergów, którzy byli także wła-
ścicielami Szczawna. Daisy 
wspierała ideę swojego męża 
wybudowania w kurorcie 
luksusowego Grand Hotelu, 
osobiście też czuwała nad 
umeblowaniem i aranżacją 
pomieszczeń. Budynek dys-
ponował 130 pokojami, a na 

każdym piętrze znajdowały 
się, oprócz standardowych 
pomieszczeń, apartamenty, 
które składały się z jednej 
lub dwóch sypialni, łazienki 
i pokoju dla służby. Ponadto 
w gmachu mieściły się m.in. 
sale: muzyczna, gry w karty, 
odczytowa, bawialnia dla pań, 
a także sklepy, kawiarnia i pa-
larnia. Hotel wyposażony był w 
najnowocześniejsze wówczas 
rozwiązania techniczne. 

Prawdziwą ozdobą budyn-
ku okazał się monumentalny 
dwukondygnacyjny, reprezenta-
cyjny hol, połączony z wejściem 
głównym i klatką schodową. O 
prestiżu Grand Hotelu, który w 
późniejszym czasie nazywał się 
Śląskim Dworem (Schlesischer 

Hof), świadczyć może lista go-
ści. Zatrzymali się tu m.in. cesarz 
Niemiec Wilhelm II, król Grecji 
Konstantyn I oraz Pierwszy 
Lord Admiralicji Wielkiej Brytanii 
Winston Churchill. 

Obecnie Dom Zdrojowy, no-
szący imię doktora Józefa Gór-

skiego, służy jako sanatorium, 
a w jego reprezentacyjnych 
pomieszczeniach odbywają 
się imprezy kulturalne: m.in. 
koncerty, projekcje filmowe, 
spotkania z artystami. Dodajmy, 
że bogate wyposażenie wnętrz 
zachowało się do dziś.         Red

Co W gmINaCH pISZCZY / promoCJa

GŁUSZYCA

Przestali smrodzić
Nie piszemy o żadnych wielkich zakładach przemy-
słowych. Nie chodzi nam nawet o spaliny z cięża-
rówek, ale o kopciuchy. I pozbycie się tych pieców, 
wywołujących wszędzie potężne zanieczyszczenia 
powietrza.    

SZCZAWNO-ZDRÓJ  

Churchill tam chodził 
Zgodnie z obietnicą koncentrujemy się dziś na Domu 
Zdrojowym im. Józefa Górskiego. Biorąc pod uwagę jego 
gabaryty i rozmach, z jakim był budowany, musi robić 
wrażenie. Na pewno kształt budowli coś ci przypomina. 

 » Panele fotowoltaiczne to coraz popularniejsza 
alternatywa dla pieców węglowych
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 » Ogród Różany prezentuje 
się wprost bajecznie

Prawdziwą ozdobą budyn- Hof), świadczyć może lista go- skiego, służy jako sanatorium, skiego, służy jako sanatorium, 
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 » Najpierw zbudowano 
szczawieński Grand Hotel, ten 
w Sopocie powstał później
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Na koniec wisienka na torcie. Nie 
wszyscy wiedzą, ale w 2017 roku Ogród 
Różany zajął pierwsze miejsce w ogól-
nopolskim głosowaniu internetowym 
na najpopularniejsze modernizacje w 

Polsce w konkursie „Modernizacja Roku”. 
Wygrał w kategorii tereny zieleni. Nie ma 
co więcej pisać. Musicie zobaczyć to na 
własne oczy. 

Red
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Wbrew niektórym opiniom 
ten podziemny obiekt nie 
był drążony w celu umiesz-
czenia w nim fabryki sub-
stancji chemicznych. Przeczy 
temu charakterystyczny układ 
sztolni oraz zachowana ko-
respondencja firmy A. Hoff 
z Inspekcją Przemysłową w 
Świdnicy. Jeńcy wojenni pra-
cujący przy wykuwaniu sztolni 
byli zakwaterowani w obozie 
wspomnianej firmy, który 
znajdował się przy ul. 1 Maja 
47 (już nie istnieje). Sztolnie 
wykuwano w celu urządzenia 
w nim schronu przeciwlotni-
czego (Luftschutzstollen) na 
potrzeby firmy IG Farbenin-

dustrie. Do dzisiaj drożne są 
dwa wejścia do sztolni. Wy-
robiska są w stanie surowym 
z wyjątkiem jednej ze sztolni, 
która otrzymała obudowę z 
bloczków betonowych. Spąg 
(dolna powierzchnia wyrobi-
ska) niedokończonego schro-
nu pokrywa lepki, czarny osad 
o zapachu smoły. Zachowane 
plany z ok. 1944 roku i lat 90. 
pokazują trochę inny przebieg 
wykutych chodników niż w 
rzeczywistości. 

Inny obiekt na Gaju, który 
nigdy by nie powstał w tym 
miejscu, gdyby nie II wojna 
światowa, to cmentarz żoł-
nierzy Armii Czerwonej (po 

1946 roku przemianowanej 
na Armię Radziecką). Założo-
no go 10 maja 1945 roku przy 
ul. Zacisze (wcześniej była to 
ul. kpt. Józefa Czajkowskiego), 
w południowej części osie-
dla. Dlaczego tutaj? Pewnie 
zaważyła bliskość szpitala 
(wówczas wojskowego), w 
którym umierały ofiary wojen-
nej pożogi. Później chowano 
tu również byłych radzieckich 
jeńców wojennych, którzy 
stracili życie w okolicznych 
obozach pracy. W latach 50. 
ubiegłego wieku na cmen-
tarzu pochowano żołnierzy 
radzieckich ekshumowanych 
wcześniej z mogił w okolicach 

Kłodzka i Dzierżoniowa. Łącz-
nie pochowano tu 534 osoby. 

Na pewną historię dotyczą-
cą nekropolii na Gaju trafiłem 
w Przeglądzie Prawosławnym 
z lutego 2007 roku. W arty-
kule Anny Rydzynicz „Miejsce 
modlitewnej pamięci” opisana 
została relacja pewnej Niemki, 
dawnej mieszkanki Görbers-
dorf (dzisiaj Sokołowsko), 
której losy mimowolnie splotły 
się z wałbrzyskim cmenta-
rzem. W maju 1945 roku na 
plac przed cerkwią (wówczas 
pełniła funkcję kostnicy szpi-
talnej) w Sokołowsku przy-
jechała ciężarówka z ciałami 
kilkudziesięciu radzieckich żoł-

nierzy. Zmarłych wnoszono do 
kostnicy, w której Niemka, bę-
dąc pielęgniarką, obmywała 
je wodą z pobliskiego stawu. 
Następnie ciała ubierano lub 
zawijano w płótno, po czym 
chowano do prowizorycznych 
trumien zbitych z desek. Zmar-
li pochowani zostali na miej-
scowym cmentarzu, w zbioro-
wej mogile. Trzy lata później 
postanowiono „znaleźć” dla 
poległych żołnierzy bardziej 
odpowiednie miejsce. Szczątki 
wojaków ekshumowano i 
przeniesiono do nekropolii 
właśnie na Gaju. 

Powołanej do opieki nad 
cmentarzem radzie społecznej 

(o niej za chwilę) udało się 
dotrzeć do archiwalnych in-
formacji dotyczących 71 ofiar 
(jest pewna rozbieżność, gdyż 
jest tu mowa o jeńcach wojen-
nych, a nie poległych żołnier-
zach, jak twierdziła Niemka) 
pochowanych w Sokołowsku, 
a następnie ekshumowanych i 
przeniesionych na Gaj. Dzięki 
temu liczba spoczywających 
na cmentarzu, o nieustalonej 
tożsamości, zmniejszyła się do 
85 (wcześniej wynosiła 156).

Cmentarz odrestaurowano 
w 2013 roku. Wcześniej był 
w opłakanym stanie (zdewa-
stowane nagrobki, zdemonto-
wane ogrodzenie). Co roku na 
jego utrzymanie, Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki przeka-
zywał na rzecz Miejskiego 
Zakładu Usług Komunalnych 
opiekującego się cmenta-
rzem kwotę około 5 tys. zł w 
dwóch ratach, co wystarczało 
na koszenie trawy i ogólne 
utrzymanie porządku.

Szacowano wtedy, że koszt 
kompleksowego remontu 
może wynieść ponad milion 
złotych. W  2011 roku, w wy-
wiadzie udzielonym Nowym 
Wiadomościom Wałbrzyskim, 
kierownik oddziału infrastruk-

HIStorIa NIEZNaNa

 » Szpital na Gaju. Za widocznymi budynkami znajduje się jeden z czterech wałbrzyskich krzyży pokutnych (Fot. www.polska-org.pl)

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA

Gaj uroczy, ale na uboczu (3)
Pamiętacie opisywany poprzednio zespół budynków przy ul. Kró-
lewieckiej? Powstały w czasie II wojny światowej jako obóz pracy 
przymusowej dla robotników niemieckich, to nie jedyna „namacal-
na” pozostałość po czasach wojennych. Są jeszcze podziemne sztol-
nie wykute pod wzgórzem Matyldy.
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tury technicznej i nadzoru 
założycielskiego Dolnośląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego, 
Ryszard Struzik, wyliczał co 
jest do zrobienia na cmen-
tarzu: „wykonanie murków 
oporowych wyznaczających 
układ tarasowy pól, wymiana 
nawierzchni ścieżek i placyku 
wejściowego, przebudowa 
nagrobków, odnowienie po-
mnika głównego oraz wyko-
nanie nowego ogrodzenia i 
bramy wejściowej”. Niestety, 
składane do Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa 
wnioski o sfinansowanie prac 
remontowych nigdy nie zosta-
ły uwzględnione. 

Jak więc udało się wyre-
montować cmentarz? Pomógł 
przypadek. W 2012 roku wi-
zytę w Wałbrzychu złożył am-
basador Federacji Rosyjskiej, 
Aleksander Aleksiejew. Po zo-
baczeniu na własne oczy, jaka 
jest skala zniszczeń nekropolii 
spowodowana działaniem 
wandali i zbieraczy złomu, 
strona rosyjska podjęła decy-
zję o odrestaurowaniu cmen-
tarza i przekazała na ten cel 
kwotę 1,3 mln zł. W paździer-
niku 2012 roku powołano do 
życia radę społeczną, której 
zadaniem jest opieka nad 
cmentarzem. Rada planuje 
wydać publikację książkową 
i ma już na koncie pierwsze 
sukcesy (np. wspomniana 
wcześniej identyfikacja pocho-
wanych w Sokołowsku). 

Przy skrzyżowaniu ul. S. 
Moniuszki i ul. Zacisze pro-
wadzącej w stronę cmentarza 
znajduje się rzeźba autorstwa 

Ryszarda Waldemara Zamor-
skiego (1940-2008), która 
powstała w 1976 roku w 
ramach Wałbrzyskiej Galerii 
Rzeźby Plenerowej. Pomnik 
o wysokości 240 cm wyko-
nany został z białego betonu 
(wcześniej w pracowni artysty 
powstała gliniana rzeźba, z 
której zdjęto formę, a następ-
nie odlano w niej rzeźbę). 
Pomnik poddano renowacji 
przy okazji restaurowania 
cmentarza w 2013 roku. Przy-
wrócono wówczas usuniętą 
wiele lat wcześniej gwiazdę i 
napis „Żołnierzom radzieckim 
poległym w II wojnie świa-

towej”. W dniu 14 kwietnia 
2014 roku nieznani sprawcy 
zdewastowali pomnik malując 
go farbą w sprayu, rysując na 
nim szubienicę i swastykę oraz 
pisząc hasła będące aluzją do 
ówczesnej sytuacji politycznej 
na Ukrainie. Pomnik ponow-
nie wyremontowano.

Do dzisiaj istnienie tego 
cmentarza wywołuje u niektó-
rych negatywne uczucia. Jesz-
cze w  2018 roku można było 
w lokalnej prasie przeczytać, 
że zdarzają się kradzieże wią-
zanek kwiatów czy niszczenie 
zniczy. Chyba nadal aktualne 
są słowa wypowiedziane przez 
prawosławnego duchownego 
o. mitrata Eugeniusza Cebul-
skiego, który zauważył, że „po-
legli żołnierze zostali przypisani 
do minionej epoki i systemu 
ustrojowego, a przez to odsu-
nięci w niepamięć. Wydaje się, 
że niewielu dziś pamięta, że za 
wolność naszej ojczyzny oddali 
to, co najcenniejsze, własne ży-
cie”. Obecnie teren cmentarza 

na Gaju jest monitorowany i 
być może ukróci to kradzieże i 
akty wandalizmu.

Wałbrzyski Gaj kryje jeszcze 
jedną ciekawostkę, tym razem 
nie z okresu ostatniej wojny, 
a z czasów znacznie bardziej 
odległych. Na terenie byłego 
szpitala, który opiszę w ko-
lejnym odcinku, znajduje się 
jeden z czterech zachowanych 
w mieście krzyży pokutnych. 
Krzyż, którego część nadziem-
na ma długość ok. 113 cm, zo-
stał wykuty z mało zwięzłego 
i niezbyt odpornego na wa-
runki atmosferyczne zlepieńca 
górnokarbońskiego (stąd jego 
grubość dochodzi aż do 86 
centymetrów). Początkowo 
stał około 6 metrów od obec-
nego miejsca. Jego przenie-
sienie w drugiej połowie lat 
70. ubiegłego wieku zaini-
cjował pracownik szpitala, 
który chciał go w ten sposób 
uchronić przed ewentualnym 
zniszczeniem w trakcie budo-
wy stacji transformatorowej 

i magazynów. Kształt krzyża 
był łaciński, regularny, ale o 
bardzo krótkich ramionach, 
z których jedno zostało w 
przeszłości utrącone. W górnej 
części krzyża płytko wyryte 
zostały dwie litery: AR.

Od kilkuset lat krzyż ten jest 
niemym świadkiem toczących 
się wokół niego wydarzeń. 
„Towarzyszył” wędrowcom 
idącym do gospody „Zur Wald-
schenke”, „widział” grupy tury-
stów zmierzających w kierunku 
„Komarzego Zakątka”, „śmiał 
się” z rubasznych żartów 
dobiegających z restauracji 
„Stadtpark”, „wsłuchiwał się” 
w odgłosy drążenia szybów 
górniczych Sprotte-Schacht i 
Graf Hochberg Schacht, „ob-
serwował” budowę osiedla 
mieszkaniowego, „kibicował” 
budowniczym szpitala powia-
towego, a następnie kliniki 
ginekologicznej i położniczej, 
„słyszał” płacz nowonarodzo-
nych niemieckich dzieci, w za-
dumie „żegnał” umierających 

żołnierzy Armii Czerwonej, 
„towarzyszył” polskim „milu-
sińskim” w ich powrocie do 
zdrowia, by w końcu „śmiertel-
nie się nudzić” z ochroniarzami 
pilnującymi byłych budynków 
szpitalnych. Historia zaklęta 
w kamieniu. Szkoda tylko, że 
nigdy nie przemówi....

Opr. Piotr Frąszczak
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 » Rzeźba autorstwa Ryszarda Waldemara Zamorskiego 
przy drodze na cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej 

(Fot. Wałbrzyska Galeria Rzeźby Plenerowej, red. Haak 
J., zdjęcia Kotlarski J., Urząd Miejski w Wałbrzychu , 

Wałbrzych 1986)

 » Obchody święta rewolucji na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej (Fot. Trybuna Wałbrzyska, 1988)

 » Ilustracja przedstawiająca krzyż pokutny na Gaju (Rys. 
Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien 
Max Hellmich , Liegnitz 1923)
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Wałbrzych przez ostatnie 
40 lat miał zmienne szczęście 
do organizacji koncertów. W 
latach 70. i 80. ubiegłego 
stulecia działał tu z powodze-
niem Górniczy Dom Kultury 
nazywany w skrócie Kinem 
GDK. Tam mogliśmy zobaczyć 
np. solowy występ Czesła-
wa Niemena, obłożonego 
niezliczoną ilością urządzeń 
elektronicznych. Eksplozja 
„głośnego” rocka spowodo-
wała, że głównym miejscem 
spotkań z przedstawicielami 
tego gatunku stała się hala 
sportowa OSiR-u. Szczęścia-
rzami byli ci, którzy zmieścili 
się na widowni i mogli obej-
rzeć – a precyzyjniej mó-
wiąc przeżyć – koncerty m.in. 
Perfektu i Maanamu. Były 
to wówczas wydarzenia, o 
których mówiło całe miasto. 
W hali na pl. Grunwaldzkim 

miało również miejsce wyjąt-
kowe muzykowanie Dżemu. 
Muzykowanie, ponieważ 
wokalista – Rysiek Riedel – 
nie był w stanie śpiewać i nie 
pojawił się na scenie. Pano-
wie grali, a my śpiewaliśmy 
sami. W późniejszych latach 
salę wypełniała np. Maryla 
Rodowicz, a także gwiazdy 
Disco Polo z Bayer Full na 
czele. Przedstawiciele hip-
-hopu także tam gościli np. 
Trzeci Wymiar z Wałbrzycha. 

Mniejsza hala sportowa 
tzw. Teatralna stała się z kolei 
areną dla rywalizacji młodych 
artystów w ramach Wałbrzy-
skiej Ligi Rocka. Ta cykliczna 
impreza za każdym razem 
kończyła się występem gwiaz-
dy jak Closterkeller. Wreszcie, 
po odzyskaniu wolności, w 
1991 roku bracia Lechosław 
i Jarosław Szmaj otworzyli 

Music Bar 12% – popularne, 
a dziś już legendarne „Dwu-
nastki”. W kamienicy Pod 
Kotwicą wielokrotnie można 
było posłuchać i zobaczyć z 
bliska Voo Voo czy T. Love. 
A’propos tego ostatniego, to 
ich koncert wspomina naj-
bardziej Leszek Szmaj. Mu-
zycy po udanym występie 
zaproponowali, że mogą za 
kilka dni zagrać jeszcze raz. 
W czasach, w których nie 
było internetu, ciężko było 
nagłośnić takie bezpreceden-
sowe wydarzenie. Ostatecznie 
do klubu przyszło tyko ok. 
pięćdziesięciu osób. Mimo to 
Muniek i koledzy dali praw-
dziwe show i świetnie się 
bawili. W „Dwunastkach” 
zagrała także po reaktywacji 
Republika. Skoro mowa o gru-
pie Ciechowskiego, to warto 
jeszcze wspomnieć, że artyści 

pierwszy swój planowany 
kilka lat wcześniej koncert w 
Wałbrzychu odwołali. Podob-
no z powodu niespełnienia ich 
oczekiwań technicznych sali i 
nagłośnienia. To był niezwykły 
czas muzycznych przeżyć. Gdy 
klub zamknął swoje podwoje 
w 2012 roku, przyszły czasy 
posuchy koncertowej. 

Wałbrzyskie życie muzyczne 
otrzymało inny wymiar, kiedy 
w 2009 roku upadający obiekt 
mieszkalny i gospodarczy 
przy ul. Wieniawskiego stał 
się hotelem, restauracją oraz 
salą koncertową i nazwano 
go A’propos. Prowadzący wro-
cławski klub Rura postawił 
na bardziej wyrafinowane 
dźwięki, czyli jazz i blues. Stąd 
koncerty takich twórców jak 
Leszek Możdżer, Jazzpospolita 
czy Sławek Wierzcholski. Z 
czasem klub z dwoma sce-

nami otworzył się również na 
mocniejsze brzmienia. Zagrali 
tam m.in. Proletariat, Sztywny 
Pal Azji. Ja jednak najlepiej 
wspominam występy innych 
artystów, takich jak Renata 
Przemyk, Gaba Kulka, Mirek 
Czyżykiewicz i Mikromusic. 

Od 12 lat z powodzeniem 
działa także Agencja Koncer-
towa „Aplauz Planet”, czyli 
Grzegorz Kruczyński. Jest on 
głównie znany z corocznego 
festiwalu Rock Fest i Metal 
Mine Festival, gdzie domi-
nują takie tuzy gitarowego i 
ostrego grania jak Luxtorpeda, 
Riverside, Marek Piekarczyk, 
Dżem czy Acid Drinkers. Co 
ciekawe, na miejsce swoich 
imprez wykorzystuje się nie 
tylko Aqua-Zdrój, ale również 
salę Filharmonii Sudeckiej. 
Występ Lao Che udowod-
nił, że to znakomity pomysł. 

Moim zdaniem do wałbrzy-
skiej historii koncertów przej-
dzie jednak inne wydarzenie. 
Grzegorzowi Kruczyńskiemu 
udało się sprowadzić do na-
szego miasta Fisha, czyli lidera 
jednej z najlepszych grup roc-
ka progresywnego na świecie 
– Marillion. To bez wątpienia 
był najbardziej prestiżowy 
koncert w powojennym Wał-
brzychu. 

Półtora roku temu, na ryn-
ku pojawił się trzeci gracz 
w postaci Starej Kopalni. Jej 
pracownicy postawili na go-

rące nazwiska. Wśród nich 
znalazły się takie jak Daria 
Zawiałow, Kortez, Organek, 
The Dumplings, Karaś/Ro-

gucki, a także hip-hopowcy 
Pro8l3m, Sokół czy Włodi. 
Trzeba przyznać, że drużyna z 
ratusza z powodzeniem opa-
nowała organizowanie i wy-
korzystywanie przestrzeni Sta-
rej Kopalni na koncerty. Marta 
Wróbel z dumą przyznaje, 
że wszystkie imprezy zostały 
wyprzedane i za każdym ra-
zem przyniosły dochód. Na 
pytanie, kto typuje artystów, 
usłyszeliśmy, że: – Najczęściej 
to nasza inicjatywa, ale zdarza 
się, że zwracają się do nas 
agencje z zapytaniem, czy je-
steśmy zainteresowani wystę-
pem ich artysty w Wałbrzychu. 
Oczywiście zapytaliśmy, czego 
można się spodziewać po wa-
kacjach. Marta Wróbel jednym 
tchem wymienia Krzysztofa 
Cugowskiego, Dżem, Kasię 
Kowalską, Lemona, Fisha 
Emade i sporą grupę artystów 
z gatunku hip-hopu. 

Warto jeszcze wspomnieć o 
jednym miejscu – sali Teatru 
Zdrojowego w Szczawnie-
-Zdroju. Tam również odbyło 
się kilka niezwykłych wyda-
rzeń. Wydaje się, że równie 
ciekawa jest przyszłość tego 
miejsca, ponieważ od paź-
dziernika 2019 roku dyrek-
torem teatru jest Mirosław 
Kowalik. Muzyk i członek ze-
społu Raz, Dwa, Trzy, kulisy 
organizacji koncertów zna 
doskonale. Niestety, wirus 
nowemu szefowi nie pozwolił 
do końca rozwinąć skrzydeł. 
Zdążył sprowadzić do Szczaw-
na m.in. Alicję Majewską, 
Młynarskiego – Maseckie-
go, Jacka Bończyka. Niestety, 
Ania Rusowicz już nie zdążyła 
wystąpić. Mimo takich zawiro-
wań, entuzjazmu Kowalikowi 
nie brakuje. W rozmowie z 
nami podkreślał, że Rusowicz 
na pewno zaśpiewa, podob-
nie jak Krystyna Prońko i wielu 
innych artystów. Trzeba tylko 
poczekać, kiedy świat wróci 
do normy. Miejmy nadzieję, 
że już we wrześniu.

Piotr Bogdański

F
ot

. P
io

tr
 B

og
da

ńs
ki

 

Jesteśmy wreszcie na trasie
Kina i teatry powoli otwierają się dla widzów. Niestety na sa-
lach koncertowych chyba tak szybko się nie zobaczymy. Po-
zostaje nam zatem podzielić się wspomnieniami, refleksjami i 
podsycać nadzieje na bliżej nieokreśloną przyszłość.
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 » W 2013 roku za sprawą 
Grzegorza Kruczyńskiego w 
Wałbrzychu wystąpiła jak 
dotąd największa gwiazda 
światowego formatu – Fish z 
Marillion
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Moim zdaniem do wałbrzy-
skiej historii koncertów przej-
dzie jednak inne wydarzenie. 
Grzegorzowi Kruczyńskiemu 
udało się sprowadzić do na-
szego miasta Fisha, czyli lidera 
jednej z najlepszych grup roc-
ka progresywnego na świecie 
– Marillion. To bez wątpienia 
był najbardziej prestiżowy 
koncert w powojennym Wał-
brzychu. 

Półtora roku temu, na ryn-
ku pojawił się trzeci gracz 
w postaci Starej Kopalni. Jej 
pracownicy postawili na go-

rące nazwiska. Wśród nich 
znalazły się takie jak Daria 
Zawiałow, Kortez, Organek, 
The Dumplings, Karaś/Ro-

gucki, a także hip-hopowcy 
Pro8l3m, Sokół czy Włodi. 
Trzeba przyznać, że drużyna z 
ratusza z powodzeniem opa-
nowała organizowanie i wy-
korzystywanie przestrzeni Sta-
rej Kopalni na koncerty. Marta 
Wróbel z dumą przyznaje, 
że wszystkie imprezy zostały 
wyprzedane i za każdym ra-
zem przyniosły dochód. Na 
pytanie, kto typuje artystów, 
usłyszeliśmy, że: – Najczęściej 
to nasza inicjatywa, ale zdarza 
się, że zwracają się do nas 
agencje z zapytaniem, czy je-
steśmy zainteresowani wystę-
pem ich artysty w Wałbrzychu. 
Oczywiście zapytaliśmy, czego 

» W 2013 roku za sprawą 
Grzegorza Kruczyńskiego w 
Wałbrzychu wystąpiła jak 
dotąd największa gwiazda 
światowego formatu – Fish z 
Marillion
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Patrząc na jakość oferowa-
nych produktów jest to bardzo 
mądre posunięcie, jednak dla 
biednych graczy to bolesny 
cios. Dlatego dzisiaj chcę wam 
przedstawić propozycję, która 
będzie świetnym zamienni-
kiem wcześniej wspomnianej i 
wychwalanej serii. Oto ,,Hob”, 

czyli ,,The legend of Zelda”, 
ale z ROBOTAMI!

Od prawie samego początku 
widać wiele podobieństw tych 
dwóch tytułów. Najbardziej 
oczywiste (ale jakże urocze) 
pokrewieństwo to możliwość 
cięcia trawy za pomocą miecza. 
Choć ,,Hob” tak samo jak ,,The 

Legend of Zelda” jest połącze-
niem wielu gatunków m.in. 
gier akcji, logicznych czy fabu-
larnych, to jest to zupełnie inne 
przeżycie i zupełnie nowy świat, 
który zachwyca różnorodnością.

Jak zawsze ubolewam, 
nad tym, że nie mam więcej 

miejsca w tej kolumnie, żeby 
podzielić się wszystkim, co 
sprawiło, że zdecydowałam 
się na napisanie o tej grze. 
Dzisiaj serce boli mnie wy-
jątkowo mocno, z powodu 
tego, że nie mogę się roz-
winąć na temat niepozor-

nej, ale pięknej fabuły, która 
zostaje opowiedziana bez 
użycia ani jednego słowa! 
Kończę więc krótko, po pro-
stu warto zagrać w ,,Hob”.

Julia 
SKN Challenger

W polskim prawie spadko-
wym uregulowane są dwie 
instytucje, z którymi każ-
dy spadkodawca winien się 
zapoznać, aby świadomie 

podejmować decyzje ma-
jątkowe na wypadek śmier-
ci. Pierwsza z nich, o której 
warto pamiętać, to wydzie-
dziczenie.

Wydziedziczenie to in-
stytucja, która w skutkach 
powoduje, iż uprawniony 
do zachowku  (zstępnym, 
małżonkowi oraz rodzicom 

spadkodawcy, którzy byliby 
powołani do spadku z ustawy, 
należą się, jeżeli uprawniony 
jest trwale niezdolny do pracy 
albo jeżeli zstępny uprawnio-
ny jest małoletni - dwie trzecie 
wartości udziału spadkowego, 
który by mu przypadał przy 
dziedziczeniu ustawowym, w 
innych zaś wypadkach - poło-
wa wartości tego udziału, przy 
czym jest to określone roszcze-
nie pieniężne art. 991 § 1 kc), 
zachowku nie otrzyma.

Przyczyny wydziedzicze-
nia określa art. 1008 kc, któ-
ry stanowi, iż uprawniony 

do zachowku zostaje jego 
pozbawiony, jeżeli wbrew 
woli spadkodawcy postę-
puje uporczywie w sposób 
sprzeczny z zasadami współ-
życia społecznego; dopuścił 
się względem spadkodawcy 
albo jednej z najbliższych mu 
osób umyślnego przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub 
wolności albo rażącej obrazy 
czci; uporczywie nie dopełnia 
względem spadkodawcy obo-
wiązków rodzinnych.

Radca prawny Adam Daraż 
z Kancelarii Rady Prawne-
go DARAŻ i DORADCY, ul. 

Chrobrego 12/4, 58-300 Wał-
brzych, tel. 601472787, ema-
il: kancelaria@daraz.pl 

Red

mISZmaSZ

Okiem gracza

,,The Legend of Zelda”, 
ale z ROBOTAMI!

Słyszałam wiele dobrych opinii o serii 
gier ,,The Legend of Zelda”, a zwłasz-
cza o jednej z najnowszych części 
,,Breath of the Wild”. Niestety nigdy 
nie miałam przyjemności sprawdzenia 
tych tytułów. Czemu? Nintendo wyda-
je swoje produkcje tylko na własne 
konsole. 

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Wydziedziczenie, czyli pozbawienie zachowku to, 
obok niegodności dziedziczenia, instytucja prawa 
spadkowego, która ma na celu pozbawienie kon-
kretnych osób korzyści wynikających z dziedzicze-
nia. Na czym polega wydziedziczenie i jakie są jego 
przesłanki?
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KUPON
Przy jakiej ulicy znajduje się budynek, którego 
fragment elewacji jest widoczny na zdjęciu?

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

U W A G A  K O N K U R S  
W Wałbrzychu i okolicznych miejscowościach dostarczane już są zamówie-

nia cateringu dietetycznego stworzonego przez Annę Lewandowską - spe-
cjalistkę do spraw żywienia, bizneswoman i wielokrotną mistrzynię świata, 
Europy i Polski w karate tradycyjnym. Cała propozycja Super Menu opiera 
się na przemyślanej filozofii żywienia Anny Lewandowskiej, która stawia na 
poprawę jakości życia dzięki zdrowej i funkcjonalnej diecie. Wszyscy, którzy 
zdecydują się na skorzystanie z SuperMenu, będą mogli wybierać między 
ośmioma dietami. Autorką wszystkich przepisów jest sama Anna Lewan-
dowska, która we współpracy z doświadczonymi dietetykami opracowała 
codzienne jadłospisy. Co należy zrobić, by skorzystac z takiego cateringu? 
Spójrz na fotografię znajdującą się obok. Przy jakiej ulicy znajduje się budynek, 
którego fragment elewacji jest widoczny na załączonym zdjęciu?

Pierwsza osoba, która prawidłowo odpowie na pytanie i zgłosi 
się do redakcji tygodnika ,,WieszCo” w dniu 15 lipca w godzinach 
15.00-17.00 (ul. Mazowiecka 3) z prawidłowo wypełnionym kupo-
nem, otrzyma dwa ,,ZESTAWY WEEKENDOWE” dla 2 osób. Dostawa 
nastąpi w sobotę i niedzielę w godzinach rannych bezpośrednio 
pod wskazany adres. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na 
stronie: www.wieszco.pl
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Świat po pandemii opanowały 
rowery! Naprawdę. Świadczą o 
tym kolejki w sklepach. Bywa, że na 

swój nowy pojazd trzeba poczekać 
nawet kilka tygodni. Ludzie masowo 
kupują. Wzrosło zainteresowanie ro-

dzajami rowerów. Gdzie chcemy nim 
jeździć? Do jakich celów może nam 
się przydać? Po jakiej nawierzchni 

głównie chcemy się poruszać?  Sami 
wybierzcie, jaki najlepszy będzie 
dla Was w naszych wałbrzyskich 

realiach. Zły wybór preferencji jazdy 
sprawi, że rower nie spełni Waszych 
oczekiwań.

Rower górski najlepszy dla 
tych, którzy lubią jazdę w leśnym, 
trudnym terenie.  Szerokie opony, 
amortyzatory, dobra przyczepność, 
szeroka kierownica. I sporo prze-
łożeń w przerzutkach. To główne 
cechy. Jazda po okolicznych górskich 
technicznych ścieżkach sprawi Wam 
przyjemność.

Rower trekkingowy – Idealny 
na rodzinne piknikowe wycieczki 
po mieście, parku i łąkach! Różne 
nawierzchnie nie są dla niego strasz-
ne, przyjmiesz wygodną pozycję, 
zapakujesz do toreb na bagażnik 
najpotrzebniejsze rzeczy. W naszych 
okolicach wygodny przy realizacji co-
dziennych obowiązków tj. praca, czy 
zakupy. Wyposażony zazwyczaj we 
wszystko, co potrzebne do komfor-
towej jazdy na dłuższych i krótszych 
wycieczkach. 

Rower gravelowy to hit ostat-
niego sezonu. Powstał, by szybko i 
wygodnie pokonywać zróżnicowa-
ne nawierzchnie w niskiej pozycji 
. Idealny na długie trasy, możliwy 
do przystosowania pod dalekie 
wielodniowe wyprawy.  Pozwala 
połączyć dziurawe i kamienne szlaki 
z asfaltowymi równościami. Szybki, 
zwinny, wygodny. Wyścigówka na 
każdy teren. Można nim urządzać 
przełaje. Sugeruję poszukać solidnej 
wersji na dobrym górskim wyposa-
żeniu, bo przyjemność z przygody 
jest wyśmienita! 

Rower szosowy – tzw. kolarzów-
ka w ostatnich latach w naszym 
terenie stała się niezwykle popular-
na wśród rowerowych amatorów. 
Wszystko za sprawą  poprawy ja-
kości nawierzchni w regionie. To nie 
jest rower do niedzielnych wycieczek 
z rodziną. To rower, by poczuć się jak 
zawodowiec. Ubierasz obcisłe i je-
dziesz w okoliczne mało uczęszczane 
równe asfalty. Wąskie opony, niska 
pozycja, leciutka rama, baranek. 
Warto mieć styl, obcisły strój, kask 
i okulary. I parę w nogach. Korby w 
ruch i bijesz kolejne rekordy prędko-
ści, dystansu i przewyższeń. 

Tomasz Czeleń

        UWAGA KONKURS  
Jeśli obeszłyście się smakiem, drogie panie i nie udało się 

wam skorzystać z usług Salonu Urody Venus w Świdnicy, nic 
straconego. Po raz kolejny zapraszamy was do konkursu, w 
którym dzięki nam zupełnie za darmo wykonacie hennę brwi 
i rzęs. Zainteresowane? To miejsce, w którym każda klientka 
poczuje się wyjątkowo. To tu piękno jest najważniejsze. To firma 
z tradycją, bo działa na świdnickim rynku od 15 lat. Możecie 
wygrać voucher na specjalną usługę. Wystarczy odpowiedzieć 
na pytanie konkursowe. Widzicie zdjęcie obok?  Fragment jakiej 
budowli jest zaprezentowany na zamieszczonym zdjęciu?

Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów 
na hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wy-
ciąć i pokazać go w salonie. Ale uwaga, każdy z 5 zwycięzców 
może skorzystać z usługi tylko raz. Kto pierwszy, ten lepszy. Na 
miłośniczki piękna i posiadaczki kuponów z naszej gazety 
w Salonie Urody Venus przy ul. Siostrzanej 5 w Świdnicy 
czekają od środy do piątku. Szczegółowy regulamin kon-
kursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

mISZmaSZ

Idę do sklepu po rower, 
czyli jaki wybrać? 

Rower jest jak samochód. Ma różne przeznaczenia, a rodzai 
jest sporo. Jaki rower zatem wybrać i czy to faktycznie takie 
istotne? Oto najczęściej spotykane dziś rowery na wałbrzy-
skich szlakach. 

Idę do sklepu po rower, 
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KUPON
Fragment jakiej budowli jest zaprezentowany na 

zamieszczonym zdjęciu?

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

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

 » Istnieją różne rodzaje rowerów. 
Nieraz trudno jest wybrać ten 

najodpowiedniejszy 
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» Istnieją różne rodzaje rowerów. 
Nieraz trudno jest wybrać ten 

najodpowiedniejszy 
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO
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STREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKI

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórekPoziomo:

2- nieumarły metal
3 - ostra żona Nykaenena
7 - polecane na kaca przez brzuchomówcę 
i Romka 
9 - warszawska i mniejsza od Warszawy
11 - witamina na krzepnięcie krwi ze 
sznurkiem w rosyjskim wydaniu
12 - niezbędnik żołnierza i inwalidy
14 - marszałkowska piękność

Pionowo:
1 - blaszane po kolorowych do mierzenia
3 - na skoczni toczona kołem
4 - część garderoby zawierająca uznaną 
japońską markę
5 - wielkanocna, partyjna dziewczynka
6 - poprzękręcany urwis, słodkawy i z 
silnym aromatem
8 - łączy Gdynię i Noego
10 - tyłem chodzi i daleko zimuje
11 - latająca, przedwojenna, bombowa 
rybka
13 - Salvador, którego nie brali

Poziomo:
3 - znak, który z dziećmi 
siedzi cicho – ryby
7 - boża krówka z Portugalii 
– biedronka
8 - niszczejące góry w środku 
Wałbrzycha - Sudety
9 - miękkie i pachnące, cza-
sami od bociana – siano
11 - trądzikowa, nie tamta, 
na stół - cerata
13 - ostre rycerskie odwzo-
rowanie - kopia
14 - lekarstwo potomka - 
synalek
15 - brzozowa rączka – wit-
ka
16 - latająca niemiecka pół-
noc w innym kierunku – 
dron

Pionowo:
1 - w połowie dla górnika i 
psa, a w całości ważna dla 
sprintera – szybkość
2 - brudna wielożerdź - po-
lityka
4 - słynny afrykańsko-świą-
teczny uwodziciel - kalibabka
5 - powiosenny napastnik 
- Lato
6 - dzięki językowi nie byli 
nimi Polacy – gęsi
10 - mała sofa w tornistrze 
- kanapka
12 - samochodowy angielski 
król związków - parking

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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Wiek: 10 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
18.03.2020

Wiek: 8 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
28.03.2020

Wiek: 12 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
20.03.2020

Wiek: 5 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
14.03.2020

Wiek: 15 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
08.03.2020

Wiek: 10 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
27.03.2020

Wiek: 1 rok
Data przyjęcia 
do schroniska: 
05.03.2020

Wiek: 8 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
04.03.2020

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
03.03.2020

NASI ULUBIEŃCY

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

Zaopiekujcie się naszymi pupilami  
Proponujemy wam kolejną porcję zdjęć prawdziwych słodziaków. Pod-
opiecznych Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. To właśnie z tą instytu-
cja WieszCo od kilku tygodni promuje akcję adopcji czworonogów. Zaopie-
kujcie się tymi wspaniałymi psiakami. One zasługują na nowy, lepszy dom.
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BUBU, nr ewidencyjny 60/20

DIANA, nr ewidencyjny 76/20

MUSZKA, nr ewidencyjny 61/20

CHARLIE, nr ewidencyjny 57/20

GRAZIA, nr ewidencyjny 52/20

SKIPER, nr ewidencyjny 75/20

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20

KAJTEK, nr ewidencyjny 48/20

SNIKERS, nr ewidencyjny 47/20
Snikers to nieduży psiak, który ma uparty 
charakter, dlatego szukamy dla niego do-
świadczonego domu. Snikers na spacerach 
uwielbia wąchać każdy zakątek.

Skiper potrzebuje czasu, by zaufać człowie-
kowi, gdy już tak się stanie, jest wdzięcznym 
i kochanym psiakiem, który potrzebuje spo-
koju i opieki.

Muszka to nieduża, niska sunia, jest przyjazna, 
łagodna i uwielbia spacery. Mimo swojego 
wieku ma bardzo dużo werwy i energii.

Bubu to spory, przyjazny chłopak, dogaduje 
się z innymi psiakami, chodzi ładnie na 
spacerkach. Uwielbia wchodzić między nogi 
i tulić się do człowieka.

Charlie to nieduży psiak. Potrafi bardzo 
wysoko skakać, uwielbia bawić się 
piłką. W miarę dogaduje się z innymi 
pieskami

Czakan to jeszcze mentalnie szczeniak, wy-
maga ułożenia, potrzebuje dużo przestrzeni 
i stabilnego życia, które dotychczas go nie 
rozpieszczało.

Diana to malutka sunia, jest ostrożna wobec 
obcych osób, lecz gdy tylko kogoś pozna, 
jest bardzo wesoła, dobrze dogaduje się z 
innymi psiakami.

Grazia to skrzywdzona starsza sunia. Jest 
łagodna, grzeczna i kochana, obojętna w 
stosunku do innych psiaków.

Kajtek to średniej wielkości psiak, 
wpatrzony w człowieka. Jest ułożo-
ny i łagodny, dogaduje się z innymi 
psiakami.
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17 - 23 lipca 2020

sobota
20:00POLSAT

Alicja po drugiej 
stronie lustra

U brzegów stanu Luizjana dochodzi do 
katastrofy. Na platformie wiertniczej, która 
należy do koncernu BP, nastąpił największy 
na świecie wyciek ropy. Kongresmen Colin 
Pryce (Nicolas Cage), widząc tragiczne skutki 
tego zdarzenia, apeluje do rządu o pomoc. 
Chce też walczyć z przedsiębiorstwem 
o odszkodowanie. W tym samym czasie 
mężczyzna zostaje wplątany w romans, który 
po ujawnieniu skutecznie rujnuje jego kari-
erę. Pryce jest jednak nieugięty. Postanawia 
odzyskać dobre imię.

TVP2 dramat obyczajowy, USA, 2015

Kongresmen20:10

Piątek

TVP1

21:30

Sobota

Ekscentryczny profesor Dorr zamierza okraść 
skarbiec kasyna. Zbiera grupę złodziejaszków, 
która ma pomóc mu w realizacji tego planu. 
W jej skład wchodzą pracujący w kasynie 
czarnoskóry Gawain, specjalista od materiałów 
wybuchowych Pancake (J.K. Simmons), 
małomówny Azjata (Tzi Ma) oraz osiłek Hudson 
(Ryan Hurst). Wynajmują piwnicę w pobliskim 
domu należącym do starszej pani Marvy 
Munson (Irma P. Hall). Rozpoczynają drążenie 
tunelu, którym planują przedostać się do 
skarbca. 

XIX wiek. Wrażliwa Ada Monroe (Nicole 
Kidman) zamieszkuje z ojcem w Karolinie 
Północnej. W dziewczynie zakochuje się 
z wzajemnością cieśla W.P. Inman (Jude Law). 
Gdy wybucha wojna secesyjna, zaciąga się on 
do armii konfederatów. Żegna się z ukochaną, 
która obiecuje na niego czekać. Pod jego 
nieobecność umiera ojciec Ady. Ona nie radzi 
sobie z prowadzeniem gospodarstwa, więc far-
ma popada w ruinę. O względy przymierającej 
głodem dziewczyny stara się okrutny Teague 
(Ray Winstone).

POLSAT komedia kryminalna, USA, 2004melodramat, USA, 2003

Ladykillers, czyli zabójczy kwintetWzgórze nadziei 23:05

Niedziela

Robert Langdon to światowej sławy znawca 
symboli. W przeszłości przez swoją dociekli-
wość wielokrotnie wpadał w tarapaty i narażał 
się niebezpiecznym ludziom. Pewnego 
dnia przerażony profesor budzi się w jednej 
z fl orenckich placówek medycznych. Nie wie, 
jak się tam znalazł. Nie tylko nie pamięta, co 
wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni, lecz 
także dręczą go mroczne wizje. Zajmująca 
się nim doktor Sienna Brooks oznajmia, że to 
skutki uboczne rany głowy. Niebawem ma 
zostać przesłuchany.

POLSAT thriller, USA, Węgry, 2016 

Inferno20:05

Poniedziałek

Koniec lat 70., rewolucja w Iranie. 
Radykalni studenci szturmują amerykańską 
ambasadę w Teheranie i biorą 52 zakład-
ników. Sześciorgu Amerykanom udaje się 
wymknąć. Znajdują schronienie w domu 
kanadyjskiego ambasadora, jednak wciąż 
grozi im niebezpieczeństwo. Strażnicy re-
wolucji przeszukują zniszczone dokumenty 
w opustoszałej placówce dyplomatycznej. 
Pozostaje kwestią czasu to, że natrafi ą na 
informacje o zaginionych pracownikach 
i podążą ich tropem.

TVN dramat sensacyjny, USA, 2012

Operacja Argo21:00

Wtorek

Jane i John (Brad Pitt) Smith poznają się 
w Bogocie. Zakochują się i biorą ślub. Ich 
życie wkrótce wkracza na tory małżeńskiej 
rutyny. Wydaje się, że uczucie, które ich 
połączyło, dawno nie istnieje. Państwo 
Smithowie mają niewielu przyjaciół. Spoty-
kają się prywatnie z Eddiem (Vince Vaughn) 
i Jasmine (Kerry Washington). Tak naprawdę 
jednak nuda im nie grozi. Każde z nich, w ta-
jemnicy przed małżonkiem, prowadzi drugie 
życie. Smithowie są bowiem w rzeczywistości 
pracującymi na zlecenie zabójcami. 

POLSAT komedia sensacyjna, USA, 2005 

Pan i pani Smith20:05

Środa

Nick Hendricks pracuje w wielkiej 
korporacji, gdzie musi znosić ciągłe 
upokorzenia ze strony bezwzględnego 
szefa, Dave’a Harkena. Kurt Buckman 
spełnia absurdalne zachcianki przełożon-
ego - uzależnionego od kokainy dziedzica 
fortuny Bobby’ego Pellita. Dale Arbus, za-
trudniony w klinice stomatologicznej, jest 
napastowany seksualnie przez drapieżną 
doktor Julię Harris. Trzej frustraci nie 
znoszą swojej pracy, lecz w dobie kryzysu 
o inną trudno. 

TVN komedia, USA, 2011 

Szefowie-wrogowie22:00

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ FILM PRZYGODOWY HORROR SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 17 lipca

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

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

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Program katolicki
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy - 

Smak lawendy 
- magazyn kulinarny 

09:20 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP 

10:20 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP 

11:10 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP 

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

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

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! 

- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Uśmiech losu - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial 
21:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
21:30 Zderzenie - fi lm 
23:20 Miejsce zbrodni. 

Czas odwetu - fi lm 
sensacyjny, prod. Niemcy

01:00 American Crime Story 
- Sprawa O. J. Simpsona 

04:50 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:10 Anna Dymna - spotka-
jmy się - Aneta Boruta 

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! 
11:25 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
16:00 Koło fortuny

16:35 Familiada
- teleturniej 

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque - teleturniej 
18:55 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
19:30 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
20:10 Kongresmen - dramat
21:40 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trasa 
Dwójki - 2020 
- koncert 

23:15 Omen
01:15 Ja, Frankenstein 

- fi lm fantasy
02:55 Wojna Charliego 

Wilsona - dramat

04:35 Uwaga! - magazyn
04:55 Kuchenne rewolucje 

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

obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

11:05 Detektywi 
- program kryminalny

12:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

13:15 Szpital - program 
obyczajowy

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

- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn

20:05 Mumia: Grobowiec 
Cesarza Smoka 
- fi lm przygodowy, 
Kanada, Niemcy, USA, 
2008, reż. Rob Cohen, 
wyk. Brendan Fraser, 
Jet Li, Maria Bello, 
John Hannah, Michelle 
Yeoh

22:20 W sieci zła 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1998, reż. Gregory 
Hoblit, wyk. Denzel 
Washington, John Good-
man, Donald Sutherland, 
Embeth Davidtz, James 
Gandolfi no

01:00 Kuba Wojewódzki
- talk show 

02:00 Uwaga! 
- magazyn

02:20 Noc magii 

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
20:00 Strażnicy 

Galaktyki vol. 2
 Grupa najbardziej niesub-

ordynowanych outsiderów 
w galaktyce penetruje 
odległe zakątki kosmosu.

23:00 Resident Evil: 
Retrybucja - horror

 Śmiercionośny T-wirus st-
worzony przez korporację 
Umbrella rozprzestrzenia 
się po całym globie 
przemieniając ludzi w 
zastępy zombie. W obliczu 
zagłady, jedyną nadzieją 
ludzkości jest Alice. 
Podejmuje misję i walcząc 
o życie na każdym kroku, 
przemierza kontynenty 
szukając sprawców 
globalnej epidemii w 
samym sercu najtajniejszej 
placówki badawczej 
korporacji Umbrella. 

03:05 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

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

08:30 Teatr na ten czas 
08:40 Koło pióra - magazyn 
09:00 Sztandar - fi lm 
09:15 Trzeba zabić tę miłość - 

fi lm obyczajowy 
11:00 Lalka - serial TVP 
12:25 Engagement - fi lm TVP 
13:30 Francuskie wybrzeże 

z lotu ptaka - serial 
dokumentalny

14:20 Dzika Muzyka
14:50 300 mil do nieba
16:35 Sabrina - fi lm fabularny, 

prod. USA, 1954
18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia

- Dziewczyna i chłopak 
19:40 Muzeum Polskiej 

Piosenki - „Windą 
do nieba” - 2 plus 1 

20:00 Kulturalne 007 - Dia-
menty są wieczne - fi lm

22:05 Fabryka hitów

23:05 Gomorra 
- serial, prod. Włochy, 
Niemcy, 2014 

00:05 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

00:20 Zniewolony 
- dramat historyczny, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2013, reż. Steve 
McQueen, wyk. Chiwetel 
Ejiofor, Michael Fassbend-
er, Benedict Cumberbatch, 
Paul Giamatti, Lupita 
Nyong’o 

02:30 Kino nocne - Na Zacho-
dzie bez zmian 
- dramat, prod. USA, 1930, 
reż. Lewis Milestone, 
wyk. Lew Ayres, Edmund 
Breese, Slim Summerville

04:35 Vitalic at Sonar Festival 
2017 - koncert

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka 
duchów 
- serial fantasy

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. W 
każdym z nich nie brakuje 
“zabójczej prędkości”, 
efektów specjalnych, 
napięcia, niebezpiecznych 
pościgów i komizmu, 
przedstawianego przez 
bohaterów. Chcą, aby 
zawsze na pierwszym mie-
jscu stała sprawiedliwość.

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Uciec, ale dokąd?
21:55 Operacja: Zemsta
23:45 Na fali
02:10 Na wariackich 

papierach
02:55 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Dyżur 
- serial dokumentalny

03:20 Niesamowite!
03:45 Na jedwabnym 

szlaku
04:30 Menu na miarę

- program kulinarny
04:45 Z archiwum 

policji 
- serial dokumentalny

05:10 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:10 Szkoła 
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
prod. Polska

11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

wejrzenia 
20:00 Tin Cup 

- fi lm komedia, USA, 1996, 
reż. Ron Shelton, wyk. 
Kevin Costner, Rene Russo, 
Don Johnson

22:50 Co z oczu, to z serca 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1998, 
reż. Steven Soderbergh, 
wyk. George Clooney, 
Jennifer Lopez, 
Ving Rhames, 
Don Cheadle, Dennis 
Farina, Isaiah Washington, 
Steve Zahn, Catherine 
Keener, Luis Guzman, 
Albert Brooks

01:20 Kości 
- serial sensacyjny,
prod. USA

02:15 Druga strona 
medalu 3 
- talk show 
prod. Polska

02:40 Noc magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

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 23:00 4.3.2.1 
Cztery dziewczyny w dwóch 
różnych miastach - na skutek 
przypadkowego spotkania 
złodziei diamentów 
- przeżywają najbardziej nie-
samowite trzy dni w swoim 
życiu, których z pewnością 
nigdy nie zapomną, pod 
warunkiem oczywiście, 
że wyjdą cało z tej niebez-
piecznej przygody. 01:25 
STOP Drogówka 02:25 Disco 
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista 
Przebojów 

10:15 Rozmowy niedokończone 
11:20 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:30 Ivato 11:45 
Spotkania z ekologią 12:00 
Anioł Pański 12:03 Informac-
je dnia 12:20 Moj dziadek 1 
wrzesnia 1939 

13:05 Jerash 13:20 100 
cudownych miejsc na świecie 
13:30 Msza Święta 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. 
Ziemia Święta 

17:00 Wyszyński - historia 17:30 
Okiem kamery 18:00 Anioł 
Pański 18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte Młod-
ych” 19:00 Warto zauważyć 
19:30 Opowieści Theo 19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
100 cudownych miejsc na 
świecie 21:00 Apel 
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sobota 18 lipca

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

- magazyn 
06:55 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:35 Francuskie wybrzeże 
z lotu ptaka. Korsyka 

08:00 Pełnosprawni 
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban 
09:15 Rodzinny ekspres 
09:50 Gwiazda Południa 

- fi lm przygodowy
11:45 Fascynujący świat 

- Komary atakują - fi lm
12:50 Przyrodnik na tropie 

- cykl dokumentalny 
13:30 Okrasa łamie przepisy 
13:55 Z pamięci - felieton 
14:05 Pensjonat 

nad rozlewiskiem 

15:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP 

16:05 Postaw na milion 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda 
17:30 Blondynka - serial TVP 
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida 

- serial obyczajowy
21:30 Hit na sobotę 

- Wzgórze nadziei 
- dramat

00:10 Oddział Delta 2 - fi lm 
fabularny, prod. USA, 
1990, reż. Aaron Norris, 
wyk. Chuck Norris

02:10 Zderzenie - fi lm 
sensacyjny

03:55 Zaginiona - serial TVP 
04:45 Z pamięci - felieton 

05:05 Cafe piosenka 
05:35 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:25 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP 
07:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:30 Pytanie na śniadanie 
11:00 Pytanie na śniadanie 
11:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:40 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
12:10 To był Festiwal! 
13:30 Va Banque - teleturniej 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. 

Opole 2020 - widowisko 
muzyczne 

16:20 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

16:50 Kabaretowe Lato Dwó-
jki - program rozrywkowy 

17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 

18:35 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

19:30 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 

19:35 Lajk! 
20:00 Wielki koncert nocy 

letniej - Muzyka 
fi lmowa - koncert 

21:45 Ja, Frankenstein 
- fi lm fantasy

23:30 Kongresmen 
- dramat, prod. USA, 
2015 

01:10 Autostopem po śmierć 
- thriller, prod. Wielka 
Brytania, 2015

02:50 Omen
- fi lm prod. USA, 2006, 
reż. John Moore, wyk. Liev 
Schreiber, Julia Stiles, Mia 
Farrow

04:45 Zakończenie dnia

04:35 Uwaga! - magazyn
04:50 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Dzień Dobry 

Wakacje
11:30 MasterChef Junior 
12:55 Ameryka 

Express 
14:25 My Way
15:00 Dorota inspiruje 
16:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

17:00 Domowe 
rewolucje 

18:00 Patent na dom
19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! 

koronawirus 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Prosto w serce - fi lm 

komedia, USA, 2007, reż. 
Marc Lawrence, wyk. Hugh 
Grant, Drew Barrymore

22:05 Nie cierpię 
Walentynek 
- fi lm komedia, 
USA, 2009, reż. Nia Vard-
alos, wyk. Nia Vardalos, 
John Corbett, Stephen 
Guarino, Amir Arison, Zoe 
Kazan

00:00 Mumia: Grobowiec 
Cesarza Smoka 
- fi lm przygodowy, 
Kanada, Niemcy, USA, 
2008, reż. Rob Cohen, 
wyk. Brendan Fraser, 
Jet Li, Maria Bello, 
John Hannah, Michelle 
Yeoh

02:20 Uwaga! 
- magazyn

02:40 Noc magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:25 Scooby Doo
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Wakacje z Bałtykiem
12:40 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 Alicja po drugiej stronie 

lustra
 Kingsleigh ostatnie 

kilka lat spędziła 
przemierzając morza
i oceany świata, jak 
niegdyś robił to jej 
ojciec. Po powrocie do 
Londynu Alicja natrafi a na 
magiczne lustro...

22:25 X-Men
 Ekranizacja jednej 

z najpopularniejszych serii 
komiksowej na świecie 
opowiadającej o grupie 
obdarzonych ponadnat-
uralnymi zdolnościami 
mutantów, którzy przez 
swoją odmienność są 
prześladowani przez ludzi. 

00:50 Czarny deszcz
 Dwaj policjanci 

z Nowego Yorku są 
świadkami zabójstwa 
popełnionego w ramach 
porachunków japońskiej 
mafi i. 

03:35 Tajemnice losu
05:00 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Angielskie śniadanie 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

09:25 Informacje kulturalne 
09:40 Zakochaj się w Polsce

- Zamość - magazyn 
10:15 Opole - koncertowe 

wspomnienia - felieton 
10:25 15 Krajowy Festiwal 

Piosenki Polskiej Opole 
‘77 - Nastroje

11:40 Słownik fi lozofi czny 
Bronisława Wildsteina 

11:50 Dokument tygodnia 
13:35 Marnie. Przyjaciółka ze 

snów - fi lm animowany, 
prod. Japonia, 2014 

15:20 Koło pióra - magazyn 
15:35 Retro kino - Cena strachu 

- dramat
18:10 Co dalej? - program 

publicystyczny 
18:40 Sami Yaff a na tropie 

dźwięków 
19:35 Z przytupem
20:00 Bilet na weekend 

20:05 Bilet na weekend
- Czwarta władza 
- dramat, prod. USA, 2017

22:00 Słownik fi lozofi czny 
Bronisława Wildsteina 
- felieton 

22:15 Pearl Jam - Let’s Play Two 
- koncert, prod. USA

00:20 Mocne Kino - Carrie
- fi lm fabularny, 
prod. USA, 1976,
reż. Brian DePalma, 
wyk. Sissy Spacek

01:55 Kino nocne
- Body/Ciało 
- dramat 

03:25 Fabryka hitów
 - Ludzki instrument 

04:15 Blob - zabójca 
z kosmosu 

05:35 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Na wariackich 
papierach

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Karaiby

08:35 Nowe przygody Kop-
ciuszka

10:10 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

 Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
na kilka dni laptop czy 
telefon. 

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Krzyżowy ogień
Dwóch płatnych zabójców 
dostaje zlecenie zlikwid-
owania narkotykowego 
bossa. Gdy okaże się, że 
cel chroniony jest przez 
agentów Interpolu, 
zawodowcy zawierają so-
jusz, by wspólnie wykonać 
zadanie.

22:00 Non stop
00:00 Podejrzani 

zakochani
02:05 Na wariackich 

papierach
03:05 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

04:00 Na jedwabnym 
szlaku

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
11:05 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
12:05 Anna German - serial 

obyczajowy, Rosja, Ukrai-
na, Polska, Chorwacja

13:15 Pudłaki - fi lm 
przygodowy, USA, 2014, 
reż. Graham Annable, 
Anthony Stacchi, wyk. Ben 
Kingsley, Isaac Hempstead 
Wright, Elle Fanning, Tracy 
Morgan, Toni Collette

15:20 Troje do tanga - fi lm 
komedia, USA, Australia, 
1999, reż. Damon San-
tostefano, wyk. Matthew 
Perry, Neve Campbell, 
Dylan McDermott

17:25 Batman i Robin - fi lm 
przygodowy, USA, 1997, 
reż. Joel Schumacher

20:00 Akademia policyjna III: 
Ponowne szkolenie
- fi lm komedia, 
USA, 1986, reż. Jerry 
Paris, wyk. Steve Gutten-
berg, Bubba Smith, David 
Graf, Michael Winslow, 
Marion Ramsey, George 
Gaynes

21:50 Ted - fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Seth 
MacFarlane, wyk. Mark 
Wahlberg, Mila Kunis, Seth 
MacFarlane, Joel McHale, 
Giovanni Ribisi

00:00 Frantic - fi lm sensacyjny, 
USA, Francja, 1988, reż. 
Roman Polański, wyk. Har-
rison Ford, Emmanuelle 
Seigner

02:25 Druga strona medalu 
02:50 Noc magii 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

07:05 101 dalmatyńczyków 
07:35 Kacze opowieści 08:55 
Galileo 10:55 Policjantki 
i Policjanci 12:55 Ja cię 
kocham, a ty śpisz 

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

23:00 Martwa dziewczyna 
Dwóch nastolatków buszuje 
po opuszczonym od wielu lat 
szpitalu psychiatrycznym. 
W jednym z pomieszczeń 
odkrywają młodą nagą 
dziewczynę przywiązaną 
pasami do łóżka. Z początku 
biorą ją za martwą, ale po 
chwili wydaje się, że dziew-
czyna jest w śpiączce lub 
w stanie śmierci mózgowej. 
01:05 Najgroźniejsi zabójcy 
02:05 Interwencja 02:25 
Disco Polo Life 03:25 TOP 10 
Lista Przebojów

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 Franz 
Stock, apostoł pojednania 
15:30 Wierzę w Boga 16:00 
Informacje dnia 16:10 Świę-
ty Piotr Julian Eymard 17:00 
Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 

18:00 Anioł Pański 18:05 Infor-
macje 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 
świecie. Meksyk: Jukatan, 
Chichen Itza 21:00 Apel 
Jasnogórski 
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niedziela 19 lipca

06:35 Wojsko - polskie.pl
06:55 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

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

zmieniły życie
09:55 Rodzina Połanieckich 
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

14:15 Z pamięci - felieton 
14:25 Weterynarze 

z sercem

15:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP 

16:00 Postaw na milion
17:00 Teleexpress
17:30 Blondynka 

- serial TVP 
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 La Bandida 

- serial obyczajowy
21:15 Ośmiu wspaniałych

- reality show 
22:10 Zakochana Jedynka 

- Lato w Allgäu
- fi lm obyczajowy

23:55 Wzgórze nadziei 
- dramat, prod. USA

02:35 Oddział Delta 2 - fi lm 
fabularny, prod. USA, 
1990, reż. Aaron Norris

04:25 Z pamięci - felieton 
04:30 Zakończenie dnia

05:00 Cafe piosenka
05:25 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę
- Sposób obsługi 
Pana Boga

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 
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
11:25 Gwiazdy w południe 

- Złoto dla naiwnych - 
komedia, prod. USA, 1994, 
reż. Paul Weiland

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

Opole 2020 
- widowisko muzyczne 

16:20 Rodzinka.pl - serial 

16:55 Zmiennicy 
- serial TVP 

18:00 Panorama 
18:30 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
19:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
19:25 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
20:00 Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna Trasa 
Dwójki - 2020 
- koncert 

22:40 Kino bez granic - Wojna 
Charliego Wilsona 
- dramat

00:30 Lista Adriana 
Messengera 
- dramat

02:15 Warszawa 
- fi lm obyczajowy

04:10 Zakończenie dnia

04:35 Uwaga!
- magazyn

04:50 Mango 
- telezakupy

07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Dzień Dobry 

Wakacje
11:30 Patent na dom 
12:30 Co za tydzień 

- magazyn
13:05 Dziewczyna i chłopak, 

wszystko na opak - fi lm 
komedia, USA, 2010, reż. 
Rob Reiner, wyk. Madeline 
Carroll, Callan McAuliff e, 
Rebecca De Mornay, 
Anthony Edwards, John 
Mahoney, Penelope Ann 
Miller, Aidan Quinn

14:55 Kopciuszek: 
W rytmie miłości 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Damon Santostefano, 
wyk. Lucy Hale, Freddie 
Stroma, Megan Park, 
Missi Pyle

16:50 Step Up III - fi lm 
obyczajowy, USA, 2010, 
reż. Jon M. Chu, wyk. Rick 
Malambri, Adam G. Sevani, 
Sharni Vinson, Alyson 
Stoner, Keith Stallworth

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

- fi lm sensacyjny, USA, 
1996, reż. Stuart Baird, 
wyk. Kurt Russell, Halle 
Berry

22:50 Oczy węża 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Kanada, 1998, reż. Brian 
De Palma, wyk. Nicolas 
Cage, Gary Sinise

00:55 Kuchenne rewolucje 
01:55 Ameryka Express 
03:25 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:40 Gang Wiewióra
 Opowieść o wiewiórze, 

który organizuje szajkę 
zwierzaków, by napaść na 
sklep z orzechami. 

09:30 Gwiezdne wojny: 
Część III - Zemsta 
Sithów

 Po trzech latach 
nieustannych walk 
nadchodzi koniec Wojen 
Klonów. Rada Jedi wysyła 
Obi-Wana Kenobiego, aby 
doprowadził przed wymiar 
sprawiedliwości Generała 
Grievousa, przywódcę 
armii Separatystów. 

12:25 Alicja po drugiej stronie 
lustra

 Po powrocie do Londynu 
Alicja natrafi a na magiczne 
lustro, dzięki któremu 
ponownie przenosi się do 
Krainy Czarów. 

14:55 Strażnicy
Galaktyki vol. 2

17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Kabarety Zielona Góra
23:05 Ladykillers, czyli 

zabójczy kwintet
 Podający się za profesora, 

a w rzeczywistości oszust 
i włamywacz, Goldhwait 
H. Dorr, planuje „skok 
stulecia” na kasyno. W 
tym celu kompletuje gang 
rzekomych zawodowców.

01:15 Inferno
- fi lm sensacyjny

03:55 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

06:50 Teledyski
06:50 Myśli na ten czas
06:55 Liturgia prawosławna 

w Turkowicach 
08:25 Daleko od szosy - serial 
09:45 Zakochaj się w Polsce

- Mazury Garbate 
10:15 Opole - koncertowe 

wspomnienia - felieton 
10:25 Opole na bis - koncert 
12:00 Animama - Wodny szlak 
12:10 Animama - Ballada o 

tęczy 
12:20 Trzeci punkt widzenia - 

program publicystyczny 
12:50 Cyrano de Bergerac 

- fi lm kostiumowy, 
prod. Francja, 1990

15:15 „Stworzenie świata” 
17:05 Klucz do Wojtyły 

według Łuczewskiego 
17:15 Niedziela z... Teresą 

Lipowską 
17:55 Niedziela z... Teresą 

Lipowską - Ogłoszenie 
matrymonialne 

19:00 Niedziela z...Teresą 
Lipowską - Czterdzie-
stolatek - dwadzieścia 
lat później - serial 
komediowy TVP 

20:00 Bilet na weekend - Sug-
arland Express - dramat

22:00 Trzeci punkt widzenia 
22:35 Dokument.pl - Ten czas 
23:40 KFPP Opole 

- Opole 2019
00:15 Czwarta władza 

- dramat, prod. USA
02:05 Mocne Kino - Carrie

- fi lm fabularny
03:40 Sami Yaff a na tropie 

dźwięków
04:30 Kino nocne 

- Ostatnie piętro 
- thriller, prod. Polska, 
2012

05:50 Zakończenie dnia

07:05 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

09:25 Różowa Pantera 
kontratakuje
Dreyfus konstruuje 
maszynę unicestwiającą 
miasta, aby zabić inspek-
tora Clouseau.

11:35 W królestwie 
smoków
Potężny mag Profi on, 
pragnąc zdobyć kontrolę 
nad krainą Izmer, zabija 
prawowitego władcę. 
Jego córka Savina próbuje 
ocalić królestwo przed 
tyranem.

13:45 Najpiękniejsze baśnie: 
Śpiąca królewna

15:35 Uciekająca panna 
młoda
Dziennikarz pisze artykuł 
o kobiecie, która notory-
cznie ucieka sprzed ołtarza 
kolejnym kandydatom 
na męża.

17:45 Plan gry
Joe Kingman jest wielką 
gwiazdą amerykańskiego 
footballu. Jego życie 
jest usłane wiecznymi 
imprezami i sukcesami. 
Bajecznie bogaty, uwiel-
biany przez wszystkich 
pewnego dnia odkrywa, 
że ma córkę.

20:00 Niedziela z gwiazdami: 
Przełęcz ocalonych

22:30 Helikopter w ogniu
01:25 Na wariackich 

papierach
02:30 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Dyżur 
- serial dokumentalny

03:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:55 Na jedwabnym szlaku

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy
11:05 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA
12:10 Anna German - serial 

obyczajowy, Rosja, Ukrai-
na, Polska, Chorwacja

13:20 Ślub od pierwszego 
wejrzenia - program 

15:30 Bitwa o Midway - fi lm 
wojenny, USA, 1976, 
reż. Jack Smight, wyk. 
Charlton Heston, Henry 
Fonda, James Coburn, 
Glenn Ford, Hal Holbrook, 
Toshiro Mifune, Robert 
Mitchum, Cliff  Robertson, 
Robert Wagner, Edward 
Albert, Dabney Coleman

18:15 Akademia policyjna III: 
Ponowne szkolenie 
- fi lm komedia, USA, 1986, 
reż. Jerry Paris

20:00 Niepamięć 
- fi lm S-F, USA, 2013, 
reż. Joseph Kosinski, 
wyk. Tom Cruise, Morgan 
Freeman, Olga Kurylenko, 
Andrea Riseborough, 
Nikolaj Coster-Waldau, 
Melissa Leo

22:35 Dzika rzeka 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1994, reż. Curtis Hanson, 
wyk. Meryl Streep, Kevin 
Bacon, David Strathairn, 
John C. Reilly

00:55 Poszukiwany 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. David 
Hogan, wyk. Keenen Ivory 
Wayans, Jon Voight, Jill 
Hennessy, Paul Sorvino

02:40 Noc magii 
- program ezoteryczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:00 Pękniesz ze śmiechu 
07:05 Kacze opowieści 
08:55 Baśń o sześciu 
łabędziach 

10:55 Galileo 12:55 Gwiazdy 
Kabaretu 14:55 Spartakus 
cz. 1 16:45 Wciąż ją kocham 
Porywająca historia o miłości 
na przekór przeciwnościom 
losu. 

19:00 Galileo 20:00 Czas zemsty 
Robert Burns prowadzi prace 
wykopaliskowe w Chinach, 
przypadkowo wplątuje się 
w aferę narkotykową. Zo-
staje niesłusznie oskarżony 
i skazany. Po wyjściu z wię-
zienia ma zamiar wyrównać 
porachunki z chińską mafi ą. 
21:55 Paragraf 78 W rosyj-
skim laboratorium na Morzu 
Arktycznym uruchomiony 
zostaje alarm, który może 
zdekonspirować tę placówkę. 
00:35 Ameryka pod ostrza-
łem 02:55 Włatcy móch

10:40 Cuda Jezusa 11:35 
Przyjaciele i bohaterowie 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też 
Polska 13:30 Papież Polak 
do Rodaków 14:10 Opowieść 
o świętym Polikarpie 15:45 
Kolory Świętości 15:50 
100 cudownych miejsc na 
świecie. Meksyk: Jukatan, 
Chichen Itza 

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 nie-
dokończone 19:25 Święty na 
każdy dzień 

19:30 Opowieści biblijne historie 
animowane z Nowego Testa-
mentu 20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 20:50 100 
cudownych miejsc na świecie 
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia 



24 WIESZ CO | NR 28/14.07.2020 r.program tv

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY MAGAZYN FILM SENSACYJNY FILM BIOGRAFICZNY FILM SENSACYJNY FILM SF

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

poniedziałek 20 lipca

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
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
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:45 BBC w Jedynce

- Błękitna Planeta 
14:00 Elif - serial
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 obyczajowy, 
prod. Portugalia, 2019 

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial 

obyczajowy
21:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
21:30 Sanatorium miłości

- reality show
22:35 Świat bez fi kcji 

- Plastik jest wszędzie 
- fi lm dokumentalny

23:40 Miłość ma dwie 
twarze 
- komedia

01:55 Lato w Allgau - fi lm 
obyczajowy

03:35 Fałszywa matka
05:05 Zakończenie dnia

04:55 Cafe piosenka
- talk-show 

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, reż. Patric 
Yoka, wyk. Olga Kalicka, 
Magdalena Stużyńska, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Tomasz Karolak, Maciej 
Musiał, Adam Zdrójkowski, 
Mateusz Pawłowski

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP, 
reż. Katarzyna Lesisz 

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 
- teleturniej 

16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque

- teleturniej 
18:55 Gotowi do gotowa-

nia. Start! - magazyn 
kulinarny 

19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:10 Barbershop 3: 

Na ostro - komedia
22:10 Tajemnice Majorki 
23:10 Żyć nie umierać 

- dramat
00:45 Warto kochać - serial 
01:40 Jeniec: Tak daleko jak 

nogi poniosą - dramat, 
prod. Niemcy, 2001

04:20 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

11:05 Detektywi 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy
13:15 Szpital - program 

obyczajowy
14:15 Detektywi
15:25 Efekt Domina 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 

19:55 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy 
21:00 Rozkaz: zniszczyć! 

- fi lm wojenny, 
prod. Rosja, 2019, 
reż. Konstantin Statskij, 
wyk. Timofi ej Tribuncew, 
Polina Poliakowa, Alek-
sandr Ustjugow

23:05 Szczęki
- fi lm sensacyjny, USA, 
1975, reż. Steven Spiel-
berg, wyk. Roy Scheider, 
Robert Shaw, Richard 
Dreyfuss, Lorraine Gary, 
Murray Hamilton

01:35 Co za tydzień 
02:10 Zabójcza broń - serial
03:10 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

- magazyn
prod. Polska

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

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

20:05 MEGA HIT 
- Inferno

 Słynny badacz symboli 
Robert Langdon budzi 
się z amnezją we włoskim 
szpitalu i odkrywa,
że ktoś na niego 
poluje. 

22:45 Nieobliczalny
 Gdy skorumpowani 

agenci CIA wykorzystują 
jako kuriera swego 
byłego kolegę Jacka 
Fostera do przemycenia 
śmiertelnego wirusa poza 
Stany, nie mają pojęcia 
jaką nieopanowaną furię 
wywołają. 

00:50 Blade Runner 2049
04:25 Kabarety
04:40 Disco gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:25 Co dalej? - program 
publicystyczny 

09:00 Sabrina - fi lm fabularny, 
prod. USA, 1954, reż. Billy 
Wilder, wyk. Audrey Hep-
burn, Humprey Bogart, 
William Holden 

11:00 Lalka - serial TVP, 
reż. Ryszard Ber, wyk. 
Małgorzata Braunek, Jerzy 
Kamas, Alina Jankowska, 
Anna Milewska, Zofi a 
Mrozowska, Bogdan Baer, 
Mieczysław Czechowicz, 
Jan Englert

12:30 Porcelana w składzie 
słonia - fi lm TVP, reż. 
Andrzej Czekalski, wyk. 
Henryk Bista, Artur Barciś, 
Kalina Jędrusik

13:30 Ten czas - fi lm 
dokumentalny 

14:25 Którędy po sztukę
- Adam Marczyński

14:35 Siódmy pokój 
- fi lm biografi czny

16:35 Gusta i guściki
- fi lm obyczajowy

18:30 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

18:45 Dziewczyna i chłopak
- Tomek i Tosia - serial 

19:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki

20:00 Rok 2020 
20:35 Barwy dzieciństwa

- Menina - dramat
22:20 Powidoki
22:35 Więcej niż fi kcja 
23:35 Sugarland Express 

- dramat, prod. USA, 1974
01:25 Informacje 

kulturalne 
01:30 Kino nocne - O - bi, 

o - ba. Koniec cywilizacji 
- fi lm science fi ction

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka 
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny 
interes - serial
obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Snajper: Duch
wojownika
Dwaj snajperzy otrzymują 
zadanie ochrony gazo-
ciągu.

22:00 Przełęcz ocalonych
Schyłek II wojny 
światowej. Podczas 
krwawej bitwy o Okinawę 
amerykański sanitariusz 
odmawia noszenia broni 
i zabijania z powodów 
moralnych.

00:30 Jestem Bogiem
02:50 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:40 Niesamowite!
04:05 Biesiada

na cztery pory roku

05:10 Szkoła 
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:30 Ukryta prawda

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

obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy
20:00 Anna German 

- serial obyczajowy, 
Rosja, Ukraina, Polska, 
Chorwacja

22:20 Ex machina 
- fi lm S-F, Wielka 
Brytania, 2014, 
reż. Alex Garland, 
wyk. Domhnall Gleeson, 
Alicia Vikander
Po wygraniu konkursu 
programista jednej 
z największych fi rm 
internetowych zostaje 
zaproszony do posiadłości 
swojego szefa. Na miejscu 
dowiaduje się, że jest 
częścią eksperymentu.

00:45 Maggie 
- fi lm horror, USA, 
Szwajcaria, 2015, reż. 
Henry Hobson, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, 
Abigail Breslin

02:35 Druga strona 
medalu 
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TV 4

TV Trwam

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 Akcja 
serialu rozgrywa się na 
plaży w południowej 
Kalifornii. Gwiazda serialu 
David Hasselhoff  występuje 
w roli szefa patrolu dzielnych 
i atrakcyjnych ratowników. 
Wspaniała przygoda, piękne 
i wysportowane ciała w ską-
pych strojach kąpielowych, 
wakacyjne romanse. 

17:00 Pamiętniki z wakacji 
18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi - Wy-
dział Kryminalny 21:00 
Niezwyciężony - fi lm prod. 
Rosja, 2007 23:30 Szklane 
piekło 01:20 Włatcy móch 
01:50 Galileo

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 
- Królestwo bez granic 12:50 
Galilejczyk - prezentuje 
Keith Garner 13:20 Misyjna 
Eucharystia w Gahunga 

13:30 Msza Święta 14:30 Fil-
mowe Życiorysy. Najstarszy 
ministrant w Polsce 15:05 
Moj dziadek 1 wrzesnia 1939 
15:50 Ma się rozumieć 16:00 
Informacje dnia 16:10 Sank-
tuaria polskie 16:30 Zew 
natury 16:55 Świadkowie 
17:25 Kabwe 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 Jasnogórski

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

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 21 lipca

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

06:05 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 

obyczajowy
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody 
14:00 Elif - serial
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 

16:05 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja, 
2019, reż. Ayhan Özen

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
21:30 Sanatorium miłości
22:35 Ocaleni

- reality show 
23:40 Fisher King 

- fi lm fabularny
02:05 Zieleń szmaragdu

- fi lm fantasy
04:00 Polska rzeczywistość 

wirtualna 

04:55 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:25 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, prod. 
Niemcy, 2008 

06:15 Mój wybór... - reportaż 
06:40 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

06:50 Bądźmy razem 
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP, reż. Patric 
Yoka, wyk. Olga Kalicka, 
Magdalena Stużyńska, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Tomasz Karolak, Maciej 
Musiał, Adam Zdrójkowski, 
Mateusz Pawłowski

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

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

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 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:10 Ja wam pokażę! 
22:15 Siostry - obyczajowy
23:20 Człowiek, który chciał 

zobaczyć wszystko
- fi lm dokumentalny

00:20 Rodzinka.pl - serial 
00:55 Defekt - sensacyjny

04:35 Uwaga! - magazyn
04:55 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

11:05 Detektywi 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy
13:15 Szpital 
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 
18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy 

21:00 Operacja Argo 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2012, reż. Ben Affl  eck, 
wyk. Ben Affl  eck, Bryan 
Cranston, Alan Arkin, 
John Goodman, Victor 
Garber, Tate Donovan, Kyle 
Chandler

23:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:35 Egzekutor 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1976, reż. James Far-
go, wyk. Clint Eastwood, 
Tyne Daly, Harry Guardino, 
Bradford Dillman, John 
Mitchum, John Crawford

02:35 Uwaga! 
- magazyn

02:55 Noc magii 
- program ezoetryczny
prod. Polska

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
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Blade Runner 2049
 Ofi cer K z policji Los Ange-

les odkrywa długo skry-
waną tajemnicę-spisek, 
który do reszty może 
zniszczyć to, co zostało z 
dawnego porządku.

23:40 S.W.A.T. Jednostka 
Specjalna

 Zadaniem grupy 
operacyjnej S.W.A.T. jest 
rozwiązywanie najbardziej 
niebezpiecznych sytuacji, 
z którymi styka się policja. 
Dwaj ofi cerowie z tego 
wydziału - Jim Street i 
jego partner Brian Gamble 
- zostają zawieszeni w 
czynnościach służbowych 
na skutek kontrowersyjnej 
decyzji, którą podjęli 
podczas akcji odbijania 
zakładników. 

02:05 Pan i pani Smith
04:40 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy 
TV Okazje

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

08:30 Informacje kulturalne
08:40 Powidoki
08:55 Gusta i guściki 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Francja, 2000,
reż. Agnes Jaoui

11:00 Lalka - serial TVP 
12:30 Trochę nadziei - fi lm 

TVP, prod. Polska, 1971, 
reż. Julian Dziedzina, 
wyk. Zygmunt Apostoł, 
Krystyna Kołodziejczyk, 
Piotr Loretz

13:30 Rok 2020 
13:55 Łapa - fi lm dokumental-

ny, prod. Polska, 2003
14:55 Wizja lokalna 1901

- fi lm fabularny, 
reż. Filip Bajon

16:30 Śniadanie u Tiff any’ego 
- fi lm fabularny

18:30 Klucz do Wojtyły 
według Łuczewskiego 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Dziewczyna i chłopak 
- serial TVP 

19:35 Program 
publicystyczny

19:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki - „Szklana 
pogoda” - Lombard 

20:00 Stulecie Winnych 
- serial TVP

20:50 Klucz do Wojtyły 
według Łuczewskiego 
- felieton

21:05 Lekkie obyczaje 
- Kamper - fi lm 
obyczajowy

22:40 Co dalej? 
23:15 Portrety - Hedy Lamarr 

gwiazda niebanalna
00:15 Scena Klasyczna
00:55 Kino nocne - Menina

- dramat, prod. Francja

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce z 
przestępczością na ulicach 
San Francisco. Głównym 
bohaterem jest sprytny 
policjant Nash Bridges 
(Don Johnson), który w 
raz ze swoim partnerem 
Joe Dominguez (Cheech 
Marin) walczy z przestęp-
czością w mieście.

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:10 Zaklinaczka 
duchów
- serial fantasy

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 

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

20:00 Zabójcze polowanie
By ratować córkę, Jim Rho-
des decyduje się pomóc 
grupie przestępców 
przemierzyć las.

22:00 Uciec, ale dokąd?
23:55 Zaginiona
01:50 Na wariackich 

papierach
02:45 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Tajem-
nice medyczne

03:50 Biesiada
 na cztery pory roku

04:35 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

05:10 Szkoła 
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:30 Ukryta prawda 

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

obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy

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

jowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
20:00 Nieśmiertelny 

- fi lm S-F, USA, Wielka 
Brytania, 1986, reż. Russell 
Mulcahy

22:35 Batman i Robin
- fi lm przygodowy, 
USA, 1997, reż. Joel 
Schumacher, wyk. 
George Clooney, Arnold 
Schwarzenegger, Chris 
O’Donnell, Uma Thurman, 
Alicia Silverstone, Michael 
Gough, Pat Hingle, John 
Glover, Elle Macpherson, 
Vivica A. Fox
Człowiek-Nietoperz 
i jego młodzi sojusznicy 
krzyżują zbrodnicze plany 
dwojga szaleńców.

01:10 Kości 
- serial, USA

02:05 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:55 Noc magii 
- program ezoteryczny
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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 Słonecz-
ny patrol 17:00 Pamiętniki 
z wakacji 18:00 Policjantki 
i Policjanci 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 21:00 Czas ze-
msty Robert Burns prowadzi 
prace wykopaliskowe w Chi-
nach, przypadkowo wplątuje 
się w aferę narkotykową. 
Zostaje niesłusznie oskarżo-
ny i skazany. 22:55 12 rund 
3 - fi lm sensacyjny Policyjny 
detektyw John Shaw, który 
został ranny podczas akcji, 
powraca po przerwie na 
służbę i odkrywa, że kilku 
z jego zasłużonych kolegów 
jest uwikłanych w korupcję. 
00:50 Włatcy móch 01:50 
Galileo 

10:00 Informacje dnia 10:15 Jak 
my to widzimy 10:45 Zew 
natury 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 Dar nadziei 13:20 
Pocztówka z Indii 13:30 
Msza Święta 14:25 Czter-
dzieści nocy 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Jestem mamą 

16:30 Kalejdoskop Młodych 
16:50 W Solankowej Dolinie 
17:10 Prosto o gospodarce 

17:30 Okiem kamery 18:00 
Anioł Pański 18:05 Infor-
macje dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 19:25 Święty 
na każdy dzień 19:30 Każdy 
maluch to potrafi  19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
100 cudownych miejsc na 
świecie 21:00 Apel
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środa 22 lipca

05:10 Przysięga - serial
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 obyczajowy
09:15 Ranczo - serial 
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 

- magazyn 
12:55 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody 
- serial dokumentalny

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

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej 

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
17:55 Uśmiech losu

- serial obyczajowy
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Kronika TdP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
21:30 Sanatorium miłości
22:35 Śmiertelne życie - fi lm
23:40 Uleczyć świat
01:20 Determinator - serial 
02:15 Wojsko - polskie.pl 

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
11:20 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 
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 
19:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:10 Kino relaks - Uśmiech 
Mony Lizy
- fi lm obyczajowy, 
prod. USA, 2003, 
reż. Mike Newell, wyk. 
Julia Roberts, Dominic 
West, Ginnifer Goodwin, 
Juliet Stevenson 

22:15 Zemsta o jasnych 
oczach - serial obycza-
jowy, prod. Francja, 2016, 
reż. David Morley

00:15 Ja wam pokażę! - kome-
dia, prod. Polska, 2006, 
reż. Denis Delic, wyk. 
Grażyna Wolszczak

02:25 W zalewie reklamy 
- fi lm dokumentalny

03:50 Trzeci ofi cer - serial 
sensacyjny TVP

04:35 Uwaga! - magazyn
04:55 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- Domowe ciasteczka
09:05 Szpital - program 

obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

21:00 Na krawędzi 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1993, reż. Renny Harlin, 
wyk. Sylvester Stallone, 
Michael Rooker, John 
Lithgow, Janine Turner, 
Caroline Goodall

23:35 Żywy zapalnik 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1992, reż. Christian 
Duguay, wyk. Pierce 
Brosnan, Ron Silver, Ben 
Cross, Lisa Eilbacher, Tony 
Plana

01:15 My Way 
01:50 Nie z tego 

świata 
- serial, USA

02:45 Uwaga! 
- magazyn

03:05 Noc magii
- program ezoteryczny 

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 Pan i pani Smith
 John i Jane są małżeńst-

wem ze sporym stażem, 
wiodącym ustabilizowany, 
żeby nie powiedzieć nudny 
żywot w uroczym domu.

22:45 Płytki facet
 Jack Black wciela się w rolę 

Hala Larsena, który ocenia 
innych po pozorach. 
Jednak pewnego dnia, Hal 
zostaje zahipnotyzowany 
przez telewizyjnego 
guru, który nakazuje 
mu lekceważyć pozory i 
dostrzegać w kobietach 
ich wewnętrzne piękno. 
Wkrótce Hal spotyka 
Rosemary - monstrualnie 
otyłą ochotniczkę z kor-
pusu pokoju, w której jako 
jedyny widzi uosobienie 
piękna.

01:05 Nasz Nowy Dom
03:05 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:30 Trzeci punkt widzenia - 
program publicystyczny 

09:00 Śniadanie u Tiff any’ego 
- fi lm fabularny, prod. 
USA, 1961, reż. Blake 
Edwards, wyk. Audrey 
Hepburn, George Peppard, 
Patricia Neal, Buddy Ebsen 

11:00 Lalka - serial TVP, reż. 
Ryszard Ber, wyk. Alina 
Jankowska, Anna Milews-
ka, Zofi a Mrozowska, 
Bogdan Baer, Mieczysław 
Czechowicz, Jan Englert, 
Stefan Friedman, Emil Ka-
rewicz, Józef Nalberczak, 
Wojciech Pokora 

12:35 W domu - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1975, 
reż. Andrzej Barański

13:30 Japonia z góry 
- serial dokumentalny

14:25 Którędy po sztukę 
- Roman Opałka 

14:40 Danton 
- dramat historyczny

17:05 Damy z Lasku 
Bulońskiego 
- dramat

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia 

- Dziewczyna i chłopak 
- serial TVP

19:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki - „Poszłabym 
za Tobą” - Breakout 

20:00 W trzy miesiące 
dookoła świata - Nasza 
młodsza siostra - fi lm

22:10 Geniusz - serial
23:10 Dokument 

w podróży - Pod opieką 
wiecznego słońca 

01:00 Powidoki
01:10 Lekkie obyczaje 

- Kamper - obyczajowy

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

10:00 Zaklinaczka
duchów 
- serial fantasy

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 

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

20:00 Czasy ostateczne: 
Pozostawieni

22:05 Brygada ponad 
prawem

23:55 Sztos 2
01:55 Na wariackich 

papierach
02:55 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:45 Biesiada na cztery
pory roku

04:40 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

05:10 Szkoła 
06:05 Mango

telezakupy
07:30 Mała piękność

- dokument 
08:30 Ukryta prawda

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

obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
20:00 Medium 

- fi lm obyczajowy, USA, 
2010, reż. Clint Eastwood

22:45 Ted - fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Seth 
MacFarlane, wyk. Mark 
Wahlberg, Mila Kunis, Seth 
MacFarlane, Joel McHale, 
Giovanni Ribisi

 John ma 35 lat i chce się 
wreszcie ustatkować. 
Cały czas na złą drogę 
sprowadza go jednak jego 
pluszowy miś, który ożył 
dzięki wypowiedzianemu 
w dzieciństwie życzeniu.

00:55 Kości
- serial, USA

01:55 Druga strona
medalu 
- talk show 
prod. Polska

02:50 Noc magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska
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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 - Wy-
dział Kryminalny 21:00 Wię-
cej niż wszystko - sensacyjny, 
USA, 1987, reż. Menahem 
Golan, wyk. Blakely Susan 
Kierowca wielkiej ciężarówki 
Lincoln Hawk, po latach 
wraca do porzuconej przed 
laty rodziny. 

23:00 Krwawe igrzyska - fi lm 
akcji, Hongkong, 2016

 Jane jest piękną młodą 
kobietą i typem niespokoj-
nego ducha. 01:05 STOP 
Drogówka 02:05 Interwencja 
02:25 Disco Polo Life

10:15 Święty Franciszek i brat 
Bernard 10:50 Chingola 

11:00 Świat na wyciągnięcie 
ręki. Podróż na Polinezję 
11:25 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:40 Prosto 
o gospodarce 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Frank Duff  i Legion 
Maryi 13:15 Robi 

13:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze 14:30 Maria 
Magdalena 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 19:50 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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czwartek 23 lipca

05:10 Przysięga - serial
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 
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:50 Natura w Jedynce - 

Tajemnicze żaby z Borneo 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
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 Kronika TdP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
23:30 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
00:20 Tylko jedno spojrzenie - 

serial kryminalny

04:50 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:10 Operacja Zdrowie 
- Alergie. Leczenie alergii 
w kontekście COVID

06:40 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

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 

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

fabularyzowany TVP 
14:05 Chłopi - serial TVP, 

reż. Jan Rybkowski

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 
19:30 Barwy szczęścia - serial 
20:05 Filmowe czwartki

- Wiesław Kot - felieton 
20:10 Filmowe czwartki 

- Jackie i Ryan - dramat
21:40 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
21:50 Horror na szosie
23:25 Piątek trzynastego

- horror
01:05 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial 

04:35 Uwaga! - magazyn
04:55 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy

11:05 Detektywi - program 
kryminalny

12:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy

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

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

22:00 Szefowie-wrogowie 
- fi lm komedia, USA, 2011, 
reż. Seth Gordon, wyk. 
Jason Bateman, Charlie 
Day, Jason Sudeikis, 
Jennifer Aniston, Colin 
Farrell, Kevin Spacey

00:05 Ja cię kocham, 
a ty z nim
- fi lm komedia, USA, 
2007, reż. Peter Hedges, 
wyk. Steve Carell, Juliette 
Binoche, Dane Cook, 
Alison Pill, Brittany 
Robertson, Dianne Wiest, 
John Mahoney

02:15 Uwaga!
- magazyn

02:40 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

- magazyn
prod. Polska

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

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

20:05 Hitch: Najlepszy dorad-
ca przeciętnego faceta

 Alex Hitchens to 
słynny - i anonimowy 
- nowojorski, który za 
odpowiednią opłatą 
pomaga nieśmiałym 
facetom zdobyć kobiety 
ich marzeń. 

22:45 Jak stracić 
chłopaka w 10 dni

 Notoryczny podrywacz, 
menadżer z agencji 
reklamowej zakłada się 
ze swoim szefem, że 
rozkocha w sobie dowolną 
kobietę w ciągu 10 dni. 

01:10 Chirurdzy
03:05 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

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

mowy - Piotr Schmidt 
08:55 Radwan - fi lm 
09:20 Damy z Lasku Bulońsk-

iego - dramat, prod. 
Francja, 1945, reż. Robert 
Bresson, wyk. Marcel 
Rouz, Lucienne Bogaert 

11:00 Lalka - serial TVP, reż. 
Ryszard Ber, wyk. Alina 
Jankowska, Anna Milews-
ka, Zofi a Mrozowska, 
Bogdan Baer, Mieczysław 
Czechowicz, Jan Englert, 
Stefan Friedman, Emil Ka-
rewicz, Józef Nalberczak, 
Wojciech Pokora 

12:30 Jak zdobyć pieniądze, 
kobietę i sławę - fi lm 
TVP, prod. Polska, 1969, 
reż. Janusz Kondratiuk

13:30 Król basów 
- Bernard Ładysz

14:30 Weiser - dramat
psychologiczny

16:20 Błękitna nuta 
- dramat, prod. Francja, 
Niemcy

18:30 Teatr na ten czas 
- Emilian Kamiński 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Dziewczyna i chłopak 
- Oliwa do ognia - serial 
TVP, reż. Stanisław Loth

19:40 Pasmo publicystyczne
19:45 Muzeum Polskiej 

Piosenki
20:00 Teatr Sensacji 
21:05 Koło pióra - magazyn 
21:20 Kino Mistrzów 
23:10 Jazz Juniors 2019 
00:10 Nocny dokument - Amy 
02:15 Teatr na ten czas
02:25 W trzy miesiące 

dookoła świata

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań

10:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Last Vegas
22:05 Kochanie, poznaj 

moich kumpli
Niewinnie zapowiadające 
się uroczystości weselne 
zwiastują katastrofę za 
sprawą szalonej rodziny 
i trzech drużbów.

00:00 American Pie: 
Naga mila

02:05 Na wariackich 
papierach

03:10 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

04:05 Taki jest świat 
- program informacyjny

05:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

05:10 Szkoła 
06:05 Mango 

telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy
prod. Polska

11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program 

obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy

14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska

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

- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy
prod. Polska

20:00 Ptaszek na uwięzi 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1990, reż. John 
Badham, wyk. Mel 
Gibson, Goldie Hawn, 
David Carradine, Bill Duke, 
Stephen Tobolowsky, Joan 
Severance

22:20 Mroczne cienie 
- fi lm komedia, USA, 
Australia, 2012, reż. Tim 
Burton, wyk. Johnny Depp, 
Michelle Pfeiff er, Helena 
Bonham Carter, Eva 
Green, Jonny Lee Miller, 
Christopher Lee

00:40 Kości - serial, USA
01:45 Druga strona 

medalu 
- talk show 

02:45 Noc magii 
- program ezoteryczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) jest 
jednym z najlepszych 
Strażników Texasu. Ma dosyć 
“ostre” metody zwalczania 
przestępców. 08:00 Nasz 
Nowy Dom 09:00 Policjantki 
i Policjanci 12:00 STOP Dro-
gówka 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 Saving 
Leningrad Akcja fi lmu roz-
grywa się w 1941 roku, kiedy 
z Leningradu ewakuowani 
są ludzie. W wirze wydarzeń 
znajduje się również para 
zakochanych, Kostya 
i Nastya, którzy trafi ają na 
jedną z barek wywożącą 
uciekinierów z miasta. 23:05 
Tuż przed tragedią

11:35 Przyroda i ludzie 12:00 
Anioł Pański 12:03 Infor-
macje dnia 12:20 Po stronie 
prawdy 12:50 Naznaczona 
przez Boga-13:25 Kolory 
Świętości 13:30 Msza Świę-
ta14:30 Filmowe Życiorysy 
15:00 Człowiek orkiestra 
15:45 Przegląd katolickiego 
tygodnika „Niedziela” 

15:50 Ma się rozumieć 16:00 In-
formacje dnia 16:10 Z wędką 
nad wodę w Polskę i Świat 
16:35 Porady Medyczne 
Bonifratrów 17:00 Akademia 
pro-life 17:05 Betafo 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 świe-
cie. Pekin, Zakazane Miasto, 
Chiny 21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia 
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 » Tak prezentował się Górnik w sezonie 1985/86. Stoją od lewej: Wójcik, 
Kowalik, Majewski, Śmietański, Marszałek, Zięba, Dolny, Kosowski, 
Janikowski, Przybysz. Siedzą od lewej: W. Milewski, Spaczyński, Ciołek, 
Truszczyński, Walusiak, Nykiel, Sobczyk, Łukaszewski, Rusiecki

Pierwszy sezon Górnika 
w ekstraklasie (1983/84) był 
więcej niż udany. Po jesieni 
podopieczni trenera Horsta 
Panica byli liderem, a roz-
grywki zakończyli ostatecznie 
na 6 miejscu. Na otarcie łez, 
królem strzelców został Wło-
dzimierz Ciołek, autor 14 goli. 
To wiedzą chyba wszyscy. Co 
działo się jednak potem.  

Pr zed startem sezonu 
1984/85 z posadą trenera 
pożegnał się Panic, a jego 
miejsce zajął Jan Caliński. Od-
powiadający dotąd w Górniku 
za bank informacji o rywa-
lach. Zostali prawie wszyscy 
z poprzedniego składu, a 
kadrę jeszcze wzmocniono. 
Do zespołu dołączyli Janusz 
Góra z Bielawianki Bielawa, 
Waldemar Milewski z Kuź-
ni Jawor, Jerzy Kowalik z 
Szombierek Bytom. Henryk 

Janikowski wrócił do Wał-
brzycha z Cracovii, a dodat-
kowo od 7 kolejki piłkarzem 
biało-niebieskich był Tadeusz 
Dolny, którego pozyskano z 
Górnika Zabrze. Na papierze 
skład wydawał się mocniej-
szy niż przed rokiem. Ale jak 
wiadomo, nazwiska nie grają 
i Górnikowi nie szło najle-
piej. Był moment, że zespół 
w trakcie sezonu spadł na 
15, przedostatnie miejsce w 
tabeli. Postawę swoich ulu-
bieńców ocenili odpowiednio 
tez kibice, którzy na mecz z 
Pogonią w 11 kolejce stawili 
się w liczbie ledwie 13 tys. 
Porównując to z tłumami z 
zeszłego sezonu wyglądało 
dość licho. W następnej serii 
gier wałbrzyszanie sprawili 
ogromną sensację, zwycię-
żając na wyjeździe z ubie-
głorocznym mistrzem Polski, 

Lechem Poznań. Wiosną nie 
było wcale różowo. Zespół 
grał bez polotu, „męczył” się 
w wielu spotkaniach, ale gdy 
przychodziło do ważnych gier, 
potrafił się zmobilizować. Tak 
jak w 22 kolejce przeciw-
ko Legii. Górnik zwyciężył 
z przyszłym wicemistrzem 
Polski 1:0, a gola na wagę 2 
pkt zdobył Leszek Kosowski. 
W tamtych czasach wałbrzy-
szanie pojedynki u siebie 
często rozgrywali w niedzielę 
o godz. 11:00. Wcześniej 
wyjeżdżali na zgrupowanie 
do Strzegomia. Gdy byli w 
drodze na stadion i dojeż-
dżali do obiektu, słyszeli już 
ryk kibiców. Tak było przed 
wspomnianym meczem z 
Legią, który na stadionie na 
Nowym Mieście znów obej-
rzało mnóstwo kibiców. We-
dług niektórych źródeł nawet 

28 tys. fanów. Ostatecznie 
biało-niebiescy zakończyli 
rozgrywki na 8 lokacie.  

Pr zed startem sezonu 
1985/86 ekipę Jana Caliń-
skiego opuścił Janusz Góra, 
którego „w kamasze” zabrał 
do Wrocławia Śląsk. Ubył też 
Marian Kowalski, przenosząc 
się do beniaminka ekstraklasy, 
Zagłębia Lubin. Nikt o gło-
śnym nazwisku nie wzmocnił 
klubu i należało „szyć” w 
tym, co było. Wałbrzyszanie 
stali się solidnym ligowcem. O 
medalach nie marzyli, ale spa-
dek też im nie groził. Z jesieni 
pamiętnym okazał się mecz z 
8 kolejki przeciwko Śląskowi 
we Wrocławiu. Gola z rzutu 
karnego na wagę zwycięstwa 
strzelił w 88 min Włodzimierz 
Ciołek, a „jedenastkę” po-
dyktował doskonale później 
znany Michał Listkiewicz. 

Pierwszą rundę 
można byłoby 
w Wałbrzychu 
uznać za udaną, 
gdyby nie trzy 
spotkania roze-
grane awansem 
z wiosny. W nich 
biało-niebiescy raz 
z r e m i s o -
wali i 

ponieśli dwie klę-
ski z Widzewem 
Łódź i Górnikiem 
Zabrze. Po nich 
zwolniono tre-
nera Calińskie-

go, a jego miej-
sce zajął doskonale 
znany pod Chełm-

cem Stani-
s ł a w 

Wspomnień czar zielonej murawy 
O awansie piłkarzy Górnika do ekstraklasy i debiutanckim sezonie w elicie moż-
na pisać i pisać. Zresztą wspominaliśmy już w WieszCo tę historię. Biało-niebie-
scy grali wśród najlepszych łącznie 6 lat. Z roku na rok drużynie wiodło się jakby 
gorzej, aż nadszedł krach, po którym klub nigdy już się nie podniósł. 

Pierwszą rundę 
można byłoby 
w Wałbrzychu 
uznać za udaną, 
gdyby nie trzy 
spotkania roze-
grane awansem 
z wiosny. W nich 
biało-niebiescy raz 
z r e m i s o -
wali i 

ponieśli dwie klę-
ski z Widzewem 
Łódź i Górnikiem 
Zabrze. Po nich 
zwolniono tre-
nera Calińskie-

go, a jego miej-
sce zajął doskonale 
znany pod Chełm-

cem Stani-
s ł a w 

gorzej, aż nadszedł krach, po którym klub nigdy już się nie podniósł. 

 » Krzysztof Truszczyński niemal zawsze był związany z 
Górnikiem
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Świerk. Od razu musiał się 
jednak zmierzyć z poważ-
nym wyzwaniem. Do USA 
wyjechał Ryszard Walusiak, 
który w klubie Orzeł Yonkers 
NY grał razem choćby z Ada-
mem Nawałką. Walusiaka w 
bramce mieli zastąpić Gerard 
Marszałek, pozyskany z BKS-u 
Stali Bielsko-Biała oraz Marek 
Grzywacz, który w przerwie 
zimowej trafił do nas z Polonii 
Bydgoszcz. W tym samym cza-
sie Górnika wzmocnił z Warty 
Sieradz Robert Warzycha, póź-
niejszy wielokrotny reprezen-
tant Polski. Tak zbudowana 
drużyna wiosną spisywała się 
na tyle dobrze, że na koniec 
rozgrywek zajęła w tabeli 6 
miejsce. Niewiele brakowało, 
a Leszek Kosowski zostałby 
królem strzelców ekstraklasy. 
„Kosę”, który zdobył 18 goli, 
tylko o dwa trafienia wyprze-
dził Andrzej Zgutczyński z 
Górnika Zabrze. 

Czwarty sezon występów 
Górników w ekstraklasie był 
wyjątkowy z dwóch powo-
dów. Po pierwsze dlatego, że 
PZPN wprowadził zmiany w 
regulaminie. Od teraz zespoły 
z miejsc 15-16 miały być de-
gradowane automatycznie, a 
drużyny z miejsc 11-14 miały 
między sobą rozegrać baraże 
o utrzymanie. Drugą zmianą, 
było wprowadzenie nowej 
punktacji. Za wygraną różnicą 
3 goli zwycięskiej drużynie 
przyznawano 3 pkt, a prze-
granej punkt odejmowano. 
Górnik stracił na nowych prze-
pisach. Tylko raz zainkasował 
dodatkowy punkt za wygraną 

4:1 z Motorem i zostały mu 
trzy oczka odjęte, za wysokie 
porażki z Widzewem i ŁKS-em 
oraz Śląskiem. 

Trenerem pozostał Stani-
sław Świerk, który jesienią 
mógł jeszcze korzystać z usług 
Ciołka, ale od wiosny ten 
znakomity piłkarz grał już w 
Szwajcarii w FC Grenchen. 
Problemem było też obsa-
dzenie bramki. Ani Grzywacz, 
ani Marszałek, ani Widecki, 
grający dużo wiosną, nie da-
wali tyle, co wcześniej Wa-
lusiak. Wałbrzyszanie grali 
źle. Po 25 kolejce i przegra-
nej z Widzewem, zwolnio-
no trenera Świerka. Na jego 
miejsce zatrudniono duet 
szkoleniowców: Stanisław 
Magiera – Tadeusz Kobiał-
ko. Zmiana poskutkowała, 
bo zespół wygrał z Pogonią 
Szczecin. To spowodowało, 
że biało-niebieskim nie groziła 
już bezpośrednia degradacja, 
ale nasi wciąż musieli walczyć 
o uniknięcie meczów barażo-
wych. W 28 kolejce piłkarze 
z Nowego Miasta wygrali 
u siebie aż 4:0 (wiadomo 
za 3 pkt) z pogodzonym z 
degradacją Motorem Lublin. 
O dziwo PZPN zdecydował 
jednak anulować wynik, ar-
gumentując, że „spotkanie 
zostało wyreżyserowane”. 
Nakazano powtórzenie me-
czu. Nim do niego doszło, 
Górnik w ostatnich dwóch 
potyczkach sezonu zdobył 3 
pkt i żeby uniknąć barażu w 
powtórzonym starciu z Mo-
torem, wystarczyło zremiso-
wać. Spotkanie z lublinianami 

zakończyło się… remisem 
0:0. Wałbrzyszanie na koniec 
rozgrywek uplasowali się na 
10 miejscu w tabeli, ostatnim 
bezpiecznym.    

Od sezonu 1987/88 Sta-
nisław Magiera i Tadeusz 
Kobiałko zostali w klubie jako 
asystenci, a pierwszym szkole-
niowcem mianowano Henry-
ka Kempnego, dawniej znako-
mitego gracza  Górnika. Nowy 
opiekun musiał zmierzyć się 
ze sporymi osłabieniami skła-
du. Odeszli Jerzy Kowalik 
do Hutnika Kraków, Robert 
Warzycha do Górnika Zabrze, 
Mariusz Rusiecki do Gwardii 

Szczytno. Nowych klubów 
zaczęli sobie szukać Tadeusz 
Dolny i Sławomir Majewski. 
Takie ruchy kadrowe nie zapo-
wiadały niczego dobrego. Nie 
będziemy się znęcać, napisz-
my tylko, że po zakończeniu 
sezonu drużynę czekały mecze 
barażowe z Zagłębiem Lubin. 
W pierwszym, w Wałbrzychu 
gospodarze wygrali 2:1, a w 
rewanżu padł remis 2:2 i to 
biało-niebiescy pozostali w 
elicie. Nad klubem zbierały się 
jednak czarne chmury.  

Mimo słabszych wyników 
posadę w sezonie 1988/89 
utrzymał Henryk Kempny. Nie 

miał on łatwo. Zespół dalej był 
osłabiany, a wzmocnienia nie 
gwarantowały odpowiedniej 
jakości. Po jesieni zespół zaj-
mował odległą, 15 pozycję 
z dorobkiem zaledwie 7 pkt, 
ale w klubie wciąż tliła się 
nadzieja na utrzymanie. Przed 
startem wiosny opiekę nad 
piłkarzami Górnika powierzo-
no Ryszardowi Mordakowi, 
licząc, że ten były piłkarz bia-
ło-niebieskich, znając środo-
wisko, będzie potrafił tchnąć 
w zawodników wiarę w utrzy-
manie. Niestety sytuacja stała 
się nie do pozazdroszczenia, 
gdy przed inauguracją drugiej 

rundy do USA wyjechał Ry-
szard Spaczyński, a do Śląska 
przeniósł się Józef Trojak. Na 
początek rewanżów wałbrzy-
szanie przegrali cztery mecze 
z rzędu. Mimo wielkiej ambicji 
ekipie nie udało się uchronić 
przed degradacją. Drużyna 
zakończyła zmagania na 15 
miejscu, mając na koncie 15 
pkt i bilans bramkowy 22:44. 
To był jak dotąd ostatni sezon 
zespołu z Nowego Miasta w 
piłkarskiej ekstraklasie. 

Tomasz Piasecki 
Fot. użyczone (Archiwum prywatne 

Leszka Kosowskiego, Krzysztofa Trusz-
czyńskiego, Ryszarda Walusiaka)

 » Pożegnanie Ryszarda Walusiaka, który krótko potem wyjechał do USA. Prezes klubu Tomasz Bernatt żegna 
bramkarza Górnika. Z tyłu Tadeusz Dolny, Leszek Kosowski, Jerzy Kowalik i Henryk Janikowski

 » Sezon 1988/89 był jak dotąd ostatnim Górnika w ekstraklasie…
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