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U W AG A
KO N K U R S Y !

ZAPEWNIAMY BEZPIECZNĄ PRACĘ
I WYSOKIE ZAROBKI!

Wygraj pizzę
tygodnia
i vo u ch e r d o
ko s m e t yc z k i

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

REKLAMA
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*Szczegóły promocji w oddziale

PODEJMIJ PRACĘ OPIEKUNA SENIORÓW W NIEMCZECH

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
WAŁBRZYCH, UL. LUBELSKA 1
TEL. 789 218 008, 509 892 436 | WWW.PROMEDICA24.PL
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Czy wiesz, że…
jest Heinrich, rector ecclesie
Salzborne – Henryk, proboszcz w Szczawnie. Wtedy
parafia katolicka wchodziła
w obręb tej wioski. Ponieważ
miała ona 4 km długości, w
latach 1337-1352 nastąpił
podział na dwie odrębne:
Szczawno Górne (obecne
Szczawno-Zdrój) i Szczawno
Dolne (obecne Szczawienko).

Jednak przez kilkaset lat obie
miały tę samą parafię katolicką w Szczawnie Dolnym.
Dopiero 11 lipca 1937 roku
konsekrowano kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia
NMP w Szczawnie-Zdroju.
Kościół p.w. św. Anny od
1753 roku do lat70. XX wieku stał w sąsiedztwie kościoła
Red
ewangelickiego.

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

W tym roku minęło 50 lat,
odkąd Szczawienko stało
się w całości dzielnicą Wałbrzycha. Dzieje tej wsi, jej
podział i przynależność są
dość skomplikowane.
Najstarszym zabytkiem na
Szczawienku jest kościół p.w.
św. Anny, wybudowany po
1305 roku. W dokumencie z
18.10.1318 roku wymieniony

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę
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Z nami na pewno nie będziecie się nudzić
Co tydzień robimy wszystko, żeby zaspokoić wasze gusta czytelnicze. Wsadzamy głowę tam, gdzie niektórzy baliby się włożyć nogę. Tylko dlatego,
żeby dostrzec coś, czego nie zauważają inni. Bo WieszCo daje do myślenia.
Tysiącom czytelników.
To kolejny numer naszego tygodnika wydany na 28
stronach?! Wiemy, że polubiliście tę formułę. Chwalicie
choćby pomysł umieszczania
w gazecie programu telewizyjnego. Podoba Wam się
akcja pomagająca w adopcji

psów i kotów ze schroniska.
W wielu mailach pojawia się
to samo sformułowanie „jest
co czytać”. Cieszymy się, że
tak nas odbieracie i cały czas
czekamy na opinie. Piszcie
do nas na adres: redakcja@
wieszco.pl.

Nie zwalniamy tempa, cały
czas pracujemy na zwiększonych obrotach. Wszystko
specjalnie dla Was Drodzy
Czytelnicy. Żeby non stop dostarczać Wam oryginalnych i
odważnych treści, których nie
znajdziecie nigdzie indziej.

WIESZCO
„DA JE DO MYŚLENIA”
NA 28 STRONACH!
Redaktor naczelny
Tomasz Piasecki
t.piasecki@wieszco.pl
Wydawca
INF-COM Beata Burdek,

Redaguje zespół
Piotr Frąszczak, Piotr Bogdański,
Dominik Hołda, ViolKo, SCB

Wasza satysfakcja jest dla nas
największą nagrodą i wyróżnieniem. Piszecie, że jesteśmy jedyni w swoim rodzaju.
Dziękujemy! My tylko dodamy
nieskromnie, że oprócz tego
jesteśmy nieszablonowi, nieschematyczni, nietypowi, nie-

banalni i… tak moglibyśmy
wymieniać jeszcze przez kilka
kolejnych wersów. Stałych czytelników pozdrawiamy, a nowych, którzy jeszcze nie mieli
WieszCo w ręku, zachęcamy
do lektury. Sprawdźcie nas,
czy czasem „nie ściemniamy”.
Co wtorek znajdziecie nas
w około 150 punktach kolportażu w całym regionie. Od
niedawna także w Świdnicy
i Świebodzicach. Zachęcamy
jednocześnie do czytania każdego numeru bez wychodzenia z domu, online na stronie
Redakcja
www.wieszco.pl.

ZNAJDZIECIE NAS
W BLISKO
150 PUNKTACH
KOLPORTAŻU!
Reklama
Włodzimierz Kaźmirowicz
w.kazmirowicz@wieszco.pl
reklama@wieszco.pl
Skład
Michał Marczak
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POGODA
Wtorek 30.06
Temp. 20/14
zachmurzenie małe
Środa 1.07
Temp. 23/14
zachmurzenie duże
Czwartek 2.07
Temp. 25/15
burze z piorunami
Piątek 3.07
Temp. 20/13
przelotne opady
Sobota 4.07
Temp. 19/11
zachmurzenie duże
Niedziela 5.07
Temp. 18/12
przelotne opady
Poniedziałek 6.07
Temp. 17/11
zachmurzenie małe

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Dalej noś maseczkę
Zdarzyło wam się wejść do sklepu lub autobusu bez maseczki? Na pewno! Coraz bardziej widać, jak obowiązek zasłaniania
nosa i ust mamy w d…. Z każdej strony tylko słychać: „ściema”,
„po co to komu”. Żebyście się nie zdziwili.

Rata

kilkoro klientów nie miało ich na twarzy.
Skończyło się pouczeniem, ale następnym
razem trzeba będzie zabulić. Jeden z drugim
dostanie pięć stówek mandatu i płacz bę-

dzie, że policjant to taki i owaki, bo ukarał.
No taki zły „kulson”.
Jak chcesz przejść na drugą stronę ulicy,
robisz to na czerwonym świetle? Albo jedziesz

99 zł

miesięcznie

Zapraszamy do placówki:

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

wystarczy,
by spełnić
marzenia!

kasastefczyka.pl

801 600 100
(koszt wg taryfy operatora)

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki na Nowe: Całkowita kwota kredytu wynosi 7007,00 zł.
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty
kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 693 zł)
wynosi 8%. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 1653,90 zł. Rzeczywista
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 14,96%. Czas obowiązywania umowy – 112 miesięcy, 111 miesięcznych rat równych: 97,82 zł oraz ostatnia, 112. rata: 98,22 zł. Całkowita
kwota do zapłaty: 12 610,14 zł, w tym odsetki: 3256,24 zł.
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7000 zł z ratą tylko 99 zł miesięcznie!
RRSO: 14,96%

RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

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

REKLAMA

Niedawno byliśmy świadkami, jak policja
przypadkiem wpadła do jednego ze sklepów
spożywczych z głośnym pytaniem „gdzie
maseczki”? W środku ani sprzedawca, ani

w terenie zabudowanym setką na godzinę?
Raczej nie, ale oczywiście można i tak, ale
łamiesz w ten sposób przepisy. Tak samo
jak wtedy, gdy nie zasłaniasz ust i nosa w
autobusie, sklepie, kinie, u fryzjera albo w kościele. Powiecie „dajcie spokój”! W porządku,
dajemy spokój, nie chcemy nikogo pouczać,
czy mędrkować. Sami zresztą mamy wyrobione na ten temat swoje zdanie, ale przepis to
przepis. Radzimy zacisnąć zęby i zasłaniać nos
i usta. Dla swojego oraz innych dobra. I żeby
mandatu nie dostać.
Pamiętajcie, że wciąż dziennie w Polsce
przybywa kilkuset zakażonych koronawirusem. Tysiące chorują na COVID-19. Te liczby
nie biorą się znikąd. Trzeba być ostrożnym,
chronić siebie oraz innych. Brak maseczki w
zamkniętych pomieszczeniach to taki trochę
nasz egoizm. E tam, przecież nic się nie stanie.
Może 99 razy na 100 przypadków nic się nie
stanie, ale co z tym jednym?!
Pamiętajmy, że nie musimy zakrywać ust
i nosa w pracy – jeżeli pracodawca zapewni
odpowiednie odległości między stanowiskami i
spełni wymogi sanitarne. Także w restauracji lub
barze – gdy zajmiemy już miejsce przy stoliku.
Wiadomo, jakoś zjeść musimy. Jeśli jednak wejdziemy bez maseczki do sklepu, ekspedientka
ma prawo, by nas nie obsłużyć. Nie dziwcie się,
tak to prawda. Taką możliwość daje jej rządowe
rozporządzenie. Po co nam kłótnie, nerwy i
słowne utarczki ze sprzedawczynią? W ministerstwie zdrowia znaleźli się nawet tacy mądrale,
którzy apelują, żeby nie wpuszczać ludzi bez
maseczek do sklepów. Albo od razu wzywać
policję. Będziemy mieć kawałek szmatki na nosie
i ustach, problem sam zniknie. A właściwie w
ogóle się nie pojawi.
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Elektryczne autobusy w Wałbrzychu?
Śląskie Konsorcjum Autobusowe testuje w pełni elektryczny autobus
przeznaczony dla komunikacji miejskiej. Testowy pojazd od Mercedesa,
to najnowszy produkt o nazwie #eCitaro.

w pełni elektryczny autobus
przeznaczony do komunikacji
miejskiej. Sprawdzamy m.in.
jak autobus radzi sobie z górskim ukształtowaniem terenu

– informuje prezydent Roman
Szełemej.
Jak podaje producent: „Inteligentne zestrojenie technologii
akumulatorów i ładowania, po-

SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

- Już za około dwa lata czeka nas przetarg na nowe autobusy miejskie. Śląskie Konsorcjum Autobusowe testuje
na ulicach naszego miasta

łączenie w sieci z systemami IT
i komunikacji oraz wyrazisty, futurystyczny design czyni z niego
nowy standard dla elektrycznych
autobusów miejskich”.
#eCitaro testowane było m.in.
na linii nr 2. Chodziło o to, by
sprawdzić, jak poradzi sobie z
przewyższeniami na trasie pomiędzy Wałbrzychem, Boguszowem, Kuźnicami oraz Gorcami.

Matrix, czyli jak w filmie
Zdumiewa was popularność seriali? Nas ten fenomen też trochę dziwi. Gdyby jednak dłużej się zastanowić, wątpliwości
znikają. Kto nie chciałby stworzyć produkcji, o której mówią
miliony? Dziwimy się jednak, że filmowcy nie czerpią pomysłów z rodzimego podwórka. Wyszedłby im porządny serial
political fiction, albo przynajmniej niezły pastisz. Tak czy siak,
oglądalność zapewniona.

Na polską wersję „House of Cards” raczej
byśmy nie liczyli, bo trudno przebić hitowy
serial Netflixa, którego kilka odcinków wyreżyserowała Agnieszka Holland, ale taka druga
„Ekipa” mogłaby zgrabnie z tego powstać.
No bo weźmy pierwszą lepszą historię z
brzegu, o której było głośno w ciągu ledwie
kilku ostatnich tygodni. Ot, zakup dokonany
przez ministerstwo zdrowia ponad 100 tys.
maseczek za ok. 5 mln zł, które – jak wykazały ekspertyzy – nie spełniały polskich norm.
Wiadomo, pośpiech w rządzie był taki, jak o
poranku w niejednym domu, gdy dzieci jesz-

cze chodziły do szkoły, ale żeby dać się skusić
inspektorowi narciarstwa? Który był pośrednikiem całej transakcji, a prywatnie znajomym
szefa resortu zdrowia Łukasza Szumowskiego?
To tak, jakbyście nagle potrzebowali kupić kilka
opakowań wacików i akurat kucharz, prywatnie wuj waszego kolegi z roboty, próbowałby
nimi handlować, mówiąc, że zrobił je ze swojego starego fartucha. Leitmotiv z maseczkami,
czyli wątek przewodni, idealny do rozwinięcia
następnych intryg i nici powiązań. Mogłaby
wyjść z tego niezła pajęczyna. Ostatnio wyszło
na jaw, że jeden z głównych bohaterów, mini-

ster Szumowski sam zgłosił się do prokuratury
na przesłuchanie. A i jeszcze jedno. Jakby nie
liczyć, choć matematyka nigdy nie była naszą
faworytą, ministerstwo kupiło jedną maseczkę
za jakieś pięć „dyszek”…
Byśmy zapomnieli. Trochę tak zaczęliśmy „z
czapki”, dlatego winni jesteśmy wyjaśnienia,
dlaczego o tym wszystkim w ogóle wspominamy? Niby o co chodzi? Spodobał nam się
pomysł na kilkuodcinkowy serial o oszuście z
Milionerów. Nie, nie tych polskich, w których
Hubert Urbański do znudzenia pyta uczestników „ostatecznie?”, ale bodaj brytyjskiej

Fot. użyczone (ZDKiUM Wałbrzych)
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edycji. Kojarzycie nazwisko Charles Ingram?
Raczej nie! My też o chłopie niewiele wiemy.
Tyle, że był majorem brytyjskiej armii i z żoną
oraz kumplem próbowali oszukiwać w popularnym teleturnieju. Nawet nie wiemy, czy im
się udało. Podobno Ingram doszedł do pytania za okrągły milion, a pomogły mu w tym
kaszlnięcia dochodzące z widowni. Taki odgłos
paszczowy, jak by powiedzieli bohaterowie
słynnego „Rejsu” Marka Piwowskiego. Nie tam
żadne „patataj, patataj”, tylko głośne pomruki
gardłowe. Nie wiemy, czy jedno kaszlnięcie
oznaczało odpowiedź A, a dwa wskazywały
na propozycję B, ale pewne jest, że oszuści
zostali rozszyfrowani i skazani. Ingram na 20
miesięcy w zawieszeniu, jego wspólnicy na
półtora roku. Na wszystkich troje nałożono też
kary pieniężne. Serial, który pokaże HBO, ma
tylko przybliżyć absurdalną historię. Możecie
ten pomysł nazwać paździerzowym, ale jak
widać, wszystko da się sprzedać, opakowując
w filmowe ramy.
Nawet postawę Jacka Sasina by się dało.
Skądinąd chyba najlepszego aktora wśród
polityków. Gościa, potrafiącego zrobić show
niczym główny bohater jakiegoś blockbustera,
ale częściej wyglądającego jak statysta w filmach klasy B. Facet obiecywał, że poda się do
dymisji w przypadku, jeśli wybory nie odbędą
się 10 maja, ale jakoś wyleciało mu to z głowy.
Niedawno w jakiejś zapyziałej norze należącej do Poczty Polskiej znalazły się pakiety
wyborcze, których druk podobno zlecił minister
Sasin. Jakieś 30 mln kart, za które zapłacono
prawie 70 mln zł. Wiadomo, że kart nie użyto
28 czerwca, bo zmienił się wzór i wśród kandydatów doszło do przetasowań. Dotąd nikt
za wydanie grubych milionów nie „beknął” i
raczej już nie „beknie”. Zresztą nie będziemy
prorokować, czy tak się stanie. Bo skoro IMGW
zapowiadało na wiosnę i lato suszę, a leje
jak z cebra, to gdzie nam z prognozowaniem
do Instytutu Magii, Guseł i Wróżb. Gdyby
tak jednak złapać na lasso jakiegoś kosmitę i
sadzając go na twardym krześle, zapytać „czy
wydanie 70 mln zł to marnotrawstwo?”, zielony ludzik z pewnością powiedziałby w języku
ziemian „k....., pewnie, że tak”. Pakietów nie
doręczono, no to niech teraz minister Sasin za
nie zapłaci. Jeśli nie ma akurat wolnych kilkudziesięciu milionów złotych, a pomóc nie chcą
podległe mu spółki Skarbu Państwa, to niech
ogłosi zrzutkę na portalu crowdfundingowym.
Jak nic zbierze potrzebną sumę.
Swoją drogą zastanawiamy się, czy pakietów nie można byłoby wykorzystać powtórnie. Choćby do drukowania na odwrocie
ustaw, przyjmowanych niekiedy przez Sejm
w tempie pędzącego TGV. A jeśli jesteśmy już
przy filmowcach, niejeden z was z chęcią by
popatrzył, jak 70 mln zł idzie z dymem. Taka
scena mogłaby zaczynać lub kończyć jeden
z sezonów popularnego serialu pod tytułem
„Dokąd zmierzasz dobra zmiano?”.
Tomasz Piasecki

Dwa miesiące utrudnień
Musimy zacisnąć zęby i przetrwać najtrudniejszy okres w pracach
związanych z budową obwodnicy Wałbrzycha. Inna organizacja ruchu przy rondzie obok Tesco i zamknięcie ul. Długiej oznaczają korki
i zmianę tras linii autobusowych.
Wszystko związane jest z
przekopem w tym rejonie potoku Szczawnik. Zmiany oznaczają brak możliwości przejazdu ulicą Długą od skrzyżowania z ulicą Makuszyńskiego w
kierunku Podzamcza.
– Mamy świadomość, że
będą to dwa najtrudniejsze
miesiące. Będzie to okres wakacyjny i możemy założyć, że
ruch w tej części miasta będzie
mniejszy – mówi prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
Wykonawca chce, by już we
wrześniu można było po tym
odcinku poruszać się swobodnie. Jesienią powinniśmy mieć
pełną funkcjonalność ronda.
Zmiany w ruchu wprowadzono
płynnie w ostatni weekend,
nocą z soboty na niedzielę. Na
znakach drogowych zamontowano tablice informacyjne, z
których dowiemy się o objaz-

» Tym fragmentem ul. Długiej przez
dwa miesiące nie przejedziecie

dach. Należy zwracać uwagę
na przekreślone kierunki jazdy
oraz trasy objazdów.
Większy ruch samochodowy
przeniósł się na ulice de Gaulle’a i Gagarina, którymi poruszają się również autobusy komu-

nikacji miejskiej. Z Podzamcza
można dojechać do Szczawna-Zdroju obwodnicą lub ul. Łączyńskiego. Rondo przy Tesco
zmieniło się w skrzyżowanie,
dlatego patrzcie dokładnie,
kto ma na nim pierwszeństwo.

W związku z kolejnym
etapem budowy zachodniej
obwodnicy Wałbrzycha od
28 całkowicie zamknięto dla
ruchu kołowego ul. Długą na
odcinku od ul. Topolowej do
ul. Łączyńskiego, co spowodo-

wało zmiany w układzie tras
linii komunikacyjnych. Warto
zapoznać się z nimi:
- linia A, dojeżdżając z Podgórza do Piaskowej Góry (przystanek Broniewskiego) jedzie
przez ul. Długą, Wrocławską,
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Gagarina, następnie skręca w
lewo w ul. Wieniawskiego na
Podzamcze; trasa poprowadzi
wokół al. Podwale, z powrotem
do ul. Gagarina, Wrocławskiej
przez ul. Długą do ul. Głównej
na Piaskowej Górze;
- linia C, dojeżdżając ze Śródmieścia do Piaskowej Góry
(przystanek Broniewskiego)
jedzie przez ul. Długą, Wrocławską, Gagarina, na wprost
do przystanku al. Podwale –
Forteczna, dalej do przystanku
al. Podwale Husarska następnie
skręca w lewo w ul. Wieniawskiego do ul. Gagarina, Wrocławskiej przez ul. Długą do ul.
Głównej na Piaskowej Górze;
- linia 8, autobusy poruszające się ze Szczawna-Zdroju
w kierunku Szczawienka z
Piaskowej Góry jadą przez ul.
Długą i Wrocławską do Lubiechowa lub Zamku Książ (bez
obsługi osiedla Podzamcze);
w drodze powrotnej podobnie
tj. ze Szczawienka przez ul.
Długą na Piaskową Górę;
- linia 9, autobusy kursują
z Piaskowej Góry (ul. Sokołowskiego) przez ul. Broniewskiego, Długą, Wrocławską,
Uczniowską, do Szczawienka;
- linia 1, na czas objazdu
zawieszone zostanie funkcjonowanie połączenia.
SCB
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Miliony dla Wałbrzycha i gmin powiatu
Poznaliśmy szczegóły rządowego projektu Funduszu Inwestycji Samorządowych. Program nazwano „Tarcza dla samorządów”. Spora kwota trafi
do budżetu Wałbrzycha.

Podczas spotkania z samorządowcami, minister funduszy i
polityki regionalnej Małgorzata
Jarosińska-Jedynak przekazała w
Wałbrzychu informacje dotyczące
przygotowywanych środków finan-

sowych. Dla subregionu wałbrzyskiego przeznaczono łącznie ponad
91 mln zł. Dowiedzieliśmy się o
środkach, jakie otrzyma Wałbrzych
i miejscowości w powiecie. Aż
24,5 mln zł trafi do wałbrzyskiego

budżetu. Dla powiatu przeznaczono nieco ponad 1,2 mln zł. Jeżeli
przyjrzymy się miejscowościom z
naszego regionu, najwięcej przypadnie Głuszycy, która otrzyma
ponad 1,3 mln zł. Ponad milion trafi
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również do kas Szczawna-Zdroju i
Czarnego Boru. Na nieco mniejsze
kwoty, bo oscylujące wokół 800
tys. zł, mogą liczyć Boguszów-Gorce, Mieroszów i Jedlina-Zdrój. Po
500 tys. otrzymają Walim i Stare
Bogaczowice. Pieniądze mają być
przeznaczone m.in. na rozwój
regionów, modernizację obiektów
czy pomoc w realizacji wielu innych
potrzebnych społecznie inwestycji.
SCB

Nasza
dobr a
woda

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

» Woda badana jest
wielokrotnie, ale to
małże odgrywają w całym
procesie arcyważną rolę

Małże na straży czystości
Jak to jest, że odkręcacie kurek i leci woda? To już wiecie
z poprzednich odcinków społecznej kampanii Wodociągów
Wałbrzych i WieszCo „Nasza dobra woda”. Dziś o tym, że tę
wodę możecie bez oporów pić, bo jest czysta jak łza. A to
dzięki małżom. Tak, dobrze przeczytaliście.

Musicie wiedzieć, że produkowaną wodę pitną badają
pracownicy laboratorium zakładowego Wałbrzyskich Wodociągów, ale nie tylko oni.
Najpierw tzw. surowa woda
zaczerpnięta z Bobru, po przepłynięciu przez piaskownik i
wstępnym podczyszczeniu,
kontrolowana jest przez małże. Zapytacie, serio? Serio,
serio! Cały proces nazywa
się biomonitoringiem. Polega
na całodobowej obserwacji
i rejestracji ruchów muszli
ośmiu małż umiejscowionych
w specjalnym akwarium. Gdy
muszle tych małych, ale bardzo wrażliwych stworzeń, są
otwarte, wiadomo, że w wodzie nie ma skażenia chemicznego (np. ropy). W przypadku
pojawienia się zanieczyszczeń

Fot. użyczone (WSSE)
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małże natychmiast reagują
zamknięciem skorup.
Nad wszystkim czuwa natomiast program komputerowy, który ma proste zadanie.
Ostrzegać pracowników w
razie pojawienia się skażenia,
ale też eliminować fałszywe…
alarmy. Spowodowane np.
indywidualnym zachowaniem
pojedynczych małż niezwiązanym z pojawieniem się zanieczyszczeń. Przecież mięczaki
też mają prawo mieć gorszy
dzień. Jak ludzie.
Na tych strażników czystości
wybrano szczeżuję pospolitą.
Jest to gatunek powszechny,
niepodlegający ochronie gatunkowej i siedliskowej. Żywi
się odfiltrowując (odcedzając)
pokarm z wody. A jest nim
fitoplankton i zooplankton,

czyli niewielkie, zwykle jednokomórkowe,
organizmy wodne oraz drobna zawiesina
szczątków organicznych. Szczeżuja ma
jedną ważną cechę: wymaga czystej
wody. Stworzenie idealne do tej odpowiedzialnej roboty. I bardzo czułe. Nawet
otwarcie górnej klapy, zabezpieczającej
akwarium, jest dla niektórych małż tak
stresujące, że zaczynają zamykać muszle.
Dopiero później woda badana jest przez
laboratorium. Pierwszy raz próbki wody
do badania pobiera się w wielkich zbiornikach uśredniających, a płynie do nich
woda ze wspomnianego już piaskownika.
Następnie wodę bada się w pompowni
wtłaczającej ją do sieci magistralnych,
a kolejny raz, już po „dotarciu” do Wałbrzycha, w wielu punktach wyznaczonych
przez Sanepid.
ToP

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

» „Afera maseczkowa” w Świebodzicach
będzie miała ciąg dalszy

Ciąg dalszy afery
Dawno temu, ponieważ było to 20 kwietnia, w
Świebodzicach odbyła się akcja, podczas której
pracownicy tamtejszego MDK wydawali mieszkańcom bezpłatnie maseczki ochronne. Nikt
wtedy nie pomyślał, że akcja będzie miała przykre konsekwencje...
Słoneczny dzień w czasach zarazy... MDK Świebodzice wychodzi
z pomocą dla swoich mieszkań-

ców. W związku z ograniczeniem
działalności i pracy dyrekcja oraz
pracownice wpadają na pomysł,

by szyć maseczki i rozdać je świebodziczanom. W sumie, dyrektor
Katarzyna Woźniak wraz z Beatą

Lamczyk wydały kilkaset własnoręcznie przygotowanych środków
ochronnych. Akcja cieszyła się
ogromnym powodzeniem.
Niestety euforia nie trwała długo.
Świebodzicki radny zgłosił sprawę
na policję, gdyż według niego nie
zachowano odpowiedniego odstępu
w kolejce. „Bez zdrowego rozsądku i
zachowania podstawowych zaleceń
Sanepidu prowadzona jest populistyczna akcja rozdawania maseczek
szytych w świebodzickim MDK. Akcja
prowadzona jest bez koordynacji, nie
są przestrzegane zalecenia dotyczące
zachowania bezpiecznej odległości i
zakazu zgromadzeń. Wątpliwa jest
sterylność tych produktów i nie posiadają one żadnych certyfikatów, nie
wiadomo też, czy materiał, z którego
są szyte, jest bezpieczny” – pisał
radny Sebastian Biały na łamach
prowadzonego przez siebie portalu
internetowego.
Policja z miejsca przekazała gorącą sprawę świdnickiej prokuraturze. – Sprawdzimy, czy nie doszło
do naruszenia administracyjnego,
które wynika z ograniczeń pewnych przepisów w dobie epidemii
oraz czy nie doszło do złamania
Kodeksu karnego. Chodzi tu o
narażenie życia i zdrowia ludzi
– stwierdził wówczas prokurator
Marek Rusin.
Wtedy ruszyła machina... Świdnicki Sanepid na podstawie zgłoszenia
radnego nałożył na dyrektor Miej-
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skiego Domu Kultury w Świebodzicach grzywnę w wysokości aż 10
tys. zł. W uzasadnieniu napisano, że
kara nałożona jest za „naruszenie w
dniu 23 kwietnia 2020 roku zakazu
organizowania zgromadzeń ludności
w postaci spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju, na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej w czasie
stanu epidemii”.
Była to decyzja administracyjna, więc jakiekolwiek odwołanie
mogło mieć miejsce dopiero po
wpłaceniu całej sumy. Ruszyła
więc zrzutka na portalu crowdfundingowym. Nie minęły nawet
dwie doby, a już udało się zebrać
ponad 10 tys. zł... Dlaczego o tym
wszystkim przypominamy? Bo 22
czerwca Katarzyna Woźniak złożyła w swojej sprawie odwołanie.
„Aferą maseczkową” zainteresował się również Rzecznik Praw
Obywatelskich.
Dyrektor MDK całą nadwyżkę ze
zrzutki postanowiła przeznaczyć na
rzecz potrzebującej pomocy chorej
świebodziczanki, która była instruktorką zumby i zajęć fitness. Choroba
neurologiczna nie pozwala jej jednak
wykonywać zawodu. Katarzyna
Woźniak zapowiada też, że jeżeli
wygra swoją sprawę, 10 tys. zł
również przekaże na konto chorej.
Czekamy teraz na postępowanie
karne, o wynikach na pewno was
poinformujemy.
KaR
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Historyczny park z nowym życiem
Kolejny park w powiecie świdnickim doczekał się zmian. Ostatnio pisaliśmy o Parku Młodzieżowym w Świdnicy, teraz przyszła pora na Park
Historyczny w Świebodzicach.

Świebodzice poprzez tworzenie
i odnowienie terenów zieleni
w celu poprawy jakości życia
mieszkańców”. Ambitne zadanie
obejmowało dokonanie reno-

wacji trawników, przywrócenie
dawnych walorów kompozycyjnych parku, nasadzenia roślin
pnących, bylin, krzewów i drzew.
Dla wygody odwiedzających w

KaR

Fot. KaR

Tam bowiem powoli dobiegają
końca prace wykonywane w
ramach projektu unijnego pod
nazwą „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie

parku zamontowane zostaną
oczywiście ławki i stojak na rowery. Z uroków parku będzie można
korzystać już od początku lipca,
także prace zgrały się idealnie z
letnimi spacerami i wyprawami.
Jednak efektami inwestycji w
pełni cieszyć się będzie można
dopiero w przyszłym roku, kiedy
zasadzona roślinność zakwitnie,
a park pięknie się zazieleni.

Obietnice, rozczarowania,
pieniądze i... happy end
Po kilkunastu miesiącach i wielu zawirowaniach „znalazły się” dodatkowe pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach w Świdnicy. Były obietnice i rozczarowania. Ciężkie mamy czasy...

Ten rok był dla samorządów w Polsce szczególnie
trudny, tak jak dla wielu
z nas. Zmiany w polityce
finansowej wprowadzone
przez rząd w ubiegłym roku,

obciążanie gmin dodatkowymi zadaniami bez subwencji wypłacanej z budżetu państwa, czy pandemia
koronawirusa sprawiły, że
dziś wielu samorządow-

ców stoi przed niezwykle
trudnymi decyzjami. Ich
konsekwencje najmocniej
odczują mieszkańcy miast
i wsi. Czeka nas radykalne
obniżenie jakości życia.

- Mimo tych wszystkich
trudności budżet Świdnicy
pozostaje na stabilnym poziomie, dzięki rozważnej polityce
finansowej, która od lat jest
prowadzona, oraz znacząco

lepszej prognozie wykonania budżetu za 2019 rok. W
związku z tym prezydent Beata Moskal-Słaniewska postanowiła przeznaczyć dodatkowy milion złotych na realizację

Fot. użyczone
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programu dotacji celowych
na prace konserwatorskie
przy świdnickich zabytkach –
mówi rzecznik UM w Świdnicy, Magdalena Dzwonkowska.
O jakich zawirowaniach
piszemy we wstępie? Chodzi
o to, że jeszcze kilkanaście
miesięcy temu prezydent miasta obiecała znaczące środki
finansowe dla świdnickiej
Katedry i Kościoła Pokoju. Ta
pierwsza miała otrzymać po
1 mln zł w dwóch transzach,
ten drugi zaś 1,5 mln zł. W
kwietniu tego roku radni mieli
głosować nad dofinansowaniem dla dwóch obiektów sakralnych w Świdnicy, do czego
jednak nie doszło. Środki zostały wycofane, nie było nad
czym debatować i głosować.
Sytuacja zmieniła się jednak
w czerwcu.
Zarówno biskup Marek
Mendyk z Diecezji Świdnickiej, jak i biskup Waldemar
Pytel z Diecezji Wrocławskiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zostali poinformowani o dofinansowaniach. Dzięki temu świdnicka
Katedra otrzyma 500 tys.
zł., a Kościół Pokoju 250 tys.
zł. na obecnie prowadzone
prace w świątyniach. Nie są
to deklarowane wcześniej
kwoty, docenić należy jednak
fakt, że w czasach pandemii
„znalazły się” środki choć w
takiej wysokości. – Ratowanie zabytków miasta jest dla
nas wszystkich priorytetem
– mówi Beata Moskal-Słaniewska.
To nie jedyne pieniądze,
jakie trafią do świdnickich
zabytków. Prezydent i radni zadecydowali jeszcze o
przyznaniu dotacji na prace
remontowe dla 5 wspólnot
mieszkaniowych: przy ul.
Kazimierza Pułaskiego 24,
przy pl. 1000-lecia Państwa
Polskiego 2, przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51, przy
ul. Komunardów 20 i przy pl.
Grunwaldzkim 5. Dodatkowo
wsparcie otrzyma również
wspólnota mieszkaniowa przy
ul. Świętokrzyskiej 2 na opracowanie dokumentacji remontu elewacji bocznej i tylnej.
KaR
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RoZMoWA tYgoDNIA

» - Nie potrafię nigdzie
dłużej zagrzać miejsca –
mówi Klaudiusz „Cezar”
Słomczyński, podróżnik z
Mieroszowa

Dla takich chwil warto żyć
Szczerze o strachu, wyjazdach, zdobywaniu wysokich gór i… pewnej małej fladze opowiada Klaudiusz „Cezar” Słomczyński. Jak sam
o sobie mówi, nie czuje się globtroterem. Może trochę włóczęgą i
podróżnikiem w jednym.

Według Pana najtrudniejszym etapem podróży jest
pierwszy krok. Dlaczego?
- Ludzie lubią, jak ktoś, coś
za nich robi. Zaplanuje, zdecyduje, dlatego w pierwszej
kolejności należy się przełamać i zrobić coś samodzielnie.
No dobrze, ale co powinno być tym pierwszym
krokiem?
- W moim przypadku, choć
nie wiem, czy to jest najlepszy przykład, było złamanie
pewnej bariery strachu. Nie
mówię o wyjazdach z biurami
podróży, gdzie wszystko jest
zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach, ale o wyprawach na własną rękę. Choć
mam na koncie kilkanaście
bliższych i dalszych wyjazdów,
w tym roku miałem opory,
by pojechać do Ameryki Południowej, gdzie na miejscu
miałbym spotkać się z dwoma
obcymi osobami i tam zacząć
wędrówkę. Nie przełamałem
się, że sam będę na drugim
krańcu świata. Nie potrafiłem
przezwyciężyć strachu. Dlatego uważam, że wyzbycie się
bojaźni, to pierwszy krok, któ-

ry każdy przed wyruszeniem z
domu powinien postawić.
Na Pana blogu „Dzienniki
podróży” jest jeszcze jedna
trafna sentencja: „Świat
jest zbyt piękny, żeby przebywać w jednym miejscu”.
Trzeba jeździć, poznawać,
kosztować?
- Można tak to zdefiniować
(śmiech). Szkoda czasu na
siedzenie na miejscu. Moim
zdaniem trzeba być w ciągłym
ruchu. Nie potrafię nigdzie
dłużej zagrzać miejsca. Ciągle
mnie gdzieś nosi. Oczywiście
są ludzie, którzy nie lubią wyjeżdżać i zostawiać swojego
gniazda. Nie chcą opuszczać
swojej strefy komfortu i ja ich
za to nie krytykuję. Podróżowanie jest jednak fascynujące.
Tak jak Pan mówi, nie
każdy nadaje się na globtrotera?
- Ja nim też nie jestem. W
ogóle nie lubię tego słowa.
Jestem zwykłym człowiekiem,
który przełamał barierę strachu i odważył się wyruszyć
w świat. Ciekawość mnie do
tego zaczęła pchać. Mieszkam
w Mieroszowie, niedużym

miasteczku, gdzie wszyscy się
znają. Staram się być lokalnym patriotą. Wszędzie dokąd
jadę zabieram ze sobą flagę
Mieroszowa. Gdy tylko mam
okazję, robię z nią zdjęcia w
fajnych miejscach. Określiłbym
siebie jako takiego włóczęgę,
podróżnika.
Ci, którzy marzą o podróżowaniu, często piętrzą
przed sobą problemy. Brak
czasu, za małe dzieci, zbyt
wysokie koszty wyjazdów?
- Słyszałem to wielokrotnie.
Jesteśmy strasznie zapracowani i myślimy, że jak wyjedziemy na 2 lub 3 tygodnie, cały
uporządkowany świat nam
się zawali. Gwarantuję, że nie
zawali się, a jeśli nawet, to będziemy mogli go odbudować.
Dzieci też nie są przeszkodą.
Sam mam syna, ale udawało
mi się zawsze pogodzić bycie
ojcem z wyjazdami. Pieniądze
natomiast to rzecz nabyta.
Po to je zarabiamy, żeby je
wydawać. Najlepiej podczas
podróżowania.
Pamięta Pan swoją najtańszą podróż. Za ile i dokąd Pan pojechał?

- Za niecały tysiąc złotych
na tydzień do Czarnogóry.
Spędziłem fantastyczny czas
z ludźmi, których prawie w
ogóle nie znałem.
Korci mnie, żeby dla równowagi dopytać o tę najdroższą. A niech tam, gdzie
Pan wydał najwięcej?
- Nie wliczam wyjazdu
w wysokie góry, bo kupno
sprzętu, żeby jak najlepiej
przygotować się do wyprawy, jednak swoje kosztuje,
to najdroższą moją wyprawą
była ta do Iranu. Na 15 dni
pojechaliśmy za około 800
euro. Co ciekawe, gdy miałem
wyjechać do tego kraju, każdy
mnie pytał „nie boisz się?”.
A mnie bardzo tam ciągnęło. Naszym głównym celem
było zdobycie najwyższego
szczytu Iranu. Weszliśmy na
Demawend w górach Elbrus,
a oprócz tego poznaliśmy kulturę tego fantastycznego kraju
z niezwykle przyjaznymi ludźmi. Zjeździliśmy ponad 3500
km. Dotąd Gruzję uważałem
za najbezpieczniejszy kraj na
świecie. Po wizycie w Iranie to
się zmieniło. Doświadczyłem

tam niezwykle przyjacielskiej
atmosfery i powiedziałbym
tolerancji. Byłem tym bardzo
mocno zaskoczony.
Objechał Pan pół Europy,
zahaczając o Bliski Wschód
i Afrykę. Widać jednak, że
ciągnie „wilka” na wchód.
Co tam jest takiego magnetycznego?
- Podoba mi się ta dzikość
tamtych terenów. I to, że ludzie nie są tam jeszcze zepsuci zachodnią cywilizacją
i stłamszeni turystyką. Oni
potrafią zaprosić cię do domu
na herbatę, pomóc ci w znalezieniu drogi, podwieźć, gdy
nie masz jak dojechać do celu.
Są serdeczniejsi i jacyś tacy
uprzejmiejsi. Po drugie, chodzi
o kwestię komunikowania
się za granicą. Angielskiego
nie znam aż tak dobrze, bym
mógł swobodnie rozmawiać
w tym języku. Czasem mam
opory, żeby porozmawiać z
kimś właśnie po angielsku.
Bardzo dobrze znam za to
rosyjski i dzięki temu łatwiej
mi na wschodzie (śmiech).
Uwielbia Pan góry, mając
lęk wysokości? To prawda?
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- Mam straszny lęk wysokości (długi śmiech). Wchodząc na najwyższy szczyt w
Niemczech, Zugspitze, połowy
drogi nie pamiętałem. Byłem
tak skupiony na przypinaniu
się stalową liną asekuracyjną,
że w ogóle nie podziwiałem
widoków. Bałem się wejścia
na Mont Blanc, bo wiedziałem, że ostatnie granie są
bardzo wąskie. Jakoś dałem
radę, a to, co zobaczyłem na
górze, wynagrodziło wszystko. Widoki to jedno, ale proszę sobie wyobrazić, że na
samym szczycie Mont Blanc,
najwyższej górze Europy,
gdzie wokół jest tylko śnieg i
lód, latają motyle! Dla takich
chwil warto żyć.
Gdyby ktoś Panu zakazał
wyjścia w Alpy albo choćby
w nasze Tatry, co by Pan
wtedy zrobił?
- Na pewno bym się zbuntował. Góry to całe moje życie. Jestem typem samotnika,
lubiącym… dobre towarzystwo. Pamiętam, że podczas
jakiejś rozmowy kwalifikacyjnej pani psycholog poprosiła
mnie, żebym wyraził siebie
rysunkiem. Namalowałem
jaskinię z drzwiami. Odpowiedziałem, że jaskinia oznacza mnie jako samotnika, a
drzwi, że jestem otwarty na
ludzi. Bez gór trudno byłoby
mi żyć.
Może trzeba przerzucić
się na wylegiwanie nad
basenem z drinkiem w ręku
i w formule all inclusive?
- To nie dla mnie, ale jeśli
ktoś tak lubi spędzać urlop,
nie mam nic przeciwko temu.
Będę tak spędzał wakacje,
gdy mój wiek nie pozwoli mi
chodzić po górach.
Taka forma wypoczynku
nie jest podróżowaniem?
- Odpowiem w ten sposób. Trzykrotnie próbowałem
zdobyć Kazbek, jeden z najwyższych szczytów Kaukazu.
Nie dawałem za wygraną,
wracałem w to miejsce, przygotowując się do kolejnej
wyprawy, aż wszedłem na
sam szczyt. Dopiąłem swego
i to jest dla mnie kwintesencja
podróżowania.
Na koniec muszę o to
zapytać. Wszędzie mówi
Pan i pisze o sobie dodając
słowo „Cezar”. Ma to związek z cesarzem rzymskim
Klaudiuszem?
- Tak! Teraz bywa już tak,
że przedstawiając się, mówię
„Cezar”, a nie Klaudiusz. Nie
dlatego, że wstydzę się swojego imienia, ale „Cezar” tak
do mnie przylgnęło, że stało
się nieodłącznym elementem
mojej tożsamości.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Czyste powietrze – wspólny interes
Czy jakość powietrza poprawia się w regionie? Czy z każdym okresem grzewczym
problem niskiej emisji zmniejsza się, a starych, niskiej klasy pieców jest coraz
mniej? Czy wrzucamy do nich dobrej jakości węgiel, czy odpady? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ale jedno jest pewne. Jesteście ciekawi co?!

W walce o czyste powietrze, a co za tym idzie – zdrowie nas wszystkich – ważną
rolę pełni wsparcie samorządów oraz państwa. Wraz
z nim działania takie jak:
dotacje do wymiany pieców,
termoizolacji budynków czy
subwencje do modernizacji
przestarzałych kotłowni. Nie
zapominajmy o rynku, którego zadaniem jest wsparcie
lokalnej społeczności oraz
dostarczenie dobrych rozwiązań.
– Od ponad dwudziestu
lat działamy w branży cie-

Fot. użyczone (Grupa DZT)

Istotne działania
systemowe

» Dzięki DZT w ciągu
ostatnich 8 lat do
atmosfery przedostało
się o ponad 2,3 tys.
ton mniej CO2

płowniczej. Możemy pochwalić się wieloma inwestycjami, które przyczyniły
się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie –

mówi Jolanta Suława, Prezes
Grupy DZT. – Obliczyliśmy,
że z każdym rokiem dzięki
prowadzonym przez nas
modernizacjom infrastruk-

tury grzewczej, w tym wymianie pieców i sieci, ograniczamy emisję C02 średnio o 500 ton w skali roku
– dodaje. Robi wrażenie.

W wyniku modernizacji
starych kotłowni i sieci przeprowadzonych przez DZT w
latach 2013-2020 na Dolnym
Śląsku do atmosfery przedostało się o 2319,30 ton mniej
CO2. Możecie krzyknąć głośno
WOW! To jednak niejedyne
działania spółki. Bardzo ważna jest świadomość lokalnej
społeczności, dlatego Grupa
DZT od dwóch lat prowadzi
akcję „Każdy zasługuje na
czyste powietrze”.
– W tym roku, w Świebodzicach, gdzie mieści się
siedziba naszej firmy, został
zamontowany czujnik jakości
powietrza. Informacje o jego
stanie dostępne są na stronie
DZT, witrynie urzędu miasta, a
także za pośrednictwem aplikacji Syngeos. Mamy nadzieję,

że nawet osoby sceptycznie nastawione do problemu
smogu przekonały się, że nie
jest dobrze. Z każdym zimniejszym wieczorem w centrum
Świebodzic pojawiało się duże
stężenie pyłów – opisuje Jolanta Suława.
Czy wraz ze wzrostem
poziomu wiedzy dotyczącej
smogu pojawią się działania
mające na celu ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza?
Począwszy od dobrej postawy
obywatelskiej – takiej jak chociażby rozmowa z sąsiadem,
który w starym piecu pali
śmieci, po działania systemowe – dotacje, a wraz z nimi
modernizacje sieci i kotłowni,
wymiana pieców. Liczymy,
że tak właśnie będzie, bo
przecież „Każdy zasługuje na
czyste powietrze”.
TS
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Czyste powietrze
dla wszystkich

W ostatnich latach wiele
nauczyliśmy się o problemie
smogu. Nasza świadomość, a
wraz z tym często gotowość
do zmian, jest coraz większa.
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

Nowy bulodrom dla seniorów
W uzdrowiskowej gminie otwarto plac do gry w petanque.
Szczawieńscy seniorzy po raz pierwszy zagrali w bule na
własnym bulodromie.

Z okazji otwarcia odbył się pokaz gry z
instruktorem. W uroczystości udział wzięli
sami pomysłodawcy nowego obiektu
sportowego, m.in. prezes Stowarzyszenia

„Ogród Sztuki” Grażyna Lelito-Dąbrowa
wraz z seniorami z Domu „Senior – Wigor” oraz burmistrz Szczawna Marek
Fedoruk.
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Nowy bulodrom to świetny sposób
aktywizacji seniorów, inny niż tradycyjna rehabilitacja. Gra na świeżym
powietrzu sprawia wiele radości,
seniorzy są w grupie, rozmawiają, są
radośni.
Bulodrom znajduje się tuż za budynkiem Villa Kosmowski. Fundusze na budowę bulodromu pozyskano ze środków
unijnych za pośrednictwem LGD Kwiat
Lnu. Kwota uzyskana to 30 tys. zł.

Fot. użyczone (UM w Szczawnie-Zdroju)
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SCB

STARE BOGACZOWICE

Bajką celują w wirusa

rodzice wraz ze swoimi dziećmi dostaną do zrealizowania bardzo przyjemne zadanie. Napiszą fantastyczną
i jedyną w swoim rodzaju bajkę oraz
stworzą do niej ilustracje. Z gotowych prac wydana zostanie książka!
Zapisywać można się jeszcze tylko
dzisiaj (30 czerwca). Wysyłając maila
na adres: centrumstbog@op.pl lub
dzwoniąc pod nr tel.: 74 844 35 03.
Liczba miejsc jest ograniczona! Projekt
realizowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Działaj Lokalnie”.
Red

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

Niby enigmatyczny, ale wiele odkrywa. Wiadomo, że chodzi o koronawirusa, integrację lokalnego środowiska
i zrobienie czegoś pożytecznego dla
dzieciaków. Połączenie fajne, bo i fajni
ludzie się tym zajmują. To Gminne
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w
Starych Bogaczowicach wraz z grupą
Miłośników Książek i Czytelnictwa
realizuje wspomniany projekt.
„By wygrać z pandemią walki, piszemy dla dzieci bajki” to warsztaty online, które pozwolą uczestnikom przeżyć niezwykłą przygodę. Pod okiem
profesjonalisty dr Eweliny Koniecznej,

Fot. użyczone (UG Stare Bogaczowice)

Wstajemy i klaszczemy. Takie inicjatywy
lubimy i zawsze będziemy je wspierać.
Pr ojekt, któr y r ealizuje mała gmina,
kr yje się pod chwytliwym hasłem „By
wygrać z pandemią walki, piszemy dla
dzieci bajki”.

BOGUSZÓW-GORCE

Z ruiny zrobili istną perełkę
Uwierzycie, że na widok miejsca, gdzie dziś stoi Centrum Witold, jeszcze nie tak dawno można było załamać ręce. Zdegradowany teren
odstraszał. Po skończeniu inwestycji jest zupełnie inaczej. Miejsce
przyciąga.

Fot. użyczone (CKK Witold)

» W ramach projektu poddano
rewitalizacji teren byłej
kopalni węgla kamiennego
„KWK Victoria – Szyb Witold”

» Na realizację projektu
udało się pozyskać
prawie 5 tys. zł

Powstanie Centrum Kulturalno-Kongresowego „Witold” nie byłoby możliwe,
gdyby nie środki unijne.
Pieniądze wpompowane w
projekt o nazwie „Adaptacja
budynku nadszybia z wieżą
wyciągową na CKK Witold
przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach” dały takiego „kopa”, że o kompleksie

zrobiło się głośno w całym
regionie.
W ramach projektu poddano rewitalizacji teren byłej
kopalni węgla kamiennego
„KWK Victoria – Szyb Witold”,
budynek nadszybia z wieżą
wyciągową oraz budynek
maszyny wyciągowej.
Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” prowadzi
głównie działalność społeczno-kulturalną. W jego wnętrzach
odbywają się także konferencje
i szkolenia, ale bardzo ważne
są również ochrona i kultywowanie lokalnych tradycji
górniczych. Szyb „Witold” to
miejsce ważne dla historii gminy i całego regionu, wpisane
do wojewódzkiego rejestru
zabytków. W CKK „Witold”
funkcjonuje też Izba Pamięci
Górnictwa i Kopalnictwa, jest
wieża widokowa, w pełni wyposażona sala konferencyjno-szkoleniowa, w której mogą
odbywać się wystawy oraz
budynek restauracyjny wraz z
zapleczem kuchennym.
Red
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W deszczu popływacie
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» Delfinek czeka na amatorów kąpieli

Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 3 to nie tylko miejsce zajęć dla uczniów. Obiekt
stwarza też spore możliwości
dla mieszkańców. Można tu też
zorganizować zajęcia choćby
dla większej grupy osób. To też
doskonałe miejsce do rekreacji i
rehabilitacji dla osób w różnym
wieku.

Jeśli nie pamiętacie, to my wam
przypomnimy. Głuszycę ujęto w
pilotażowym programie budowy
małych przyszkolnych pływalni. To
tzw. „Dolnośląski Delfinek” na lata
2016-2017. Chciałoby się napisać,
kiedy to było? Inwestycja została dofinansowana przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, który przekazał

1,25 mln zł. Dodatkowo 2 mln zł
pochodziły z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Ponadto zarząd województwa przekazał pół mln zł jako
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Tak,
żebyście wiedzieli, skąd fundusze
na Delfinka.
Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne lato spędzimy głównie w Polsce. Wielu wyjedzie, by zwiedzać
bliższą lub dalszą okolicę, ale… na pewno znajdą się
też szukający pływalni, by choć na chwilę schłodzić
się w gorące dni. Dlatego zapraszamy na Delfinka do
Głuszycy!

JEDLINA-ZDRÓJ

» W Jedlinie dba się o seniorów

Centrum z wielką dotacją
Jedlina, działając w partnerstwie z Fundacją „Merkury”, złożyła wniosek o dofinansowanie
w konkursie zorganizowanym
w ramach RPO. Wiecie, takiego
programu dla Dolnego Śląska, w
którym przyznawane są środki z
UE. Projekt zakładał kompleksowe
usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych.
Wniosek został najwyżej oceniony
w rankingu o dofinansowanie.

Dzięki temu od 1 września możliwe będzie rozpoczęcie kilku
naprawdę ważnych usług.
Projekt otrzymał ponad 1,1 mln
zł przy całkowitej wartości nieznacznie przekraczającej 1,2 mln
zł. Jest więc z czego się cieszyć.
Środki pochodzą z Europejskiego
Funduszu Socjalnego. W ramach
projektu sfinansowana zostanie
działalność powstającego Klubu
Seniora. Na wsparcie w ramach

projektu może liczyć 30 osób
niesamodzielnych w wieku 60+.
Stało się to, o czym w centrum
socjalnym marzono. Jedlina na
kolejny okres pozyskała środki
umożliwiające wprowadzenie
dla mieszkańców innowacyjnych produktów, związanych z
teleopieką. Obok Bransoletek
Życia wdrożona zostanie nowa
usługa – Samoobsługowa Stacja
Red
Diagnostyczna.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Ile razy czytaliście podobne tytuły? Dziesiątki, jeśli nie
setki. Nie chcemy wciskać wam „kitu”, że ten projekt
jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Sami oceńcie, jak jest.
Naszym zdaniem to duża sprawa dla tej małej gminy.

» Sanatorium „Młynarz” to dawny
Elisenhof (Dwór Elizy)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Dziś trochę nietypowo, bo opowiemy wam o szczawieńskich obiektach, które na co dzień nie wzbudzają jakiegoś wielkiego zachwytu. Przed dokładnym poznaniem
Domu Zdrojowego (to w kolejnym odcinku), dziś jako
przystawka, proponujemy spacer ulicą prowadzącą do
tego słynnego obiektu.
Jeszcze chwilę cierpliwości
i poznacie jeden z najbardziej
charakterystycznych budynków w Szczawnie-Zdroju, ale…
Właśnie najpierw spróbujemy
zbudować napięcie. Żeby do
niego dotrzeć, zacznijcie spacer
od placu Gerharta Hauptmanna. Stoi na nim odlany z brązu
pomnik pisarza i z fragmentem
wiersza autorstwa noblisty. Pomnik odzwierciedla głaz posta-

wiony przed Koroną Piastowską
we wrześniu 1932 roku podczas
uroczystości, w których uczestniczył Gerhart Hauptmann z okazji
swoich 70. urodzin.
Nieco powyżej widać niewielki park z wiekowymi bukami, będącymi pomnikami przyrody, a
kawałek dalej obszerny podjazd
pod wybudowany w 1827 roku
pensjonat Elisenhof (Dwór Elizy).
Dziś jest to jedno z największych

w Szczawnie sanatoriów, na
ponad sto miejsc, które nosi nazwę Młynarz. Idąc dalej w górę
ulicy, natkniemy się na budynek
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Boya Żeleńskiego.
Architektura tego obiektu na
pewno nie pasuje do reszty. To
prawda! Biblioteka stoi bowiem
na fundamentach dawnej kaplicy ewangelickiej, wybudowanej
w 1884 roku, a zlikwidowanej w

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

W drodze do Zdrojowego

latach 70. XX wieku. Biblioteka powstała
46 lat temu. Powyżej widać wejście do
obszernej willi z charakterystycznym pruskim murem. To dawna posesja książęcego
lekarza uzdrowiskowego, doktora Rittera.
Dziś mieści się tu sanatorium Dąbrówka. Za

nią stoi uroczy budynek sanatorium Anka.
Przed wojną znajdował się tu pensjonat o
wdzięcznej nazwie Sanssouci.
Najwyższy czas poznać Dom Zdrojowy,
ale to już za tydzień…
Red
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HISTORIA NIEZNANA

» Stara szkoła, wyburzona z powodu szkód górniczych pod
koniec lat 30 ubiegłego wieku (Fot. www.polska-org.pl)

Gaj uroczy, ale na uboczu (2)
„Miasto dla człowieka, nie człowiek dla miasta”. Słowa te wypowiedziane przez
Ernsta Maya, niemieckiego architekta i urbanistę (1866-1970), bardzo dobrze opisują rodzący się na początku XX wieku trend budowy uniwersalnych i tanich domów zgrupowanych w postaci tzw. satelitów, tj. niezależnych zespołów osiedlowych dopasowanych do ukształtowania terenu, z parcelami o różnych kształtach
i wielkościach, wyposażonych we wszystkie potrzebne mieszkańcom udogodnienia (w tym świątynie, szkoły, sklepy, obiekty sportowe).
Takim zespołem miało być
również osiedle mieszkaniowe na Gaju (Stadtpark Siedlung). Jego zaprojektowanie
powierzono wrocławskiej
spółce „Schlesisches Heim”
(pod kierownictwem Maya),
która sporządziła projekt w
1920 roku. Pod budowę wydzierżawiono od Hochbergów
tereny leżące na południe od
starego miasta, przy drodze
do Mieroszowa, otoczone ze

wszystkich stron lasami. Inicjatorem budowy był zarząd
kopalń książańskich. Budową
zajęła się spółdzielnia górnicza
„Bergmannswohnstätten-Gesellschaft der Fürstensteiner
Bergarbeiter und Angestellten G.m.b.H.” przy pomocy
miasta i funduszu powierniczego „Treuhandstelle für
Bergmannswohnstätten in
Niederschlesischen Steinkohlbezirk”. Osiedle przeznaczono

dla wszystkich chętnych z
Wałbrzycha i sąsiednich gmin.
W tym celu w 1921 roku rozesłano do okolicznych urzędów
ofertę i jeszcze w tym samym
roku zarejestrowano pierwszych członków spółdzielni.
Według pierwotnej koncepcji osiedle miało tworzyć
168 bliźniaczych domów parterowych z poddaszem użytkowym i ogródkiem (od 200
do 500 m. kw.). Budowę re-

alizowaną przez lokalne firmy
nadzorował mistrz budowlany
z dyrekcji kopalń książańskich.
Pierwsze domy oddano do
użytku już jesienią 1920 roku,
kolejne w następnym roku
(przy obecnych ulicach Krzywoustego, Kraszewskiego i
Słonecznej). Domy te różniły się od zaprojektowanych
przez zespół Ernsta Maya.
Były bardziej podobne do regionalnej zabudowy wiejskiej.

Pismem z 22 marca 1922
roku skierowanym do policji
budowlanej (Baupolizei) inwestor przesłał 4 egzemplarze projektu budowlanego
wnosząc o zgodę na budowę
kolejnych 49 domów różnego
typu. W 1925 roku oddano do
użytku kolejne domy z 276
mieszkaniami. Były to budynki
katalogowe, opracowane
przez „Schlesische Heimstätte”, parterowe bliźniacze oraz

piętrowe czterorodzinne. Pod
koniec lat 20. zamierzano
kontynuować rozbudowę
osiedla, ale z planów tych
zrealizowano jedynie drugi
ciąg zabudowy przy ul. Leśnej.
Tuż obok osiedla Koleje Państwowe Niemiec wybudowały
cztery domy wielorodzinne
dla swoich pracowników.
W efekcie powstał zespół
urbanistyczny o charakterze ogrodowym, otoczony
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lasem, z niską zabudową i
ulicami poprowadzonymi po
łagodnych łukach. I chociaż
wybudowane osiedle odbiegało od projektu wykonanego
przez Ernsta Maya, a część z
planowanych obiektów nie
powstała (np. kaplica czy plac
rynkowy), to mimo wszystko
zespół nadal jest ciekawym
przykładem idei „osiedla
ogrodowego” o zamkniętym
charakterze.
Systematyczna rozbudowa
osiedla, a co za tym idzie
zwiększająca się liczba jego
mieszkańców sprawiły, że
palącą potrzebą stała się
budowa szkoły. Autor publikacji „Durch Stadt und
Kreis Waldenburg in Schlesien” podkreślał, że dzieci z
osiedla musiały codziennie
pokonywać pieszo ok. dwukilometrową drogę do szkół na
„starym mieście”, co było dla
nich uciążliwe, szczególnie
zimą. Już w dniu 10 kwietnia
1923 roku oddano do użytku
nową szkołę wybudowaną wg projektu miejskiego
urzędu budowlanego. Była to
szkoła pięciostopniowa przeznaczona dla 320 uczniów
różnych wyznań, w której
uczyło czterech nauczycieli i
dwie nauczycielki. Budynek
wzniesiono na planie niesymetrycznej litery T. W większym skrzydle mieściła się
szkoła, a w niej: na parterze
trzy klasy i gabinet rektora;
na piętrze: trzy klasy i pokój
nauczycielski; na poddaszu:
biblioteka, magazyn pomocy

dydaktycznych i sala kreślarska z modelarnią. Do budynku szkolnego przylegało
inne, mniejsze skrzydło, w
którym mieściły się mieszkania nauczycieli, a także klatka
schodowa i toalety szkolne.
Szkoła działała w tym miejscu
do 1938 lub 1939 roku...Dlaczego tak krótko? Światło na
sprawę rzuca pismo z 2 maja
1938 roku podpisane przez
niejakiego Daehmela, skierowane do miejskiego urzędu
budowlanego (Städtische
Bauverwaltung /Hochbau/):
„Przekazujemy 9 arkuszy rysunków wraz z projektem
budowy nowej szkoły na
terenie należącym do obecnej
szkoły Stadtparkschule, w
trzech egzemplarzach. Nowy
budynek szkolny zastąpi dotychczasowy, który z powodu
szkód górniczych zostanie
rozebrany (jest już wydane
zezwolenie na jego rozbiórkę). Prace budowlane przy
nowym budynku szkolnym
wykona wydział budowlany
WABAG. Proszę o przegląd
dostarczonej dokumentacji i
wydanie pozytywnej opinii
przez nadzór budowlany”.
Co ciekawe, nowy budynek
szkolny zarówno w projekcie,
jak i rzeczywistości wygląda,
nie licząc drobnych różnic, jak
kopia starej szkoły: podobne
wymiary, rozkład pomieszczeń, okna. Wydaje się, że
przeprowadzka do nowego
budynku nie była szczególnie
uciążliwa, nie tylko z powodu
niewielkiej odległości między
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budynkami, ale również ich
podobieństwa. Obecnie w
nowej szkole z końca lat 30.
funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 9 wchodząca w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Starą szkołę częściowo wyburzono, rozebrano
tylko skrzydło szkolne. Część z
mieszkaniami dla nauczycieli
zachowano. Obecnie jest to
budynek mieszkalny (prawdopodobnie rozbudowano go,
podwyższono lub wybudowano w miejscu poprzedniego w
latach 90. ubiegłego wieku).
Wałbrzyski Gaj tworzą nie
tylko budynki wzniesione w
latach 20. minionego stulecia. W północnej części
osiedla znajduje się zespół
budynków mieszkalnych
wzniesionych w czasie II
wojny światowej o bardzo
ciekawej i zarazem smutnej
historii. Ale zacznijmy od początku. Na pobliskim wzgórzu Matyldy (Mathildenhöhe),
przez które biegnie obecna
ul. Beethovena znajdował się
ważny ośrodek przemysłu.
Zapoczątkował go rezydujący
w Zamku Książ Jan Henryk
XI von Hochberg budując w
1889 roku kopalnię Bahnschacht z szybem górniczym
Bahn I. W krótkim czasie
przy kopalni powstało górnicze osiedle mieszkaniowe,
później koksownia i inne
zakłady przemysłowe. Nie
sposób opisać historii tego
miejsca w kilku zdaniach,
dlatego przenieśmy się od
razu do czerwca 1941 roku,

» Nowa szkoła na Gaju (Fot. www.polska-org.pl)

gdy Niemcy rozpoczęli tu budowę fabryki syntetycznego
toluenu (nazwa kodowa to
witol), będącego podstawowym surowcem do produkcji
trotylu oraz ważnym składnikiem wysokooktanowych
paliw lotniczych. Do rozbudowy przemysłu zbrojeniowego
w czasie wojny potrzebna
była siła wielu robotników,
kwaterowanych w różnych
obozach. Jeden z nich powstał właśnie na Gaju, przy
ul. Królewieckiej. Początkowo
był to obóz pracy przymusowej dla robotników niemieckich, później urządzono tu
filię obozu koncentracyjnego

» Widok ogólny osiedla Gaj (Fot. zbiory Antoniego Miziołka)

Gross-Rosen. Jak podaje (za
Muzeum Holokaustu w Nowym Jorku) użytkownik RafalSzz z portalu www.polska-org.pl selekcja więźniów ze
Świebodzic, którzy mieli dotrzeć do tego nowego obozu,
odbyła się 30 września 1944
roku. Pierwszy transport 132
więźniów odbył się w dniu 1
października 1944 roku. Po
kilku dniach przybył drugi
transport, który został połączony z więźniami ze Świebodzic i Kleciny. Więźniami byli
głównie Żydzi z Małopolski
i Górnego Śląska, nieliczna
grupa pochodziła z krajów
Europy Zachodniej. Jeden
z więźniów obozu na Gaju,
Jacob Hennenberg (nr 64242)
pracujący jako murarz, wspominał, że dzień rozpoczynał
się przed świtem. Po apelu
porannym więźniowie szli do
pracy. Do obozu wracali wieczorem otrzymując wówczas
posiłek w postaci zupy i porcji
chleba. Chorzy i niezdolni
do pracy byli przewożeni
do obozu Gross Rosen i tam
skazywani na śmierć.
Początkowo w obozie znajdowały się tylko dwa budynki
mieszkalne, w których ściśnięto więźniów z pierwszych
transportów. Później część z
nich pracowała przy budowie
nowych baraków. W obozie
panowały wyjątkowo dobre warunki mieszkaniowe
i sanitarne. Murowane baraki wyposażone były w sieć
wodociągową, kanalizacyjną
i centralnego ogrzewania.
Przy pokojach znajdowały się
ubikacje, na piętrach łazienki.
Ponadto na terenie obozu
znajdowała się m.in. odwszalnia oraz budynek gospodarczy
mieszczący na parterze obozową kuchnię, izbę chorych,

pokój dla lekarzy, kancelarię,
szwalnię oraz duże pomieszczenie początkowo służące
jako świetlica. W piwnicy budynku znajdował się magazyn
odzieży i żywności.
Po zakończeniu wojny przez
kilka lat w dawnym obozie
funkcjonowały koszary Ludowego Wojska Polskiego, a w
pewnym okresie również Wojskowego Korpusu Górniczego
(formacja wojskowej służby
zastępczej, do której kierowano poborowych uznawanych
za przeciwników politycznych
ustroju komunistycznego). W
1959 roku wszystkie budynki
(z wyjątkiem jednego) przeszły
pod zarząd kopalni „Chrobry”,
która w dawnych barakach
mieszkalnych obozu urządziła
mieszkania zakładowe. Do
czasów współczesnych nie
przetrwała odwszalnia oraz
budynek z kuchnią obozową
(zanim spłonął w 2006 roku,
działała w nim pijalnia, sklep,
a także rozlewnia wód).
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) Ludwig B., „Osiedla mieszkaniowe
w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu
górniczo-przemysłowego (1850-1945)”,
Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2010;
2) Stein E., “Das Buch der Stadt
Waldenburg in Schlesien”, Deutscher
Kommunal Verlag G.m.b.H. , Berlin-Friedenau 1925;
3) Heimstätten, Treuhandstellen für
Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen,
1920-1940, Berlin, 1940;
4) Owczarek R., „Zapomniane fabryki
zbrojeniowe Hitlera”, Wydawnictwo
Technol, Kraków 2015;
5) Szewczyk K., „Górnictwo i koksownictwo w Wałbrzychu, [w: „Wałbrzyskie
szkice”], Wałbrzych 2012;
6) Archiwum Muzeum Gross-Rosen w
Wałbrzychu (relacja Bogdana C.);
7) www.polska-org.pl.

16

KULtURA

WIESZ CO | NR 26/30.06.2020 r.

Zobaczcie historię „przyjaciół”

Fot. użyczone (TLiA)

Trudno w to uwierzyć, ale przez blisko 3 miesiące nie zapraszaliśmy was w
ten sposób na teatralne przedstawienie. W końcu możemy to zrobić. Zachęcamy do obejrzenia online premiery Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Jak
zwykle piszemy, że warto. Bo naprawdę warto!
Premiera w wałbrzyskich
Lalkach już w najbliższą niedzielę, 5 lipca. Zapraszamy
was na spektakl „Przyjaciel”
w reżyserii Seweryna Mrożkiewicza, który odbędzie się
on-line. Początek o godzinie
12:00.
Tym razem realizatorzy
spektaklu sięgnęli po mniej
znaną klasykę literatury dziecięcej – tekst Oscara Wilde’a
„Prawdziwy przyjaciel”. To
wzruszająca historia o relacji
biednego ogrodnika i bogatego młynarza, ukazująca
przyjaźń, która nie do końca
jest równa i uczciwa. Janek,
będący ogrodnikiem, zawsze
służy pomocną dłonią i radą
Młynarzowi, który nie odwzajemnia dobroci młodego
chłopaka, a wręcz przeciwnie, wyzyskuje go na każdym
kroku.
„Przyjaciel” jest spektaklem
stolikowym, zawierającym

małe formy i elementy scenografii, a dosłownym miejscem
jego powstania jest, jak sama
nazwa wskazuje, stolik. – To
bez wątpienia atut, jeżeli chodzi o spektakl, który będzie
miał swoją premierę on-line,
ponieważ podczas nagrywania i montażu realizator może
pozwolić sobie na precyzyjne
zbliżenia postaci czy lalek –
mówi Karolina Sobolewska z
Biura Promocji i Edukacji Teatru
Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
Przedstawienie zrealizowane zostało w konwencji
kina niemego. – To nie przypadek, ponieważ szukając inspiracji pomyślałem o filmach
Charliego Chaplina, gdzie
fabuła zwykle zamknięta była
w ruchu, a nie w słowach
– podkreśla Seweryn Mrożkiewicz, reżyser spektaklu.
– Całą akcję postanowiłem
sprowadzić do działań animacyjnych opartych na muzyce

i uzupełnianych tablicami z
napisami i pytaniami – dodaje
Mrożkiewicz.
Spektakl „Przyjaciele” dedykowany jest dzieciom w wieku
5-8 lat.
Realizatorzy spektaklu:
scenariusz i reżyseria – Seweryn Mrożkiewicz
scenografia i lalki – Klaudia
Laszczyk
muzyka – Anna Mansfeld
obsada – Anna Jezierska,
Seweryn Mrożkiewicz
Spektakl „Przyjaciele” obejrzycie w sieci od 5 lipca na
wszystkich kanałach Teatru
Lalki i Aktora w Wałbrzychu: YouTube, Facebook oraz
www.teatrlalek.walbrzych.pl.
Premiera realizowana jest
w ramach zadania #zostanwdomuztlia dofinansowanego ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach
Programu Kultura w sieci.

błyskawiczną karierę. Świadomość siły mediów społecznościowych oraz umiejętność
poruszania się w nich czyni
go panem życia i śmierci osób
publicznych. Jak uczą go tuzy
agencji PR, dla osiągnięcia celu
wszystko jest możliwe i nie ma
granic etycznych. Kiedy my nieustannie czekamy, aż wszystko
się wyda i życie wystawi mu
rachunek za wszystkie niegodziwości, Tomasz brnie dalej
i dalej. Może wreszcie on sam
ocknie się, poruszy go czyjeś
zaufanie, gest? Na próżno.

Komasa i Pacewicz nie dają
nam nadziei. Nie chcę jednak im wierzyć, że zło może
zaprowadzić na sam szczyt.
„Hejter” przywodzi oczywiście na myśl serial „Kariera
Nikodema Dyzmy”, w którym
Nikodem (Roman Wilhelmi)
na bazie kłamstwa buduje
swoją karierę. Postawa jednak współczesnego oszusta
znacznie bardziej poraża. Nikosia można nawet polubić,
Tomka nie sposób. Twórcy
„Hejtera” nie odpowiadają na
rodzące się pytanie: dlaczego?

Czy obecnie dwa równoległe
światy prawdziwy i wirtualny
pozbawiły Tomasza moralności? Czy może jest to jego
odpowiedź na to, co go otacza i kogo spotyka? Jedno jest
pewne: to życiowa rola Macieja Musiałowskiego. Młody
aktor znakomicie oddał postać
Tomka. Ujęcia jego twarzy w
zwolnionym tempie zapadają
w pamięć. „Sala samobójców.
Hejter” to kolejny bardzo dobry i ważny film Jana Komasy.
Ocena 8/10

ToP

Gwoździem po ekranie

Cieszycie się, że wracamy z naszą stałą rubryką? Mamy nadzieję, że znów z chęcią będziecie
czytać recenzje filmowych nowości. Wszak kina
powoli wracają do normalności. Ważną propozycją ostatnich tygodni była „Sala samobójców.
Hejter” w reżyserii Jana Komasy.
Największym komplementem, jaki wymyśliłem pod
adresem Macieja Musiałowskiego, odtwórcy tytułowego
hejtera – Tomasza Giemzy – to
zdanie, że gdyby spróbować
zmaterializować cały internetowy hejt, mógłby śmiało
przybrać jego twarz i fizis.
„Sala samobójców” sprzed
9 laty zrobiła na mnie większe wrażenie niż kontynuacja
sieciowych, ale jednocześnie
rzeczywistych dramatów ludzkich. Nie zmienia to jednocześnie miażdżącego przekazu

reżysera – Jana Komasy – i autora scenariusza – Mateusza
Pacewicza – twórców znakomitego „Bożego ciała”. Panowie wygenerowali w „Hejterze” takie nasycenie cynizmu
na minutę filmu, że trudno to
wytrzymać. Trudno się jednak
krzywić – przecież to genialne
medium, jakim jest internet,
potrafi być również zlewnią
najgorszych frustracji, złości
i wszelkiej maści plugastw.
Aby o tym opowiedzieć, filmowcy stworzyli (mam nadzieję, że bez autentycznego

pierwowzoru) postać studenta
prawa – Tomasza Giemzę.
Bohatera poznajemy, kiedy
władze Uniwersytetu Warszawskiego usuwają go z listy
studentów, za dopuszczenie się
plagiatu. Chłopak funduje tak
poruszającą mowę, że idziemy za nim w ciemno. Jednak
z każdą kolejną sytuacją (np.
podsłuchiwanie fundatorów
stypendiów) dostrzegamy, że
pod przykrywką uprzejmości
i kurtuazji kryje się zupełnie
inne oblicze Tomasza. Tymczasem mistrz konfabulacji robi

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Hejt z ludzką twarzą

Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Fot. użyczone (materiały prasowe)

DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
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Okiem gracza

Z wizytą w Night City

WIESZ CO | NR 26/30.06.2020 r.

CHALLENGER

Pomimo stale przesuwającej się premiery gry „Cyberpunk 2077”
chyba nikt nie ma za złe deweloperom, że nie dali rady wypuścić
gry w obiecanym terminie. Sądzę, że jest wręcz przeciwnie – podsyca to jedynie chęć otrzymania swojego własnego egzemplarza
i zagłębienia się w jego świat.

Prawnik radzi
Czy wiecie, czym jest system rozliczeniowy czasu pracy pracownika?
Zawiłości w przepisach tłumaczy nasz
prawnik Adam Daraż.
Każdego pracownika obowiązują
dwie normy czasu pracy – dobowa i
tygodniowa. Dodatkowo pracodawca, planując pracę, musi uwzględnić
prawo do odpoczynku. Jeśli przekroczeniu ulegnie norma dobowa,
to rozliczenie godzin nadliczbowych
powinno nastąpić wraz z wypłatą
wynagrodzenia za dany okres. Jeśli
przekroczeniu ulegnie norma tygo-

UWAGA

dniowa, to rozliczenie następuje po
upływie obowiązującego pracownika
okresu rozliczeniowego.
Jednocześnie, w przypadkach
uzasadnionych obiektywnymi lub
technicznymi przyczynami oraz
przyczynami związanymi z organizacją obowiązków, pracodawca
może wydłużyć okres rozliczeniowy w pracy do 12 miesięcy. Takie

roczne rozliczenie czasu pracy
może być zastosowane w każdym
systemie.
W dniu 3 sierpnia 2013 roku weszła
w życia duża nowelizacja Kodeksu
pracy w zakresie rozliczenia czasu
pracy i możliwości jego wydłużenia.
Wszelkie zmiany w rozliczaniu czasu
pracy w firmie pracodawca musi obwieścić w regulaminie lub w układzie
zbiorowym pracy na minimum dwa
tygodnie przed rozpoczęciem obowiązywania. Jeśli działa organizacja
związkowa, trzeba z nią takie zmiany
uzgodnić.
Rozliczenie czasu pracy pracownika zależy od tego, jaki w danej
firmie przyjęto okres na rozliczenie
godzin pracy i musi nastąpić w danym okresie rozliczeniowym. Choć

robi wrażenie. Musimy też
określić pochodzenie naszego protagonisty, co ma
istotny wpływ na postrzeganie go przez różne frakcje,
a także większą cześć opcji
dialogowych. Zależnie od
wyboru zaczniemy grę z
innym wprowadzeniem,
niemal jak w „Dragon Age:
Origins”. Przechodząc dalej
i spoglądając w kierunku
Night City, sama mapa jest
ogromna. Miasto pełne jest
różnych budynków, wieżowców, zawiłych alejek i

co do zasady w jednym zakładzie
powinien obowiązywać jeden okres
rozliczeniowy, to jeśli jest to podyktowane potrzebami firmy, można
wprowadzić dla poszczególnych
działów czy stanowisk różne okresy
oraz systemy. Na przykład w dziale księgowości przedsiębiorstwa
produkcyjnego może obowiązywać rozliczenie kwartalne i system
równoważny (związany z nagromadzeniem się pracy w pierwszych
10 dniach miesiąca), a w dziale
produkcji system pracy w ruchu
ciągłym i rozliczenie 6-miesięczne,
związane z sezonowością.
Kodeks pracy wymiar czasu dla
pracownika nakazuje umieścić w
umowie o pracę (art. 29 K.P.). W przypadku naruszenia przez pracodawcę

KONKURS

Lubicie smaczne nagrody? Na pewno, więc możecie na nas liczyć.
W tym tygodniu dzięki WieszCo znów możecie wygrać pyszny lunch,
tym razem pizzę tygodnia w restauracji A’propos. Co trzeba zrobić,
żeby na nasz koszt zjeść pyszny posiłek? Po pierwsze, poprawnie
odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zerknij na fotografię obok.
Gdzie znajduje się mural, którego fragment widoczny jest na zdjęciu?
Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 10 sztuk pizzy tygodnia, do 24 zł każda.
Poprawne odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać
go w restauracji. Ale uwaga, każdy z 10 zwycięzców otrzyma tylko
jedną pizzę tygodnia w cenie do 24 zł. Kto pierwszy, ten lepszy. Na
miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z gazety w
restauracji A’propos przy ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (1.07) do piątku (3.07) w godz. 13:00
– 18:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl.

“Venegeur”
SKN Challenger

warunków
wymiaru czasu
pracy
p r a cownik
m o ż e
dochodzić
roszczeń na
drodze sądowej.
Radca
prawny
Adam
Daraż z Kancelarii Radcy Prawnego
DARAŻ i DORADCY ul. Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel.
601472787, e-mail: kancelaria@
daraz.pl.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. materiały prasowe (www.static.antyweb.pl)

Szczególnie, że CD Projekt Red wypuścił kilka
dni temu nowy zwiastun
rozgrywki oraz udostępnił
wersję demo dla wybranych
mediów dając nam możliwość bliższego poznania
samej gry i w mojej opinii
zwiększając jeszcze bardziej
„hype” na ten tytuł.
Co jak co, ale z tego co
zdążyliśmy się dowiedzieć,
gra ma naprawdę dobrze
rozbudowany edytor postaci – ilość opcji wyboru
poszczególnych części ciała

podziemi, a co najważniejsze, wszystko to otwarty
świat.
Także czegokolwiek będziecie szukać bez GPS’a
prawdopodobnie nie ruszycie się z miejsca. I tu gra
coraz bardziej zaczyna przypominać nam dobrze znane
„Grand Theft Auto”. Mianowicie system „prawny”, czyli
policja, która będzie działać
praktycznie na tych samych
zasadach, a także wprowadzenie telefonu, dzięki
któremu będziemy mogli
kontaktować się z NPC’ami
albo pisać im wiadomości,
co na pewno ułatwi nam życie. Naprawdę mógłbym się
jeszcze bardziej rozpisywać
o wszystkich nowościach, o
jakich się dowiedzieliśmy, ale
zostawię to dla was, żebyście
mogli własnoręcznie obejrzeć
te gameplaye i ekscytować
się ich zawartością w swoim
domowym zaciszu.
W takim razie pozostaje
nam tylko niecierpliwie czekać
do 19 listopada, aby odwiedzić wspaniałe Night City.

Red

KUPON
Gdzie znajduje się mural, którego
fragment widoczny jest na zdjęciu?
..............................................................
..............................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w restauracji
A’propos w Wałbrzychu
(ul. Wieniawskiego 82)
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Fot. Tomasz Czeleń

» Odpowiednie przygotowanie roweru to podstawa

Rower jest OK

Szybki przegląd i w drogę
Krótko, zwięźle i na temat. To nie będzie tekst o
tym, jak stać się profesjonalnym serwisantem rowerów, siać postrach u innych speców i otwierać konkurencyjny biznes.
Po tym tekście nie dokonasz nawet średnio zaawansowanej, możliwej do
wykonania w domu naprawy. Nie ma tu miejsca na

serwisowe rowerowe porady. Czas na szybki podstawowy przegląd i w drogę!
Taki, że dasz radę mając
dwie lewe ręce.

Na początek hamulce. Tak
jak w samochodzie, mają
sprawnie hamować. Zgodnie
z przepisami przynajmniej
jeden, ale umówmy się,

chcemy być bezpieczni dla
siebie i innych. By je sprawdzić, podnieś rower i zakręć
kołem, czy swobodnie się
kręci i naciśnij za klamkę. Nie

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 trzeci 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? Pod jakim adresem znajduje się kamienica, której fragment fasady widoczny
jest na fotografii? Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest
5 voucherów na hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać
do kuponu, wyciąć 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 konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

powinna ona dochodzić do
obręczy kierownicy. Jeśli tak
się dzieje, należy naciągnąć
linkę. Jeśli hamując piszczy,
nie smaruj! Sprawdź klocki hamulcowe i tarcze lub
obręcz koła, czy są czyste i
suche. Brud potrafi zepsuć
komfort jazdy rowerem bardzo skutecznie. Jeśli tak jest,
sprawdź stan zużycia klocków. Do wymiany wystarczy
klucz imbusowy i śrubokręt.
Ustaw je tak, by nie tarły o
obręcz koła i były w równej
odległości z dwóch stron
obręczy. Do odpowiedniego naciągnięcia linki mogą
przydać się kombinerki, a do
mycia hamulców nie używaj
odtłuszczaczy. Wystarczy
woda z płynem do naczyń i
gąbka. Jeśli posiadasz klucz
do szprych, dokręć te, które
są luźne.
Następnie dokładnie
sprawdź, czy wszystkie śruby, zaciski, motylki, czy jakiekolwiek inne mocujące
elementy w rowerze są dokręcone. Nigdzie nie powinno być luzów. Pamiętaj, by
nie dokręcać za mocno. Często w nowych lub bardziej
zaawansowanych rowerach
pojawia się oznaczenie siły
dokręcenia przy niektórych
śrubach. Przyda się klucz
dynamometryczny. Jeśli go
nie posiadasz, nie ruszaj. Są
serwisy. To naprawdę da się
zepsuć. Nie dokręcaj również
„wystających” niedokręconych śrubek od przerzutek.
Służą do ich regulacji i w tym
artykule o tym nie będzie. Po
prostu nie ruszaj.
Ustaw wysokość siodełka,
tak by swobodnie wsiąść.
Jak staniesz nogami między
ramą roweru, to siodełko
ma znajdować się na wysokości pośladków. Rama ma
kończyć się na wysokości
ud. Pamiętaj o tym, bo ramy
oprócz różnych kształtów,
posiadają również inne roz-

miary. Rower zwyczajnie
może być na was za mały
lub za duży. Sztycy (rury
siodełka) nie smaruje się
żadnym smarem, by lepiej
wchodziła w ramę roweru.
Czemu? Na pewno znajdziesz w poradnikach.
Czas zakręcić korbami.
Zwróć uwagę, czy nie mają
luzów, nie ruszają się na
boki i pedały są dobrze
skręcone. Jeśli tak, to dopompuj opony do wskazań
i w drogę. Najpier w, by
sprawdzić przerzutki. Można to zrobić w miejscu, ale
samemu bez specjalnego
stojaka na rowery będzie
to po prostu niewygodne.
Jedź powoli i przekładaj
manetki, jeśli wszystkie
przełożenia działają prawidłowo, możesz ruszać
na wycieczkę. Jeśli nie,
regulacje pozostaw komuś,
kto już to robił.
Nie! Zaraz! Wszystkie zębatki napędu oraz łańcuch
mają być czyściutkie i bez
żadnego piachu. Miska z
wodą, szczotka, szmatka i do
roboty! Może być benzyna
ekstrakcyjna. Żadna myjka
ciśnieniowa. Jak wyschnie,
smaruj łańcuch olejem do
łańcucha. I uwaga! Tylko
ogniwa, spojenia łańcucha
w środku mają być posmarowane. Nie smarujemy całego
łańcucha, co jest częstym
błędem. Wystarczy kropelka
na każde ogniwo. Wycierasz
łańcuch z wierzchu szmatką
i już.
To gwarancja komfortu,
radości z podróży, bezszelestnej jazdy, dobrze działających przełożeń i dłuższej żywotności napędu. I
bezpieczeństwa! Czynności
powtarzaj co kilka wyjazdów lub w miarę potrzeb.
Naprawdę warto! Do zobaczenia na rowerowym
szlaku!
Tomasz Czeleń

KUPON
Pod jakim adresem znajduje się kamienica,
której fragment fasady widoczny jest na
fotografii?
...........................................................................
..........................................................................
odpowiedź

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

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 6

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka
gimnastyka dla szarych komórek

Poziomo:
1 - wyspiarskie imię
4 - dla bandytów nie swędziało
7 - do oblewania w Zakopanem z
bąbelkami
8 - przeznaczenie dla pupila
10 - partyjny zwierzak wg Agnieszki
Holland
11 - dla kobiet kabaret z dodatkiem
12 - słynna, przestawiona tama
z przełomu XIX i XX wieku
13 - tka od końca i często wzbudza podziw
14 - słodki ptak na wspak
15 - niewieczorny poszkodowany
Pionowo:
2 - nie szli, a w sądzie niezbędni
3 - wielkie naczynie kojarzone z pułapką
5 - miasto, przeciwieństwo rzadkiego
odkrywania
6 - wyśpiewywane warzywo
9 - słony fragment wymówki
11 - nilowy funkcjonariusz na drodze

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
7 - samochodowy życiorys –
autobiografia
8 - w świecie zwierząt gadanie bez końca – gad
9 - polski, budowlany owad
– mrówka
11 - pogmeraj na smutno –
pogrzeb
12 - gumka czasami pod
miotłą – myszka
14 - podwójny lokal egipskiego boga - rabarbar
15 - nadający aromat, sławny astronom bez organu
kontroli – koper
Pionowo:
1 - herbaciana tylko wojna
po angielsku – samowar

2 - osobno w baśni i na
łodzi, a razem po studiach
– magister
3 - nieładny śpiew małego
stawonoga przed drzwiami
- wycieraczka
4 - afrykańskie zagrożenie z
pieca – Czad
5 - jezioro w PRL-u większe
od pelikana – wigry
6 - biała, a w nazwie z kolorem – koloratka
10 - spolszczony piosenkarz
w lesie – polanka
12 - alfabetyczne zwierzę
– mors
13 - przestawiona belka pod
napięciem – kabel
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NASI ULUBIEŃCY

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

Zaopiekujcie się naszymi pupilami
Trwa wspólna akcja WieszCo i Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. Gwarantujemy, że jeszcze długo potrwa. Szukamy opiekunów dla
czworonożnych ulubieńców. Zachęcamy was do adopcji wspaniałych
psów i kotów. Pomożecie się nimi zaopiekować?!
Bimber to duży psi senior, jest dostojny, barWiek: 10 lat
Data przyjęcia dzo przyjazny do ludzi, a szczególnie dzieci.
do schroniska: Na spacerach toleruje inne psy oraz suczki.
29.08.2019

DIANA, nr ewidencyjny 257/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
30.08.2019

Diana to średniej wielkości sunia, jest pozytywnie nastawiona do ludzi, lecz musi zaufać
człowiekowi. Diana szuka aktywnego domu,
bez małych dzieci i innych zwierząt.

HANS, nr ewidencyjny 280/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
22.09.2019

Hans to młodziutki, wesoły psiak. Ma kilka
złych przyzwyczajeń, nad którymi można popracować. Hans uwielbia ludzi, jest pozytywny
lecz potrzebuje zasad i wskazówek.

BOLEK, nr ewidencyjny 216/19
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.07.2019

Bolek jest cudownym psim przyjacielem,
uwielbia ludzi, a także dzieci. Niestety jego
życie nie było dobre, obecnie boryka się z
nowotworem.

FILEMON, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: 14 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
01.02.2020

Filomen to wyjątkowy kocurek, bardzo leniwy
i dostojny, ma chore nerki oraz uszko, więc
potrzebuje stałej opieki weterynaryjnej.

LUKA, nr ewidencyjny 332/19
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
19.11.2019

Luka to sporej wielkości psiak, najłagodniejszy w całym schronisku. Lubi bawić się z
energicznymi suczkami. Luka uwielbia ludzi
i spacery.

BONI, nr ewidencyjny 263/19
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
06.09.2019

Boni jest cudowną sporą sunią na długich
łapkach. Ułożona i grzeczna, uwielbia ludzi,
spacery oraz zabawy, a także miękkie posłanko, nie toleruje kotów.

GUMIŚ, nr ewidencyjny 41/20
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
20.05.2020

Gumiś to bardzo towarzyski kotek, uwielbia
witać się z ludźmi swoim miauczeniem.
Gumiś jest uroczym miziakiem, szuka odpowiedzialnego i doświadczonego domu.

TOLA nr ewidencyjny 28/20
Tola to koteczka z charakterkiem, lecz gdy
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia pozna człowieka, lubi się bawić i szaleć. Jest
do schroniska: sporą, piękną i burą kotką.
25.04.2020
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
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program tv

Piątek

20:00
POLSAT

sobota
10:10

3 - 9 lipca 2020
Poniedziałek

21:00
TVN

21:35

Avengers

TVP1

ﬁlm sf, USA, 2012

Loki włamuje się do bazy organizacji T.A.R.C.Z.A.
Intruz wykrada kosmiczny sześcian zwany
Tesseractem. Przedmiot stanowi źródło potężnej
energii. Okazuje się, że bóg kłamstwa zawarł
układ z rasą chitauri, która - w zamian za cenny
artefakt - zgodziła się pomóc w inwazji na
Ziemię. Nad świat nadciąga widmo zagłady.
Nick Fury, dyrektor agencji czuwającej nad
globalnym bezpieczeństwem, postanawia
pokrzyżować plany najeźdźców. W tym celu
reaktywuje niezwykłą grupę Mścicieli.

Ewa gotuje
POLSAT

Sobota

Amerykański gangster

20:05
TVP2

Nowy Jork, Harlem, lata 70. ubiegłego wieku.
Czarnoskóry gangster Frank Lucas (Denzel
Washington) przez lata był lojalnym pracownikiem szefa przestępczego podziemia, Bumpy’ego
Johnsona (Clarence Williams II). Po śmierci bossa
to on przejmuje kontrolę nad lokalnym rynkiem
handlu narkotykami. Na jego zlecenie heroina
jest przemycana wprost z Bangkoku w bagażach
amerykańskich żołnierzy wracających z wojny
w Wietnamie oraz w trumnach, tych którzy
zginęli.

00:45

Medicus

POLSAT

ﬁlm przygodowy, Niemcy, 2013

Kod da Vinci
thriller, USA, 2006

Kustosz muzeum w Luwrze Jacques Sauniere
zostaje zamordowany. Wokół ciała zostało
umieszczonych wiele tajemniczych symboli.
Jeden z wątków śledztwa prowadzi do profesora
historii, Amerykanina Roberta Langdona (Tom
Hanks). Jest on światowej sławy badaczem
symboli. Policja sprowadza go na miejsce zbrodni. Langdon odkrywa wkrótce, że Sauniere był
członkiem tajnego bractwa, a jego śmierć może
mieć związek ze ściśle strzeżonym sekretem.
Dotyczy on początków chrześcijaństwa.

Anglia, XI wiek. Kościół, hołdując zabobonom
i fanatyzmom religijnym, powstrzymuje rozwój
wiedzy medycznej. Przyczynia się to do śmierci
matki 9-letniego Roba Cole’a (Adam Thomas
Wright). Chłopiec zostaje przygarnięty przez
wędrownego znachora (Stellan Skarsgard). Uczy
się do niego podstaw leczenia. Kiedy opiekun
zapada na kataraktę, Cole (Tom Payne) szuka
dla niego pomocy u żydowskiego lekarza. Od
niego dowiaduje się słynnym medyku, leczącym
perskich królów.

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, USA, 2007

Niedziela
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Środa

U Pana Boga za miedzą

20:05
TVP2

komedia, Polska, 2009

Spokój miasteczka Królowy Most burzy pojawienie się atrakcyjnej Mariny Chmiel (Agnieszka
Kotlarska), której zadaniem jest przeszkolenie
miejscowych policjantów w obsłudze komputera. Zza wielkiej wody, w białym kabriolecie,
przybywa również Staś Niemotko (Grzegorz
Heromiński), który po 20 latach emigracji
postanowił wrócić do rodzinnego domu.
Jest rozczarowany tym co zastaje - miasteczko
niewiele się zmieniło, podobnie jak ludzie,
a z ojcowizny pozostały same zgliszcza.

Czwartek

22:00

Zgadnij kto

TVN

komedia romantyczna, USA, 2005

Ciemnoskóry Percy jest głową rodziny Jonesów.
Zawsze ma decydujący głos w każdej sprawie,
ponieważ uważa, że sam wie najlepiej, co jest
dobre dla jego bliskich. Wie również dos-konale,
jaki powinien być przyszły mąż jego ukochanej
córki, Theresy. Niestety, żaden z jej dotychczasowych chłopaków nie spełnia oczekiwań
ojca. Kiedy Theresa opowiada mu o swoim
nowym ukochanym, maklerze giełdowym
Simonie Greenie, wydaje się, że po raz pierwszy
ojciec popiera jej wybór.

Evan wszechmogący
komedia, USA, 2007

Buﬀalo. Prezenter lokalnej telewizji, Evan Baxter
(Steve Carell), zostaje wybrany do Kongresu.
Wraz z żoną Joan (Lauren Graham) i trojgiem
dzieci przeprowadza się do nowego domu na
luksusowym osiedlu. Tuż po rozpoczęciu pracy
mężczyzna zaczyna otrzymywać przesyłki,
w których znajdują się antyczne narzędzia
ciesielskie oraz drewno. Pewnego ranka, na
tylnym siedzeniu jego samochodu, siada sam
Bóg (Morgan Freeman). Informuje przerażonego Baxtera o nadchodzącym potopie.

piątek

3 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
07:40 Film dokumentalny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie przepisy
- Niezwykłe kluski z serem
- magazyn kulinarny
09:20 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:50 Cafe piosenka
05:20 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:10 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Bądźmy razem
07:30 Pytanie na śniadanie
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
12:00 Barwy szczęścia - serial
12:35 Koło fortuny - teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
14:05 Alternatywy 4 - serial
komediowy TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Gotowi do gotowania.
Start! - magazyn

04:35 Uwaga! - magazyn
04:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital
10:05 Kuchenne rewolucje
11:05 Detektywi
- program kryminalny
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
- program kryminalny
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:46 Raport alergiczny
19:55 Uwaga!
- magazyn

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, Pogoda
20:00 Avengers
Nad światem wisi widmo
zagłady. Ludzie stracili
kontrolę nad kosmicznym
sześcianem, który jest
źródłem potężnej energii.
Konsekwencje tego mogą
być niewyobrażalne.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:25 Teatr na ten czas
- Jarosław Cymerman
- felieton
08:40 Koło pióra - magazyn
08:55 Rzecz Polska - Hodowla
Zwierzątek Karola Borsuka
- cykl dokumentalny
09:20 Cierpkie mleko
11:00 Polskie drogi
- serial TVP
12:40 Ciemnego pokoju
nie trzeba się bać
- ﬁlm krótkometrażowy,
reż. Jakub Czekaj, wyk.
Emilia Stachurska, Przemysław Bluszcz, Jowita
Budnik, Anna Ilczuk
13:30 Sztuka Chin - ﬁlm dokumentalny, prod. Wielka
Brytania, 2014
14:35 Dzika Muzyka - Czas
Wesela - Muzyka
Lubelszczyzny - magazyn
15:15 Angele i Tony - dramat

06:00 Nash Bridges - serial
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel Kazimierz
Barski, jego rodzina
i przyjaciele.
10:00 Zaklinaczka duchów
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 22 kule
22:15 Skok życia

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

HORROR

FILM FABULARNY

FILM AKCJI

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina
- serial obyczajowy
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Serial fabularny
21:35 Strażnik - ﬁlm
23:35 Miejsce zbrodni.
Witamy w Hamburgu
- thriller, prod. Niemcy
01:15 American Crime Story
- Sprawa O. J. Simpsona
02:20 SEAL Team - komando
Foki - serial, prod. USA

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:05 Film fabularny
21:30 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2020
- koncert
23:00 Przeczucie
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2007,
reż. Mennan Yapo,
wyk. Sandra Bullock,
Julian McMahon, Nia Long,
Kate Nelligan, Amber
Valletta
00:45 Film fabularny
02:40 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny
prod. Polska
03:25 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Mumia
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1999, reż. Stephen
Sommers, wyk. Brendan
Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo,
Kevin J. O’Connor
22:35 Adwokat diabła
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 1997,
reż. Taylor Hackford,
wyk. Keanu Reeves,
Al Pacino, Charlize Theron,
Jeﬀ rey Jones, Judith Ivey,
Connie Nielsen, Craig
T. Nelson
01:35 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:30 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:45 Noc magii

23:10 Resident Evil:
Zagłada
Eksperymentalny wirus ‘T’,
wyprodukowany przez korporację Umbrella zaczyna
się w niekontrolowany
sposób rozprzestrzeniać,
przemieniając populację
świata w hordę żądnych
krwi i świeżych ciał
żywych trupów. Niezainfekowane jeszcze wirusem
miasta okazują się być
coraz bardziej niebezpieczne.
01:15 Egzorcyzmy Molly
Hartley
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:45 Jutro idziemy do kina
- ﬁlm fabularny
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Przygody psa Cywila
- serial TVP
20:00 Kulturalne 007
- Operacja Piorun
- ﬁlm sensacyjny
22:15 Fabryka hitów
- Artysta - cykl
dokumentalny
23:15 Gomorra - serial
00:10 Informacje kulturalne
00:20 Kino nocne - Birdman
czyli - dramat,
prod. USA, 2014
02:15 Wesołych świąt
pułkowniku Lawrence
- dramat, prod. Wielka
Brytania, Japonia, 1983,
reż. Nagisa Oshima

00:20 Ip Man - Ostatnia
walka
W niebezpiecznym świecie
rządzonym przez Triadę
Ip Man staje do walki,
broniąc honoru i życia.
02:20 Na wariackich
papierach
- serial sensacyjny
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:30 Na jedwabnym
szlaku
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:20 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:10 Szkoła
06:05 Mango
- telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
11:30 Mango - telezakupy
11:50 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska
12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
prod. Polska
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
prod. Polska
14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
15:55 Szkoła
16:55 Wiza na miłość
18:00 Ślub od pierwszego
wejrzenia
KOMEDIA

20:00 Życie od kuchni
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2007, reż. Scott
Hicks, wyk. Catherine
Zeta-Jones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin, Patricia
Clarkson, Jenny Wade,
Bob Balaban
22:15 Spotkajmy
się we śnie
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2015, reż. Brett Haley,
wyk. Blythe Danner, Sam
Elliott, Martin Starr, Malin
Akerman, June Squibb
00:20 Kości
- serial, USA
01:20 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker jest stróżem amerykańskiego prawa. Cechuje go
sprawiedliwość i wierność,
która jest doceniania wśród
okolicznych mieszkańców.
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00 Emil
pogromca mandatów 14:00
Pamiętniki z wakacji 15:00
Septagon 16:00 Słoneczny
patrol 17:00 Pamiętniki
z wakacji 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 21:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny - serial
kryminalny 23:00 Zatoka
W czasie festynu w miasteczku nad Zatoką Chesapeake
dochodzi do serii zatruć.
00:50 STOP Drogówka - magazyn 01:50 Interwencja 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 Lista Przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

TV Trwam
10:15 Geniusz Stworzenia 11:30
Głos Polski 11:40 Kabwe
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 W poszukiwaniu dowodów 13:20
100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 W Solankowej Dolinie
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 16:55 Święty na
każdy dzień 17:00 Galilejczyk 17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1
05:25
06:20
06:45
07:00
07:40
08:00
08:25
08:55
09:20
09:55
11:55
12:50
13:30
13:55
14:05
15:05
16:05
17:00
17:25
19:30
20:10
20:35

Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
Film dokumentalny
Pełnosprawni
Wojsko - polskie.pl
Studio Raban
Rodzinny ekspres
Zabawka - ﬁlm obyczajowy, prod. USA, 1982
Fascynujący świat
Przyrodnik na tropie
Okrasa łamie przepisy
Z pamięci - felieton
Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
Ojciec Mateusz - serial
Postaw na milion
Teleexpress
Piłka nożna
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Serial fabularny
DRAMAT

21:35 Hit na sobotę
- Medicus - dramat
historyczny, prod. Niemcy,
2013, reż. Phillip Stoelzl,
wyk. Tom Payne, Stellan
Skarsgard, Oliver Martinez, Ben Kingsley
00:20 Psy wojny - ﬁlm
fabularny, prod. Wielka
Brytania, 1981, reż. John
Irvin, wyk. Christopher
Walken, Tom Berenger,
Colin Blakely, Jean-Francois Stevenin
02:10 Strażnik
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2006,
reż. Clark Johnson
04:05 Zaginiona
- serial TVP
04:55 Z pamięci - felieton
05:00 Zakończenie dnia
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05:35 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:30 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:15 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:30 Pytanie na śniadanie
11:35 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
12:10 To był Festiwal!
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2020 - widowisko
16:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
16:50 Kabaretowe Lato
Dwójki
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:40 Na dobre i na złe
19:35 Lajk!
20:05 Film fabularny
21:30 To był Festiwal!

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 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Domowe
rewolucje
18:00 Weekendowa
metamorfoza
19:00 Fakty
19:20 Uwaga!
koronawirus
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Kocha, lubi, szanuje
- ﬁlm komedia, USA, 2011

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:10 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 Gramy dla Śląska
22:40 X-Men: Pierwsza
klasa
Konﬂikt między Stanami
Zjednoczonymi a ZSRR
zaognia się. W każdej
chwili może wybuchnąć
wojna. Są tacy, którym
zależy na tym, by stało się
to jak najszybciej.

07:30 Przygody pana
Michała
08:35 Zakochaj się w Polsce
09:10 Wstęp do koncertu
09:20 25 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘88. Róbmy swoje
11:10 Dokument tygodnia
- Świat kina w obiektywie
agencji Magnum
12:10 Słownik ﬁlozoﬁczny
Bronisława Wildsteina
12:20 Jasminum - ﬁlm
14:15 Prawdziwe męstwo
- western, prod. USA,
1969, reż. Henry Hathaway, wyk. John Wayne
16:25 Koło pióra - magazyn
16:40 Retro kino - Marty
- ﬁlm fabularny
18:15 Co dalej? - Demokracja
elektroniczna
18:45 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
19:40 Z przytupem - Trojak
20:00 Bilet na weekend

06:00 Na wariackich
papierach
David Addison wraz z
piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
07:50 Dziewczyny
z wyższych sfer
Molly, córka legendy
rocka, zostaje okradziona
z majątku przez adwokata.
Nie mając pieniędzy,
podejmuje pracę jako
niania 8-letniej Ray.
10:05 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Mocne sobotnie kino:
Twierdza
Hummel zajmuje wyspę
Alcatraz. Żąda wysokiego
okupu, w przeciwnym
razie zrzuci na San Francisco rakiety wypełnione
śmiercionośnym gazem.

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
12:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:05 Rewolwer i melonik
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Jeremiah S.
Chechik, wyk. Jeremiah
Chechik, Ralph Fiennes,
Uma Thurman, Sean Connery, Jim Broadbent, Fiona
Shaw, Patrick Macnee
14:55 Stowarzyszenie wędrujących dżinsów II- ﬁlm
komedia, USA, 2008, reż.
Sanaa Hamri, wyk. Alexis
Bledel, America Ferrera,
Blake Lively, Amber
Tamblyn, Rachel Nichols,
Rachel Ticotin, Leonardo
Nam

THRILLER

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

DRAMAT

FILM AKCJI

FILM PRZYGODOWY

22:50 Osaczona
- thriller, prod. Kanada,
Francja, USA, 2016,
reż. Farren Blackburn,
wyk. Naomi Watts, Oliver
Platt, Charlie Heaton,
Jacob Tremblay
Dziecięca psycholożka
musi uratować małego
chłopca, który zaginął w
tajemniczych okolicznościach podczas burzy
śnieżnej.
00:30 Film fabularny
02:15 Ruch oporu
- dramat, prod. Niderlandy, USA, 2003,
reż. Todd Komarnicki,
wyk. Bill Paxton,
Julia Ormond, Philippe
Volter
03:50 Zakończenie dnia

22:25 Okrucieństwo
nie do przyjęcia
- ﬁlm komedia,
USA, 2003, reż. Joel Coen,
wyk. George Clooney,
Catherine Zeta-Jones,
Geoﬀ rey Rush, Cedric
the Entertainer, Edward
Herrmann, Paul Adelstein,
Richard Jenkins, Billy Bob
Thornton
00:40 Mumia
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1999, reż. Stephen
Sommers, wyk. Brendan
Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo,
Kevin J. O’Connor
02:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:10 Noc magii

01:15 Dar
Młode małżeństwo
- Simon i Robyn - kupuje
nareszcie swój wymarzony
dom, a za kilka miesięcy na
świat ma przyjść ich długo
wyczekiwane dziecko.
Przyszłość pary rysuje
się zatem w tęczowych
barwach i zdaje się, że
nic nie może zakłócić ich
spokoju. Pewnego dnia
Simon i Robyn spotkają
przypadkiem dawnego
kolegę Simona, który z
czasem staje się nowym
przyjacielem domu.
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:05 Bilet na weekend
- Borg/McEnroe.
Między odwagą
a szaleństwem
21:55 Słownik ﬁlozoﬁczny
Bronisława Wildsteina
- felieton
22:10 Aerosmith: Rocks
Donington 2014
- koncert
00:05 Mocne Kino - Millenium:
Dziewczyna, która igrała
z ogniem - dramat
02:10 Kino nocne
- Psy 2. Ostatnia krew
- ﬁlm sensacyjny,
reż. Władysław
Pasikowski
03:50 Fabryka hitów - Artysta
04:40 Serenite - ﬁlm TVP
05:40 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

22:30 Con Air:
Lot skazańców
Samolot przewożący
najniebezpieczniejszych
skazańców zostaje przez
nich opanowany. Zwolniony warunkowo Cameron,
będąc na pokładzie,
stara się powstrzymać
kryminalistów.
00:55 Człowiek pies
02:40 Na wariackich
papierach
03:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
04:05 Menu na miarę
04:20 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
04:45 Dyżur - serial
dokumentalny

17:25 Batman
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1989, reż. Tim
Burton, wyk. Michael
Keaton, Jack Nicholson,
Kim Basinger, Robert
Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee
Williams, Michael Gough,
Jack Palance
20:00 Akademia policyjna
- ﬁlm komedia, USA, 1984,
reż. Hugh Wilson, wyk.
Steve Guttenberg, Kim
Cattrall, G.W. Bailey
22:05 Ogłaszam was
Chuckiem i Larrym - ﬁlm
komedia, USA, 2007
00:30 Ósma strona - ﬁlm
thriller, Wielka Brytania,
2011, reż. David Hare
02:30 Druga strona medalu
02:55 Noc magii

TV 4
07:05 101 dalmatyńczyków
08:25 Dzielna Mysz 08:40
Galileo 10:40 Policjantki
i Policjanci 12:45 Upiorna
rodzinka Młody urzędnik
zostaje delegowany by
uporządkować sprawy
pewnej nieruchomości.
15:00 STOP Drogówka 16:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo
20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny - serial kryminalny.
Fabuła serialu koncentruje
się na pracy dwóch par
policjantów stanowiących
dwa zespoły dochodzeniowe
i prowadzonych przez nich
śledztwach, rozbudowując
jednocześnie wątki osobiste
każdej z pierwszoplanowych
postaci i ukazując ich życiowe
perypetie i uczuciowe komplikacje. 23:00 Włatcy Móch,
ćmoki, czopki i mondzioły

TV Trwam
10:15 Retrospekcja 10:20
Święty na każdy dzień 10:25
Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia12:20 Warto zauważyć
12:50 Porady Medyczne
Bonifratrów 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
Święta 14:35 100 cudownych
miejsc na świecie. Dolina
Mai, Seszele 14:45 Nieoczekiwana podróż 15:20
Adoracja w Kalkucie 15:30
Wierzę w Boga 16:00 Informacje dnia 16:10 Siedem
- cztery 17:05 Z Parlamentu
Europejskiego 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko - polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Ziarno - W drogę!
09:30 Sekundy, które
zmieniły życie
09:55 Syzyfowe prace - serial
10:55 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
13:10 BBC w Jedynce
- Humbaki
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem

05:30 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
05:40 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:30 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Gwiazdy w południe
- Konnica - western
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2020 - widowisko
16:20 Rodzinka.pl - serial
16:50 Zmiennicy - serial TVP
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe
19:30 Na sygnale - serial
20:05 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2020 - koncert
20:40 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2020 Ostróda

04:35 Uwaga!
- magazyn
04:50 Mango
- telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Weekendowa metamorfoza
12:30 Co za tydzień
- magazyn
13:10 Nancy Drew i tajemnice
Hollywood
- ﬁlm rodzinny, USA,
007, reż. Andrew Fleming,
wyk. Emma Roberts, Josh
Flitter, Max Thieriot, Tate
Donovan, Rachael Leigh
Cook
15:10 Scooby-Doo
- ﬁlm przygodowy, USA,
Australia, 2002, reż. Raja
Gosnell, wyk. Raja Gosnell,
Freddie Prinze Jr., Sarah
Michelle Gellar, Matthew
Lillard, Linda Cardellini,
Rowan Atkinson

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:35 Hotel Transylwania
Drakula chce uczcić sto
osiemnaste urodziny córki
wystawną imprezą dla
najbliższych przyjaciół.
Przyjęcie zakłóca przybycie nieproszonego gościa
- zwykłego śmiertelnika.
Książę Drakula jest szefem
pięciogwiazdkowego
hotelu przeznaczonego
wyłącznie dla potworów
- zwykli śmiertelnicy nie
mają tam wstępu.
09:30 Gwiezdne wojny:
Część I - Mroczne widmo
12:20 Gęsia skórka
Młody chłopak przez
przypadek uwalnia
potwory zamknięte na
kartach powieści grozy.
Nastoletni Zach właśnie
przeprowadza się z
Nowego Jorku do Madison.

SERIAL KRYMINALNY

DRAMAT

FILM OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
16:05 Postaw na milion
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Blondynka - serial TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Serial fabularny
21:20 Ośmiu wspaniałych
22:15 Zakochana Jedynka
- Lato w Grecji
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Niemcy, 2015
24:00 Medicus
- dramat historyczny,
prod. Niemcy
02:40 Psy wojny - ﬁlm
fabularny, prod. Wielka
Brytania, 1981
04:25 Z pamięci - felieton
04:30 Zakończenie dnia

22:35 Kino bez granic
- Ruch oporu
- dramat, prod. Niderlandy, USA, 2003,
reż. Todd Komarnicki,
wyk. Bill Paxton, Julia
Ormond, Philippe Volter
00:20 Ostatni cesarz
- dramat, prod. Wielka
Brytania, Hongkong,
Chiny, 1987, reż. Bernardo
Bertolucci, wyk. John
Lone, Joan Chen, Peter
O’Toole
03:05 Benek
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Robert Gliński,
wyk. Marcin Tyrol,
Mirosława Żak, Magdalena
Poplawska, Zbigniew
Stryj, Andrzej Mastalerz
04:45 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

16:55 Street Dance
- ﬁlm obyczajowy, Wielka
Brytania, 2010, reż. Max
Giwa, Dania Pasquini, wyk.
Nichola Burley, Charlotte
Rampling
19:00 Fakty
19:20 Uwaga! koronawirus
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Na własną rękę
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Andrew
Davis, wyk. Arnold
Schwarzenegger,
Francesca Neri
22:15 Na zabójczej ziemi
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1994, reż. Steven Seagal,
wyk. Steven Seagal
00:25 Kuchenne rewolucje
01:30 Ameryka Express
02:45 Uwaga! - magazyn

14:40 Avengers
Nad światem wisi widmo
zagłady. Ludzie stracili
kontrolę nad kosmicznym
sześcianem, który jest
źródłem potężnej energii.
Konsekwencje tego mogą
być niewyobrażalne.
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Sopocki Hit Kabaretowy. Wyszliśmy
z domu!
22:40 Następne 48 godzin
00:45 Kod da Vinci
Robert w środku nocy
zostaje wezwany do
muzeum Luwru, gdzie
miało miejsce tajemnicze
morderstwo.
03:55 Tajemnice losu

TVP Kultura
07:30
07:50
08:00
09:20
09:45
10:00
12:05
12:20
12:25
12:35
13:10
15:35

17:05
17:15
17:55

Teledyski
Myśli na ten czas
Daleko od szosy - serial
Zakochaj się w Polsce
Wstęp do koncertu
25 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘88. Róbmy swoje
Animama - Casting
Animama
- Kapitan Kloss
Animama - ﬁlm
Trzeci punkt widzenia
Powrót do Howards
End - ﬁlm fabularny
Cnoty i grzechy. Anioły
i demony w dziełach
Claudia Monteverdiego
- koncert
Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
Niedziela z...
rolami Zdzisława
Maklakiewicza
Niedziela z... - Hydrozagadka - ﬁlm TVP

FILM OBYCZAJOWY

20:00 Bilet na weekend
- Fighter
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2010,
reż. David O. Russell
22:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:35 Dokument.pl
23:50 Opole 2016 Scena
Alternatywna
00:40 Bilet na weekend
- Borg/McEnroe. Między
odwagą a szaleństwem
- dramat
02:20 Mocne Kino - Millenium: Dziewczyna, która
igrała z ogniem
- dramat
04:25 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków - cykl
dokumentalny
05:15 Teledyski

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Tajemnice medyczne
07:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon
09:05 Skrzydełko
czy nóżka
11:25 Sławna restauracja
13:05 Najpiękniejsze
baśnie: Świniopas
14:30 Alvin i wiewiórki 3

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:20 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:35 Prezydent: Miłość
w Białym Domu
- ﬁlm obyczajowy, USA,
1995, reż. Rob Reiner, wyk.
Michael Douglas, Annette
Bening, Martin Sheen,
Michael J. Fox, Anna
Deavere Smith, Samantha
Mathis, David Paymer,
Richard Dreyfuss, Nina
Siemaszko, Gail Strickland,
John Mahoney
17:55 Akademia policyjna
- ﬁlm komedia, USA, 1984,
reż. Hugh Wilson

06:00 Pan Peabody i Sherman
Show 07:05 101 dalmatyńczyków 09:30 Buddy, pies
na gole 11:05 Galileo 13:05
Gwiazdy Kabaretu 15:05
Bitwa na bombki 17:00 Czego pragną faceci Karl cieszy
się medialną popularnością
i dużym powodzeniem u płci
pięknej.
19:00 Galileo - popularno-naukowy 20:00 Rycerz
Króla Artura W drodze do
zamku Camelot orszak
narzeczonej króla, Ginewry
zostaje zaatakowany przez
wojsko Malaganta, Rycerza
Okrągłego Stołu, który
zdradził swoich towarzyszy
i zamierza przejąć władzę
nad krajem.
22:45 Gladiator 00:50 Ameryka
pod ostrzałem 03:05 Interwencja - magazyn 03:25 TOP
10 Lista Przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

FILM PRZYGODOWY

FILM KATASTROFICZNY

16:10 Kadet Kelly
Po rozwodzie rodziców
młoda Kelly przenosi się
do szkoły wojskowej.
18:25 Guardians: Misja
superbohaterów
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Armageddon
23:00 The Quake.
Trzęsienie ziemi
01:10 W szczękach rekina
03:00 Na wariackich
papierach
03:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:30 Menu na miarę
04:45 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

20:00 Gniew oceanu
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 2000, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. George
Clooney, Mark Wahlberg,
Diane Lane, Karen Allen,
William Fichtner, John
C. Reilly, Mary Elizabeth
Mastrantonio
22:45 Ósma strona
- ﬁlm thriller,
Wielka Brytania,
2011, reż. David Hare,
wyk. Bill Nighy, Rachel
Weisz, Tom Hughes,
Felicity Jones
00:50 Duchy Alaski
01:50 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:40 Noc magii

TV Trwam
10:40 Cuda Jezusa 11:30
Przyjaciele i bohaterowie
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:05 Charlie - historia zabawki
15:40 Toliara 16:00 Informacje dnia 16:10 Koncert
życzeń 17:00 Tam, gdzie Bóg
płacze 17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
100 cudownych miejsc na
świecie. Most Golden Gate,
San Francisco, USA 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia 21:40 Retrospekcja 21:45 L’Ile Bouchard.
Sanktuarium Matki Bożej
Modlitewnej

24
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
07:40 Film dokumentalny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial
obyczajowy
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce
- Humbaki - historia
detektywistyczna
- ﬁlm dokumentalny

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:15 Coś dla Ciebie
- magazyn
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Bądźmy razem
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Coś dla Ciebie
- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie
- Szczepionki. Jak się robi
szczepionki w kontekście
koronawirusa - magazyn

04:20 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:10 Nowa Maja w ogrodzie
05:40 Akademia ogrodnika
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Szpital - program
obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital
14:15 Detektywi
15:25 Efekt Domina
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:46 Raport alergiczny
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

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
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Włoska rodzina - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Serial fabularny
21:35 Rolnik szuka żony
22:35 Świat bez ﬁkcji
23:40 Warto rozmawiać
00:40 Wpływ księżyca - ﬁlm
fabularny, prod. USA
02:30 Lato w Grecji - ﬁlm
obyczajowy, prod. Niemcy

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
18:55 Gotowi do gotowania.
Start! - magazyn
19:30 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:05 Niesforny szwagier
- komedia, prod. USA
21:50 McMaﬁa - serial
23:05 Maria Skłodowska
- Curie - ﬁlm biograﬁczny
00:50 Warto kochać - serial
01:50 Chwila zapomnienia
- ﬁlm obyczajowy

21:00 Amerykański gangster
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2007, reż. Ridley Scott,
wyk. Denzel Washington,
Russell Crowe, Chiwetel
Ejiofor, Josh Brolin, Lymari
Nadal, Ted Levine, RZA,
Ruby Dee, Carla
Gugino, Cuba Gooding Jr.,
Armand Assante,
Joe Morton
00:15 Przeklęta
dzielnica
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2014, reż. John Slattery,
wyk. Philip Seymour Hoﬀman, Christina Hendricks,
Eddie Marsan
02:05 Co za tydzień
02:40 Zabójcza broń
- serial, USA
03:25 Noc magii

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

20:05 MGA HIT - Kod da Vinci
Światowej sławy historyk
i badacz symboli profesor
Robert Langdon w środku
nocy zostaje wezwany do
muzeum Luwru, gdzie, jak
się okazuje, miało miejsce
tajemnicze morderstwo.
23:25 Czas zemsty
Robert Burns prowadzi
prace wykopaliskowe
w Chinach, przypadkowo
wplątuje się w aferę
narkotykową. Zostaje
niesłusznie oskarżony
i skazany.
01:10 Mroczna wieża
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

6 lipca
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:25 Co dalej? - Demokracja
elektroniczna
09:05 Jutro idziemy do kina
- ﬁlm fabularny, prod.
Polska, 2007, reż. Michał
Kwieciński, wyk. Mateusz
Damięcki, Antoni Pawlicki,
Jakub Wesołowski
11:00 Polskie drogi - serial
12:25 Ogłoszenie matrymonialne - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1972, reż.
Zbigniew Chmielewski,
wyk. Tadeusz Borowski,
Joanna Bolewska, Hanna
Giza, Ilona Kuśmierska
13:30 Każde dotknięcie
zostawia ślad. Alina
Szapocznikow
- ﬁlm dokumentalny
14:30 Rozmowy o miłości
- ﬁlm obyczajowy
16:05 Purpura i czerń
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Zaklinaczka duchów
Losy Melindy Gordon,
która widzi zmarłych
potrzebujących pomocy
z przejściem na drugą
stronę światła. Mell
ma wielu przyjaciół,
między innymi Andreę
Marino, Delię Banks oraz
Profesora Rick Payna,
później również profesora
Eli Jamesa.
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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

HORROR

18:45 Serialowa nostalgia
- Przygody psa Cywila
- serial TVP
19:20 Serialowa nostalgia
- Banda Rudego Pająka
- serial TVP
19:50 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Rok 2020
20:35 Barwy dzieciństwa
- Kochankowie
z Księżyca
- ﬁlm fabularny
22:10 Powidoki - program
publicystyczny
22:25 Więcej niż ﬁkcja
- Bracia Lumiere - ﬁlm
00:05 Fighter - ﬁlm obyczajowy, prod. USA, 2010
02:00 Informacje kulturalne
02:10 Golem - ﬁlm science
ﬁction, prod. Polska

20:00 Osaczony
Jeﬀ Talley to ceniony
policyjny negocjator.
Jednak pewnego dnia jego
akcja kończy się ﬁaskiem.
Jego znajomy zabija żonę
i syna, następnie popełnia
samobójstwo, a on nie jest
w stanie temu zapobiec.
22:10 Twierdza
00:55 Kochanie, poznaj
moich kumpli 2
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:15 Niesamowite!
04:05 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Z archiwum policji
- program obyczajowy
prod. Polska

22:20 Duch
- ﬁlm horror,
USA, 1982, reż. Tobe Hooper, wyk. JoBeth Williams,
Craig T. Nelson, Beatrice
Straight, Dominique
Dunne
00:45 Czerwona planeta
- ﬁlm S-F, USA, Australia,
2000, reż. Antony
Hoﬀ man, wyk. Val Kilmer,
Carrie-Anne Moss
Ziemi grozi zagłada.
Jedyną szansą na
ocalenie ludzkości jest
skolonizowanie Marsa.
Grupa astronautów udaje
się na Czerwoną Planetę,
by zbadać przyczyny złego
funkcjonowania stacji
badawczej.
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker jest stróżem amerykańskiego prawa. Cechuje go
sprawiedliwość i wierność,
która jest doceniania wśród
okolicznych mieszkańców.
08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka 13:00
Hardkorowy lombard 14:00
Pamiętniki z wakacji 15:00
Septagon 16:00 Słoneczny
patrol 17:00 Pamiętniki
z wakacji 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Redbad. Film oparty na
dziejach ostatniego króla
Fryzów, Redbada. 23:40
Snajper. Panamska dżungla.
To właśnie tu, od lat, kamuﬂuje się komandos Thomas
Beckett. 01:50 Galileo 02:50
SuperLudzie 03:50 Trans
World Sport 2020 04:55
SuperLudzie

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości 11:50 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Jezus - Królestwo bez
granic 12:50 Antykultura II
13:20 100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 W poszukiwaniu
dowodów 15:30 Mój tatuś
walczył pod Monte Casino
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury 16:55 Świadkowie 17:20 100 cudownych
miejsc 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 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
07:40 Film dokumentalny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial obyczajowy
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Program rolny
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody

04:25 Cafe piosenka
05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Tam, gdzie prawosławie jest egzotyką
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Bądźmy razem
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:30 Na sygnale - serial
14:00 Alternatywy 4- serial
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

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Mroczna wieża
Roland uwięziony
w walce z Walterem
O’Dimem ze wszystkich
sił stara się powstrzymać
go przed zburzeniem
Mrocznej Wieży.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:25 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:35 Powidoki
08:55 Mała Apokalipsa
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Polska, Włochy, Francja,
1992, reż. Costa-Gavras,
wyk. Pierre Arditi, Andre
Dussollier, Jiri Menzel,
Anna Romantowska,
Maurice Benichou
11:00 Polskie drogi - serial
12:25 Gwiezdny pył - ﬁlm
TVP, prod. Polska, 1982,
reż. Andrzej Kondratiuk,
wyk. Iga Cembrzyńska,
Krzysztof Chamiec, Janusz
Gajos
13:30 Rok 2020
13:55 Holoubek
15:30 Party przy świecach
- ﬁlm TVP, prod. Polska,
1980, reż. Antoni Krauze,
wyk. Wiesław Wójcik

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Zaklinaczka
duchów
12:00 Kobra - oddział
specjalny - serial
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

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
prod. Polska
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

SERIAL OBYCZAJOWY
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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 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Serial fabularny
21:35 Rolnik szuka żon
22:35 Ocaleni - reality show
23:40 Wstrząs
- dramat
01:50 Czerwień rubinu
- ﬁlm fantasy
04:00 Sen Leocadii - ﬁlm
dokumentalny
04:30 Zakończenie dnia

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:05 U Pana Boga za miedzą
- komedia, prod. Polska,
2009, reż. Jacek Bromski,
wyk. Andrzej Zaborski,
Krzysztof Dzierma,
Agnieszka Kotlarska,
Grzegorz Heromiński,
Emilian Kamiński
22:10 Siostry - ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, 2016
23:10 Biało - Czerwoni
z Chrząstawy - ﬁlm
dokumentalny
00:15 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
00:45 Defekt - serial
01:50 Zgadnij kto - komedia,
prod. USA, 2005, reż. Kevin
Rodney Sullivan

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:00 Zawód: szpieg
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
2001, reż. Tony Scott, wyk.
Robert Redford, Brad Pitt,
Catherine McCormack,
Stephen Dillane,
Larry Bryggman, Marianne
Jean-Baptiste
23:35 Kuba Wojewódzki
- talk show
00:45 Brudny Harry
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1971, reż. Don Siegel,
wyk. Clint Eastwood,
Harry Guardino, Reni Santoni, John Vernon, Andy
Robinson, John Larch
02:40 Uwaga!
- magazyn
03:00 Noc magii
- program ezoteryczny

22:10 Pocałunek śmierci
Jimmy Kilmartin wychodzi
z więzienia i postanawia
zerwać z przestępczym
światem. Jimmy nie
potraﬁ się jednak wyrwać
spod wpływu swoich
kolegów, którzy organizują kolejny skok. Jimmy
wpada w ręce policji.
00:20 Bad Boys II
Tym razem Mike Lowrey i
Marcus Burnett prowadzą
akcję, której celem jest
niedopuszczenie do przerzucenia gigantycznego
transportu ecstasy.
03:40 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

16:35 Wino truskawkowe
- komediodramat,
prod. Polska, Słowacja,
2007
18:30 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
18:45 Serialowa nostalgia
- Banda Rudego Pająka
- serial TVP, prod. Polska
20:00 Stulecie Winnych
- serial TVP
20:50 Klucz do Wojtyły
według Łuczewskiego
21:05 Lekkie obyczaje - Przed
zachodem słońca
- dramat, prod. USA
22:30 Co dalej? - Demokracja
elektroniczna
23:05 Portrety - Orson Welles
- blask i cienie
00:10 Fresk - widowisko,
prod. Francja, 2017

20:00 Człowiek pies
Danny to dorosły
mężczyzna o umyśle
dziecka, który został
wyszkolony do pełnienia
funkcji psa obronnego.
Pewnego dnia pojawia
się przed nim szansa na
odzyskanie, zabranego
mu, człowieczeństwa.
21:55 Patriota
23:45 Draka w Bronksie
01:25 Na wariackich
papierach
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Tajemnice medyczne
03:30 Biesiada na cztery
pory roku
04:25 Z archiwum
policji
04:50 Dyżur - serial

20:00 Morderstwo
doskonałe
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1998, reż. Andrew
Davis, wyk. Michael Douglas, Gwyneth Paltrow,
Viggo Mortensen, David
Suchet, Sarita Choudhury
22:20 Batman
- ﬁlm przygodowy,
USA, 1989, reż. Tim
Burton, wyk. Michael
Keaton, Jack Nicholson,
Kim Basinger, Robert
Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee
Williams, Michael Gough,
Jack Palance, Jerry Hall
01:00 Kości - serial, USA
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:50 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00
Hardkorowy lombard 14:00
Pamiętniki z wakacji 15:00
Septagon 16:00 Słoneczny
patrol 17:00 Pamiętniki
z wakacji 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Zwiastun zagłady - ﬁlm
prod. Kanada. Podczas gdy
Ziemię zaczynają nawiedzać
opisane w przepowiedni Majów katastrofy zwiastujące
koniec świata, pracownik
wydawnictwa i młoda
archeolog muszą rozwiązać
zagadkę tajemniczego przedmiotu, który może ocalić
świat przed zagładą.
22:55 Teren prywatny 00:50
Włatcy móch 01:50 Galileo
02:50 Trans World Sport
2020 03:55 SuperLudzie

TV Trwam
10:45 Zew natury 11:05
Mocni w wierze 11:35 Myśląc
Ojczyzna 11:45 Historia
i architektura 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 W kolorze płomienia
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Msza Święta 14:30
Cukierki Księdza Wali 15:25
Ojciec Klemens Vismara
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Jestem mamą 16:30 Kalejdoskop
Młodych 16:50 Wakacje
z Chopinem 17:05 Święty
na każdy dzień 17:10 Prosto
o gospodarce 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
07:40 Film dokumentalny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna
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
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody
- serial dokumentalny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

04:55 Cafe piosenka
05:20 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Pożyteczni.pl
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Bądźmy razem
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny - teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Na sygnale - serial
14:00 Alternatywy 4 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Gotowi do gotowania.
Start! - magazyn

04:35 Uwaga! - magazyn
04:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital - program
obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2019
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Serial fabularny
21:35 Sanatorium miłości
22:40 Historia bez tajemnic
- To był lipiec 1945 - ﬁlm
23:45 Śmiertelnie niebezpieczna
- thriller
01:25 Determinator - serial
kryminalny TVP
02:20 Wojsko - polskie.pl
02:45 Jeniec: Tak daleko jak
nogi poniosą - dramat

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:05 Kino relaks
- Zgadnij kto
- komedia, prod. USA,
2005, reż. Kevin Rodney
Sullivan, wyk. Bernie Mac,
Ashton Kutcher,
Zoe Saldana
22:00 Zemsta o jasnych
oczach
- serial obyczajowy,
prod. Francja, 2016
23:55 U Pana Boga za miedzą
- komedia, prod. Polska,
2009, reż. Jacek Bromski
02:00 110 % - ﬁlm dokumentalny, prod. Polska, 2016
03:25 Trzeci oﬁcer - serial
sensacyjny TVP
04:20 To je Borowicz. Podróże
ze smakiem
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20:20 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:00 Morderstwo
w Białym Domu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Dwight H. Little,
wyk. Wesley Snipes, Diane
Lane, Daniel Benzali,
Dennis Miller, Alan Alda,
Ronny Cox, Diane Baker,
Tate Donovan, Harris Yulin
23:15 Serenity
- ﬁlm S-F, USA, 2005,
reż. Joss Whedon, wyk.
Nathan Fillion, Gina Torres,
Adam Baldwin, Alan
Tudyk, Morena Baccarin,
Jewel Staite
01:40 My Way
02:10 Nie z tego świata
02:55 Uwaga! - magazyn
03:15 Noc magii

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

20:00 Bad Boys II
Mike Lowrey i Marcus
Burnett prowadzą
akcję, której celem jest
niedopuszczenie do
przerzucenia gigantycznego transportu ecstasy.
Przypadkiem odkrywają
siatkę zaangażowanych w
narkobiznes osób, na czele
której stoi bezwzględny
Kubańczyk.
23:10 Jutro będzie futro
Lou zatruwa się tlenkiem
węgla, koledzy - przekonani, iż była to próba
samobójcza - zabierają go
do kurortu narciarskiego.
01:25 Nasz Nowy Dom
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe
- serial, prod. Wielka
Brytania, 1978
08:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:00 Wino truskawkowe
- komediodramat, prod.
Polska, Słowacja, 2007,
reż. Dariusz Jabłoński,
wyk. Jiri Machacek,
Zuzana Fialova, Marian
Dziędziel, Mieczysław
Grąbka, Jerzy Radziwiłowicz, Lech Łotocki, Maciej
Stuhr, Marek Litewka,
Maria Ciunelis, Cezary
Kosiński
11:00 Polskie drogi
- serial TVP
12:35 Pies - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 1973,
reż. Janusz Kondratiuk
13:10 Bykowi chwała
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Japonia z góry - serial

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Zaklinaczka
duchów
12:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
Serial opowiadający o
dwójce przyjaciół, którzy
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Z kolei ich żony prowadzą
mały salon fryzjerski
„Bella Ella”.
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Piąta fala
22:15 Xxx 2: Następny poziom

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
prod. Polska
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

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

14:35 Złoto dezerterów
- komedia, prod. Polska
16:45 Gołąb przysiadł na
gałęzi i rozmyśla
o istnieniu - ﬁlm
obyczajowy
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Banda Rudego Pająka
- serial TVP
20:00 W trzy miesiące
dookoła świata
- Mustang - dramat
21:50 Geniusz - serial
23:05 Dokument w podróży
00:35 Powidoki
00:45 Lekkie obyczaje - Przed
zachodem słońca
02:05 Scena klasyczna
02:45 Informacje kulturalne
02:55 Kino nocne - Metropolis
- ﬁlm science ﬁction

00:15 Straszny ﬁlm 4
- komedia
Cindy z przyjaciółmi
musi uratować świat
przed inwazją kosmitów
i zmierzyć się z duchem
małego chłopca.
01:55 Na wariackich
papierach
02:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:05 Niesamowite!
03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
04:05 Przypadki Cezarego P.
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:15 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Teoria wszystkiego
- ﬁlm obyczajowy, Japonia, Wielka Brytania, USA,
2014, reż. James Marsh,
wyk. Eddie Redmayne,
Felicity Jones, Charlie
Cox, Emily Watson, Simon
McBurney, David Thewlis
22:35 Frankie i Alice
- ﬁlm obyczajowy,
Kanada, 2010, reż.
Geoﬀ rey Sax, wyk. Halle
Berry, Stellan Skarsgard,
Phylicia Rashad, Chandra
Wilson, Brian Markinson,
Matt Frewer
00:45 Kości
- serial, USA
01:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00
Hardkorowy lombard 14:00
Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon 16:00 Słoneczny patrol 17:00 Pamiętniki
z wakacji 18:00 Policjantki
i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Shaolin
W pogrążonych w feudalnych
walkach Chinach młody
Hao Jie ma na koncie spore
sukcesy na polu bitwy.
Arogancko drwi z mistrzów
Shaolin kiedy na terenie ich
świątyni zabija swojego
rywala. 23:45 Christine horror. Bohater ﬁlmu, Arnie
Cuningham, szkolna oﬁara
losu, dziedziczy kultowego
klasyka - czerwonego Pontiaka Fury. 02:00 Włatcy móch
02:25 STOP Drogówka

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Święty Franciszek i Klara
11:00 Świat na wyciągnięcie
ręki. Podróż na Polinezję
11:20 Owoce posługi misyjnej 11:30 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Katedra w głębinach 13:30
Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze 14:30 Geniusz
Stworzenia
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Regał 17:00
Po stronie prawdy 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje
dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

9 lipca

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
07:40 Film dokumentalny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial obyczajowy, prod. Portugalia,
2015
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
12:55 Natura w Jedynce Cudowny świat przyrody
- serial dokumentalny

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:20 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Operacja Zdrowie
- Szczepionki. Jak się robi
szczepionki w kontekście
koronawirusa - magazyn
medyczny
06:45 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Bądźmy razem
07:30 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:00 Alternatywy 4 - serial
komediowy TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

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 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Sekundy, które
zmieniły życie
22:45 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:25 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:20 Iskander - serial

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Gotowi do gotowania.
Start! - magazyn
19:30 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:05 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton
20:10 Filmowe czwartki
- Ugotowany - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
22:00 Jennifer 8 - dramat,
prod. USA, 1992
00:15 Egzorcysta - horror,
prod. USA, 1973,
reż. William Friedkin

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
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
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
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy
PROGRAM KULINARNY

21:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:00 Evan wszechmogący
- ﬁlm komedia, USA,
2007, reż. Tom Shadyac,
wyk. Steve Carell, Morgan
Freeman, Lauren Graham,
Johnny Simmons, Graham
Phillips, Jimmy Bennett
00:00 Cienki Bolek
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2015,
reż. Etan Cohen,
wyk. Will Ferrell, Kevin
Hart, Craig T. Nelson,
Alison Brie
02:15 Uwaga!
- magazyn
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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 Czego pragną kobiety
Bogaty menadżer w
agencji reklamowej,
playboy i egoista Nick
Marshall, uważa samego
siebie za boski dar dla
każdej kobiety.

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe
- serial, prod. Wielka
Brytania, 1978
08:25 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:40 Studio Kultura - Rozmowy - Karolina Cicha
08:50 Którędy po sztukę
- Cezary Bodzianowski
- magazyn
09:10 Gołąb przysiadł
na gałęzi i rozmyśla
o istnieniu - ﬁlm obyczajowy, prod. Szwecja
11:00 Polskie drogi - serial
12:45 Ballada o ścinaniu
drzewa - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 1972,
reż. Feridun Erol,
wyk. Bolesław Płotnicki,
Józef Łodyński
13:30 Ikony muzyki
- Johnny Cash
14:25 Tętno
- ﬁlm obyczajowy

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
10:00 Zaklinaczka
duchów
12:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
Serial opowiadający o
dwójce przyjaciół, którzy
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Z kolei ich żony prowadzą
mały salon fryzjerski
„Bella Ella”.
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Wielkie kino
21:30 Gorąca laska
23:45 Kelnerzy 2

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
prod. Polska
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

08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci
Policjanci z dwóch komend
codziennie interweniują, począwszy od pijackich melin,
a skończywszy na domowych
kłótniach. 12:00 STOP
Drogówka - magazyn prod.
Polska 13:00 Hardkorowy
lombard 14:00 Pamiętniki
z wakacji - serial obyczajowy
15:00 Septagon - serial sensacyjny 16:00 Słoneczny patrol
- serial przygodowy 17:00
Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial sensacyjny prod.
Polska 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
- serial sensacyjny prod.
Polska 21:00 1944 - ﬁlm
akcji Akcja ﬁlmu rozgrywa
się w 1944 roku. 23:05 Tuż
przed tragedią 01:15 STOP
Drogówka - magazyn prod.
Polska 02:15 Graﬃti

FILM OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

22:50 Nowożeńcy
Młody prezenter
radiowy, Tom Leezak,
który doszedł do wszystkiego dzięki ciężkiej pracy,
poznaje Sarah McNerney,
dziewczynę pochodzącą
ze snobistycznej
i niezwykle bogatej
rodziny. Młodzi zakochują
się w sobie bez pamięci i
po bardzo krótkim czasie
znajomości postanawiają
się pobrać.
00:50 Chirurdzy
- serial obyczajowy
02:50 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

15:40 Awatar, czyli
zamiana dusz
- ﬁlm TVP
16:55 Intruz - dramat
18:30 Teatr na ten czas
- Maciej Wojtyszko
- felieton
18:45 Serialowa nostalgia
- Szaleństwo Majki
Skowron - serial TVP
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Teatr Telewizji - Teatr
Sensacji - Akcja V - Specjalne wigilijne danie
21:05 Koło pióra - magazyn
21:20 Kino Mistrzów
- Osiem i pół
- dramat
23:45 Tribute to Tomasz
Stańko - koncert
00:50 Nocny dokument

01:25 Na wariackich
papierach
- serial sensacyjny
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes,
prowadzą agencję
detektywistyczną.
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Tajemnice medyczne
03:10 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:50 Menu na miarę
04:15 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
prod. Polska
05:15 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Tequila Sunrise
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1988, reż. Robert
Towne, wyk. Mel Gibson,
Michelle Pfeiﬀer, Kurt
Russell, Raul Julia, J.T.
Walsh, Arliss Howard,
Arye Gross
22:25 Striptiz
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. Andrew
Bergman, wyk. Demi
Moore, Burt Reynolds,
Armand Assante, Ving
Rhames, Robert Patrick,
Paul Guilfoyle
00:45 Kości
- serial, USA
01:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii

TV Trwam
09:30 Regał 10:00 Informacje
dnia 10:15 Rozmowy
niedokończone 11:25 Myśląc
Ojczyzna 11:35 Przyroda
i ludzie 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Po stronie prawdy 12:50
Serce Afryki 13:20 100 cudownych miejsc na świecie.
Monte Alban, Meksyk 13:30
Msza Święta 14:30 Dzieci
Andersa
15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wędką
nad wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:05 Kisielin 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
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Srebro na wagę złota (3)

To już trzecia (i ostatnia) odsłona cyklu o wyjątkowym sezonie
2006/07 w wykonaniu naszych koszykarzy. Czas dokończyć wątek
tajemniczego trafienia z 1991 roku oraz wydarzeń z Inowrocławia.
Z drugiej części wiemy już, że tam przygotowali się do świętowania awansu. Trener Czerniak i jego biało-niebiescy zawodnicy mieli
jednak inne plany.
Choć mieliby nas
znosić z boiska…

Życie to nie film.
Ale czy na pewno?

Przed batalią o awans Górnicy, niczym przed wojną, skoszarowali się w zamkniętym
ośrodku w Szczawnie-Zdroju.
Trener Czerniak, znowu w roli
nieustraszonego motywatora,
puścił zespołowi film „300”,
ekranizację komiksu Franka
Millera, opowiadającego hi-

Dobitka czy awans?

Fot. (red/archiwum)

O tym, że trener Czerniak
nie lubi się poddawać, udowodnił w końcówce finałów z
1991 roku, trafiając kluczowy
rzut na dogrywkę. Facet nie
uznawał sytuacji beznadziejnych, w Inowrocławiu także
nie zamierzał odpuszczać.
Salamonik: „W nas ciśnienie
podniosło się też bardzo wysoko. W szatni trener przyszedł i powiedział, że mamy
zrobić wszystko, żeby wygrać
dzisiejsze spotkanie. Choć
mieliby nas znosić z boiska,
nie możemy pozwolić im na
wygranie serii 3:0 i świętowanie awansu już dziś”.
No i Górnik zacisnął zęby.
Mecz nr 3 padł łupem gości.
63:62 dla biało-niebieskich,
20 „oczek” Kukuczki i Stokłosy. Spotkanie nr 4? Należało do kapitana. Marcin
Stokłosa, któremu wcześniej
zarzucano kłopoty z grą pod
presją, stanął na wysokości
zadania, notując 28 punktów
(5x3). Double-double dodał
Salamonik (19-10) i nasi zwyciężyli 84:75. „Mieliśmy świadomość, że w Wałbrzychu zawiedliśmy i do Inowrocławia
jechaliśmy pokazać charakter.
W pewnym sensie pomogli
nam rywale, gdyż rozluźnili
się przez ten tydzień i myśleli, że u siebie jeden mecz
to wygrają z nami nawet na
stojąco” – komentował wtedy
boiskowe wydarzenia Wojciech Kukuczka. W serii zrobił
się remis 2:2, inowrocławska
wódka musiała się nadal chłodzić. Piąty, decydujący mecz w
środę, 25 kwietnia miał odbyć
się w Wałbrzychu!

» Wojciech Kukuczka (w wyskoku) dołączył do zespołu w
trakcie sezonu 2006/2007 i od razu stał się ważnym ogniwem

gracz ekstraklasy, przymierzany rok temu do Górnika,
aktualnie Śląsk Wrocław),
Kamil Piechucki (niedawno
trener ekstraklasowej Spójni
Stargard) oraz Michał Świderski (w hali przy ul. Wysockiego, jedenaście lat później,
przegrał awans do I ligi jako
gracz Księżaka Łowicz).
Choć mało kto o tym dziś
pamięta, to po serii ze Sportino pewni awansu Górnicy zmierzyli się z Basketem
Kwidzyn w dwumeczu o mistrzostwo I ligi. W tamtej
serii trener Czerniak pozwolił
odpocząć czołowym koszykarzom, co ułatwiło Basketowi
dwie wygrane. Wygrane, które nie miały jednak żadnego
znaczenia, bo srebro z 2007
roku było dla wałbrzyszan na
wagę złota.

storię walecznych Spartan,
którzy pomimo mniejszości
liczebnej stawili bohaterski
opór Persom, podczas bitwy
pod Termopilami w 480 r.
p.n.e. Mówi się, że życie to
nie film. Pewnie to prawda,
ale to nie znaczy, że jest pozbawione filmowych historii.
Jak te Spartan i – co miało się
wkrótce okazać – Górników.
Wałbrzych oszalał na punkcie meczu ze Sportino. Bilety
rozeszły się błyskawicznie, a
kibice zajmowali każdą wolną przestrzeń w hali przy ul.
Wysockiego: schody, odrobina wolnego pola za linią
boczną, kawałek miejsca za
plecami ludzi na balkonach.
Napór fanów przy bramach
był tak wielki, że ochroniarze
w pewnym momencie przestali sprawdzać wejściówki i
wpuszczali każdego.
W trzech spotkaniach sezonu 2006/07 Górnik do tej
pory trzykrotnie mierzył się
u siebie ze Sportino, przegrywając wszystkie potyczki.
Tym razem, w najważniejszej
batalii, nie dał się zaskoczyć,
zwyciężając pewnie 88:74. 23

punkty padły łupem Stokłosy,
18 Kukuczki, 12 Sarana. Po
końcowej syrenie rozpoczęło
się szaleństwo. Uściskom nie
było końca, po parkiecie lał się
szampan, a siatkę z obręczy
obcinał Stokłosa.
Tak tamte chwile wspominał Michał Saran: „Euforia po
awansie była tak ogromna,
że kibice rozebrali nas do
spodenek, zabrali nam dresy.
Gdy wyglądaliśmy przez okno
w szatni, kibice krzyczeli do
nas: „Rzućcie coś jeszcze”.
Pamiętam, jak Wojtek [Kukuczka] krzyknął, że my już
nic nie mamy. Fani na to: „To
rzućcie cokolwiek”. Wojtek
spojrzał na szatnię, chwycił
butelkę wody mineralnej i
rzucił (śmiech). Piękne czasy”.
Górnik Czerniaka był kolektywem, o czym po meczu
w tumulcie mówił Sławomir
Nowak: „Wyszliśmy z bardzo
ciężkiej sytuacji, wielu spisało
nas na straty, ale pokazaliśmy,
że nie jesteśmy jak dłoń, w
której można wyłamać palce,
ale jak pięść, której nie da się
złamać. Pokazaliśmy charakter”. O spełnieniu młodzień-

czych marzeń o awansie do
elity mówili z kolei miejscowi
gracze, czyli Glapiński, Kowalski i Dymarski. Świętowanie z
hali szybko przeniosło się do
miasta, gdzie ciemne niebo
rozświetliły fajerwerki.
Kto przełykał gorycz porażki po stronie Sportino? Jest
kilka interesujących nazwisk.
Przede wszystkim Krzysztof
Szubarga, który wtedy wrócił z ekstraklasy do I ligi, by
pomóc klubowi z rodzinnych
stron w promocji o jeden

szczebel wyżej. Ten sam Szubarga, który niewiele ponad
2 lata po meczu w Wałbrzychu był już pierwszym rozgrywającym reprezentacji
Polski podczas Eurobasketu,
odbywającego się w naszym
kraju. 20 punktów dla gości
w starciu nr 5 zaliczył Łukasz
Wichniarz, w kolejnym sezonie już koszykarz Górnika, z
którego katapultował się do
gry z orzełkiem na piersi. W
składzie Sportino byli także
Michał Gabiński (etatowy

Podczas fety po meczu ze
Sportino trenera Czerniaka
podrzucali w powietrze fani
biało-niebieskich. Podrzucany i podrzucający puścili przeszłość w niepamięć.
Przeszłość, w której Czerniak,
jako gracz Śląska, zapewne
nasłuchał się pod Chełmcem
niewybrednych epitetów na
swój temat. Ciekawe, czy
po latach ten wrocławianin
powraca pamięcią do dobitki
z 1991 roku? Wydaje się, że
wcześniej przyjdzie mu na
myśl seria ze Sportino i to,
jak zakochali się w nim wałbrzyscy kibice. Na początku
lat 90. swoją dobitką pomógł
ratować magiczny mecz legendarnego Dariusza Zeliga,
przyczyniając się do złota
mistrzostw Polski dla Śląska.
W 2007 roku, gdy znowu
jego zespół znalazł się pod
ścianą, zrobił coś znacznie
większego – swoją pracą
na ławce trenerskiej i wiarą
w sukces do samego końca
pomógł całemu środowisku
koszykarskiemu w Wałbrzychu, na zawsze zapisując się
w historii.
Dominik Hołda
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» Najbardziej utytułowana wychowanka Herosa
Czarny Bór, Agnieszka Kordus-Wieszczek

Braveheart w spódnicy
Mamy nadzieję, że tak nie myślicie, ale… Jeśli gdzieś w głowach
zakorzeniło wam się, że zapasy to sport typowo męski, jesteście
w błędzie. I zaraz wam to udowodnimy. Znacie Monikę Michalik
lub Agnieszkę Wieszczek-Kordus. No właśnie!
Pierwsi z pomysłem „wyprowadzenia” na maty dziewcząt w regionie byli Dariusz Piaskowski w
Czarnym Borze i Zbigniew Grabowski w Boguszowie-Gorcach. To ich
zasługa, że Heros oraz Szczyt, jako
kluby zaczęły się liczyć w Polsce, a o
podopiecznych obu szkoleniowców
zaczęło być głośno w całej Polsce. O
niektórych nawet na świecie.
Silny ośrodek zapasów kobiet w
Czarnym Borze stworzył Dariusz Piaskowski, który w 1997 roku rozstał się
z Zagłębiem Wałbrzych. Ten były
zapaśnik szybko doprowadził
swoje podopieczne do
sukcesów. Już w 2000
roku mistrzynią Polski,
a także wicemistrzynią
Europy juniorek została
Małgorzata Kociach, a w
2001 roku ta sama zapaśniczka wywalczyła złoty
medal seniorek w
» Monika Michalik w
reprezentacyjnym
dresie

MP. To był początek medalowej ścieżki, na którą wkroczył mały klub z równie małej miejscowości w powiecie
wałbrzyskim. Piaskowski miał zapał,
pasję i warsztat. Dlatego w Czarnym
Borze mu się udało z dziewczętami.
To tu wychowało się wiele bardzo
dobrych zapaśniczek. Nie będziemy
wymieniać wszystkich medalistek,
bo na pewno którąś byśmy pominęli.
Warto choćby wspomnieć tylko siostry Omilusik, Urszulę Charczuk, która
w 2005 roku zdobyła brąz w ME juniorek czy Agnieszkę Wieszczek-Kordus, czterokrotną brązową medalistkę ME – z
Moskwy (2006) w kat. do
67 kg, Sofii (2007), Wilna
(2009) oraz z Dortmundu
(2011) w kat. do 72 kg.
Przypomnijmy tylko, że
Wieszczek urodziła się w
Wałbrzychu, a zapaśniczą karierę
rozpoczęła
w Herosie,
które-

go jest wychowanką. To tam ukształtowało się jej waleczne serce. Pod
okiem Dariusza Piaskowskiego
stawiała swoje pierwsze kroki na
zapaśniczej macie. Potem przeszła
do ZTA Zgierz, a następnie stała się
zawodniczką Grunwaldu Poznań.

Nigdy nie zapomniała o Wałbrzychu,
a zwłaszcza o Herosie Czarny Bór.
Podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
w 2008 roku osiągnęła chyba swój
największy sukces. Zajęła trzecie
miejsce i została pierwszą polską medalistką olimpijską w zapasach kobiet.

Sukcesy odnosił także Zbigniew
Grabowski, szkolący dziewczęta w
Szczycie Boguszów, gdzie tradycje
zapaśnicze były duże. W 1999 roku
Monika Guściora zdobyła srebro
podczas MŚ kadetek, a Wioletta
Grabowska została wicemistrzynią
Europy juniorek. Paulina Rojek
wywalczyła w 2002 roku srebrny
krążek w ME kadetek, a Katarzyna
Zalewska w tym samym roku została wicemistrzynią Europy juniorek.
W 2003 roku na drugim stopniu
podium w ME juniorek stanęła z
kolei Benita Zarzecka. W 2006 roku
wicemistrzostwo Starego Kontynentu kadetek zdobyła Agnieszka
Rakoczy, a brązowe krążki w tej imprezie wywalczyły Natalia Kuśmicka
i Natalia Pujer.
Jednak najsłynniejszą zawodniczką
Szczytu Boguszów jest bez wątpienia
Monika Michalik, która trafiła tu z
Orląt Trzciel. Już jako zapaśniczka
klubu z naszego regionu w 2000
roku została w Sofii wicemistrzynią
Europy juniorek (55 kg), a niedługo
później w Nantes brązową medalistką MŚ (kat. 63 kg). Wkrótce
przyszły sukcesy wśród seniorek
– w 2002 roku Monika Michalik
została wicemistrzynią Europy w
Finlandii, a rok później mistrzynią
Starego Kontynentu na Łotwie. Oba
krążki wywalczyła w kat. 59 kg. W
2004 roku zapaśniczka zmieniła
barwy klubowe, przenosząc się do
Grunwaldu Poznań, a jej kariera
nabrała rozpędu. Jest multimedalistką. Aż 12 razy stawała na
najwyższym stopniu podium MP
seniorek. Zdobyła łącznie 4 złote medale ME, do tego garść srebrnych i
brązowych krążków. Wśród seniorek
dwukrotnie stawała na najniższym
stopniu podium MŚ, aż w 2016
roku podczas IO w Rio de Janeiro
spełniło się jej największe marzenie.
Zdobyła upragniony medal olimpijski – brązowy w wadze 63 kg.
Tomasz Piasecki
Fot. użyczone (Archiwum prywatne Agnieszki
Kordus-Wieszczek i Zbigniewa Grabowskiego)

» Siedzą Zbigniew Grabowski (z lewej) i Dariusz Piaskowski, najbardziej zasłużeni dla zapasów kobiet w
regionie trenerzy. Za nimi ich podopieczne
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Ul. Traugutta 12G
58-371 Boguszów-Gorce
Tel.: 666 401 256

Prawdziwa
włoska pizz a
Najwyższa
jakość
produktów

Zajrzyj
do NAS
na gościnę

REKLAMA

Burgery, sałatki...

