
W małych 
miejscowościach dzieją 
się wielkie rzeczy! I to 
jest piękne
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Czy wiesz, że…
Przy obecnej ulicy Świerko-

wej ok. 1927 roku wybudo-
wano dla wałbrzyskiej policji 
nowoczesną strzelnicę (Schie-
ßstand der Schutzpolizei). Po 
II wojnie światowej służyła 
ona Milicji Obywatelskiej do 
lat 60. XX wieku.

Jak czytamy o strzelnicy 
w artykule (autorstwa Jacka 
Moskwy i Jerzego Szefera), 

zamieszczonym w Trybunie 
Wałbrzyskiej w paździer-
niku 1958 roku: „Posiada 
ona wprawdzie tylko jedną 
oś, ale za to 300-metrową, 
z doskonałym zapleczem. 
Pozostałe walory: bardzo 
dobre, naturalne oświe-
tlenie, otoczenie dające 
maksimum odpoczynku 
dla wzroku, zapewnione 

bezpieczeństwo strzelania, 
dobry stan wałów ziem-
nych i  kulochwytu. Jak 
wskazują szczątki, istniały 
także urządzenia automa-
tycznie zmieniające tarcze 
oraz łączność telefoniczną 
ze stanowiskami”.

Obecnie trudno odnaleźć 
ślady strzelnicy w terenie.

Red
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POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 7.07
Temp. 16/8 
zachmurzenie małe

Środa 8.07 
Temp. 19/12 
słonecznie

Czwartek 9.07
Temp. 22/12 
zachmurzenie małe

Piątek 10.07 
Temp. 17/13
przelotne opady 
 
Sobota 11.07 
Temp. 19/11 
zachmurzenie małe

Niedziela 12.07
Temp. 18/10
zachmurzenie duże 

Poniedziałek 13.07 
Temp. 18/10 
zachmurzenie małe
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No bo gdzie indziej znaj-
dziecie tyle ciekawych arty-
kułów? Co tydzień możecie u 
nas liczyć na potężną dawkę 
publicystyki. Rysunki satyrycz-
ne, stały felieton, ciekawy wy-
wiad, historię nieznaną, pora-
dy, strefę rozrywki, program 
TV. Do tego przypominamy 

największe sukcesy naszych 
sportowców, ale w taki dość 
nietypowy sposób. Przyglą-
damy się też nieszablonowo 
co słychać w kulturze. Jeste-
śmy naprawdę blisko ludzkich 
spraw w Świdnicy, a także w 
Świebodzicach, zaglądamy 
ponadto do gmin powiatu wał-

brzyskiego. Pokazujemy koty 
i psy do adopcji. Dzięki nam 
wiecie, co ciekawego dzieje się 
w regionie – gdzie warto się 
wybrać i co zobaczyć szczegól-
nego. Co tydzień zapraszamy 
was też do konkursów, w któ-
rych możecie wygrać głównie 
pyszne posiłki, ale nie tylko.    

Oddajemy do waszych 
rąk kolejny numer WieszCo 
wydany na 28 stronach?! 
Niebanalne treści na wielu 
stronach. Każdy znajdzie u nas 
coś dla siebie. Zachęcamy do 
lektury. Możecie nas znaleźć 
w wielu miejscach Aglome-
racji Wałbrzyskiej. Szukajcie 

naszego bezpłatnego tygo-
dnika w około 150 punktach 
kolportażu w całym regionie. 
Od niedawna podbijamy też 
Świdnicę i Świebodzice. Jed-
nocześnie przypominamy, 
że możecie przeczytać każdy 
numer, nawet te archiwalne, 
bez wychodzenia z domu, 
online. Zapraszamy na stronę 
internetową pod adres: www.
wieszco.pl. 

I na koniec cały czas czeka-
my na wasze opinie. Może-
cie do nas pisać, dzieląc się 
spostrzeżeniami, na adres: 
redakcja@wieszco.pl.  

Redakcja

Takie pochwały to lubimy. Nawet bardzo! 
„Jesteście mega oryginalni oraz inni niż wszyscy” – taką wiadomość mailem 
dostaliśmy niedawno od jednego z naszych stałych czytelników. Nie powie-
my, trochę pomlaskaliśmy z ukontentowania. Przecież każdy lubi, gdy go się 
chwali, a nam się zdaje, że to była chyba pochwała.  

WIESZCO 
„DAJE DO MYŚLENIA” 

NA 28 STRONACH!

TV. Do tego przypominamy ponadto do gmin powiatu wał- pyszne posiłki, ale nie tylko.    
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Pamiętacie, jak pod koniec 
zeszłego roku przez media 
przetoczyła się dyskusja o 
demografii? Uczone głowy 
pokazywały raporty, progno-
zy i wykresy, z których jasno 
wynikało, że za 30-40 lat 
wiele miast skurczy się o 1/3, 
a nawet o połowę. W zesta-
wieniu nie znaleźliśmy wtedy 
Wałbrzycha oraz innych miast 
z regionu, więc postanowi-
liśmy wziąć się do roboty 
i z pomocą najświeższych 

danych z GUS opracowaliśmy 
dla was zestawienie liczb 
mieszkańców w wybranych 
miejscowościach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Nie będziemy 
jednak bawić się we wróżki 
i przewidywać, co będzie 
za 5 lub 10 lat, bo ani na 
tym się nie znamy, ani nie 
lubimy tego robić. Pokażemy 
wam konkretne liczby. Zresz-
tą sami spójrzcie na ikono-
grafię obok. Robi wrażenie, 
prawda?! 

Weźmy taki Wałbrzych, 
który w 2013 roku odzyskał 
grodzkość. To będzie dla nas 
pierwszy rok, żeby porówny-
wać z kolejnymi. Wtedy miasto 
zamieszkiwało prawie 118 
tys. osób. Całkiem zgrabnej 
wielkości „city” jak na polskie 
warunki. Popatrzcie, co dzieje 
się rok do roku. Wałbrzych co 
12 miesięcy tracił około tysią-
ca mieszkańców! Pod koniec 
2019 roku żyło tu ledwie nieco 
ponad 111 tys. ludzi. Żeby 
pobudzić waszą wyobraźnię, 
to tak jakby w ciągu ledwie 6 
lat przestała istnieć Głuszyca. 
Wyobrażacie sobie skalę zja-
wiska?! Idźmy dalej, bo Wał-

brzych to nie jest odosobniony 
przypadek. Mieszkańców traci 
Świdnica. Nie w takim tempie 
jak jej większy sąsiad, ale co 
roku ubywa jakieś 300-400 
osób. Wyludniają się Świebo-
dzice, choć akurat w przypadku 
tej miejscowości proces jest 
bardzo powolny. Ubywa ludzi 
w Boguszowie-Gorcach, we 
wspomnianej Głuszycy, także 
w Szczawnie-Zdroju. Choć to 
podwałbrzyskie uzdrowisko 
nie ma jeszcze wielkich po-
wodów do narzekań. W ciągu 
6 lat „straciło” raptem nieco 
ponad 200 mieszkańców.  

Nie trzeba być głównym sta-
tystykiem kraju lub profesorem 
od demografii, żeby domyślić 
się skąd taki trend. Społeczeń-
stwo starzeje się, a urzędy no-
tują mniej urodzeń niż zgonów. 
Gdy zaczną umierać ludzie z 
pokolenia powojennego wyżu 
demograficznego, raczej nie za-
stąpią ich dzieci rodzące się być 
może dokładnie w tej chwili, w 
której czytacie te słowa. Nie ma 
na to szans. Czynniki naturalne 
to jedno, ale jest też druga stro-
na medalu. Uwarunkowania 
ekonomiczne. Jeżeli rozejrzycie 
się wśród swoich znajomych, 
na pewno znajdziecie takich,  
którzy albo wyjechali za gra-
nicę, albo wyemigrowali do 
większego miasta. Popchnęła 
ich do tego sytuacja na rynku 
pracy, wysokość zarobków, do-
stępność mieszkań, żłobków czy 
przedszkoli i dziesiątki innych 
czynników, które katapultują 
ludzi do Wrocławia lub War-
szawy. Mamy też do czynienia 
z tzw. suburbanizacją, czyli 
wyludnianiem centrów dużych 
miast i przenoszeniem ludzi na 
wieś. Jak na to nie spojrzeć, jest 
nas coraz mniej.      

Tomasz Piasecki
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Gdy kilka tygodni temu Wałbrzych od-
wiedzał Rafał Trzaskowski, można było 
śmiało stwierdzić, że ludzi popierających 
kandydata PO w naszym mieście jest bar-
dzo dużo. Na urzędującego prezydenta 
również dużo ludzi. Baloniki, flagi, chorą-
giewki, banery i transparenty. Do aktyw-

nego udziału w spotkaniu zachęcała ludzi 
żywiołowa muzyka, krążący w tłumie agi-
tatorzy. Wszystko zorganizowane w iście 
amerykańskim stylu. Sam prezydent został 
przywitany oklaskami ze strony zwolenni-
ków. Andrzej Duda swoje przemówienie 
zaczął od skierowanego w stronę górników 

„Szczęść Boże”. W prezencie otrzymał rów-
nież sadzonkę dęba.

– Wałbrzych po transformacji został pozo-
stawiony sam sobie. Tu wszyscy zostali po-
zbawieni wszystkiego z dnia na dzień. Upadły 
kopalnie. Miasto straciło grodzkość – mówił 
prezydent.

W dalszej części przemówienia była mowa o 
kontynuacji tego, co dla Polski ważne. Kontynu-
acji polityki, którą mogliśmy oglądać w ciągu 
ostatnich pięciu lat. 

SCB

Andrzej Duda odwiedził Wałbrzych
Po zwycięstwie w I turze wyborów prezydenckich, wspierany przez 
Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Duda, zawitał do Wałbrzycha.
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 »  – To mój dom, dlatego nie mogłem pozostać obojętny na widok przybywających 
z roku na rok śmieci – opowiada Waldemar Woźniak z Pszenna

Ubywa nas baaardzo 
Zdarza się, że media „grzeją” jakiś temat. Żeby podsko-
czyła klikalność lub oglądalność. W temacie, nad któ-
rym zaraz się pochylimy, tak jednak nie jest. Miasta się 
wyludniają i to jest fakt. W tych, które sprawdziliśmy w 
naszym regionie, we wszystkich ubywa mieszkańców. 
Zaraz wam pokażemy, w jakim tempie „znikamy”.

Liczba mieszkańców ogółem 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Wałbrzych 117926 116691 115453 114568 113621 112594 111356
Świdnica 59182 58802 58377 57959 57671 57310 56803 
Świebodzice 23152 23197 23053 22901 22840 22830 22744
Boguszów-Gorce 16216 16055 15869 15733 15566 15444 15310
Szczawno-Zdrój 5796 5754 5699 5692 5650 5608 5569
Głuszyca 6635 6583 6526 6509 6431 6381 6335
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Jakby jakiś sufler z boku podpowiadał im, 
co mają mówić, a właściwie czego nie mówić, 
a nawet kłamać, jak konsekwentnie unikać 
trudnych tematów, jak się zachowywać. Nie 
chodzi nam o to, że wyglądali jak zabalsa-
mowany Włodzimierz Lenin, utrzymywany na 
siłę w pionie Fidel Castro, czy wciąż żywy w 
sercach Koreańczyków z północy Kim Ir Sen. 
Zresztą nazywany, nomen omen, „wiecznym 
prezydentem”. Nie o to nam idzie. Tylko o 
te ich wystudiowane pozy, dopracowane w 
najdrobniejszych szczegółach gesty i miny. 
Opakowanie wykwintne niczym u Diora, a w 
środku wydmuszka albo co gorsze zgniłe jajo. 

Ileż można słuchać frazesów, przeplatanych 
stereotypami albo ciągłego straszenia.        

Mamy przekonanie, graniczące z pewnością, 
że ludzie nie dzielą się na gejów i hetero, na 
tych chodzących do kościoła codziennie i tych 
widujących księdza od święta na ulicy albo 
głosujących na Andrzeja Dudę lub Rafała Trza-
skowskiego. Ludzie raczej dzielą się na dobrych i 
złych, dopuszczalnie na mądrych i głupich. Krop-
ka. Czy polityk nie może być dobry lub zły? Czy 
dziennikarz nie może być mądry lub głupi? Albo 
gej, żeby celowo użyć najbardziej jaskrawego 
przykładu, nie może być fajnym kumplem? 
Tak samo jak starsza pani leżąca codziennie 

plackiem w kościele, może być uroczą sąsiadką 
z naprzeciwka! Jedno nie ma nic wspólnego z 
drugim. Ale tenże homoseksualista możliwe, 
że bywa większym skurwy…. niż Joffrey Ba-
ratheon z „Gry o tron”, a staruszka z drugiego 
piętra potrafi bardziej zirytować niż puszczany 
w święta „Kevin sam w domu”.

Zarzekaliśmy się, składaliśmy obietnice, 
nawet założyliśmy się, że między pierwszą a 
drugą turą wyborów prezydenckich nie napisze-
my o nich ani słowa. Dopiero po ostatecznym 
rozstrzygnięciu. Jak widzicie, nie wytrzymaliśmy 
w postanowieniu. Dobrze, że honorowy zakład 
nie dotyczył założenia przez nas profilu na Face-

FAKtY

Nie czas na rzewne łzy   
Przyznajemy, tytuł prawie bezpardonowo zerżnęliśmy z filmu 
z Hilary Swank w roli głównej. To był zresztą całkiem niezły 
dramat, w którym – najkrócej mówiąc – główna bohaterka 
udawała kogoś innego. Niektórzy powiedzą, dziwaka, a nawet 
odmieńca. Nie! Kogoś mającego prawo do miłości, szacunku 
i godności. Czy niektórzy bijący się o prezydenturę Polski nie 
wydali wam się też jacyś dziwni? Jakby nie byli sobą?!  
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Budżet organizacji na 2020 rok to 
prawie pół miliona złotych. Wśród 
najważniejszych działań podjętych 
przez stowarzyszenie znalazły się 
m.in: udział w targach krajowych i 
zagranicznych, a także współpraca 

z urzędem marszałkowskim, Dol-
nośląską Organizacją Turystyczną 
i Polską Organizacją Turystyczną.

W poczet członków Lokalnej 
Organizacji Turystycznej przyjęty 
został kolejny, 29 już obiekt tury-

styczny. Jest nim ceniony i lubiany 
pensjonat „Kwiaty Polskie” z Je-
dliny-Zdroju. W tym roku w skład 
członków stowarzyszenia przyjęto 
także trzy inne lokalizacje, których 
nie trzeba przedstawiać turystom 

odwiedzającym nasz region. W 
skład LOT AW weszli: spółka Landl, 
właściciel Zespołu Pałacowo-Hote-
lowego Jedlinka w Jedlinie-Zdroju, 
bistro „Zwolna” z siedzibą także 
w Jedlinie- Zdroju oraz przedsię-
biorstwo „Iwona”, którym kieru-
je Iwona Koszycka-Ławska. Jest 
właścicielem lubianych restauracji 
i kawiarni „Bohema” w Szczawnie-
-Zdroju.

SCB

LOT coraz liczniejszy
Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej podsumowała 
ubiegły rok działalności, a jej zarząd uzyskał absolutorium.
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booku. To byłoby jak zaprzedanie duszy diabłu 
przez pana Twardowskiego z tą różnicą, że my 
byśmy podpisali pakt ze znanym filantropem 
Markiem Zuckerbergiem. Niedoczekanie. 

No więc jak tu leżąc na kanapie z pilotem w 
ręku i widząc, co dzieje się wokół wyborów, 
pozostać bezczynnym? Wyobrażaliście sobie, 
jak by to było, porozmawiać z kandydatem 
na prezydenta Polski? Stanąć oko w oko z 
poważnym gościem i zadać mu nawet naj-
bardziej niewygodne pytanie. O co byście go 
zapytali? Ale tak konkretnie? O naukę religii 
w szkołach, o relokację uchodźców, czy mał-
żeństwa jednopłciowe. No bez jaj! To dobre 
dla populistów, lubujących się w jątrzeniu i 
wywołujących społeczne lęki. To nie temat na 
poważną dyskusję o problemach państwa i 
społeczeństwa. My mamy mętlik w głowie jak 
przed egzaminem na studiach z teorii literatury. 
Pytań chcielibyśmy zadać dziesiątki. Każde wy-
daje się banalne. Dobra, nie będziemy bawić 
się w Orianę Fallaci. To wam pozwolimy być 
jak Oprah Winfre albo choćby swojska Elżbieta 
Jaworowicz. Bądźcie wnikliwi i dociekliwi.     

Podczas ostatniego wieczoru wyborczego 
skakaliśmy po kanałach tak często jak Val 
Kilmer z łóżka na łóżko swoich licznych part-
nerek. Podczas gdy dwie stacje wyemitowały 
całe, ponadpółgodzinne wystąpienie naszego 
„ojca narodu”, trzecia z telewizji przerwała 
mniej więcej w jednej czwartej, by pokazać, 
co mają do powiedzenia inni kandydaci na 
najważniejszy urząd w państwie. Wiadomo, że 
dla odbiorcy liczy się pierwsza godzina takiego 
teatrzyku. A tu w TVP monolog jednego aktora, 
żywcem wyjęty niczym z programu „W starym 
kinie”. Wszyscy najważniejsi kandydaci powinni 
mieć porównywalną ilość czasu, zwłaszcza u 
publicznego nadawcy. Nie można jednemu 
robić okna wystawowego, żeby prężył się jak 
irysy „Maczki” na sklepowej ladzie w PRL-u. No 
chyba, że nazywa się Kim Dzong Un. Wiemy, że 
prezydent Duda ma tendencję do zakochiwania 
się w swoim talencie oratorskim i wpada w sło-
wotok, mówiąc kilka razy w kółko to samo. Ale 
do licha, dlaczego nie dać szansy innym polskim 
„Cyceronom”. Tylko kto miałby na to pozwolić? 
Holecka za przyzwoleniem Kurskiego? 

Tak się zastanawiamy, gdzie w TVP jest 
ściana w promowaniu jednego słusznego 
kandydata? Bo chyba jeszcze nie wyczerpały 
się pomysły i są jakieś rezerwy? Na pewno 
jest natomiast spory potencjał w obrzydzaniu 
Trzaskowskiego. Być może wkrótce dowiemy 
się, że jego babka była agentką KGB i skazy-
wała na śmierć żołnierzy AK, a on sam trzyma 
w piwnicy kosztowności zrabowane przez 
Niemców w czasie II wojny światowej. Bo to, 
że jest gejem i tylko wypatrywać jego coming 
outu, to pewne jak jego pokrewieństwo ze 
znienawidzonymi Rothschildami…

Nie macie dość tych absurdów? Jednak nie 
czas na łzy. Czas iść na wybory i oddać głos w 
drugiej turze!    

Tomasz Piasecki 
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Z wypożyczalni mogą korzystać osoby 
zamieszkałe w Wałbrzychu i powiecie wał-
brzyskim, które dysponują zaświadczeniem 
lekarskim wskazującym na konieczność 
korzystania z określonego typu sprzętu lub 
aktualnym orzeczeniem o stopniu niepeł-

nosprawności. Wypożyczalnia jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 
10:00 do 14:00. Wniosek o wypożyczenie 
sprzętu należy złożyć w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przy 
al. Wyzwolenia 24, pokój 28. Za wypoży-

czony sprzęt pobierana jest kaucja, która 
zostanie zwrócona jeżeli oddany sprzęt 
nie będzie uszkodzony. Wypożyczalnia 
posiada:  wózki inwalidzkie dla osób 
dorosłych, balkoniki, kule, a także rowery 
trójkołowe.   SCB

FAKtY

Bezpłatnie pożyczysz sprzęt 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu funkcjonuje bezpłatna wypoży-
czalnia sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych.
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Nie będziemy was zamę-
czać rozlicznymi statystyka-
mi i słupkami kto, jak i na 
kogo zagłosował w pierwszej 
odsłonie wyborów prezy-
denckich. Czy wieś była za 
jednym, a miasto za drugim 
z kandydatów, co zrobili wy-
borcy legitymujący się wy-
kształceniem podstawowym, 
a jak postąpili inżynierowie i 
magistrzy. Jak młodzież, a jak 
starsi. Skupimy się na okrą-
głych liczbach i faworytach, 
ale choćby w jednym miejscu 
podejrzymy, jak poradziło 
sobie kilku innych kandyda-

tów. Dobra, to jak wypadli 
u nas Andrzej Duda i Rafał 
Trzaskowski, bo to chyba was 
najbardziej interesuje? No to 
spójrzmy. 

Najpierw Wałbrzych, naj-
większe miasto Aglomera-
cji Wałbrzyskiej. Przecież 
jesteśmy bezpłatnym ty-
godnikiem z tego rejonu, 
więc od czego mielibyśmy 
zacząć jak nie od Wałbrzy-
cha. Tu wygrał Trzaskowski 
(20142 głosy), drugi był 
Duda (16048 głosów). Pro-
centowo 42,40 do 33,78 na 
korzyść kandydata Koalicji 

Obywatelskiej. Reprezentu-
jący PiS i urzędujący prezy-
dent Polski stracił dość dużo. 
Trzeci wynik wykręcił Szy-
mon Hołownia (6822 głosy). 
Na czwartym miejscu, chyba 
niespodziewanie, Krzysztof 
Bosak (2256 głosów), a na 
piątym Robert Biedroń (1220 
głosów). Biorąc pod uwagę 
to, że o Wałbrzychu od za-
wsze mówiło się „czerwone 
Zagłębie”, wynik kandydata 
Lewicy może zaskakiwać. 

Ale dobra, idźmy dalej. 
Może teraz powiat wałbrzy-
ski jako całość? Tu Rafał Trza-

skowski pokonał Andrzeja 
Dudę, ale nieznacznie. Różni-
ca między nimi to 334 głosy, 
co daje nieco ponad procent 
przewagi. Można powiedzieć 
o włos. W pięciu gminach, 
Szczawnie-Zdroju, Boguszo-
wie-Gorcach, Mieroszowie, 
Jedlinie-Zdroju i Głuszycy, 
zwyciężył kandydat KO. W 
Walimiu, Czarnym Borze i 
Starych Bogaczowicach lepszy 
był przedstawiciel PiS i obecna 
głowa państwa.  

Jeszcze rzut oka na powiat 
świdnicki. Tu górą był Andrzej 
Duda i to wyraźnie w tyle zo-

stawił Rafała Trzaskowskiego. 
Na urzędującego prezydenta 
swój głos oddało 30175 wy-
borców, a kandydat opozycji 
otrzymał 26132 głosy. W sa-
mej Świdnicy zwyciężył jednak 
Trzaskowski wygrywając ze 
swoim głównym rywalem o 
prawie 2 tys. głosów. Z koeli 
w Świebodzicach minimalnie 
triumfował Duda. 

Co z frekwencją? Tu jest 
jeszcze trochę do zrobienia. 
Mimo że idąc na wybory na 
pewno widzieliście przed ko-
misjami kolejki chętnych, by 
oddać głos, to jednak zwłasz-

cza w Wałbrzychu i powiecie 
frekwencja była nieco niższa 
niż średnia krajowa. Przypo-
mnijmy, że w Polsce poszło do 
urn 64,5 proc. uprawnionych. 
W Wałbrzychu frekwencja wy-
niosła 57,48 proc. a w powie-
cie wałbrzyskim 58,60 proc. 
Jakby nie liczyć, prawie poło-
wa z nas w dalszym ciągu ma 
w d…. to, co dzieje się w ich 
kraju. W Świdnicy frekwen-
cja zatrzymała się na 64,59 
proc. (niemal tyle samo, co w 
Polsce), a w powiecie świd-
nickim wyniosła 61,36 proc. 

Tomasz Piasecki   

F
ot

. A
rt

ur
 B

ur
de

k 
F

ot
. A

rt
ur

 B
ur

de
k 

 » W I turze wyborów prezydenckich w regionie 
wałbrzyskim zwyciężył Rafał Trzaskowski

Wskazali na Trzaskowskiego 
Ten tytuł nie ma sugerować, że kandydat KO został prezydentem Polski. Jak będzie, 
zdecydują dopiero wyborcy 12 lipca. To jednak Rafał Trzaskowski wygrał pierwszą 
turę w większości miejscowości naszego regionu.  
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fabryk, hut i przędzalni. Kolejarzy, górników i tkaczy, których 
codzienna praca kształtowała krajobraz kulturowy regionu.

Rolą samorządu województwa jest wspieranie branż i obsza-
rów, które decydują o rozwoju i kondycji gospodarczej regionu. 
Turystyka to jeden z filarów rozwojowych Dolnego Śląska, a 
mocno doświadczona w ostatnich miesiącach branża zaczyna 
wychodzić z kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa.

Na szlaku znajdzie się około 20 obiektów w całym regionie. 
Ważnymi punktami są te z powiatu świdnickiego, jak Muzeum 
Kolejnictwa i Muzeum Techniki Rolniczej. To między innymi 
kopalnie, muzea, młyny, huta szkła, most kolejowy czy kolejka 
wąskotorowa.

Obiekty tworząc wspólną sieć, nie będą ze sobą konkurować. 
Będą mogły tworzyć wspólną ofertę promocyjną, co znacznie 
obniży koszty jej przygotowania. Będzie im także łatwiej apliko-
wać np. o wsparcie unijne przeznaczane na późniejszy rozwój.

KaR

Zabytki na szlaku 
Dolny Śląsk przez stulecia był jednym z wiodących 
w Europie ośrodków przemysłowych. Dzięki takim 
wizjonerom jak hrabia Reden, radca Kaselowsky 
czy fabrykant Krister, wdrożono wiele pionierskich 
na skalę światową rozwiązań technicznych.
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 » W folwarku w 
Piotrowicach 
Świdnickich pod 
koniec czerwca 
uroczyście podpisano 
porozumienie 
o utworzeniu 
Dolnośląskiego Szlaku 
Zabytków Techniki

Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki
• Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich
• Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskie
• Młyn Gospodarczy w Siedlimowicach
• Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu
• Muzeum Motoryzacji Topacz w Ślęzie
• Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju
• Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim
• Młyn Hilberta w Dzierżoniowie
• Elektrownia Wodna Wrocław I
• Huta Szkła Julia w Piechowicach
• Stara Kopalnia Uranu – Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w 

Kletnie
• Muzeum Powozów w Galowicach
• Kopalnia Złota w Złotym Stoku
• Centrum Kulturalne Szyb Witold
• Wieża Nadszybowa Teresa w Wałbrzychu wraz z Muzeum Motoryzacji
• Kolejka Wąskotorowa w Krośnicach
• Gazownia Sobótka
• Centrum Edukacji Hydropolis
• Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie
• Muzeum Porcelany w Wałbrzychu oraz most kolejowy w Pilchowicach

Ważne miejsce na mapie ośrodków 
przemysłowych zajmuje powiat świdnicki. 
Stworzenie sieci zabytków techniki pomo-
że dolnośląskim przedsiębiorcom rozwijać 
swój biznes, a zwiedzającym zaproponuje 
atrakcyjny, kompletny produkt turystyczny.

– Szlak Zabytków Techniki powstaje po to, 
aby pomóc tym miejscom w zaprezentowa-
niu swojego potencjału, a jednocześnie przy-
gotować dla zwiedzających atrakcyjną ofertę 
turystyczną – wyjaśnia Cezary Przybylski, 
marszałek województwa dolnośląskiego.

Najbardziej widocznym znakiem nie-
gdysiejszej potęgi przemysłowej regionu 
są setki pałaców, zamków i dworów gęsto 
pokrywających mapę Dolnego Śląska. Za 
każdym takim pałacem stał jednak trud 
tysięcy kobiet i mężczyzn. Pracowników 
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» W folwarku w 
Piotrowicach 
Świdnickich pod 
koniec czerwca 
uroczyście podpisano 
porozumienie 
o utworzeniu 
Dolnośląskiego Szlaku 
Zabytków Techniki
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Emerytowany pracownik 
poczty i myśliwy swoją akcję 
rozpoczął w rodzinnej miej-
scowości 5 lat temu. Do tej 
pory wysprzątał kilometry 
tras i zebrał kilka ton śmieci 
zatruwających środowisko. 
Wszystkie działania wykonuje 
w wolnym czasie w formie 
wolontariatu.

- W Pszennie pod Świdnicą 
mieszkam od ponad 40 lat. 
To piękne okolice, mamy 
tu lasy, jeziorka oraz rzekę, 
w której mieszkają bobry. 
To mój dom, dlatego nie 

mogłem pozostać obojętny 
na widok przybywających z 
roku na rok śmieci – opowia-
da Waldemar Woźniak. Jak 
podkreśla, ludzie wyrzucają 
je gdzie popadnie – do rowu, 
na pobocze przy drodze, czy 
po prostu wywożą do lasu. 
Kilka lat temu postanowił po-
sprzątać swoją okolicę, ale ta 
praca nigdy się nie kończy, bo 
śmieci przybywa. – Sprzątam 
od 6 lat, czasem po 10 godzin 
dziennie. Śmieci zbieram z 
okolic Pszenna, Świdnicy, 
Boleścina oraz okolicznych 

miejscowości. Jak do tej pory, 
uzbierało się 100 ton śmieci 
– podkreśla. 

Przedstawiciele gminy do-
starczają mu już worki, łopaty 
i rękawice. Na pomoc czekać 
musiał jednak kilka lat... Teraz 
wreszcie można powiedzieć, 
że jego misję aktywnie wspie-
rają samorządy lokalne od 
gminy Świdnica po Świebo-
dzice. Jego działania znalazły 
wreszcie uznanie u władz. 
To właśnie on, jako pierwszy 
mieszkaniec gminy, został wy-
różniony przez wójta Teresę 

Mazurek statuetką Ekologa 
Gminy Świdnica.

Nie zawsze jest jednak 
kolorowo. – Działam sam 
lub z ochotnikami, którzy 
chcą mi pomagać. Żyję z 
emeryckiej wypłaty, dlatego 
trudno mi jest zaopatrzyć 
się w odpowiednią licz-
bę plastikowych worków 
czy narzędzi do sprzątania. 
Dlatego o pomoc proszę lo-
kalne służby drogowe. Cza-
sem je dostaję, ale czasem 
muszę za nie płacić sam. 
Podobnie jak za wywóz 

śmieci, czy wielkogabaryto-
wych odpadków. Nie czuję 
się bohaterem. Robię to, bo 
od dziecka nauczono mnie 
ciężkiej pracy, a dbanie o 
środowisko uważam za mój 
obowiązek – mówi ekolog.

Co teraz? – Będę sprzątał 
dalej, ale chciałbym, żeby 
ludzie zrozumieli, że trzeba 
działać – dodaje. Ma na-
dzieję, że znajdą się tacy, 
którzy zechcą pójść z nim 
posprzątać śmieci lub sami 
rozejrzą się po swojej okolicy 
i pozbierają odpady. Przecież 

nie jest jeszcze za późno, 
każdy może wyjść z domu i 
pozbierać śmieci. 

Tereny, które udało się po-
sprzątać Waldemarowi Woź-
niakowi, są następnie przez 
niego monitorowane. Worki 
albo śmieci wracają niestety 
nieraz na wysprzątane miej-
sce...  Ekolog od razu je zbiera 
i zgłasza gminie. Przyjeżdżają 
odpowiednie służby i wywożą 
nieczystości na wysypisko. 
Cykl trwa, ludzie nie uczą się 
niczego...

KaR
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Jest jednak część osób, które nie płacą, bo to 
ich styl życia. – Ruszył plan budowy noclegowni, 
w których może być zakwaterowanych nawet 
kilka niespokrewnionych ze sobą osób. Do tej 
pory nie było gdzie ich przesiedlać. Często gmina 

była w posiadaniu wyroku eksmisyjnego, ale nie 
mogła go zrealizować właśnie ze względu na 
brak pomieszczeń tymczasowych. Teraz się to 
zmieni – mówi  burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta.

Gmina proponuje możliwość rozłożenia spłaty 
zadłużenia na raty, odroczenia terminu płatności, 
czy też częściowe umorzenie zadłużenia. Istnieje 
również możliwość odpracowania długu. Obec-
nie stawka wynosi 13-15 zł/godz. Dłużnik nie 
otrzymuje pieniędzy. Wartość odpracowanej 
kwoty bezpośrednio księgowana jest na poczet 
istniejącego zadłużenia.

Miasto posiada ok. 150 sądowych nakazów 
zapłaty. Wartość zasądzonych należności łącznie 
z odsetkami to ok. 3 mln zł.

KaR

Zadłużenie stylem życia
Na blisko 1100 mieszkań gminnych aż 30 % najemców notorycz-
nie nie płaci czynszu. I tak to się żyje w Strzegomiu... Długi czę-
sto są skutkiem bezrobocia, choroby, a także alkoholizmu i nar-
komanii. Świadczą o tym umarzane postępowania egzekucyjne. 
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 »  – To mój dom, dlatego nie mogłem pozostać obojętny na widok przybywających 
z roku na rok śmieci – opowiada Waldemar Woźniak z Pszenna

Nie każdy bohater nosi pelerynę
Waldemar Woźniak z Pszenna w gminie Świdnica ma misję. Od kilku już lat prowa-
dzi otwartą wojnę ze śmieciami. Chce, żeby w gminie wreszcie zapanował porzą-
dek. Zakasał rękawy i zabrał się do pracy. Jej efekty są porażające. Zebrane odpady 
przekroczyły już 100 ton! 
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Literaci nie przestraszyli 
się pandemii? 

- Mamy ogromną nadzieję, 
że nie. Czekamy na nich z nie-
cierpliwością. W tej chwili dla 
nas, jako współorganizatorów 
Festiwalu Góry Literatury, 
najważniejsze jest stworzenie 
bezpiecznej przestrzeni za-
równo dla gości, jak i publicz-
ności. Stąd decyzja o organi-
zacji większości tegorocznych 
spotkań w plenerze.

Przez myśl mi przeszło, 
że w tym roku Festiwalu 
nie będzie. Miała Pani wąt-
pliwości, czy organizować 
wydarzenie? 

- Od samego początku 
głęboko wierzyłam, że te-
goroczna edycja odbędzie 
się bezwzględnie.  Pytanie 
dotyczyło tylko jego formuły. 
Uważam, że gdyby aktualne 
wymogi dotyczące organizacji 
imprez w obliczu COVID-19 
nie pozwoliły na jego prze-
prowadzenie w tradycyjnej 
formie, Festiwal przeniósłby 
się do sieci. Wszystko jednak 
wskazuje na to, że będziemy 
mogli witać naszych gości 
osobiście.

Czego możemy spodzie-
wać się po VI edycji Festi-
walu?

- Jak zawsze niezwykle in-
teresujących spotkań z lite-
ratami, znakomitych koncer-
tów, warsztatów literackich, 
ogłoszone zostaną wyniki 
konkursu na recenzję literacką 
im. Tymoteusza Karpowicza. 
Tradycyjnie nie zabraknie wy-
staw i wycieczki pieszej po 
naszych pięknych okolicach. 
Nie zapominamy również o 
najmłodszych odbiorcach. Dla 
nich, oprócz spotkań literac-
kich, przewidujemy znakomitą 
wystawę o Pippi Langstrump 
oraz związane z nią warsztaty.  

Jedno z haseł zbliżającej 
się edycji brzmi: „Nic nie 
jest tym, czym jest”. Jak to 
rozumieć? 

- To tytuł facebookowego 
albumu Krystyny Piotrowskiej, 
który jest inspiracją tego-
rocznych warsztatów proza-
torskich prowadzonych jak 
zwykle przez Olgę Tokarczuk, 
Karola Maliszewskiego i Zbi-
gniewa Kruszyńskiego. Epi-
demia nie zniechęciła uczest-
ników, jak zwykle zgłosiło się 
na nie bardzo wielu chętnych, 
którzy chcą uczyć się od naj-
lepszych.

Teraz ciut sztampowo. 
Jakie gwiazdy odwiedzą 
w tym roku Ludwikowice 
Kłodzkie, Nową Rudę czy 
Ścinawkę Górną? 

- Będziemy gościć między 
innymi Julię Fiedorczuk, Kle-
mentynę Suchanow, Andę 
Rottenberg, Michała Rusinka, 
Katarzynę Kłosińską, Jarosła-
wa Mikołajewskiego, Elżbie-
tę Cherezińską, Stanisława 
Obirka, Joannę Lamparską, 
Mikołaja Łozińskiego... 

W głowie kręci się od 
uznanych nazwisk.

- A to jeszcze nie wszyscy. 
Nie zabraknie wieloletnich 
przyjaciół Festiwalu, między 
innymi Karoliny Korwin Pio-
trowskiej, ojca Tomasza Do-
statniego czy Edwina Bendy-
ka. Wśród gości muzycznych 
znajdą się przede wszystkim 
Maria Peszek, Lech Janerka 
oraz zespół Osjan. 

Program, mimo korona-
wirusowych ograniczeń, 
zapowiada się imponująco?

- Tak (śmiech)
Celowo wcześniej wy-

mieniłem te miejscowości, 
bo zastanawia mnie, gdzie 
tkwi fenomen Festiwalu? 

Klimat i atmosfera. Kame-
ralność. Lokalność. To czyn-
niki, które decydują o feno-
menie Festiwalu. Plus fakt, że 
przez lata zapraszaliśmy gości 
festiwalowych oraz publicz-
ność do nikomu nieznanych 
urokliwych wsi gminy Nowa 
Ruda. Pokazując jednocze-

śnie ich zalety, ale i ogromne 
zapotrzebowanie na wysoką 
kulturę, jak się okazało, nie 
tylko w wielkich ośrodkach 
miejskich. 

Swój urok i niezmiennie 
ogromną rzeszę fanów mają 
wycieczki piesze organizowa-
ne po malowniczych Wzgó-
rzach Włodzickich, tematycz-
nie związane z twórczością 
osób wywodzących się stąd 
lub w jakiś sposób związa-
nych z naszymi terenami na 
przestrzeni lat. 

Do małych miast i wsi 
gdzieś na końcu Polski 
z  chęcią  pr zyjeżdżają 
najważniejsi pisarze w 
kraju. Nic tylko wstać i 
klaskać. 

- Zdecydowanie! Jako 
dyrektor  Cent rum 
K u l t u r y  G m i n y 
Nowa Ruda w 
Ludwikowicach 
K ł o d z k i c h 
jestem 

dumna, że nasza gmina jest 
współorganizatorem tego 
wspaniałego wydarzenia. 
W tym roku liczba miejsc, do 
których zaprosimy gości fe-
stiwalowych, ze względu na 
szczególny czas związany z 
epidemią, jest ograniczona, 
ale warto przypomnieć, że 
w latach ubiegłych gościli-
śmy wielbicieli literatury w 
Krajanowie, Sokolcu, Woli-
borzu, Jugowie i Dzikowcu. 
W małych miejscowościach 
dzieją się wielkie rzeczy! I to 
jest piękne.

Pomogły głośne nazwi-
ska? Gośćmi pierwszej edy-
cji były przecież m.in. Joan-
na Bator i Olga Tokarczuk.  

- Na pewno tak, ale wpływ 
na popularność Festiwalu 

mają również wy-
sokie standardy 
organizacyjne, 
które sobie narzuci-
liśmy. Komfortowo 
mają się czuć u nas 
zarówno goście 
festiwalowi, jak i 
publiczność. Cieszy 
nas obecność ab-
solutnie każdego 
miłośnika litera-
tury.

Olga To-
karczuk 
to spi-
r i t u s 
m o -

vens całego przedsięwzię-
cia? 

- O tak! Ale bezwzględ-
nie nie można tu pominąć 
Beaty Kłossowskiej-Tyszki, 
producentki Festiwalu, która 
spina wszystko w całość, 
dbając na każdym kroku o 
najdrobniejsze szczegóły 
poszczególnych elementów 
tego wielkiego przedsię-
wzięcia.

Gdy pracowała Pani w 
2015 roku przy inaugu-
racyjnym Festiwalu Góry 
Literatury, byli tacy, którzy 
pukali się w czoło, mówiąc 
„na co wy się porywacie”? 

- Możliwe, ale ja od samego 
początku nie miałam wątpli-
wości, że należy dać szansę 
temu wydarzeniu. Widziałam 

w nim ogromny potencjał. Jak 
widać, nie pomyliłam się...  

… bo Festiwalowi udało 
się porwać publiczność? 

- Przez pięć poprzednich 
edycji zapracowaliśmy na 
szerokie grono wiernych od-
biorców. Są tacy, którzy to-
warzyszą nam od 2015 roku. 
To cieszy. Każdy gość jest 
dla nas szczególnie ważny. 
Dbamy, by nasza publicz-
ność czuła się u nas dobrze 
i, przede wszystkim, żeby 
chciała być z nami podczas 
kolejnych edycji.

Może nie wypada, ale na 
koniec muszę o to zapytać. 
Festiwal Góry Literatury to 
jedno z nielicznych tego 
typu wydarzeń w Polsce 
finansowane w większości 

przez samorządy. Jak to się 
udaje?   

- Dlaczego nie wypada o to 
pytać? Wypada. 

No to pytam. 
- Obowiązkiem 
osób takich jak ja, 

czyli współorga-
nizatorów Fe-
stiwalu, pod-
kreślać, że 
jest to wy-

darzenie, 
k t ó r e 

zaist-
nia-
ł o 

na mapie polskich festiwali 
literackich właśnie dzięki samo-
rządom. W pierwszych dwóch 
latach była to głównie gmina 
Nowa Ruda, również miasto 
Nowa Ruda. Wójt gminy Nowa 
Ruda Adrianna Mierzejewska 
od pierwszej edycji objęła swo-
im honorowym patronatem Fe-
stiwal i nie miała wątpliwości, 
że trzeba go również mocno 
wspierać finansowo.  Od trze-
ciej edycji wśród festiwalowych 
lokalizacji mocno zaznaczył swą 
obecność Wałbrzych. Dzięki 
prezydentowi Romanowi Sze-
łemejowi. Sytuacja, w której 
tego typu wydarzenie jest fi-
nansowane przede wszystkim 
przez samorządy, to ewene-
ment na skalę całego kraju.

Rozmawiał Tomasz Piasecki 

RoZMoWA tYgoDNIA

 Jesteśmy małym fenomenem 
Klimat i atmosfera. Kameralność. Lokalność. To wszyst-
ko składa się na unikatowy charakter Festiwalu 
Góry Literatury, który w połowie lipca odbędzie 
się po raz szósty. Bo jak mówi Gabriela Buczek, 
dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, 
jednego ze współorganizatorów wydarzenia: – 
W małych miejscowościach dzieją się wielkie 
rzeczy!  
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- To tytuł facebookowego 
albumu Krystyny Piotrowskiej, 
który jest inspiracją tego-
rocznych warsztatów proza-
torskich prowadzonych jak 
zwykle przez Olgę Tokarczuk, 
Karola Maliszewskiego i Zbi-
gniewa Kruszyńskiego. Epi-
demia nie zniechęciła uczest-
ników, jak zwykle zgłosiło się 
na nie bardzo wielu chętnych, 
którzy chcą uczyć się od naj-

Teraz ciut sztampowo. 
Jakie gwiazdy odwiedzą 
w tym roku Ludwikowice 
Kłodzkie, Nową Rudę czy 

- Będziemy gościć między 
innymi Julię Fiedorczuk, Kle-
mentynę Suchanow, Andę 
Rottenberg, Michała Rusinka, 
Katarzynę Kłosińską, Jarosła-
wa Mikołajewskiego, Elżbie-
tę Cherezińską, Stanisława 
Obirka, Joannę Lamparską, 
Mikołaja Łozińskiego... 

W głowie kręci się od 
uznanych nazwisk.

- A to jeszcze nie wszyscy. 
Nie zabraknie wieloletnich 
przyjaciół Festiwalu, między 

śnie ich zalety, ale i ogromne 
zapotrzebowanie na wysoką 
kulturę, jak się okazało, nie 
tylko w wielkich ośrodkach 
miejskich. 

Swój urok i niezmiennie 
ogromną rzeszę fanów mają 
wycieczki piesze organizowa-
ne po malowniczych Wzgó-
rzach Włodzickich, tematycz-
nie związane z twórczością 
osób wywodzących się stąd 
lub w jakiś sposób związa-
nych z naszymi terenami na 
przestrzeni lat. 

Do małych miast i wsi 
gdzieś na końcu Polski 
z  chęcią  pr zyjeżdżają 
najważniejsi pisarze w 
kraju. Nic tylko wstać i 
klaskać. 

- Zdecydowanie! Jako 
dyrektor  Cent rum 
K u l t u r y  G m i n y 
Nowa Ruda w 
Ludwikowicach 
K ł o d z k i c h 
jestem 

mają również wy-
sokie standardy 
organizacyjne, 
które sobie narzuci-
liśmy. Komfortowo 
mają się czuć u nas 
zarówno goście 
festiwalowi, jak i 
publiczność. Cieszy 
nas obecność ab-
solutnie każdego 
miłośnika litera-
tury.

Olga To-
karczuk 
to spi-
r i t u s 
m o -

przez samorządy. Jak to się 
udaje?   

- Dlaczego nie wypada o to 
pytać? Wypada. 

No to pytam. 
- Obowiązkiem 
osób takich jak ja, 

czyli współorga-
nizatorów Fe-
stiwalu, pod-
kreślać, że 
jest to wy-

darzenie, 
k t ó r e 

zaist-
nia-
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RoZMoWA tYgoDNIA

 Jesteśmy małym fenomenem 
Klimat i atmosfera. Kameralność. Lokalność. To wszyst-
ko składa się na unikatowy charakter Festiwalu 
Góry Literatury, który w połowie lipca odbędzie 
się po raz szósty. Bo jak mówi Gabriela Buczek, 
dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, 
jednego ze współorganizatorów wydarzenia: – 
W małych miejscowościach dzieją się wielkie 

dumna, że nasza gmina jest vens całego przedsięwzię- w nim ogromny potencjał. Jak na mapie polskich festiwali 

 » – Zapotrzebowanie na wysoką kulturę jest nie tylko w dużych miastach – mówi Gabriela Buczek, szefowa Centrum Kultury 
Gminy Nowa Ruda, jednego z organizatorów Festiwalu Góry Literatury
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Zostawiane w Parku Książańskim 
śmieci niszczą krajobraz, środowisko 
i wizerunek. Na szczęście dla naszego 

dziedzictwa są z nami ludzie, dla któ-
rych czysty park i świat bez śmieci jest 
bardzo ważny. To właśnie oni założyli 

Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych. 
Dzięki nim powstał też pomysł na 
sprzątanie „pozostałości” po innych.

- Założyliśmy na Facebooku konto, 
gdzie ludzie mogli się zapisać i wspól-
nie posprzątać park. Okazało się, że 

wiele instytucji chciało się do nas 
przyłączyć, co sprawiło, że 11 lipca 
spotykamy się przy Stadzie Ogierów i 
ruszamy na sprzątanie parku – cieszy 
się Paweł Siodłak, pomysłodawca akcji.

Pomysł jest z jednej strony nowa-
torski, z drugiej od lat wykorzystywa-
ny, ale najważniejsze, że spodobał 
się i jest popierany przez wielu. W 
akcję włączą się m.in. samorządy 
Wałbrzycha i Świebodzic. Uczestnicy 
sprzątania będą mogli skorzystać 
z darmowego tego dnia parkingu. 
Otrzymają wodę. Muszą tylko zabrać 
ze sobą bidony, co wiąże się z akcją 
Stop Plastik. Po sprzątaniu na wszyst-
kich uczestników czekać będzie 
niespodzianka w postaci wspólnego 
ogniska. Wszystko zostało zaplano-
wane zgodnie z obowiązującymi 
obostrzeniami sanitarnymi.

Spotykamy się 11 lipca o godz. 
14:00 na głównym parkingu przy 
Stadzie Ogierów. Działania swoim 
patronatem objął prezydent Wałbrzy-
cha Roman Szełemej, a udział w nim 
wezmą i wesprą je różne instytucje 
m.in.: Lasy Państwowe, Dolnośląskie 
Parki Krajobrazowe, straż pożarna, 
GOPR i inni.

Celem akcji jest wspólne posprzą-
tanie centralnej i lubiechowskiej 
części Parku Książańskiego. Organi-
zatorzy chcą wyzbierać zalegające 
przy szlakach i ścieżkach śmieci oraz 
zlikwidować wszelkie „dzikie” skła-
dowiska odpadów. 

SCB

Posprzątają Książ i okolice
Zamek jest miejscem, o które wszyscy dbamy i jesteśmy z niego 
dumni. Chcemy, by był odwiedzany i podziwiany przez turystów. Tu 
jednak zaczynają się problemy z dyscypliną odwiedzających, którzy 
często zamiast wyjeżdżać z pamiątkami, zostawiają nam swoje. 

F
ot

. i
lu

st
ra

cy
jn

e 
(w

w
w

.p
ix

ab
ay

.c
om

) 
F

ot
. i

lu
st

ra
cy

jn
e 

(w
w

w
.p

ix
ab

ay
.c

om
) 

F
ot

. i
lu

st
ra

cy
jn

e 
(w

w
w

.p
ix

ab
ay

.c
om

) 

 » Wspólnie oczyśćmy okolice Starego 
Książa, Zamku Cisy i Jeziorka Dasy
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» Wspólnie oczyśćmy okolice Starego 
Książa, Zamku Cisy i Jeziorka Dasy
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Jedną z większych inwestycji jest 
budowa stacji uzdatniania wody, 
która powstanie przy ul.  Włościań-
skiej w pobliżu dawnego szybu 
„Pokój”. W nowo wybudowanej 
stacji uzdatniane będzie około 2500 
metrów sześciennych wody na dobę, 
co stanowi około 10 procent wody 
produkowanej przez Wałbrzyskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji. Woda pochodzi ze zlewni 
Gór Wałbrzyskich, a pompowana 
będzie z ujęcia podziemnego w 
nieczynnym szybie „Pokój”. 

- Ta inwestycja jest bardzo po-
trzebna, ponieważ Jedlina-Zdrój nie 
ma w tej chwili własnego źródła 
wody. Kiedyś były powierzchniowe 
źródła, ale w wyniku zmian klima-
tycznych ich wydajność jest bardzo 
mała, a w lecie praktycznie wysy-
chają. Od kilkunastu lat jesteśmy 
w systemie Wałbrzyskiego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji. Mamy 
wodę z Unisławia. Ale tamtejsze 

studnie wysychają, obniża się lu-
stro wody. Dla wschodniej flanki 
Aglomeracji Wałbrzyskiej to ujęcie 

jest bardzo potrzebne – komentuje 
inwestycję Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju. Dodajmy, inwestycję 

prowadzoną i nadzorowaną przez 
Wałbrzyski Związek Wodociągów i 
Kanalizacji. 

Wartość umowy na prace przy bu-
dowie stacji wynosi ponad 16,7 mln 
zł. Roboty mają zostać zakończone w 
czwartym kwartale przyszłego roku. 

Ale to nie jedyna inwestycja w Jedli-
nie. Pomiędzy Parkiem Południowym a 
Kompleksem Sportowo-Rekreacyjnym 
„Active” powstanie treningowy tor 
rowerowy. Na terenie miasta trwają 
też cząstkowe naprawy nawierzchni 
dróg i chodników. Ulica Noworudzka 
zyska  przejście dla pieszych. W rejonie 
ul. Świdnickiej rozpocznie się budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodocią-
gowej, a ul. Pokrzywianki zostanie 
wyposażona w system oczyszczania 
ścieków. Cały czas trwają naprawy 
i remonty drewnianej infrastruktury 
na terenie Uzdrowiskowego Szlaku 
Turystyczno-Rekreacyjnego, a w 10 
lokalach gminnych zostanie wymie-
nione ogrzewanie. Warto też przypo-
mnieć, że na ukończeniu jest budowa 
nowoczesnego Centrum Socjalnego. 

Red

JEDLINA-ZDRÓJ

Wielkie inwestycje w małej gminie
Wiele dzieje się w Jedlinie-Zdroju. Gdzie byście nie spojrzeli, tam coś kopią, po-
prawiają, remontują. Są to zarówno inwestycje własne gminy, jak i te prowadzone 
przez podmioty zewnętrzne. Ot choćby Wodociągi Wałbrzych. 
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 » W Jedlinie powstaje 
stacja uzdatniania wody
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GŁUSZYCA

Po co piec na węgiel? 
Odpowiedź jest oczywista. Żeby w zimie 
ogrzać mieszkanie, a z nosa nie zwisały so-
ple. Można to jednak zrobić w inny sposób, 
bardziej ekologiczny. Na pewno wiecie jak, 
a teraz wam jeszcze za to zapłacą. 

Zastanawiacie się na pew-
no, jak to będzie wyglądać? 
W ramówce znajdą się wy-
wiady z przymrużeniem oka, 
koncerty lokalnych zespołów, 
warsztaty kulinarne, plastycz-
ne i przyrodnicze, a wszystko 
to na Facebooku Biblioteki 
+ Centrum Kultury w Czar-
nym Borze. Radzimy śledzić 
oficjalny fanpage instytucji. 
Pieniądze na realizację pro-
jektu biblioteka pozyskała z 

programu „Działaj lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowanego 
m.in. przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce.  

„Śniadaniówka” z Czarnego 
Boru ma ambicję, żeby was 
zaskakiwać każdym progra-
mem.  

Działania realizowane będą 
w sieci w formie krótkich au-
dycji o różnorodnej tematyce. 
Na FB biblioteki usłyszycie 

zespoły Grzędowianki, czy 
Radość, podejrzeć, jak po-
wstają wieńce dożynkowe, 
a nawet jak powstają słynne 
czarnoborskie pierogi...

Projekt realizują ludzie 
z pasją, a na czele grupy 
stoją Ewa Czaplicka, prezes 
Stowarzyszenia Atrakcyjni, 
Bolesław Kalisz, sołtys Czar-
nego Boru oraz Ola Kurnyta, 
studentka ekonomii. 
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CZARNY BÓR 

Telewizyjne pogaduchy 
przy pysznym śniadaniu 

Z czym kojarzy wam się telewizja śniadaniowa? 
Z lekkimi tematami w ogólnopolskich stacjach 
telewizyjnych. Nam też z tym samym, ale w Czar-
nym Borze rozpoczął się niecodzienny projekt. To 
gadanie na śniadanie, czyli facebookowa tv śnia-
daniowa. 
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 » Ola Kurnyta, studentka 
ekonomii, będzie jedną z 
osób realizujących projekt 
„gadanie na śniadanie”

W ramach porozumienia 
zawartego z Nadleśnictwem 
Wałbrzych, które w ramach 

współpracy udostępniło grun-
ty pod ustawienie koszy na 
odpady, gmina Mieroszów za-

kupiła i zamontowała pojem-
niki w pobliżu uczęszczanych 
szlaków turystycznych.

Kosze  pos tawiono  w 
następujących lokal iza-
c jach:  Rybnica Leśna – 
obiekt PTTK Andrzejów-
ka ,  Soko łowsko  –  par-
k ing leśny Sokołowsko 
Leśne  Ź ród ło ,  Un i s ław 
Ś ląsk i  –  park ing leśny, 
M i e r o s z ó w  –  p a r k i n g 
l e śny  p r zy  u l .  Kwia to -
wej .

SCB

MIEROSZÓW 

Kosze przy szlakach
Turyści, którzy odwiedzają Mieroszów, nie będą mieli prawa na-
rzekać, że nie mają gdzie śmieci wyrzucić. Przy traktach stanęły 
kosze na odpady.
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Głuszyca znalazła się w gronie 15 
miejscowości Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
które przystąpią do projektu wymiany 
starych pieców węglowych. To już kolej-
ny projekt związany z poprawą jakości 
powietrza w mieście. 

Wspólny wniosek o dotację ze środ-
ków Unii Europejskiej obejmuje wymia-
nę kotłów opalanych paliwami stałymi 
(np. węglem) na bardziej ekologiczne 
źródła ciepła. To się rozumie. Dofinan-
sowanie będzie można uzyskać na mo-
dernizację ogrzewania (wymiana kotła) 
w budynkach jednorodzinnych oraz w 
budownictwie wielomieszkaniowym. 
Na co możecie liczyć? Refundacja to ok. 
70% kwoty przeznaczonej na wymianę 

instalacji grzewczych, maksymalnie 
jednak 25 tys. zł w przypadku budyn-
ków jednorodzinnych oraz 10 tys. zł w 
przypadku mieszkań. Naprawdę sporo, 
aż żal nie skorzystać. 

Wnioski można składać w Urzędzie 
Miejskim w Głuszycy do 30 września 
tego roku. Dokumenty potrzebne do 
wypełnienia znajdziecie w Biurze Ob-
sługi Klienta (pok. nr 1) lub na stronie 
www.gluszyca.pl.

Liderem projektu jest miasto Świdnica 
na czele z prezydent Beatą Moskal-
-Słaniewską. Na ten cel przy pomocy 
ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej udało się 
pozyskać 24 mln zł.

Red

 » Jeśli zdecydujesz się wymienić piec 
węglowy, dostaniesz za to kupę forsy 
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To Walim, który ma do zaofe-
rowania naprawdę sporo. Jego 
atrakcje z pewnością spowodu-
ją, że ruszycie się z domu. 

Znajdziecie tu wszystko, co 
trzeba do udanego wypoczyn-
ku. Mnóstwo lasów, terenów 
rekreacyjnych, zabytków. Jest 
gdzie zjeść, pojeździć na rowerze 
i pospacerować. Znajdziecie tu 
piękną naturę i wejdziecie w 
głąb ziemi. Poznacie średnio-
wieczne tajemnice w Zamku 

Grodno i sekrety z czasów II 
wojny światowej w Sztolniach 
Walimskich. Magnesem mogą 
okazać się nowe atrakcje – Cen-
trum Bioedukacji Multimedial-
nej, najdłuższa w Polsce wisząca 
kładka o konstrukcji wstęgowej 
oraz wielkie słodkowodne akwa-
rium.  

Walim przecinają niezli-
czone szlaki turystyczne, a 
przepiękne widoki zachęcają 
do spacerów. Górskie trasy 

rowerowe, w tym Bike Park 
Walim MTB (cross cuntry) za-
pewnią moc atrakcji wielbicie-
lom dwóch kółek. Na terenie 
gminy znajduje się ponad 
1000 miejsc noclegowych. 
Możecie wybierać między 
agroturystykami, zajazdami, 
ośrodkami wypoczynkowymi 
i hotelami. Każdy znajdzie tu 
swoje miejsce.  

Przepiękne krajobrazy, ma-
lownicze góry, bogato zdobione 

WALIM

Mówimy wam „dzień dobry”  
Rozkręcają się wakacje i na pewno niejedna gmina ze-
chce was zwabić do siebie. Celowo piszemy „zwabić”, 
bo w niektórych przypadkach ma to wiele wspólnego 
z marketingowymi chwytami. Inaczej jest w Krainie 
Sowiogórskich Tajemnic. Nie wiecie, gdzie to jest? 

To właśnie tutaj swój po-
czątek mają potoki Rybnej, 
Sokołowca i Złotej Wody. Ich 
źródła znajdują się na wyso-
kości około  750-790  m. n.p.m. 
Na przełęczy schodzą się trzy 
grzbiety głównego grzbietu 
Gór Suchych: najwyższy z 
Waligórą, z Klinem oraz z 
Graniczną i Bukowcem.

Miejsce idealnie nadaje się 
do rekreacji. Przez przełęcz 
przechodzi wiele sudeckich 
szlaków. Zielony biegnący z 

Wałbrzycha do Sokołowska 
i dalej na Dzikowiec. Żółty 
prowadzący ważniejszymi gó-
rami ziemi mieroszowskiej w 
stronę Głuszycy. Czerwony 
główny Szlak Sudecki im. M. 
Orłowicza. Niebieski najatrak-
cyjniejszy szlak Mieroszowa. 
Dodatkowo po okolicznych 
ścieżkach poprowadzono wie-
le tras rowerowych. Zieloną 
wokół Głuszycy i niebieską z 
Radosnej do Trzech Strug. Zimą 
okoliczne wzgórza oblegane 

są przez pasjonatów sportów 
zimowych. 

Jedną z większych atrakcji 
na Przełęczy Trzech Dolin jest 
dobrze zachowane przedwo-
jenne schronisko górskie o 
charakterystycznej budowie i 
bogato rzeźbionym wnętrzu. 
To właśnie  „Andrzejówka” 
jest świetną bazą wypadową 
w Góry Suche. 

Zróżnicowana sieć szlaków 
sprawia, że każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. Rodzice z dzieć-
mi bez problemu podejdą do 
ruin zamku Rogowiec lub do 
Sokołowska. Bardziej zapra-
wieni w górskich wędrówkach 
mogą wybrać szlak na Waligó-
rę, na Szpiczak lub niebieski na 
Włostową.

Red

Pojawiły się nowe atrakcje 
dla najmłodszych. Wiadomo, 
że jak coś się otwiera, to trze-
ba czymś zaskoczyć. Pojawiła 
się ścieżka sensoryczna, która 
stymuluje zmysły oraz nowe 
urządzenia, które usprawniają 
zdolności dzieci. W otwarciu 
wzięło udział wiele pociech 
wraz z rodzicami. Czekały na 

nie animacje i szalone zabawy 
z Kamayu Art, a także nagrody 
i upominki. 

Przeplatanki, cymbałki, la-
birynty i wiele innych zabaw 
czeka na najmłodszych przy 
CB-K w Starych Bogaczowicach 
codziennie od poniedziałku do 
niedzieli. Korzystajcie do woli, 
ale jednocześnie pamiętajcie o 

zachowaniu rozsądku i zasad 
higieny związanych z pandemią 
koronawirusa. Budowę ścież-
ki sensorycznej zrealizowano 
ze środków pochodzących z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

To nie wszystkie atrakcje w 
gminie. Przed tygodniem na 
stadionie sportowym odbył się 

pierwszy pokaz w czwartko-
wym Kinie Open Air. Widzowie 
obejrzeli oscarowy musical „La 

La Land”. Kolejne projekcje 
już 17 i 30 lipca oraz 18 sierp-
nia. Zobaczymy „Cudownego 

chłopaka”, „Czwartą władzę” 
i „Siedem minut po północy”. 

Red

Co W gMINACH pISZCZY / pRoMoCJA

MIEROSZÓW

Patrzysz i nie dowierzasz 
Znacie Przełęcz Trzech Dolin? To jedno z najoryginalniej ukształto-
wanych miejsc w górach, którego nazwa dokładnie oddaje charakter 
terenu. Przełęcz znajduje się u podnóża Waligóry (936 m n.p.m.), naj-
wyższego szczytu pasma Gór Suchych w Górach Kamiennych. 

STARE BOGACZOWICE 

Ależ niespodzianka
Plac zabaw przy Gminnym Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnym otwarty. Nie musimy chyba pisać, 
jaka była radość dzieciaków. Choćby z tego po-
wodu warto było się postarać o zakończenie tej 
inwestycji.

 » Przełęcz Trzech Dolin sama w sobie jest zachwycająca 
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 » O tej wiszącej kładce nad 
Jeziorem Bystrzyckim 
słyszał chyba każdy

pierwszy pokaz w czwartko- La Land”. Kolejne projekcje chłopaka”, „Czwartą władzę” chłopaka”, „Czwartą władzę” 
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 » Z placu zabaw dzieciaki mogą 
korzystać codziennie 
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barwami przyrody Jezioro Bystrzyckie, 
Park Krajobrazowy Gór Sowich, Rezerwat 
Przyrody Góra Choina. Tu jest pięknie. 

Zapraszamy was do Krainy Sowiogórskich 
Tajemnic. 

Red
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Książ wzniesiony jako wa-
rownia Piastów Świdnicko-Ja-
worskich w okresie, gdy Śląsk 
był najbogatszą prowincją 
rozbitej na dzielnice Polski, 
jest jednym z nielicznych w 
kraju tak dobrze zachowanych 
zamków piastowskich. Jako 
jedyny z nich nieprzerwanie 
do lat 30. XX w. pełnił funk-
cję rezydencjonalną. Biorąc 
pod uwagę 700 lat przemian 
czyni go wyjątkowym pod 
względem ciągłości tradycji, 
zwłaszcza w okresie ponad 
400-letniego  panowania 
Hochbergów (1509-1943), w 
skali całej Europy. 

Średniowieczne zamki, w 
czasach nowożytnych z po-
wodu nieprzystosowania do 
rosnących potrzeb właścicieli 
i zmian w zakresie strategii 
obronnych, wyludniały się i 
popadały w ruinę. Dopiero w 

XIX w., wraz z modą na od-
budowy tych symboli władzy 
i potrzebą prezentacji starych 
rycerskich tradycji, były rekon-
struowane. Na ogół zyskiwały 
wówczas neostylowy wygląd 
będący raczej wynikiem fan-
tazji i wyobrażeń na temat 
średniowiecza, aniżeli skru-
pulatnego konserwatorskie-
go odtwarzania wyglądu z 
przeszłości. 

W Książu kolejne warstwy 
chronologiczne narastały w 
sposób naturalny i nie tyle 
przez destrukcję poprzedniej 
struktury, co w wyniku jej 
poszerzania, niemalże or-
ganicznego rozwoju, stop-
niowej ekspansji budowli, 
która zyskiwała przez to coraz 
bardziej malowniczą sylwetkę. 
Wszystkie elementy archi-
tektoniczne i dekoracje, do-
dawane podczas rozlicznych 

modernizacji, nawet potężne 
skrzydła barokowej fasady i te 
dobudowane w latach 1909-
1923 od zachodu i północy, 
stanowią spójną artystycz-
nie całość. Mają charakter 
świadomego kształtowania 
bryły architektonicznej, która 
nabierała wyrazu odpowiada-
jącego rosnącym potrzebom i 
ambicjom swoich właścicieli, 
ale też harmonijnie wpisywała 
się w otaczający krajobraz. 

Książ to jedno z nielicznych 
na kontynencie tak rozległych 
założeń rezydencjonalnych, 
które wiąże wielokulturo-
we walory ze zniewalającym 
pięknem otaczającej go natu-
ry. Rozwijający się harmonijnie 
od średniowiecza, z wyjątkiem 
licznych, a krótkich okresów 
wojennych zapaści, stanowi 
znakomite świadectwo mi-
nionych epok. Znaczenie tego 
stopniowo nawarstwiającego 
się i rozprzestrzeniającego 
organizmu daleko wykracza 
poza granice regionu. Spra-
wowanie nad nim opieki we-
dle najwyższych standardów 
troski o zabytki i krajobrazy 
kulturowe leży w najlepiej 
pojętym interesie społecznym 
ze względu na wartości histo-
ryczne, artystyczne i naukowe 
tego kompleksu. Kompozycja 
przestrzenna całego zespołu, 
złożonego z elementów archi-
tektonicznych, technicznych 
i kształtowanej od wieków 
natury, choć zubożona znisz-
czeniami wojennymi, zacho-
wała w znakomitej części swój 
dawny wygląd i wyraz.

Opr. Mateusz Mykytyszyn 
Zamek Książ w Wałbrzychu

HIStoRIA NIEZNANA

 » Umeblowany w 2019 roku cennymi antykami salonik drezdeński na trzecim piętrze zamku. Od marca 
zdobią go pejzaże Gór Wałbrzyski autorstwa Georga Marschalla, które należały do księżnej Daisy

HISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANAHISTORIA NIEZNANA
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To jest autentyczny skarb
Zamek Książ jako prywatna rezydencja podlegał przez 700 lat prze-
obrażeniom artystycznym typowym dla kolejnych epok. Jako po-
tężny zespół rezydencjonalny otoczony tarasowymi ogrodami i 
rozległym parkiem krajobrazowym, jest on wyjątkowym w Europie 
założeniem. Zarówno, jeśli chodzi o powierzchnię i bogate ukształ-
towanie terenów zielonych, jak i monumentalizm oraz oryginalność 
budowli.

 » Pod rządami Hochbergów Książ ze 
średniowiecznej warowni przeobraził 

się w jedną z piękniejszych 
rezydencji w tej części Europy
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To, że nie odwiedzacie 
Teatru Dramatycznego w 
Wałbrzychu, nie oznacza, 
że w instytucji nic się nie 
dzieje. Dzieje się i to bardzo 
dużo. Rozpoczęto próby do 
najnowszego spektaklu z 
autorskim tekstem dyrektora 
artystycznego Seba Majew-
skiego i w jego reżyserii. 
Próby, co chyba zrozumiałe, 
na razie odbywają się online, 
w przestrzeni teatru zaczną 
odbywać się w sierpniu.

– Po pół roku od rozpoczęcia 
społecznej izolacji podejmu-
jemy próbę opowiedzenia o 
nas w czasach pandemii. W 
spektaklu chcemy sprawdzić 
aktualność materiału, który 

online zbieraliśmy od marca 
2020 roku. Gdzie byliśmy, a 
gdzie jesteśmy, czy coś się w 
nas zmieniło, a co zmieniło się 
na świecie? Jakie słowa straciły 
swoje znaczenie, a jakie zaczęły 
opisywać nam rzeczywistość. 
Myślimy o wspólnym przyjrze-
niu się temu, co stało się z na-
szym zbiorowym doświadcze-
niem. – mówi Seb Majewski. 

Premierę spektaklu „Pani 
Moru” zaplanowano 4 wrze-
śnia tego roku. W ten sposób 
zainaugurowany zostanie 
nowy sezon artystyczny w 
Szaniawskim. Będzie on prze-
biegał pod frapującym ha-
słem „Wiemy, jak to zrobić”, 
w którym zaplanowano 16 

monodramów aktorskich – 
każdego z członków zespo-
łu aktorskiego. Na premiery 
pierwszych z nich teatr zaprosi 
już w październiku.

ToP

Nietypowo, bo wiadomo, że wciąż 
żyjemy w pandemii, ale wcale nie na 
pół gwizdka. Tylko pełną parą roz-
poczęto prace nad nową premierą w 
Teatrze Dramatycznym w Wałbrzy-
chu. Próby odbywają się online. Do 
Szaniawskiego zapraszamy 4 wrze-
śnia. Mamy nadzieję, że spektakl 
„Pani Moru” zobaczycie na żywo na 
deskach teatralnych. 

Gdyby tak brzmiał tytuł 
filmu, a jego reżyserem był-
by Jacek Kurski, należałoby 
go unikać jak COVID-19. Na 
szczęście, najnowszy film De-
stina Daniela Crettona nazywa 
się krócej „Tylko sprawiedli-
wość” i nie ma nic wspólnego 
z polityką naszego kraju. 

Pochodzący z Hawajów 
reżyser podjął zupełnie inną 
tematykę – zajął się osadzo-
nymi w celach śmierci, któ-
rzy oczekując na egzekucję 
na krześle elektrycznym, nie 
przyznają się do winy. Reżyser 
i współtwórca scenariusza 

skupił się na najgłośniejszym 
w latach 80. minionego wieku 
morderstwie osiemnastolat-
ki. Zabójstwo miało miejsce 
w najbardziej rasistowskim 
stanie USA, w Alabamie, a 
skazanym na śmierć za nie 
został czarny Walter McMillan. 
Kiedy więzień tracił nadzieję 
na ujawnienie prawdy, jego 
obrony podjął się, pocho-
dzący z głębokiej prowincji, 
świeży absolwent prawa na 
Harvardzie – Bryan Steven-
son. Znienawidzony przez 
środowisko prawnicze, wła-
dze stanu i jego białych miesz-

kańców czarnoskóry adwokat 
robi wszystko, aby po latach 
wznowić śledztwo. Okazuje 
się, że mimo obalenia nacią-
ganych dowodów zbrodni, nie 
jest to proste. 

Choć nie wszystko tu „dzia-
ła”. W roli obrońcy sprawiedli-
wości sprawdza się Michael B. 
Jordan. Jest przystojny, miły, 
kulturalny i diabelnie konse-
kwentny w swych działaniach. 
Budzi zatem natychmiast sym-
patię i z niemałymi emocjami 
podążamy za nim. To jestem 
w stanie zrobić, a nawet za-
akceptować. Za to bardzo 

skrzeczy rzeczywistość wię-
zienna, którą stworzył Cretton. 
Trudno uwierzyć, za kratami 
przebywają głównie mili lu-
dzie, pełni głębokich prze-
myśleń. Posługują się niemal 
językiem literackim, nierzadko 
okraszanym niemalże senten-
cjami. Mało tego, nawet nie 
przeklinają. Niestety bardziej 
wyrobionemu widzowi może 
to przeszkadzać i drażnić. 
Oczywiście zdaję sobie spra-
wę, że film skierowany jest do 
jak najszerszej widowni i stąd 
takie kanciaste zabiegi. Kiedy 
jednak uda nam się nie za-

uważać miałkości i infantylno-
ści w postaciach w pasiakach, 
to wydarzenia (przypomnę: 
prawdziwe) wciągają i świet-
nie się je ogląda. 

W gloryfikowanej, z dzie-
cinną naiwnością przez 
polityków (Andrzej Duda) 
Ameryce, dzieje się mnóstwo 
niegodziwości. Statystyki, 
które twórcy filmu podają na 
napisach końcowych, prze-
rażają. Przekaz wzmacniają 
także zdjęcia dokumentalne 
z prawdziwych procesów. 
Może w tym miejscu przy-
pomnę, że takie zdarzenie 

(niesłusznie spędzone 15 lat 
w więzieniu) miało miejsce 
z udziałem wałbrzyszanina, 
o czym podawały media w 
całej Polsce. Jednym słowem 
„Tylko sprawiedliwość” warto 
obejrzeć i przyjrzeć się, jak 
działają mechanizmy w śledz-
twach, sądach i ile znaczą w 
tym kontekście oczekiwania 
społeczne, rutyna i wresz-
cie, jak ważne są pieniądze. 
Szkoda tylko, że nadmierne 
„uczesanie” historii zaszko-
dziło filmowi.

Ocena 7/10
Piotr Bogdański
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Gwoździem po ekranie

Tylko (prawo i) 
sprawiedliwość

Najważniejszą propozycją kinową w minionym 
tygodniu była „Tylko sprawiedliwość” w reżyse-
rii Destina Daniela Crettona.

„Pani Moru”, 
premiera  

– wrzesień 2020 r. 
na Dużej Scenie
Tekst: pilgrim /majewski
Reżyseria: seb majewski

Obsada:
Irena Sierakowska

Anna Solarek
Michał Kosela

Piotr Mokrzycki
Czesław Skwarek

Piotr Tokarz
Ryszard Węgrzyn

 » Nadmierne „uczesanie” historii nieco zaszkodziło filmowi

W domu pracują nad premierą 

 » Próby do spektaklu „Pani 
Moru” rozpoczęto online
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Dystrybucja w takiej for-
mie, poza byciem prostszą, 
okazała się skuteczniejszą – 
bo poza wirusami kompute-
rowymi, żadne choróbsko nie 
było w stanie jej zaszkodzić. 
Wygodę tego rozwiązania 

dostrzegli liczni wydawcy, 
bo poza zmniejszeniem kosz-
tów związanych z zakupem 
pudełek i płyt, pozwoliło 
ono na nieprzerwaną dys-
trybucję gier nawet w czasie 
pandemii. 

Czy po całkowitym uspo-
kojeniu się sytuacji sta-
cjonarna sprzedaż znowu 
wybuchnie? Podejrzewam, 
że zarówno klienci, jak i 
sprzedawcy, przyzwyczają 
się do aktualnego stanu rze-

czy i że ilość sprzedawanych 
kopii pudełkowych spadnie. 
Choć wcześniej sama nie 
wyobrażałam sobie pobie-
rania dziesiątek gigabajtów 
przy tym, jak wolny jest mój 
internet i krzywo patrzyłam 

na steamowe wyprzedaże, 
to teraz sama będę z większą 
chęcią sięgać właśnie po 
wydania z dystrybucji cyfro-
wej. Wyjątkiem pozostaną te 
oczywiście gry w wydaniach 
kolekcjonerskich, bo w bran-

ży jeszcze nikt nie wpadł na 
to, jak zrobić cyfrową figur-
kę, którą można by postawić 
na półce w pokoju.

Wiktoria „Wikunya” 
SKN Challenger 

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 
roku o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym skut-
kami COVID-19 oraz o uproszczo-
nym postępowaniu o zatwierdzenie 
układu w związku z wystąpieniem 
COVID-19, czyli tarcza antykryzyso-
wa 4.0, weszła w życie (poza pew-
nymi wyjątkami) 24 czerwca 2020 r. 
Ustawa wprowadza szereg zmian w 

wielu dziedzinach prawa. Również 
w zakresie uprawnień i obowiązków 
pracodawców oraz pracowników.

Sejm uznał za konieczne doprecy-
zowanie zasad wykonywania pracy 
zdalnej w celu przeciwdziałania 
COVID-19. Pracodawca może po-
lecić wykonywanie pracy zdalnej, 
jeżeli: pracownik ma umiejętności 
i możliwości techniczne oraz loka-
lowe do wykonywania takiej pracy 

oraz pozwala na to rodzaj pracy. W 
szczególności praca zdalna może być 
wykonywana przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumie-
wania się na odległość lub dotyczyć 
wykonywania części wytwórczych 
lub usług materialnych. Pracodawca 
może w każdym czasie cofnąć pole-
cenie wykonywania pracy zdalnej.

Tarcza 4.0 przewiduje, że w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, 
ogłoszonego z powodu COVID-19, 
pracodawca jest uprawniony do 
udzielenia pracownikowi w terminie 
przez siebie wskazanym, bez uzyska-
nia zgody pracownika i z pominięciem 
planu urlopów, zaległego urlopu wy-
poczynkowego w wymiarze do 30 dni 
urlopu, a pracownik jest zobowiązany 
do wykorzystania tego urlopu.

W okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, ogłoszonego z powodu 
COVID-19 pracodawca, u którego 
wystąpił spadek obrotów gospodar-
czych lub istotny wzrost obciążenia 
funduszu wynagrodzeń w rozumieniu 
specustawy, może ograniczyć wyso-
kość odprawy, odszkodowania lub 
innego świadczenia pieniężnego wy-
płacanego pracownikowi w związku 
z rozwiązaniem umowy o pracę. Limit 
wysokości takiego świadczenia wy-
nosi dziesięciokrotność minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.

Ponadto w tarczy 4.0 przewidziano 
możliwość wypowiedzenia umowy o 
zakazie konkurencji obowiązującym 
po ustaniu trwania zawartych umów. 
W okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, 
ogłoszo-
n e g o  z 
powodu 
C O -
VID-19, 
dopusz-
czalne jest 
również roz-
wiązanie 
umowy o 
zakazie 
konku-
rencji za 
7-dniowym wypowiedzeniem.

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.

Red

MISZMASZ

Okiem gracza

Zaskoczeni pustymi półkami
Pandemia pokazała graczom, że wydania pudełkowe nie zawsze się 
sprawdzają. Gdy pozamykano sklepy stacjonarne, w tych online coraz więcej 
produktów miało status „niedostępny”, ratunkiem okazały się  edycje cyfrowe. 

Okiem gracza
SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Co rusz słyszycie, że dzięki tarczy anty-
kryzysowej należy wam się to lub tamto. 
Jakie zmiany dla pracowników i praco-
dawców niesie ze sobą tzw. tarcza 4.0. 
O tym mówi nasz prawnik Adam Daraż. 
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epidemii, 

czalne jest 
również roz-
wiązanie 

KUPON
Z jakiego miejsca zostało wykonane 

to zdjęcie?

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

..............................................................
odpowiedźodpowiedźodpowiedź

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

U W A G A  K O N K U R S  
Szukacie pysznych lodów w swojej okolicy? Na pewno znacie to miejsce, 

bo to właśnie Lody Dorian podbijają serca młodszych i tych nieco starszych 
amatorów tego przysmaku. Jeśli lubicie prawdziwe lody kręcone, to na 
pewno ucieszycie się, że firma została w tym tygodniu naszym partnerem 
w konkursie. Dzięki WieszCo zjecie pyszny deser przy ul. Fortecznej 22a w 
Wałbrzychu (Podzamcze). Co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt rozsmako-
wać się w pysznych lodach? Przede wszystkim poprawnie odpowiedzieć 
na pytanie konkursowe. Zerknijcie na fotografię obok. Z jakiego miejsca 
zostało wykonane to zdjęcie? Nagrodami dla osób znających odpowiedź 
jest 10 zestawów deserów, do 15 zł każdy. To mogą być lody, ale rów-
nież gofry w rozmaitych konfiguracjach. Poprawne odpowiedzi należy 
wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w lodziarni. Ale uwaga, każdy z 
10 zwycięzców otrzyma tylko jeden zestaw. Kto pierwszy, ten lepszy. Na 
miłośników prawdziwych lodów kręconych i posiadaczy kuponów z 
gazety w lodziarni Lody Dorian przy ul. Fortecznej 22a w Wałbrzychu 
czekają od najbliższej środy (8.07) do piątku (10.07) w godz. 12:00 – 
20:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.
wieszco.pl.

Nagroda do odebrania w lodziarni 
Lody Dorian w Wałbrzychu 

(ul. Forteczna 22a)
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Tutaj nie ma gdzie jeździć, 
nie ma ścieżek rowerowych, 
nierówno i w ogóle nieatrak-
cyjnie... Nieprawda! Weźcie 
swojego „górala” i sami się 
przekonajcie. Przejedźcie wy-

znakowanymi szlakami dla 
MTB, a zajedziecie właściwie 
wszędzie tam, gdzie warto 
na nowo odkryć to miasto 
i spojrzeć na niego z innej 
perspektywy. 

Na rowerze możecie też 
odwiedzać miejskie atrakcje. 
Stara Kopalnia, Muzeum Por-
celany, Zamek Książ, Palmiar-
nia, Aqua-Zdrój. Pod każdą 
przypniecie też rower do 

stojaka.  Regulamin pozwala 
też wsiąść z rowerem do 
miejskiego autobusu. Może-
cie poznać atrakcje i skorzy-
stać ze szlaków pobliskich 
gmin, a nawet dojechać do 

Czech, by pokręcić po drugiej 
stronie Sudetów. Tu napraw-
dę jest co robić! Nie starczy 
weekendu! W Wałbrzychu 
możecie wybrać się na rowe-
rową górską wycieczkę na 

Chełmiec, wokół Borowej, 
Ptasiej Kopy, czy Niedźwiad-
ków. A najłatwiej, nawet z 
dziećmi wokół Książańskiego 
Parku Krajobrazowego. To 
wszystko w ramach projek-
tu Wałbrzych Miasto MTB. 
Wiecie, że łącznie długość 
naszych tras rowerowych to 
ponad 270 km? A przecież 
są jeszcze asfalty! I to jakie! 
Dla kolarzy szosowych fanta-
styczne! Głównie w bliskim 
sąsiedztwie Wałbrzycha, po-
zwalające na trudne treningi i 
turystyczne wycieczki, choćby 
do Andrzejówki, czy Zagórza 
Śląskiego. OK, z infrastruktu-
rą stricte rowerową jesteśmy 
na bakier. Chyba nie można 
mieć od razu wszystkiego...
ale o tym innym razem.   

W ostatnich latach nie bra-
kowało w Wałbrzychu i oko-
licach rowerowych imprez. 
I to nie jest przypadek. Bike 
Maraton, Górale na Start, 
mistrzostwa, Puchary Polski 
i wiele innych. Emocji nie 
brakuje, a rowerzyści z Polski 
lubią tu przyjeżdżać. Coś na 
zachętę? Jedźmy!

Chcecie zobaczyć na rodzin-
nej wycieczce zamek, obco-
wać z przyrodą i miło spędzić 
czas?  To ta trasa jest dla was! 
Możecie ją też wykorzystać na 
rowerową randkę! Trasa wo-
kół Książańskiego Parku Kra-
jobrazowego oznaczona jest 
zielonym kolorem. Zobaczycie 
Zamek Książ, piękny zamkowy 
park, romantyczne ruiny zam-
ku Cisy, przejedziecie też przez 
piękne aleje kasztanowców 
i obok Stada Ogierów. Obok 
też słynny Cis Bolko i blisko do 
Palmiarni. Po drodze znajdą 
się miejsca na ciekawe zdjęcia 
do rodzinnego albumu. Wasza 
wycieczka będzie liczyć około 
20 km po leśnych szutrowych 
duktach. Najlepiej rozpocząć 
ją na parkingu przed zamko-
wą bramą Książa. Miła, łatwa 
i przyjemna pętla.

Tomasz Czeleń

        UWAGA KONKURS  
Tak się wszystkim spodobał ten konkurs, że wciąż go kontynu-

ujemy z tymi samymi nagrodami i tym samym partnerem, któ-
rym jest Salon Urody Venus w Świdnicy. Dzięki nam  za darmo 
wykonacie hennę brwi i rzęs w miejscu, w którym doskonale 
wiedzą, jak zadbać o piękny wygląd. Firma działa na rynku od 
15 lat. Możecie zaufać tym profesjonalistkom.  Do wygrania 
są vouchery na specjalną usługę. Wystarczy odpowiedzieć na 
pytanie konkursowe. Widzicie fotografię obok? Fragment jakiej 
budowli przedstawia załączone zdjęcie?  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 Ve-
nus przy ul. Siostrzanej 5 w Świdnicy czekają od najbliższej 
środy do piątku, 10 lipca. Szczegółowy regulamin konkursu 
dostępny na stronie www.wieszco.pl.

MISZMASZ

Nakręć się na dwa kółka 
  

Dla miłośników kręcenia korbą siedzących na siodełku Wałbrzych 
to niezwykle atrakcyjny teren. Zarówno dla tych jadących na ro-
werze górskim, jak i szosowym. Tu się w jeździe na rowerze moż-
na zakochać! Po prostu.
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KUPON
Fragment jakiej budowli przedstawia załączone zdjęcie?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 »  Na wycieczkę rowerową wokół Książańskiego Parku 
Krajobrazowego możecie z powodzeniem zabrać dzieci  
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Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórekPoziomo:

3 - znak, który z dziećmi siedzi cicho
7 - boża krówka z Portugalii 
8 - niszczejące góry w środku Wałbrzycha 
9 - miękkie i pachnące, czasami od bociana
11 - trądzikowa, nie tamta, na stół 
13 - ostre rycerskie odwzorowanie
14 - lekarstwo potomka 
15 - brzozowa rączka 
16 - latająca niemiecka północ w innym 
kierunku

Pionowo:
1 - w połowie dla górnika i psa, a w całości 
ważna dla sprintera
2 - brudna wielożerdź 
4 - słynny afrykańsko-świąteczny 
uwodziciel 
5 - powiosenny napastnik 
6 - dzięki językowi nie byli nimi Polacy
10 - mała sofa w tornistrze 
12 - samochodowy angielski król 
związków

Poziomo:
1 - wyspiarskie imię – Kuba
4 - dla bandytów nie swę-
działo - piekło
7 - do oblewania w Zakopa-
nem z bąbelkami – szampan
8 - przeznaczenie dla pupila 
– karma
10 - partyjny zwierzak wg 
Agnieszki Holland – pokot
11 - dla kobiet kabaret z 
dodatkiem – kabaretki
12 - słynna, przestawiona 
tama z przełomu XIX i XX 
wieku – Mata
13 - tka od końca i często 
wzbudza podziw – akt
14 - słodki ptak na wspak 
– sok

15 - niewieczorny poszkodo-
wany - ranny

Pionowo:
2 - nie szli, a w sądzie nie-
zbędni – biegli
3 - wielkie naczynie kojarzo-
ne z pułapką – szklana
5 - miasto, przeciwieństwo 
rzadkiego odkrywania – 
Częstochowa
6 - wyśpiewywane warzywo 
– fasola
9 - słony fragment wymówki 
– paluszek
11 - nilowy funkcjonariusz 
na drodze – krokodyl

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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Wiek: 1 rok
Data przyjęcia 
do schroniska: 
27.01.2020

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
18.02.2020

Wiek: 2 mie-
siące

Wiek: 8 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
19.12.2019

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
25.11.2019

Wiek: 13 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
24.12.2019

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
07.02.2020

Wiek: 2 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
25.11.2019

Wiek: 5 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
13.01.2020

NASI ULUBIEŃCY

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

Zaopiekujcie się pięknymi pupilami  
Wiemy, że lubicie oglądać publikowane przez nas kociaki i psiaki. Tylko 
żeby jeszcze to „lubienie” przekształciło się w adopcję czworonogów. Bar-
dzo byśmy tego chcieli i każdego zachęcamy, by się nad tym zastanowił. 
To główny cel akcji prowadzonej przez WieszCo i Schronisko dla Zwierząt 
w Wałbrzychu.  
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CODI, nr ewidencyjny 17/20

HERA, nr ewidencyjny 37/20

KLARA, nr ewidencyjny 44/20

CYWIL, nr ewidencyjny 359/19

IKS, nr ewidencyjny 345/19

ROMEK, nr ewidencyjny 366/19

HANIA, nr ewidencyjny 26/20

JULEK, nr ewidencyjny 344/19

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Witek to duży psiak, gdy kogoś pozna, uwiel-
bia spacery i głaskanie. Ma mocny charakter, 
więc szukamy odpowiedzialnego i doświad-
czonego domu.

Roman to psi senior, był bardzo zaniedbany, 
obecnie czuje się świetnie. Jest bardzo przy-
jazny i pozytywny. Dogaduje się ze zwierza-
kami i uwielbia ludzi.

Data przyjęcia do schroniska: 01.06.2020
Malutka, wesoła koteczka szuka dobrego 
domku. Dogaduje się z innymi kotkami oraz 
psami. Lubi psoty i zabawy.

Codi to młodziutki, wesoły psiak. Potrzebuje 
odpowiedniego przewodnika, ponieważ 
musi się nauczyć zasad. Szuka aktywnej 
rodziny bez małych dzieci.

Cywil to duży psiak, a spacer z nim to sama 
przyjemność. Jest bardzo posłuszny. Lubi się 
bawić i aportować, ładnie wykonuje podsta-
wowe komendy.

Hania to młodziutka, bardzo duża suczka. 
Poszukujemy domu z ogrodem, ponieważ 
Hania potrzebuje dużo przestrzeni. Sunia 
musi się jeszcze wiele nauczyć.

Hera to spokojna, młoda sunia, która nie 
miała dobrego życia. Jest łagodna i przy-
jazna dla ludzi. Z innymi psiakami bywa 
różnie.

Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charak-
terze, potrzebuje odpowiednich zasad i pracy. 
Uwielbia spacerować i bawić się piłką, musi 
być jedynakiem.

Julek to młodziutki, wesoły i aktywny psiak, 
jest dość silny i potrzebuje dużo ruchu. Naj-
lepiej by był jedynakiem. Szukamy domu, 
który się nim odpowiednio zajmie.
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10 - 16 lipca 2020

Usta usta
czwartek

TVN7 18:00

Peter Quill wiedzie awanturniczy żywot. 
Każdego dnia goni za przygodami. Wychowany 
przez humonoida został w młodości uprow-
adzony z Błękitnej Planety, a teraz w pojedynkę 
przemierza wszechświat, nie oglądając się 
na nikogo. Pewnego dnia młody podróżnik 
przypadkiem wchodzi w posiadanie pewnej 
tajemniczej kuli, której poszukuje złowrogi 
Ronan. Tak wplątuje się w awanturę o między-
galaktycznym zasięgu. Okazuje się, że od 
magicznego przedmiotu zależy bezpieczeństwo 
wszechświata. 

POLSAT fi lm sf, Wielka Brytania, USA, 2014

Strażnicy Galaktyki20:00

Piątek

TVP1

21:35

Sobota

Valentine (Laëtitia Milot) zakochuje się w Jéromie 
(Amaury de Crayencour), swoim wspólniku 
i najlepszym przyjacielu. Gdy okazuje się, że 
oboje muszą służbowo wyjechać na Bora-Bora, 
postanawia wykorzystać sytuację, by właśnie tam 
wyznać mu miłość. Niestety, na miejscu zastaje 
nową partnerkę Jérome’a, Céleste (Tiphaine 
Daviot). Mimo wszystko Valentine postanawia 
zawalczyć o mężczyznę swego życia. Nie obędzie 
się bez komplikacji i zabawnych przygód. Stara-
niom kobiety przygląda się Marc (Philippe Bas), 
przystojny przewodnik po rajskiej wyspie.

Początek XX wieku. Przywódcy arabskich ple-
mion, sułtan Amar (Mark Strong) i emir Nesib 
(Antonio Banderas), rywalizują o graniczny 
obszar zwany Żółtym Pasem. Nesib postanawia 
zakończyć toczące się od lat walki i proponuje 
Amarowi traktat pokojowy, na mocy którego 
obaj władcy zrzekają się roszczeń wobec spornej 
ziemi. Jako gwarancję dochowania umowy 
sułtan wysyła swoich synów na wychowanie 
u emira. Dwanaście lat później Auda (Tahar Ra-
him) i Saleh (Akin Gazi), wyrastają na młodych 
mężczyzn. 

TVP1 komedia romantyczna, Belgia, Francja, 2018  dramat historyczny, Katar, Tunezja, Francja, 2011

Miłość na Bora BoraCzarne złoto 22:15

Niedziela

Profesor Uniwersytetu Harvarda, światowej 
sławy historyk i badacz symboli - Robert 
Langdon (Tom Hanks), otrzymuje zadanie 
zidentyfi kowania zagadkowego wzoru 
wypalonego na ciele zamordowanego 
w szwajcarskim laboratorium fi zyka. Oka-
zuje się, że za zbrodnię odpowiedzialne jest 
bractwo iluminatów - potężna organizacja 
od wieków walcząca z Kościołem katolick-
im, która za wszelką cenę chce zniszczyć 
Watykan. Co więcej - w tym samym czasie 
umiera Ojciec Święty. 

POLSAT thriller, USA, 2009 

Anioły i demony20:05

Poniedziałek

Mirka ukończyła wydział prawa. Nie 
zapomniała jednak o swoich korzeniach. 
Wychowana na warszawskiej Pradze dziew-
czyna jest lokalną patriotką. Choć wybrała 
inną drogę kariery niż jej rówieśnicy z osiedla 
i członkowie rodziny, wciąż darzy sentyment-
em unikalne praskie klimaty. Nad zabytkową 
częścią stolicy zawisły jednak czarne chmury. 
W wyniku podejrzanej transakcji kamienica, 
w której od dzieciństwa mieszka Mirka, ma 
zostać zburzona. Wszystkie tropy prowadzą 
do kancelarii Łopian i Pokrzywa.

TVP2 komedia, Polska, 2009

Złoty środek 20:10

Wtorek

Orvieto we Włoszech. Barbara dowiaduje się, 
że jej dwudziestokilkuletni syn Marco został 
aresztowany w Tajlandii. Chłopak wyjechał 
do Bangkoku jako wolontariusz. Na miejscu 
matka odkrywa, że został wrobiony w prze-
myt narkotyków przez żądnego zemsty bossa 
mafi i. Młody Włoch zakochał się bowiem 
w dziewczynie przestępcy, pięknej Tajce 
Pui, piosenkarce z nocnego klubu. Barbara 
postanawia zrobić wszystko, by oczyścić 
go z niesłusznych zarzutów i doprowadzić 
do uwolnienia.

TVP1 dramat obyczajowy, Włochy, 2008

Gdziekolwiek jesteś 23:50

Środa

Jack (Andrew Simpson) podróżuje po Francji 
autostopem. Rzuciła go dziewczyna, stracił 
bagaż, teraz może liczyć tylko na życzliwość ki-
erowców. Po drodze ratuje z opresji Veronique 
(Joséphine de La Baume), która również 
podróżuje okazją. Postanawiają dalej jechać 
razem. Gdzieś na prowincji z drogi zabiera 
ich miły, starszy pan. Zaczyna już zmierzchać. 
Nieznajomy proponuje, że przenocuje parę 
u siebie w domu. Jack i Veronique ostatecznie 
się zgadzają, choć początkowo dziewczyna ma 
pewne obawy.

TVP2 thriller, Francja, Wielka Brytania, 2015 

Autostopem po śmierć21:50

Czwartek

TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM ROZRYWKOWY

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 10 lipca

05:10 Przysięga
- serial obyczajowy

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze

07:40 Fascynujący Mada-
gaskar - środek lądu

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn 

15:35 Gra słów. Krzyżówka 
- teleturniej 

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
21:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
21:35 W pogoni 

za zbrodniarzem
- fi lm sensacyjny

23:30 Sunset Park: 
Gra o wszystko

01:10 American Crime Story
- Sprawa O. J. Simpsona

02:05 SEAL Team - komando 
Foki - serial, prod. USA

02:55 Ocaleni - reality show 

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:15 Anna Dymna - spotka-
jmy się - Daria Barszczyk 

06:45 Spiszmy się jak na 
rolników przystało!

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

rolników przystało! 
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 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 
18:55 Gotowi do gotowania
19:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:05 Dzień Bastylii 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania, 
Francja, 2016 

21:40 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna Trasa 
Dwójki - 2020 - koncert 

23:10 Ugotowany - fi lm 
obyczajowy, prod. USA, 
2015, reż. John Wells, wyk. 
Bradley Cooper, Sienna 
Miller, Daniel Bruhl

01:00 Tożsamość - thriller, 
prod. USA, 2003 

02:40 Nieracjonalny 
mężczyzna - komedia, 
prod. USA, 2015, reż. 
Woody Allen, wyk. Joaquin 
Phoenix, Emma Stone

04:20 Zakończenie dnia

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital - program 

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

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

20:05 Mumia powraca 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2001, reż. Stephen 
Sommers, wyk. Brendan 
Fraser, Rachel Weisz, John 
Hannah, Arnold Vosloo, 
Odet Fehr, The Rock 

22:50 Odwet 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2003, 
reż. F. Gary Gray, 
wyk. Vin Diesel, Larenz 
Tate, Timothy Olyphant, 
Geno Silva, Jacqueline 
Obradors, Steve 
Eastin 

01:05 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:05 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

02:20 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy
Treścią fabuły była 
działalność biura detekty-
wistycznego z Warszawy, 
prowadzonego przez 
Bronisława Malanowskie-
go (Bronisław Cieślak).

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

20:00 Strażnicy Galaktyki
 Zuchwały awanturnik 

Peter Quill kradnie tajem-
niczy artefakt stanowiący 
obiekt pożądania złego 
i potężnego Ronana, 
którego ambicje zagrażają 
całemu wszechświatowi. 

22:45 Resident Evil: 
Zaświaty

 Po jednoosobowym 
ataku na korporację 
Umbrella, nadludzkie 
zdolności Alice zostają 
zneutralizowane. Alice 
ponownie łączy siły
z Claire Redfi eld oraz 
jej bratem Chrisem. 

00:50 Czas zemsty
  - fi lm akcji 
02:45 Tajemnice losu

- program ezoteryczny

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:25 Teatr na ten czas - Ma-
ciej Wojtyszko - felieton 

08:35 Koło pióra - magazyn 
08:55 Niebieska kula

- fi lm animowany 
09:15 Intruz - dramat
11:00 Polskie drogi - serial 
12:40 Wieczór u Abdona 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1975, 
reż. Agnieszka Holland, 
wyk. Marek Bargiełowski, 
Beata Tyszkiewicz, Michał 
Szwejlich, Michał Bajor, 
Krystyna Wachelko
-Zaleska 

13:30 Sztuka Chin - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2014 

14:35 Dzika Muzyka - Było 
cymbalistów wielu... 

15:10 Zdrowie - komedia, 
prod. USA, 1980, 
reż. Robert Altman

17:00 Dwa żebra Adama 
- komedia

18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia 
20:00 Kulturalne 007 
22:30 Fabryka hitów - Ma-

lowanie dźwiękiem 
23:25 Gomorra - serial
00:25 Informacje kulturalne 
00:35 Kino nocne

- Osiem i pół - dramat, 
prod. Włochy

02:50 Opętanie
- fi lm fabularny, 
prod. Francja, Niemcy, 
1981, reż. Andrzej 
Żuławski, wyk. Isabelle 
Adjani, Sam Neill, Margit 
Carstensen, Heinz Bennent 

04:50 Clara 3000 at Sonar 
Festival 2017 - koncert, 
prod. Francja, 2017 

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka duchów 
- serial fantasy

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

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Zawrotna prędkość
21:50 Przyspieszenie
23:35 Patriota
01:10 Na wariackich

papierach
02:00 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

02:30 Dyżur - serial 
dokumentalny

02:55 Niesamowite!
03:20 Na jedwabnym szlaku
04:10 Menu na miarę

- program kulinarny
04:35 Z archiwum 

policji - serial 
dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:10 Szkoła 
06:05 Mango telezakupy
07:30 Mała piękność 
08:30 Ukryta prawda 
11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital 
12:50 Sąd rodzinny 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
Na sali sądowej 
rozpatrywane są różne 
sprawy karne. Odcinek 
zaczyna się od odczytania 
aktu oskarżenia przez 
prokuratora, następnie 
złożenia wyjaśnień przez 
oskarżonego, przesłucha-
nia świadków, po czym 
strony podsumowywały 
poprzez mowę końcową, 
a następnie ogłaszany 
jest wyrok z ustnym 
uzasadnieniem sędzi.

14:50 Ukryta prawda
15:55 Szkoła 
16:55 Wiza na miłość 

18:00 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 

20:00 Jeszcze dłuższe 
zaręczyny
 - fi lm komedia, USA, 
Japonia, 2012,
reż. Nicholas Stoller,
wyk. Jason Segel, Emily 
Blunt, Rhys Ifans, Chris 
Pratt, Alison Brie, Jacki 
Weaver, Dakota Johnson 

22:35 Tequila Sunrise - fi lm 
sensacyjny, USA, 1988, 
reż. Robert Towne, 
wyk. Mel Gibson, Michelle 
Pfeiff er, Kurt Russell, 
Raul Julia, J.T. Walsh, Arliss 
Howard, Arye Gross 

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

- talk show 
02:50 Noc magii 

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

13:00 Gordon Ramsay: 24 godzi-
ny w piekle 14:00 Pamiętniki 
z wakacji 15:00 Septagon 
Polski format, który łączy 
elementy sensacyjne, 
przygodowe i komediowe. 
16:00 Słoneczny patrol 

17:00 Pamiętniki z wakacji 
18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Gwiazdy Kabaretu 
21:00 Sprawiedliwi - 
Wydział Kryminalny 23:00 
Gallows Hill David ma się 
ponownie ożenić. Ślub 
zaplanowany jest w Stanach, 
dokąd David chce powrócić 
z Bogoty razem z narzeczoną, 
Lauren i córką, Jill. Po drodze, 
w nieznanej i opustoszałej 
okolicy, przydarza im się 
wypadek. 00:55 STOP Dro-
gówka 01:55 Włatcy móch

11:20 Głos Polski 11:30 Syria 
11:45 Spotkania z ekologią 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 W po-
szukiwaniu dowodów 

13:20 100 cudownych miejsc 
na świecie 13:30 Msza 
Święta 14:30 Izba Pamięci 
Pułkownika Kuklińskiego 
14:40 O Wołyniu nikt z nas 
nie zapomni 14:55 Słowo 
Życia 15:00 Modlitwa 15:20 
Mocni w wierze 15:50 Ma 
się rozumieć 16:00 Infor-
macje dnia 16:10 Siódmy 
sakrament 

16:35 Świat na wyciągnięcie 
ręki. Ziemia Święta 17:00 
Wyszyński 17:20 100 
cudownych miejsc na świecie 
17:30 Okiem kamery 18:00 
Anioł Pański 18:05 Informac-
je dnia 18:15 Westerplatte 
Młodych 19:00 Msza Święta 
20:00 Informacje dnia 20:20 
Różaniec 20:50 Myśląc 
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:25 Sprawa dla reportera
06:20 Rok w ogrodzie 
06:45 Rok w ogrodzie Extra 
06:55 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze

07:35 Fascynujący 
Schwarzwald

08:00 Pełnosprawni 
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban 
09:20 Rodzinny ekspres 
09:55 Płonące siodła 

- komedia, prod. USA, 1974
11:35 Fascynujący świa

- Tajemnice Paryża 
12:50 Przyrodnik na tropie
13:30 Okrasa łamie przepisy 
13:55 Z pamięci - felieton 
14:05 Pensjonat nad 

rozlewiskiem - serial TVP 
15:05 Ojciec Mateusz - serial 

kryminalny TVP 

16:05 Postaw na milion 
- teleturniej 

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda 
17:25 Piłka nożna - PKO 

Ekstraklasa: 35.kolejka: 
Legia Warszawa - Cracovia 

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Serial fabularny
21:35 Hit na sobotę - Czarne 

złoto - fi lm przygodowy
23:50 Oddział Delta 

- fi lm fabularny, 
prod. USA, Izrael, 1986, 
reż. Menahem Golan, 
wyk. Chuck Norris

02:10 W pogoni za zbrod-
niarzem - fi lm sensacyjny

03:55 Zaginiona - serial TVP 
04:50 Z pamięci - felieton 

05:05 Cafe piosenka 
05:35 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:30 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
07:30 Pytanie na śniadanie
11:35 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
12:10 To był Festiwal! 

- widowisko muzyczne 
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 
19:30 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
19:35 Lajk! 

20:05 Tożsamość 
- thriller, prod. USA, 
2003 

21:35 To był Festiwal! 
- widowisko muzyczne 

23:00 Dzień Bastylii
- fi lm sensacyjny, 
prod. Wielka Brytania, 
Francja, 2016 

00:45 Jennifer 8 
- dramat, prod. USA,
1992, reż. Bruce Robinson, 
wyk. Uma Thurman,
Kathy Baker, Andy 
Garcia 

02:55 W płomieniach 
uczuć - fi lm prod. USA, 
2013, reż. Ernie Barbarash, 
wyk. Alison Sweeney, 
Greg Vaughan, Edward 
Asner 

04:25 Zakończenie dnia

04:35 Uwaga! 
- magazyn 

04:50 Mango
- telezakupy

07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Dzień Dobry 

Wakacje 
11:30 MasterChef

Junior 
12:55 Ameryka

Express
14:25 My Way
15:00 Dorota

inspiruje
16:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Domowe rewolucje
18:00 Weekendowa 

metamorfoza 
19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! 

koronawirus 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 

20:00 To skomplikowane 
- fi lm komedia, USA, 
Japonia, 2009, reż. 
Nancy Meyers, wyk. Meryl 
Streep, Steve Martin, Alec 
Baldwin, John Krasinski, 
Lake Bell, Mary Kay Place, 
Rita Wilson 

22:25 Nadchodzi Polly 
- fi lm komedia, USA, 
2004, reż. John Hamburg, 
wyk. Ben StillerJennifer 
Aniston, Philip Seymour 
Hoff man, Debra Messing

00:35 Mumia powraca 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2001, reż. Stephen 
Sommers, wyk. Brendan 
Fraser, Rachel Weisz, John 
Hannah, Arnold Vosloo, 
Odet Fehr

03:15 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:35 Scooby-Doo: Strachy i 
patałachy

10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Wakacje z Bałtykiem
12:40 Bogaty dom

- Biedny dom
13:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Górale
16:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Alicja w Krainie 

Czarów
 Dziewiętnastoletnia Alicja 

powraca do dziwacznego 
świata, który po raz 
pierwszy odwiedziła 
jako dziecko, i wyrusza 
w podróż, by odkryć swe 
prawdziwe przeznaczenie. 

22:25 X-Men geneza:
Wolverine

  Brytyjska Północna 
Ameryka, rok 1845. 
Nastoletni James Howlett 
i jego przyjaciel Victor 
Creed dowiadują się, że są 
braćmi. Szok spowodowa-
ny śmiercią rodziców 
w tragicznych okolicznoś-
ciach zapoczątkował 
u Jamesa mutacje. 

00:55 Plan lotu
 Świeżo owdowiała 

Kyle Pratt leci z sześciolet-
nią córką Julie z Berlina 
do Nowego Jorku. 
Śmierć jej męża nastąpiła 
nagle. 

03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

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

08:10 Angielskie śniadanie 
- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

09:00 Zakochaj się w Polsce
09:30 Opole - koncertowe 

wspomnienia - felieton 
09:40 Zielono mi 
11:45 Słownik fi lozofi czny 

Bronisława Wildsteina 
11:55 Dokument tygodnia 
13:00 Książę sezonu - fi lm
14:05 Wilcze dzieci - fi lm 

animowany
16:05 Koło pióra - magazyn 
16:25 Retro kino - Gilda - fi lm
18:15 Co dalej? - program 

publicystyczny 
18:45 Sami Yaff a na tropie 

dźwięków 
19:40 Z przytupem - Wiwat

- widowisko kameralne 
20:00 Bilet na weekend

- Wstęp do fi lmu

20:05 Bilet na weekend 
- Opieka domowa 
- dramat, prod. Słowacja, 
Czechy, 2015, reż. Slavek 
Horak

21:40 Słownik fi lozofi czny 
Bronisława Wildsteina 
- felieton 

21:55 Koncert na rzecz 
Domu Muzyki 

23:00 Mocne Kino
- Millenium: Zamek
z piasku, który runął 
- dramat

01:25 Kino nocne - Rób, 
co należy - dramat

03:20 Fabryka hitów 
- Malowanie dźwiękiem 

04:10 Park 
- fi lm obyczajowy

05:45 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Na wariackich
papierach

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Sahara
10:10 Lombard. Życie 

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

20:00 Mocne sobotnie 
kino: Ocalony
Afganistan, 28 czerwca 
2005 roku, czterech 
członków SEAL Team 10 
otrzymuje zadanie zabicia 
lidera talibów. 

22:15 Armageddon
Po odkryciu asteroidy 
wielkości Teksasu, która 
zmierza w kierunku Ziemi, 
NASA rekrutuje grupę 
wiertniczych i wysyła na 
misję ratowania planety.

01:10 Operacja: 
Zemsta

02:50 Na wariackich 
papierach

03:35 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

04:20 Menu na miarę 
- program kulinarny

04:35 Z archiwum 
policji - serial 
dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:05 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:05 Anna German - serial 

obyczajowy, Rosja, Ukrai-
na, Polska, Chorwacja 

13:15 Szczeniackie wojsko - 
fi lm komedia, USA, 1995, 
reż. Nick Castle, wyk. 
Damon Wayans, Karyn 
Parsons, William Hickey, 
Michael Ironside, Albert 
Hall, Steven Martini 

15:15 Kawaler - fi lm komedia, 
USA, 1999, reż. Gary 
Sinyor, wyk. Chris O’Don-
nell, Renée Zellweger, 
Artie Lange, Edward 
Asner, Hal Holbrook, 
James Cromwell, Marley 
Shelton, Peter Ustinov, 
Katherine Towne

17:30 Batman Forever 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1995, reż. Joel Schu-
macher, wyk. Val Kilmer, 
Tommy Lee Jones

20:00 Akademia policyjna II: 
Pierwsze zadanie 
- fi lm komedia, 
USA, 1985, reż. Jerry Paris

21:50 Striptiz
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1996, reż. Andrew 
Bergman, wyk. Demi 
Moore

00:20 Co z oczu, 
to z serca 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1998, reż. Steven 
Soderbergh, wyk. George 
Clooney, Jennifer Lopez, 
Ving Rhames

02:40 Noc magii 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Pan Peabody i Sherman 
Show 06:55 101 dalmatyń-
czyków 07:55 Dzielna Mysz 
08:20 101 dalmatyńczyków 

09:05 Galileo 11:05 Policjantki 
i Policjanci 13:05 Tęczowy 
obóz Morgan dowiaduje się 
o nawrocie choroby, z którą 
zmagał się kilka lat temu. 

15:00 STOP Drogówka
- magazyn 16:00 Policjantki 
i Policjanci 19:00 Galileo 
20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 
23:00 Rywal Wiktor, 
czempion mieszanych sztuk 
walki, zwany Rosyjskim 
Młotem, przygotowuje się 
do najważniejszej w swojej 
karierze walki o tytuł mistrza 
świata. Świętując w klubie 
ostatni sukces, spotyka 
Żenię.01:25 Najgroźniejsi 
zabójcy 02:25 Disco Polo 
Life 03:25 TOP 10 Lista 
Przebojów

09:00 „Cudem jest w naszych 
oczach” - 25 lat Radia Maryja 
10:00 Informacje dnia 10:15 
Retrospekcja 10:20 Święty 
na każdy dzień 10:25 Myśląc 
Ojczyzna 10:35 Polski Punkt 
Widzenia 11:00 Kropelka 
radości 12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 

12:20 Jan Paweł II 12:30 XXIX 
Pielgrzymka Rodziny Radia 
Maryja na Jasną Górę 18:00 
Anioł Pański 18:05 Infor-
macje dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 19:25 Święty 
na każdy dzień 

19:30 Katecheza ks. bp. Antonie-
go Długosza 19:45 Modlitwa 
z telefonicznym udziałem 
dzieci 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel 
Jasnogórski 21:20 Informac-
je dnia 21:40 Polski Punkt 
Widzenia 22:00 Mojżesz 
22:50 100 cudownych 
miejsc na świecie

SERIAL KRYMINALNY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM PRZYGODOWY FILM OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY FILM SF

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

niedziela 12 lipca

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

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

rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

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

zmieniły życie
09:55 Syzyfowe prace - serial 
11:55 Między ziemią

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

a niebem 
12:50 Wadowickie spotkania 

ze Świętym Janem 
Pawłem II 

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

15:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP 

16:05 Postaw na milion 
17:00 Teleexpress
17:30 Blondynka 

- serial TVP 
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Serial fabularny
21:15 Ośmiu wspaniałych
22:15 Zakochana Jedynka 

- Miłość na Bora Bora 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2017, 
reż. David Morley

23:55 Czarne złoto 
- fi lm przygodowy, 
prod. Katar, Francja, 2011

02:15 Oddział Delta 
- fi lm fabularny

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

05:00 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:30 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę
- Niecelny siewca czyli 
droga donikąd?

05:40 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:30 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP 

07:20 Spiszmy się jak na 
rolników przystało!

07:30 Pytanie na śniadanie 
11:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
11:30 Gwiazdy w południe 

- Sułtani westernu - kome-
dia, prod. USA, 1991

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

18:30 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

19:25 Spiszmy się jak 
na rolników przystało! 

19:30 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

20:05 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna 
Trasa Dwójki - 2020 
- koncert 

22:40 Kino bez granic 
- Nieracjonalny 
mężczyzna 
- komedia, prod. USA

00:20 Wojna Hanny - dramat, 
prod. USA, 1988, reż. 
Menahem Golan, wyk. 
Maruschka Detmers, 
Anthony Andrews

03:05 Dama Kameliowa 
- melodramat 

04:50 Zakończenie dnia

04:35 Uwaga! - magazyn 
04:50 Mango 

- telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz 
09:00 Dzień Dobry 

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

- magazyn 
13:15 Z zaskoczenia

- fi lm rodzinny, USA, 2012, 
reż. John Whitesell, wyk. 
Kevin Durant, Taylor Gray, 
James Belushi, Brandon 
T. Jackson 

15:10 Scooby-Doo II: 
Potwory na gigancie
- fi lm przygodowy, USA, 
2004, reż. Raja Gosnell, 
wyk. Freddie Prinze Jr., 
Sarah Michelle Gellar

17:20 Street Dance II 
- fi lm obyczajowy

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

20:00 Specjalista 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1994, reż. Luis Llosa, 
wyk. Sylvester Stallone, 
Sharon Stone, James 
Woods, Rod Steiger, Eric 
Robert, Mario Ernesto 
Sanchez 

22:25 Pasażer 57 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1992, reż. Kevin 
Hooks, wyk. Wesley 
Snipes, Bruce Payne, Tom 
Sizemore, Alex Datcher, 
Bruce Greenwood, 
Elizabeth Hurley 

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

01:05 Ameryka Express
02:30 Uwaga! - magazyn 
02:50 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 Hotel Transylvania 2 
 Dracula łączy siły z przyja-

ciółmi, by obudzić w swo-
im wnuku prawdziwego 
wampira. Zarząd Hotelu 
Transylwania zmienia 
przepisy i od teraz mogą 
zatrzymywać się tam 
także zwykli śmiertelnicy. 

09:35 Gwiezdne wojny: 
Część II - Atak klonów

 Anakin Skywalker, 
teraz dwudziestoletni, 
jest uczniem rycerza Jedi, 
Obi-Wan Kenobiego . 
Galaktyka stoi na skraju 
wojny domowej. Senator 
Padmé Amidali, byłej 
królowej Naboo, grozi 
śmierć. Anakin zostaje 
przydzielony do jej 
ochrony. 

12:50 Alicja w Krainie 
Czarów

 15:15 Strażnicy Galaktyki
 Zuchwały awanturnik 

Peter Quill kradnie tajem-
niczy artefakt stanowiący 
obiekt pożądania złego 
i potężnego Ronana, 
którego ambicje zagrażają 
całemu wszechświatowi. 

17:45 Nasz Nowy Dom
- magazyn

18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Kabaret Smile 
20:50 Polska Wybiera. 

Wybory Prezydenckie 
2020

22:00 Ja, szpieg
00:15 Anioły i demony
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy
05:25 Telezakupy

TV Okazje

08:00 Daleko od szosy - serial 
09:20 Zakochaj się w Polsce
09:45 Opole 
09:55 12 Krajowy Festiwal 

Piosenki Polskiej Opole 
‘74 - Mikrofon i ekran 

12:10 Animama
12:45 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny 
13:20 C. K. Dezerterzy

- cz. I - komedia
15:00 C. K. Dezerterzy 

- cz. II - komedia
16:25 XV Konkurs Skrzypcowy 

im. H. Wieniawskiego - 
Veriko Tchumburidze 

17:00 Klucz do Wojtyły 
według Łuczewskiego 

17:15 Niedziela z... rolami 
Bogumiła Kobieli 

18:00 Niedziela z...rolami 
Bogumiła Kobieli - Prze-
kładaniec - komedia, prod. 
Polska, 1968, reż. Andrzej 
Wajda, wyk. Bogumił 
Kobiela

18:45 Niedziela z... Bogumiła 
Kobieli - Kobiela 
na plaży 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1963, reż. Andrzej 
Kondratiuk, wyk. Bogumił 
Kobiela 

19:25 Niedziela z... rolami 
Bogumiła Kobieli 
- To jest twój nowy syn 

20:00 Bilet na weekend 
- Pali się, moja panno 

21:15 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny 

21:50 Dokument.pl - Razem 
- fi lm dokumentalny

22:50 Opole 2016 Scena 
Alternatywna - Zamilska 

23:20 Kino nocne - Chevalier
01:00 Mocne Kino - Millenium: 

Zamek z piasku, który 
runął - dramat

06:00 Tajemnice 
medyczne

07:05 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

09:05 Moja wielka 
grecka wycieczka
Młoda przewodniczka po 
Grecji podczas jednej z wy-
cieczek znajduje miłość.

11:05 Kadet Kelly
 Po rozwodzie rodziców 

młoda Kelly przenosi się 
do szkoły wojskowej.

13:20 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Niedźwiedzia skóra

14:35 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Braciszek 
i siostrzyczka

15:50 Nowe przygody Kop-
ciuszka

17:40 Sahara
20:00 Niedziela z gwiazdami: 

Non stop

22:00 Osaczony
Troje nastolatków włamu-
je się do domu bogatej 
rodziny i bierze zakład-
ników. Policjant Jeff  Talley 
postanawia ponownie 
przyjąć rolę negocjatora, 
którą porzucił kilka lat 
wcześniej.

00:25 Wielkie kino
01:50 Na wariackich

papierach
02:40 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny

03:10 Na jedwabnym
szlaku

04:05 Menu na miarę 
04:35 Z archiwum policji

- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes 

05:10 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:05 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:05 Anna German - serial 

obyczajowy, Rosja, Ukrai-
na, Polska, Chorwacja 

13:10 Ślub od pierwszego 
wejrzenia - program 

15:10 Rio Bravo - fi lm western, 
USA, 1959, reż. Howard 
Hawks, wyk. John Wayne, 
Dean Martin, Ricky Nelson, 
Angie Dickinson, Walter 
Brennan, Ward Bond 

18:15 Akademia policyjna II: 
Pierwsze zadanie - fi lm 
komedia, USA, 1985, reż. 
Jerry Paris, wyk. Steve 
Guttenberg, Bubba Smith, 
David Graf, Michael 
Winslow, Art Metrano, 
George Gaynes 

20:00 Van Helsing 
- fi lm S-F, USA, Czechy, 
2004, reż. Stephen 
Sommers, wyk. Hugh 
Jackman, Kate Beckinsale, 
David Wenham, Richard 
Roxburgh, David Wenham, 
Samuel West, Robbie 
Coltrane 

22:45 Czerwona planeta 
- fi lm S-F, USA, Australia, 
2000, reż. Antony 
Hoff man, wyk. Val Kilmer, 
Carrie-Anne Moss, Tom 
Sizemore, Benjamin Bratt, 
Terence Stamp, Simon 
Baker 

01:00 Duchy Alaski 
02:00 Druga strona 

medalu 
- talk show 

02:50 Noc magii 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Pan Peabody i Sherman 
Show 06:35 101 dalmatyń-
czyków 07:55 Dzielna Mysz 
08:20 Królowa śniegu Kay 
i Gerda zawsze się przyjaźnili. 

10:00 Galileo 12:00 Gwiazdy 
Kabaretu 14:05 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. 

16:50 Ja cię kocham, a ty śpisz  
19:00 Galileo 20:00 Babylon 
A.D. W nieodległej przyszło-
ści, w świecie wyniszczonym 
wojnami i pogrążonym 
w chaosie, władzę przejmują 
przestępcy i sekty. 22:05 
Opłacone krwią 00:30 
Ameryka pod ostrzałem 
02:50 Interwencja

09:30 Msza Święta 10:35 
Przegląd Katolickiego 
Tygodnika „Niedziela” 
10:40 Cuda Jezusa 11:30 
Przyjaciele i bohaterowie 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
Świętym Franciszkiem 12:20 
Wieś - to też Polska 13:30 
Papież Polak do Rodaków 
14:15 Artur Afryka 

15:20 Ona nigdy nie była sama 
15:50 100 cudownych 
miejsc na świecie. Rzymskie 
miasto Jerash, Jordania 
16:00 Informacje dnia 16:10 
Koncert życzeń 17:00 Tam, 
gdzie Bóg płacze 

17:30 Okiem kamery 18:00 Ani-
oł Pański 18:05 Informacje 
dnia 18:15 Rozmowy nie-
dokończone 19:25 Święty na 
każdy dzień 19:30 Opowieści 
biblijne 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
100 cudownych miejsc na 
świecie. Koloseum, Rzym, 
Włochy 21:00 Apel 
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poniedziałek 13 lipca

05:10 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019 

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

07:00 Msza Święta
07:35 Fascynująca 

Ameryka Południowa z 
Pantanalu do Iguazu

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

czajowy, prod. Portugalia, 
2015 

09:15 Ranczo - serial obycza-
jowy 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 To się opłaca - magazyn 
12:50 BBC w Jedynce - Wydry i 

ich sekrety - fi lm 

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
21:25 Spiszmy się jak 

na rolników przystało!
21:35 Sanatorium miłości
22:35 Świat bez fi kcji 
23:45 Francuski 

pocałunek 
- komedia romantyczna

01:45 Miłość na Bora Bora 
- komedia romantyczna

04:55 Cafe piosenka
05:25 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:15 Coś dla Ciebie 
06:40 Spiszmy się jak na 

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

rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny - teleturniej 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial
14:05 Coś dla Ciebie 
14:35 Operacja Zdrowie 

- Szczepionki. Jak się robi 
szczepionki w kontekście 
koronawirusa - magazyn 

15:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada 
- teleturniej 

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque

- teleturniej 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
19:30 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
20:10 Różowa Pantera 2

- komedia kryminalna
21:50 Tajemnice Majorki 
22:50 Kamper - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 2016
00:30 Warto kochać - serial 
01:25 Park - fi lm obyczajowy
03:10 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem

04:20 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarny

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi - program 
kryminalny 

12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

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

21:00 Haker
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2015, 
reż. Michael Mann, 
wyk. Chris Hemsworth, 
Leehom Wang, Wei 
Tang, Viola Davis, Holt 
McCallany 

23:50 Mroczna prawda 
- fi lm sensacyjny, 
prod. Kanada, 2012, 
reż. Damian Lee, 
wyk. Andy Garcia, Forest 
Whitaker, Kim Coates, 
Eva Longoria, Deborah 
Unger 

02:00 Co za tydzień 
- magazyn
prod. Polska 

02:45 Zabójcza broń 
- serial, USA 

03:45 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

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

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

20:05 Anioły i demony
 Robert Langdon, 

wykładowca na Har-
vardzie, znawca symboli, 
zostaje pilnie wezwany do 
położonego koło Genewy 
centrum badań jądrowych. 
Jego zadaniem jest ziden-
tyfi kowanie zagadkowego 
wzoru wypalonego na 
ciele zamordowanego 
fi zyka. 

23:00 Bezlitosny
 Nowojorski detektyw 

Nick Cassidy wpada na 
trop handlarzy żywym 
towarem. 

01:05 Ghost in the Shell
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:30 Co dalej? - program 
publicystyczny 

08:55 Pobocze - fi lm 
09:25 Dwa żebra Adama 

- komedia, prod. Polska
11:00 Polskie drogi - serial 
12:35 Oczy uroczne - fi lm TVP 
13:30 Rymkiewicz. Historia

i Metafi zyka - fi lm 
14:30 Koniec babiego lat - fi lm 
15:30 Pamiętnik znaleziony 

w garbie - dramat
17:30 Karski i władcy 

ludzkości 
18:30 Informacje kulturalne 
18:45 Serialowa nostalgia 

- Szaleństwo Majki 
Skowron - serial TVP 

20:00 Rok 2020 
20:35 Barwy dzieciństwa

- Boso po ściernisku
22:25 Powidoki 
22:40 Rymkiewicz. Historia i 

Metafi zyka - fi lm 

23:40 Pali się, moja panno 
- komedia, prod. Włochy, 
Czechosłowacja, 1967, 
reż. Milos Forman, 
wyk. Frantisek Paska, 
Jan Vostrcil, Jarmila 
Kucharova, Alena Kvetova, 
Ladislav Adam 

00:55 Informacje kulturalne
- informator kulturalny 

01:05 Kino nocne 
- Anna Karenina 
- fi lm kostiumowy, 
prod. USA, 2012,
reż. Joe Wright, 
wyk. Keira Knightley, Jude 
Law, Michellle Dockery, 
Aaron Taylo-Johnson 

03:10 Wojna światów 
- następne stulecie 
- fi lm science fi ction 

04:45 Teledyski

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Zaklinaczka 
duchów - serial fantasy

12:00 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Przyspieszenie
Vladik Zorich (Dolph 
Lundgren), władca 
przestępczego półświatka 
Los Angeles, odkrywa, że 
został zdradzony przez 
swoją najbardziej zaufaną 
agentkę.

21:30 Ocalony
- fi lm akcji

00:00 Xxx 2: Następny 
poziom
Waszyngton. Sekretarz 
obrony Deckert planuje 
zamach stanu i obalenie 
prezydenta. Były żołnierz 
Navy Seals - Darius Stone 
zostaje zwerbowany do 
programu xXx celem 
powstrzymania spisku.

02:00 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

02:40 Niesamowite!
03:45 Na jedwabnym

szlaku
04:10 Z archiwum policji 
05:00 Rodzinny interes 

- serial obyczajowy

05:10 Szkoła 
06:05 Mango 

telezakupy
07:30 Mała piękność 

- dokument 
08:30 Ukryta prawda 

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

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

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

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
20:00 Anna German - serial 

obyczajowy, Rosja, Ukrai-
na, Polska, Chorwacja 

22:20 Psychol 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1998, 
reż. Gus Van Sant, 
wyk. Vince Vaughn, 
Anne Heche, Julianne 
Moore, Viggo Mortensen, 
William H. Macy, Robert 
Forster 

00:30 Van Helsing 
- fi lm S-F, USA, 
Czechy, 2004, 
reż. Stephen Sommers, 
wyk. Hugh Jackman, 
Kate Beckinsale, 
David Wenham, Richard 
Roxburgh, David Wenham, 
Samuel West, Robbie 
Coltrane 

03:00 Noc magii 
- program ezoteryczny
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 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 Podwodna 
bestia 22:45 Forteca 2 
W totalitarnym świecie przy-
szłości rządy sprawuje mię-
dzynarodowa organizacja 
Men-Tel. John Brennick i jego 
żona Karen próbują uciec 
przed reżimem. Mężczyzna 
zostaje jednak schwytany 
i wysłany do pracy w kolonii 
karnej na odległej planecie. 
Przestaje wierzyć, że jeszcze 
kiedykolwiek zobaczy żonę 
i syna. 00:50 Włatcy móch 
01:50 Galileo 

10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:35 Przyroda 
w Obiektywie 

11:50 Kolory Świętości 11:55 
Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Jezus 
12:50 Antykultura II 13:20 
100 cudownych miejsc na 
świecie 13:30 Msza Święta 
14:25 13. Dzień 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Sanktuaria pol-
skie 16:30 Zew natury 16:55 
Świadkowie 

17:20 100 cudownych miejsc 
na świecie 17:30 Okiem 
kamery 18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy 
dzień 19:30 Cud wirującego 
słońca 20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 20:50 100 
cudownych miejsc na świecie 
21:00 Apel Jasnogórski 

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM KULINARNY FILM SENSACYJNY KOMEDIA FILM AKCJI FILM PRZYGODOWY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 14 lipca

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Msza Święta
07:35 Fascynujące Wogezy

- dzikość w środku Europy
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Ta jedyna - serial 

obyczajowy
09:15 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP 
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy 
12:55 Czołówka. Natura 

w Jedynce
12:55 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody 
- serial dokumentalny

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
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Serial fabularny
21:25 Spiszmy się jak na 

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

- reality show 
23:40 Niesłusznie 

oskarżona - dramat
01:25 Błękit szafi ru 

- fi lm fantasy

05:25 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:15 Księga Nadziei
06:40 Spiszmy się jak na 

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

rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 
14:05 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 
18:55 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:10 Złoty środek 
- komedia, prod. Polska, 
2008, reż. Olaf Lubaszen-
ko, wyk. Anna Przybylska, 
Szymon Bobrowski, 
Cezary Pazura

22:05 Siostry - fi lm obyczajowy, 
prod. Włochy, 2016 

23:10 Moja własna wojna 
- fi lm dokumentalny

00:15 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

00:45 Defekt - serial 
sensacyjny TVP 

01:55 Różowa Pantera 2
- komedia kryminalna, 
prod. USA, 2009

03:35 Grabież Europy
- serial dokumentalny

04:35 Zakończenie 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

obyczajowy 
10:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

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

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

20:15 Doradca smaku
- program kulinarny
prod. Polska

20:20 Milionerzy
21:00 W sieci kłamstw

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2008, reż. Ridley 
Scott, wyk. Leonardo 
DiCaprio, Russell Crowe, 
Mark Strong, Golshifteh 
Farahani, Oscar Isaac 

23:35 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

00:40 Siła Magnum 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1973, reż. Ted Post, 
wyk. Clint Eastwood, 
Hal Holbrook, Mitch 
Ryan, Felton Perry, 
David Soul 

03:05 Noc magii 
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski 
i Partnerzy

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze

- serial kryminalny
prod. Polska
Detektywi z Warszawy ro-
związują skomplikowane 
zagadki kryminalne.

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

- magazyn
prod. Polska

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

20:00 Ghost in the Shell
 Major do zadań 

specjalnych, jedyna taka 
na świecie cyborgiczna 
hybryda człowieka i 
robota, stoi na czele 
elitarnej jednostki Section 
9, specjalizującej się w 
walce z najniebezpiec-
zniejszymi przestępcami. 
Section 9 czeka największe 
wyzwanie w historii 
jednostki. 

22:30 44 minuty
 Oparta na autentycznych 

wydarzeniach historia 
napadu na bank w Holly-
wood.

00:25 Sztanga i cash
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy

- program rozrywkowy

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

08:30 Informacje kulturalne 
08:40 Powidoki 
09:00 Wszystkie stworzenia 

duże i małe - serial
11:00 Polskie drogi - serial 
12:35 List - fi lm TVP
13:30 Rok 2020 

- cykl dokumentalny 
13:55 Zbigniew Zapasiewicz - 

fi lm dokumentalny
15:00 Sprawa Moranta 

- fi lm fabularny
16:55 Fusi - dramat
18:30 Klucz do Wojtyły 

według Łuczewskiego 
- felieton 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Szaleństwo Majki 
Skowron - serial TVP 

19:20 Serialowa nostalgia 
20:00 Stulecie Winnych

- serial TVP 
20:50 Klucz do Wojtyły 

według Łuczewskiego

21:05 Lekkie obyczaje 
- Siedmiu psychopatów 
- komedia, prod. USA, 
Wielka Brytania

23:05 Co dalej? - program 
publicystyczny 

23:35 Portrety - Wewnętrzny 
ogień Joana Miró, prod. 
Francja, Hiszpania, 2017, 
reż. Albert Sole 

00:35 Scena klasyczna 
- Młody Tancerz Roku 
- koncert 

01:20 Kino nocne - Boso 
po ściernisku - dramat

03:00 Testament doktora 
Mabuse - dramat, prod. 
Niemcy, 1933, reż. Fritz 
Lang, wyk. Otto Wernicke, 
Rudolf Klein-Rogge, Georg 
John, Gustav Diessl 

04:55 Teledysk

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

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

12:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Na fali

22:35 Zawrotna 
prędkość
- fi lm akcji
Dwaj bracia trudniący się 
kradzieżą luksusowych 
samochodów jadą do 
Francji, gdzie podpadają 
lokalnej mafi i.

00:20 Piąta fala
02:30 Na wariackich

papierach
03:15 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

04:05 Na jedwabnym 
szlaku

04:35 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

04:55 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

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

- dokument 
08:30 Ukryta prawda 

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

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

jowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
20:00 Poszukiwany - fi lm 

sensacyjny, USA, 1997, reż. 
David Hogan, wyk. Keenen 
Ivory Wayans, Jon Voight

22:10 Batman Forever 
- fi lm przygodowy, USA, 
1995, reż. Joel Schumach-
er, wyk. Val Kilmer, Tommy 
Lee Jones, Jim Carrey, 
Chris O’Donnell, Nicole 
Kidman, Michael Gough, 
Pat Hingle, 
Drew Barrymore 
Batman i Robin muszą 
zmierzyć się z Dwiema 
Twarzami i Człowieki-
em-Zagadką. Pomaga im 
piękna pani psycholog.

00:40 Kości - serial, USA 
Dr Brennan używa swoich 
zdolności do odczytywan-
ia wskazówek pozostaw-
ionych na kościach.

01:40 Druga strona 
medalu 
- talk show

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 13:00 
Hardkorowy lombard 14:00 
Pamiętniki z wakacji 

15:00 Septagon 16:00 Słonecz-
ny patrol 17:00 Pamiętniki 
z wakacji 18:00 Policjantki 
i Policjanci 20:00 Sprawie-
dliwi - Wydział Kryminalny 
21:00 Rusałka. Jezioro 
umarłych Marina wkrótce ma 
wyjść za Romana. 

22:50 Żołnierze Panfi łowa - 
fi lm prof. Rosja, 2016, reż. 
Druzhinin Kim, Shalopa 
Andrey, wyk. Abrosimov 
Maksim, Agafonov Sergey, 
Aseev Pavel. Film o grupie 
28 sowieckich żołnierzy pie-
choty, którzy w listopadzie 
1941 roku mieli przez kilka 
dni powstrzymywać kolumnę 
niemieckich czołgów. 01:20 
Włatcy móch 01:50 Galileo 

11:05 Mocni w wierze 11:35 100 
cudownych miejsc na świecie 
11:45 Historia i architektura 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Wielcy 
i mali 13:30 Msza Święta 
z kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze 14:30 
Łaski pełna 

15:50 Ma się rozumieć 16:00 
Informacje dnia 16:10 
Jestem mamą 16:30 
Kalejdoskop Młodych 16:50 
Petra - tajemnicze miasto 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 18:00 
Anioł Pański 18:05 Infor-
macje dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 19:25 Święty 
na każdy dzień 19:30 Każdy 
maluch to potrafi  

19:45 Modlitwa 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych 
miejsc na świecie 21:00 
Apel Jasnogórski
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środa 15 lipca

05:10 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019 

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

07:00 Msza Święta
07:35 Fascynujące Wogezy - 

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

czajowy, prod. Portugalia, 
2015 

09:15 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP 

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP 

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP 

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 

- magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce

- Cudowny świat przyrody 

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

15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! 

- magazyn 
15:35 Gra słów. 

Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Serial fabularny
21:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
21:35 Sanatorium miłości 
22:35 Historia bez tajemnic 
23:50 Gdziekolwiek jesteś 

- dramat
01:45 Determinator - serial 

05:25 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:15 Postacie rabina 
i księdza u Kantora

06:40 Spiszmy się jak na 
rolników przystało!

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

rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:10 Va Banque - teleturniej 
13:40 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 
18:55 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

20:10 Kino relaks - Paryżanka 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2017, 
reż. Ludovic Bernard, 
wyk. Elodie Fontan, 
Florent Peyre

21:55 Zemsta o jasnych 
oczach 
- serial obyczajowy, 
prod. Francja, 2016 

23:55 Złoty środek 
- komedia, prod. Polska, 
2008, reż. Olaf Lubaszen-
ko, wyk. Anna Przybylska, 
Szymon Bobrowski, Cezary 
Pazura, Edward Linde 
- Lubaszenko

01:50 Bitwa - fi lm 
02:55 Trzeci ofi cer - serial 

sensacyjny TVP 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital 
14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

21:00 Wydział pościgowy
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1997, reż. Stuart 
Baird, wyk. Tommy 
Lee Jones, Wesley 
Snipes, Robert Downey 
Jr., Joe Pantoliano, Daniel 
Roebuck, Kate Nelligan, 
Tom Wood, Irene Jacob 

23:45 Przerażacze 
- fi lm horror, 
USA, 1996, reż. Peter 
Jackson, wyk. Michael 
J. Fox, Trini Alvarado, 
Peter Dobson, John 
Astin, Jeff rey Combs, 
Dee Wallace Stone,
Jake Busey 

02:00 My Way
02:30 Nie z tego świata 

- serial, USA 
03:25 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Malanowski i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Sztanga i cash
 Daniel Lugo jest 

kulturystą. Pracuje w 
miejscowej siłowni, a w 
wolnym czasie uczęszcza 
na kursy motywacyjne 
Johnny’ego Wu.

22:55 Ostrożnie
z dziewczynami

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

00:45 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska

02:45 Tajemnice losu

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe - serial

09:15 Trzeci punkt widzenia 
09:45 Wszystkie stworzenia 

duże i małe - Mały cud 
natury - serial, prod. 
Wielka Brytania, 1978 

11:00 Polskie drogi - serial 
13:00 Rondo - fi lm animowany 
13:05 Obrabiarka - fi lm 

animowany 
13:15 Szlakiem miejsc 

niezwykłych - Pomniki 
historii - Malbork 

13:30 Japonia z góry 
- serial dokumentalny, 
prod. Francja, 2018 

14:30 Młyn i krzyż - fi lm 
kostiumowy, prod. Polska, 
Szwecja, 2010 

16:10 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
historii - Grunwald 

16:20 Wszyscy mają się 
dobrze - dramat

18:30 Informacje kulturalne 

18:45 Serialowa nostalgia 
- Detektywi na wakacjach 
- serial przygodowy TVP 

20:00 W trzy miesiące 
dookoła świata 
- Lion. Droga do domu 
- dramat

22:05 Geniusz - serial
23:10 Dokument w podróży 

- Rumble. Jak Indianie 
zatrzęśli światem muzyki
- fi lm dokumentalny, 
prod. Kanada, 2017

00:55 Powidoki - Ojciec 
Sergiusz/Lew Tołstoj 
- program publicystyczny 

01:05 Lekkie obyczaje 
- Siedmiu psychopatów 
- komedia, prod. USA, 
Wielka Brytania 

02:55 Scena Klasyczna
- Agata Igras - fl et

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

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

10:00 Zaklinaczka duchów 
- serial fantasy

12:00 Kobra - oddział specjal-
ny - serial sensacyjny

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
 - serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Jestem Bogiem
Eddie Morra jest niespełn-
ionym, pogrążonym 
w depresji pisarzem. 
Eksperymentalny 
narkotyk, NZT, powoduje, 
iż staje się on geniuszem i 
człowiekiem sukcesu.

22:05 Zaginiona
00:05 Gorąca laska
02:05 Na wariackich 

papierach
02:55 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

03:20 Taki jest świat
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:25 Z archiwum

policji 
- serial dokumentalny

04:50 Dyżur - serial
05:00 Rodzinny interes 

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 Frantic - fi lm sensacyjny, 

USA, Francja, 1988

22:35 Szkoła życia 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2013, 
reż. Jason Bateman, 
wyk. Jason Bateman, 
Kathryn Hahn, Rohan 
Chand, Philip Baker Hall, 
Allison Janney 
Czterdziestolatek bierze 
udział w krajowym turnie-
ju literowania dla dzieci. 
Powody dla których to robi 
nie są nikomu znane, a że 
z natury jest podły - daje 
wszystkim nieźle popalić.

00:25 Kości 
- serial, USA 

01:25 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:50 Noc magii 
- program ezoteryczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz Nowy Dom 09:00 
Policjantki i Policjanci 12:00 
STOP Drogówka 13:00 
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 Sprawiedli-
wi - Wydział Kryminalny 

21:00 12 rund 3 - fi lm prod. USA, 
2015, reż. Stephen Reynolds, 
wyk. Goodwill Jonathan. 
Policyjny detektyw John 
Shaw, który został ranny 
podczas akcji, powraca po 
przerwie na służbę.

22:50 Nocna bestia. Tyler, po 
kilku latach od wyjazdu do 
Ameryki, odwiedza rodzinę 
w Anglii w położonej na 
uboczu wiejskiej posiadłości. 
00:35 Włatcy móch 01:05 
STOP Drogówka 02:05 
Interwencja

10:55 Kolory Świętości 11:00 
Świat na wyciągnięcie ręki 
11:25 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:40 Prosto 
o gospodarce 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 „Bo dobrze mi jest 
w sercu Jego” 

12:50 Filmowe Życiorysy 13:30 
Msza Święta 14:30 Edward 
Stachura z tego świata 15:15 
Bitwa pod Grunwaldem 
15:35 Kapłan pro-life 
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 nie-
dokończone 19:25 Święty 
na każdy dzień 19:30 Brat 
Franciszek 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
100 cudownych miejsc na 
świecie. Salvador de Bahia, 
Brazylia 21:00 Apel

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM KULINARNY FILM OBYCZAJOWY SERIAL PRZYGODOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SF

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 16 lipca

05:10 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Msza Święta
07:35 Fascynująca Masai 

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

jowy
09:15 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:40 To się opłaca - magazyn 
12:55 Natura w Jedynce

- Cudowny świat przyrody 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm!

- magazyn 
15:35 Gra słów. Krzyżówka 

16:05 Przysięga 
- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Serial fabularny
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:20 Spiszmy się jak na 

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

zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
23:25 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
00:20 Iskander - serial 
01:05 Przystań - serial TVP 

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:10 Operacja Zdrowie
06:40 Spiszmy się jak na 

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

rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Na sygnale - serial 
14:05 Chłopi - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

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

Start! - magazyn 
19:25 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

20:05 Filmowe czwartki 
- Wiesław Kot 
- felieton 

20:10 Filmowe czwartki 
- Między światami 
- dramat, prod. USA, 2010

21:50 Autostopem po śmierć 
- thriller, prod. Wielka 
Brytania, 2015, reż. Abner 
Pastoll, wyk. Andrew 
Simpson

23:35 Bitwa o Anzio - fi lm 
fabularny, prod. USA, 
Włochy, 1968

01:40 Świeża krew 
- serial kryminalny

02:45 Art Noc 
03:45 To je Borowicz.

Podróże ze smakiem 
04:30 Zakończenie

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

11:05 Detektywi 
12:15 Ukryta prawda 

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

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

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

22:00 Honey 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2003, reż. Bille 
Woodruff , wyk. 
Jessica Alba, Mekhi Phifer, 
Romeo, David Moscow, 
Zachary Isaiah Williams, 
Joy Bryant 

00:00 Get On Up: Historia 
Jamesa Browna 
- fi lm obyczajowy, 
Wielka Brytania, USA, 
2014, reż. Tate Taylor, 
wyk. Chadwick Boseman, 
Nelsan Ellis, Dan Aykroyd, 
Viola Davis, Lennie James 

02:55 Uwaga! 
- magazyn 

03:20 Noc magii 

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

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

09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze

- serial kryminalny
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

20:05 Terminal
 Kiedy Viktor Navorski 

przylatuje na lotnisko JFK 
w Nowym Jorku, zostaje 
niefortunnie uwikłany w 
gąszcz biurokratycznych 
przepisów, które nie 
pozwalają mu na powrót 
do domu, ani na wjazd do 
Stanów Zjednoczonych. 

22:50 O północy 
w Paryżu

 Inez i Gil przybywają 
do światowej stolicy 
romansu, by zaplanować 
ślub. Jednak wierność 
zakochanych zostanie 
wystawiona na próbę.

00:55 Chirurdzy
02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Wszystkie stworzenia 
duże i małe
- serial, prod. Wielka 
Brytania, 1978 

08:30 Informacje kulturalne 
08:45 Studio Kultura
09:15 Historia kina 

w Popielawach - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Lalka - serial TVP 
12:30 Ciuciubabka - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1977
13:30 Ikony muzyki - Elton 

John - cykl dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

14:25 Dwa księżyce 
- fi lm obyczajowy 

16:50 Trzeba zabić tę miłość 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 1972, reż. Janusz 
Morgenstern, wyk. Jad-
wiga Jankowska-Cieślak, 
Andrzej Malec

18:30 Teatr na ten czas - Paweł 
Dangel - felieton 

18:45 Serialowa nostalgia 

19:20 Detektywi
na wakacjach - serial 
przygodowy TVP 

20:00 Teatr Sensacji 
- Akcja V - Pilna przesyłka 
do Londynu - spektakl 
teatralny, reż. Andrzej 
Zakrzewsk

21:10 Koło pióra - magazyn 
21:25 Kino Mistrzów 

- Zniewolony 
- dramat historyczny, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2013, reż. Steve 
McQueen, wyk. Chiwetel 
Ejiofor, Michael 
Fassbender, Benedict 
Cumberbatch

23:40 Jazz Juniors 2019
00:20 Nocny dokument

- Życie i śmierć Waltera 
Benjamina - fi lm 

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

10:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy

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

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Sztos 2
22:00 Podejrzani 

zakochani
00:05 American Pie:

Wakacje
02:00 Na wariackich 

papierach
02:50 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

03:40 Taki jest świat
- program informacyjny

04:10 Menu na miarę 
- program kulinarny

04:25 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

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

- dokument 
08:30 Ukryta prawda 

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

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

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

- serial obyczajowy, Polska 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
20:00 Kasamowa 

- fi lm sensacyjny, USA, 
1997, reż. Brett Ratner, 
wyk. Chris Tucker

22:05 Nieśmiertelny
- fi lm S-F, USA, Wielka 
Brytania, 1986, reż. Russell 
Mulcahy, wyk. Christopher 
Lambert, Sean Connery, 
Clancy Brown 
Connor MacLeod, szkocki 
góral żyjący w XVI wieku, 
dowiaduje się, że jest 
nieśmiertelny.

00:30 Kości 
- serial, USA 
Dr Brennan używa 
swoich zdolności do 
odczytywania wskazówek 
pozostawionych na kości-
ach, by wraz z zespołem 
rozwiązywać zagadki 
kryminalne.

01:35 Druga strona 
medalu 
- talk show

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu Cordell 
Walker (Chuck Norris) walczy 
ze wszystkimi formami prze-
stępczości w stanie Teksas. 
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 Sprawiedli-
wi - Wydział Kryminalny 

21:00 Sobibór Rok 1943. Były 
ofi cer Armii Czerwonej 
żydowskiego pochodzenia, 
por. Aleksandr Pieczerski 
przebywający w niemieckiej 
niewoli, zostaje przenie-
siony do obozu zagłady 
w Sobiborze na terytorium 
okupowanej Polski. 23:25 
Tuż przed tragedią 01:25 
STOP Drogówka 02:25 Disco 
Polo Life 

10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
na świecie 11:35 Przyroda 
i ludzie 12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 12:20 
Po stronie prawdy 12:50 
Filmowe Życiorysy. Dominik 
SOVA Gudowski 13:20 100 
cudownych miejsc na świecie 

13:30 Msza Święta 14:30 
Geniusz Stworzenia 15:50 
Ma się rozumieć 16:00 Infor-
macje dnia 16:10 Z wędką 
nad wodę w Polskę i Świat 
16:35 Porady Medyczne 
Bonifratrów 17:00 Akademia 
pro-life 17:05 W Solankowej 
Dolinie 17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 18:05 
Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 20:50 100 
cudownych miejsc na świecie 
21:00 Apel Jasnogórski 
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 » Górnik z końcówki lat 70. W górnym rzędzie od lewej: Słomiński, T. Reschke, Młynarski, Kozłowski, Zenfler, Darowski. Dolny rząd od lewej: Domoradzki, Grduszak, Sumpor

Opowieść o koszykarskim 
Górniku zakończyliśmy przed 
kilkoma tygodniami w chwi-
li awansu wałbrzyszan do 
ekstraklasy. Był rok 1970, a 
zespół spod Chełmca po raz 
pierwszy miał zagrać z najlep-
szymi koszykarskimi ekipami 
w kraju.   

Drużyna przystąpiła do se-
zonu 1970/71 praktycznie 
w niezmienionym składzie 
w porównaniu z tym, który 
wywalczył awans, a trenerem 
pozostał Stanisław Rytko. Na 
inaugurację rywalem Górnika 
w hali przy ul. Masarskiej był 
AZS Warszawa. W tym miej-
scu musimy dodać, że grano 
wtedy po dwa mecze z tym 
samym przeciwnikiem – w so-
botę oraz niedzielę. Weekend 
liczony był jako dwie roze-
grane kolejki. Wałbrzyszanie 
rozpoczęli starcie z akademi-

kami w składzie: Domoradzki, 
Białowąs, Krzesiak, Dąbrowski 
i Zenfler. Oba pojedynki go-
spodarze przegrali i od razu 

zrozumieli, że ekstraklasa, 
to już zupełnie inna bajka. 
Nie będziemy was zanudzać 
opisami kolejnych spotkań 

biało-niebieskich. Warto 
wspomnieć, że w pierwszych 
12 kolejkach koszykarze Gór-
nika wygrali tylko dwukrot-

nie. Prawdą jest, że wiele 
meczów nasi przegrywali 
nieznaczną różnicą punktów, 
ale… przegrywali. Do historii 
przeszło choćby  starcie u sie-
bie z 10 kolejki z późniejszym 
mistrzem Polski, Wybrzeżem 
Gdańsk. Gospodarze pole-
gli wprawdzie 102:106, ale 
wielki pojedynek strzelecki 
stoczyli Witold Domoradzki 
z Edwardem Jurkiewiczem. 
Rozgrywający wałbrzyszan 
zdobył wówczas 46 pkt. Lider 
Wybrzeża zaliczył jednak o 2 
oczka więcej. Gdańszczanie 
zwyciężyli i wyjeżdżali z Dol-
nego Śląska pełni podziwu 
dla rywali. Podobnie ciepło 
o postawie zespołu trenera 
Rytko wypowiadali się gra-
cze Polonii Warszawa, Lecha 
Poznań, czy Wisły Kraków. 
Marna pociecha, skoro po 
rozegraniu 36 spotkań trzeba 

było ze zwieszonymi głowami 
opuścić ekstraklasę.   

Po spadku do II ligi, Górnicy 
trafili do grupy A. W sezonie 
1971/72 musieli sobie radzić 
bez dwóch kluczowych koszy-
karzy – Ryszarda Białowąsa i 
Adama Dąbrowskiego, którzy 
opuścili Wałbrzych. Ciężar 
gry spoczywał natomiast na: 
Januszu Krzesiaku, Witoldzie 
Domoradzkim i Mieczysławie 
Zenflerze. Trenerem pozostał 
Stanisław Rytko, który po kil-
ku miesiącach świętował po-
wrót drużyny do ekstraklasy. 
Ktoś wtedy powiedział, że bia-
ło-niebiescy są zdecydowanie 
za silni dla drugoligowców, 
ale ciut za słabi na elitę. Było 
w tym  dużo prawdy, bo sezon 
1972/73 w I lidze znów nie 
był najlepszy w wykonaniu 
zespołu spod Chełmca. Po 
kilku początkowych niepo-

Balansować nie jest trudno 
Po historycznym awansie do ekstraklasy w 1970 roku, w kolejnych 6 latach kibi-
ce Górnika przeżywali wzloty i upadki swoich ulubieńców. Jednego roku drużyna 
spadała z elity, by w kolejnym do niej awansować. I tak przez 6 lat. Dopiero po 
sezonie 1976/77 biało-niebiescy na stałe zadomowili się wśród najlepszych.  

 » Komisja sędziowska przed jednym 
z ligowych meczów. Na pierwszym 

planie siedzą od lewej: Mieczysław 
Korwin (wieloletni sędzia siatkarski 

i koszykarski), Witold Grduszak 
(sędzia), Bogusław Rutecki, Leon 

Klonowski (byli gracze Górnika) oraz 
Henryk Kuster (legendarny spiker)
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wodzeniach doszło do zmiany 
szkoleniowca, a zespół objął 
Jerzy Sterenga. Górnicy byli 
najstarszą ekipą w I lidze i 
choć wyrobili sobie opinię ze-
społu bojowego i ambitnego, 
widoczny był brak pełnowar-
tościowych zmienników. Krót-
ka ławka rezerwowych była 
bolączką. Brakowało wysokich 
graczy, przez co wielokrotnie 
podopieczni Sterengi prze-
grywali walkę pod tablicami. 
W efekcie ponownie zostali 
zdegradowani.                                     

Do nowych rozgrywek w 
II lidze zespół przystąpił pod 
wodzą Sterengi, ale już bez 
Stanisława Ignaczaka, który 
przeniósł się do Resovii Rze-
szów. Koszykarzem Górnika 
został natomiast Marek Zie-
liński, znany z występów w 
Zagłębiu, a ponadto ojciec 
Macieja Zielińskiego, a z No-
teci Inowrocław pozyskano 
Mariana Fiutakiewicza. Z se-
niorami zaczął też trenować 
niezwykle utalentowany ju-
nior Zenon Kozłowski. Co 
ciekawe, ówczesne przepisy 
PZKosz dopuszczały, że na 
parkiecie jednocześnie mo-
gło przebywać tylko trzech 
zawodników powyżej 25 lat. 
Tych „starszych” w Górni-
ku było pięciu: Czerwiński, 
Domoradzki, Krzesiak, Pod-
stawczyński i Zenfler. Biało-
-niebiescy ponownie pewnie 
wygrali ligę i znaleźli się na 
fali wznoszącej, która zaniosła 
ich do elity. 

Przed sezonem 1974/75 
ekstraklasę powiększono do 
12 zespołów, a dla Górnika 

historycznym momentem było 
sprowadzenie do hali przy ul. 
Masarskiej utalentowanego 
juniora Turowa Zgorzelec, 
Mieczysława Młynarskiego. 
Jeszcze nie w tym sezonie, 
ale wkrótce miało się okazać, 
jak dobry interes zrobili dzia-
łacze z Wałbrzycha. Trenerem 
pozostał Sterenga, ale po 
kilku porażkach z rzędu w 
trakcie rozgrywek podał się 
do dymisji. Jego miejsce za-
jął dotychczasowy asystent 
Zygmunt Biliński. Cudotwórcą 
niestety nie został i nie uchro-
nił biało-niebieskich przed de-
gradacją. Sinusoida spadków i 
awansów skierowała się tym 
razem w dół. 

Po spadku, ekipę w II lidze 
przejął Stanisław Rytko, któ-
ry miał do dyspozycji kilka 
nowych twarzy. Oprócz nie-
samowicie rozwijającego się 
Młynarskiego doszli Maciej 
Wąsik z AZS-u Poznań, Jerzy 
Darowski oraz bracia Jerzy, 
Stefan i Tadeusz Reschke z 
AZS-u Bydgoszcz. Zespół nie 
miał sobie równych i pewnie 
wywalczył awans. Przed in-
auguracją sezonu 1976/77 w 
klubie nie mówiono o niczym 
innym, jak tylko o jednym. 
Zrobić wszystko, żeby wresz-
cie na dłużej pozostać w 
ekstraklasie. Wszyscy byli 
zmęczeni balansowaniem 
na granicy I oraz II ligi. Po 
sezonie zasadniczym drużyna 
zajmowała 9 miejsce, ale 
nie dawało to jeszcze utrzy-
mania. Trzeba było rozegrać 
turniej barażowy z mistrzami 
dwóch grup II ligi. Biało-nie-

biescy wyszli z tych potyczek 
obronną ręką i po raz pierw-
szy w historii utrzymali się 
w elicie.  

Drugi rok z rzędu koszyka-
rze z hali przy ul. Młynarskiej 
mieli występować wśród naj-
lepszych. Na trenerskiej ławce 
usiadł ponownie Rytko, ale 
z klubem pożegnał się Jerzy 
Reschke, który przeniósł się 
do Gwardii Wrocław. Janusz 
Krzesiak wyjechał za granicę. 
Karierę zakończył Apolinary 
Podstawczyński. Do pierw-
szej drużyny dołączyli za to 
Ignaczak po powrocie z Rze-
szowa i Zbigniew Słomiński. 
Celem było utrzymanie się w 

ekstraklasie. Plan znów został 
zrealizowany, choć Górnicy 
swoją wyższość musieli udo-
wodnić w dwóch turniejach, 
w których ważyły się losy po-
zostania w najwyższej klasie. 
Nim do tego doszło, w pamię-
ci kibiców zapisał się mecz w 
Gdańsku, gdzie miejscowe 
Wybrzeże pokonało Górnika 
126:107, ale tym razem w po-
tyczce superstrzelców Jurkie-
wicz (zaliczył 43 oczka) musiał 
uznać wyższość Młynarskiego, 
który zdobył 47 pkt. To był 
sygnał, że w Wałbrzychu gra 
człowiek, mogący w baskecie 
wszystko. W sezonie 1978/79 
biało-niebiescy również za-

chowali pierwszoligowy byt. 
Trenerem, który tego dokonał, 
był Rytko, a pomagał mu Jan 
Lewandowski. Do zespołu 
powrócił po zagranicznych 
wojażach Krzesiak, a tuż 
przed inauguracją dołączył ze 
Startu Lublin Wojciech Krzy-
kała. Po turniejach barażo-
wych Górnik zajął ostatecznie 
7 miejsce. Pierwsze poważne 
wyróżnienie indywidualne 
spotkało „Młynarza”. W 
klasyfikacji najskuteczniej-
szych graczy I ligi zajął on z 
dorobkiem 683 pkt 4 miej-
sce, a dodatkowo w pierw-
szym koszykarskim plebiscy-
cie zorganizowanym przez 

Przegląd Sportowy trafił do 
pierwszej piątki ekstraklasy. 

Pr zed startem sezonu 
1979/80 z funkcji szkoleniow-
ca zrezygnował zasłużony 
dla klubu Stanisław Rytko, 
a drużynę przejął Andrzej 
Kuchar. To wtedy miał on 
powiedzieć słynne słowa, że 
„pod względem skuteczności 
ataku drużynę stać na się-
gnięcie po mistrzostwo Polski, 
natomiast wartość jej obrony 
jest na miarę III ligi”. Nowy 
trener nie mógł skorzystać z 
usług Witolda Domoradzkiego 
i Mieczysława Zenflera, którzy 
zakończyli kariery. Z Turowa 
Zgorzelec dołączył natomiast 
Jacek Bukiel. Coraz więcej 
minut na parkiecie spędzał 
Zenon Kozłowski, swoje szanse 
dostawał młodziutki Stanisław 
Kiełbik. Czuć było w powietrzu, 
że tworzy się zgrana „paka”. 
Górnicy nie mieli kłopotu z 
utrzymaniem się w ekstrakla-
sie. Drugi rok z rzędu zajęli 7 
pozycję. Na dokładkę Mieczy-
sław Młynarski został królem 
strzelców I ligi, zdobywając 
w całym sezonie 1002 pkt. 

Od zawsze Górnik słynął z 
wzorowej pracy z młodzieżą. 
Znalazło to odzwierciedlenie 
w zdobyciu przez klub dwóch 
mistrzostw Polski juniorów 
starszych. W 1979 i 1980 
roku. W obu przypadkach 
podopiecznych do triumfu 
poprowadził Jan Lewandow-
ski. Wśród złotych medalistów 
znaleźli się m.in.  Stanisław 
Kiełbik, Jerzy Żywarski, Sta-
nisław Anacko, Andrzej Wę-
cławski, Grzegorz Markowski, 
czy Mariusz Winiarski. 

Tomasz Piasecki 

Fot. użyczone (Archiwum prywatne 
Mieczysława Zenflera 

i Witolda Domoradzkiego)

 » Sezon 1974/75, przegrany pojedynek z Wybrzeżem Gdańsk 91:108. Piłkę zbiera Janusz Krzesiak (nr 8), akcji 
przygląda się Marian Fiutakiewicz (nr 4)

 » Jedno z ligowych spotkań w Zgorzelcu. Od lewej stoją: Zenon 
Kozłowski, Tadeusz Reschke, Wojciech Krzykała, Stanisław 
Ignaczak, Mieczysław Zenfler, Janusz Krzesiak, Zbigniew Słomiński, 
Mieczysław Młynarski, Mirosław Sumpor i Witold Domoradzki
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Szyb Witold Pub&Restaurant
Ul. Traugutta 12G

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

Zajrzyj 
do NAS 

na gościnę
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Prawdziwa
 włoska pizza

Burgery, sałatki...

Najwyższa 
jakość 

produktów


