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Czy wiesz, że…
Opowiadali oni tworzącemu
artyście o swoich nadziejach,
lękach i trudach, które w
chodnikach kopalnianych
były z nimi obecne. Dzięki
temu witraże powstały niejako w hołdzie wałbrzyskim
górnikom, z szacunku dla ich
ciężkiej i znojnej pracy.
Red

Czytaj str. 12

T y l ko u n a s 3 2 s t r o n y !

Nas wakacje nie dotyczą
A szkoda. Też chcielibyśmy poleniuchować. Nie będziemy
ukrywać, zazdrościmy uczniom najbliższych dwóch miesięcy.
Totalnego luzu, beztroski, czasu wypełnionego zabawą, a także
wyjazdami. Nie ma co, dzieciakom to się należy. Jak każdemu
wolne i urlop. Nam też, ale tak musimy główkować, żeby nie
robić sobie przerwy w lipcu i sierpniu.
Nasza w tym głowa, jak to zrobić. Nie
martwcie się, zapewniamy, że w każdy
wakacyjny wtorek dostaniecie do rąk
swój ulubiony tygodnik. Na kogo jak
na kogo, ale na WieszCo możecie liczyć.
Zawsze. Nie możemy przecież zawieść
swoich CZYTELNIKÓW. To przecież dla
was robimy tę nieszablonową gazetę.

Żebyście co tydzień mieli wielką frajdę z
czytania kolejnego, ciekawego numeru
tygodnika. Zupełnie innego niż pozostałe lokalne gazety. Oryginalnego, bo jak
już pewnie wiecie, lubimy iść pod prąd.
Ale przecież za to nas lubicie.
Wakacje nie zwalniają nas z obowiązku robienia porządnego medium,

a was, drodzy czytelnicy, z podpowiadania, na czym powinniśmy skupić
swoją uwagę. Jeśli słyszeliście o czymś
ciekawym, wiecie, że gdzieś dzieją się
spektakularne rzeczy lub znacie kogoś
interesującego, dajcie nam znać. Czekamy na sygnały. Każdego maila przeczytamy, ale nie każdym sygnałem się

zajmiemy. Musicie to zrozumieć. Piszcie
do nas na doskonale znany chyba już
wszystkim w okolicy adres mailowy:
redakcja@wieszco.pl.
Tymczasem w ostatnim przed wakacjami numerze tradycyjnie proponujemy
treści, których próżno szukać gdzie
indziej. Jeśli oryginalne i zachwycające
artykuły, to muszą być z WieszCo. Na
32 stronach oddajemy do waszych rąk
kolejny numer naszego tygodnika. Jeśli
komuś nie uda się dostać wersji papierowej, którą kolportujemy w blisko 400
punktach na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej, zawsze może ściągnąć
najnowsze wydanie na swoje urządzenie mobilne w wersji PDF. Wystarczy
wejść na stronę: www.wieszco.pl. Tam
też znajdziecie wszystkie archiwalne
numery naszego tygodnika.
Redakcja
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Na witrażach przedstawiono sceny z życia Chrystusa,
świętą Barbarę, a także herb
Wałbrzycha. O randze tych
dekoracji świadczy fakt, że
malował je sam mistrz Johaness Meyer. Duży wpływ
na tematykę witraży miało
Bractwo Górnicze, a nawet
poszczególni gwarkowie.

Fot. użyczone (Wałbrzyski Informator Kulturalny 2007, nr 5)

Na wygląd witraży w
kościele p.w. św. Aniołów
Stróżów duży wpływ mieli
górnicy? Witraże wykonał
w 1904 r. słynny w całej
Europie Królewsko-Dworski Zakład Artystyczny Meyera z Monachium. Projekt
został stworzony do tego
indywidualnego wnętrza.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

POGODA
Wtorek 29.06
Temp. 27/16
zachmurzenie duże
Środa 30.06
Temp. 23/13
zachmurzenie duże
i burze
Czwartek 1.07
Temp. 22/13
zachmurzenie małe
Piątek 2.07
Temp. 21/13
słonecznie
Sobota 3.07
Temp. 22/14
zachmurzenie duże
Niedziela 4.07
Temp. 23/14
zachmurzenie duże
i burze
Poniedziałek 5.07
Temp. 24/15
zachmurzenie duże

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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ta trawa, mimo upałów, jest dłużej zielona.
Wiem, że kierowcy skarżą się, że trawa jest
zbyt wysoka, ale w momencie koszenia po
Otrzymaliśmy telefony i maile dotyczące niewykaszanych traw dwóch dniach kolor trawy jest żółty, a po koprzy drogach na terenie Wałbrzycha. Okazuje się, że nie jest to lejnych dniach powstaje klepisko. Kierowane
są do mnie, ZDKiUM pretensje. Nie kosimy
zaniedbanie, a celowe działanie miasta.
celowo, bo gdybyśmy to robili, mielibyśmy
O ochronie środowiska, konieczności miasta, trawy przy drogach, na poboczach pustynię. Cieszy nas olbrzymia ilość osób
oszczędzania i zbierania wody prezydent nie są wykoszone i stwarzają zagrożenie dla w parkach, kiedy doskwierają nam upały.
Roman Szełemej mówił wielokrotnie. Teraz kierowców.
Chcemy tworzyć enklawy do dobrego życia w
odnosi się do skarg mieszkańców, którzy
- To nie jest nasz wymysł. Naukowcy mó- mieście, żeby było więcej zieleni – tłumaczy
SCB
zwracają uwagę na fakt, że w wielu miejscach wią, że niekoszona trawa zatrzymuje wodę i gospodarz Wałbrzycha.

2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

ale wg powierzchni użytkowej

Czeka nas paraliż?

Czy jest już ustalony termin
zamknięcia ulicy Wysockiego?
Jakie zmiany organizacji ruchu
w rejonie placu Grunwaldzkiego są planowane? Jak w praktyce będzie wyglądał ruch w
tym newralgicznym miejscu?
Te pytania na razie pozostają
bez odpowiedzi. Jedno jest
pewne, w tym miejscu czeka
kierowców armagedon.
- Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji. Aktualnie wykonawca przygotowuje zmianę
organizacji ruchu. Szczegółowe informacje powinny
pojawić się za kilka dni. Zakładamy, że zamknięcie ulicy Wysockiego nastąpi w okolicach
5-8 lipca – informuje Edward
Szewczak z wałbrzyskiego
ratusza.
Tymczasem Budimex informuje o postępach prac
na budowie. W ostatnich

dniach wykonano m.in.
roboty bitumiczne na odcinkach łącznic przy ul. Żeromskiego oraz pod jedną z
estakad, roboty zbrojeniowe
kolejnego segmentu przejścia podziemnego, montaż
elementów ekranów akustycznych na wielu odcinkach obwodnicy, montaż
barier energochłonnych. Wykonano prace przezbrojeniowe sieci teletechnicznych,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, głównie w rejonie ul.
Chrobrego, prace brukarskie
oraz prace ziemne w postaci
profilowania kruszywa pod
kolejne roboty bitumiczne.
Wszystko fajnie, ale jak
przez wakacje będziemy jeździć przez pl. Grunwaldzki.
Aż strach pomyśleć, co tam
będzie się działo!
SCB

Trwa budowa obwodnicy Wałbrzycha.
W niektórych miejscach to zadanie powoli
dobiega końca, ale w centrum miasta kluczowe roboty dopiero się zaczną. Nieprzejezdna będzie m.in. ul. Wysockiego. Zresztą w wakacje radzimy, żebyście omijali pl.
Grunwaldzki, chyba, że chcecie osiwieć w
ciągu jednego dnia. Co czeka kierowców?
- Budowa obwodnicy przebiega oczywiście nie bez przeszkód, ale powoli wchodzimy
w fazę finalną. Nieprzewidziane, obiektywne powody
spowodowały, że termin zamknięcia budowy przesunie
się o kilka miesięcy. Kluczowe
dla nas, obecnie przez najbliższe miesiące, będą prace
w centrum miasta na placu
Grunwaldzkim, czyli skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Wysockiego. Co tu dużo mówić
jest to skomplikowany rejon
w naszym mieście – mówi
Roman Szełemej, prezydent
Wałbrzycha.

Mówiąc o skomplikowanym
skrzyżowaniu prezydent ma
na myśli płynące tam dwa
potoki pod drogą. Chodzi o
Sobięcinkę i Pełcznicę, ale
również niezliczoną liczbę
podziemnej infrastruktury telefonicznej, wodnej, gazowej.
Wszystkie jak na złość skupiają
się w tym miejscu. Przez 70 lat
ostatnich lat porządek dokumentacyjny był w tej kwestii
poważnie zaniedbany i teraz
przy gruntownym remoncie,
wykonawca obwodnicy, firma
Budimex, natrafia na nieprzewidziane okoliczności i niemiłe niespodzianki. Dochodzi

też węglowa historia naszego
miasta z odsłanianiem coraz
to nowych szybów, wlotów,
zapadlisk i dziur, z którymi
trzeba sobie szybko radzić.
Co więc nas czeka na pl.
Grunwaldzkim? Pewne jest,
że zamknięta na kilka tygodni
zostanie ulica Wysockiego. Niezbędne będą objazdy. – Dlatego
proszę kierowców o cierpliwość
i wyrozumiałość, bo to trudny
okres i to miejsce najtrudniejsze
zostawiliśmy na koniec. W tym
rejonie znajduje się wiele ważnych instytucji i nie mogliśmy
wcześniej tego odcinka prac
zrobić – tłumaczy prezydent.

REKLAMA

Czy wiesz, że…

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny

Fot. Ryszard Burdek

» W wakacje radzimy, byście omijali to skrzyżowanie w centrum Wałbrzycha

Fot. (red)

Mieszkańcy skarżą się na trawę
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Królowała muzyka romska
Zakończył się II Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej „Romano Dzipen”.
Odbył się pod patronatem wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego oraz prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja.

Jarosiewicz, tancerkę, choreografkę,
instruktorkę tańca cygańskiego.
Każdy mógł spróbować swoich
sił w warsztatach śpiewu cygańskiego, które poprowadził Angelo
Ciureja. Głównym punktem zabawy

były sobotnie występy, w których
wzięły udział RADA Bogusławska
Rada Dance Art, Zespół Thagar,
Zespoły Perła i Bracia, Pheniorype, Miro Iło, Romano Drom. Ten
niezwykle utalentowany wokalista

był też gospodarzem i gwiazdą
wieczoru.
- Festiwal został sfinansowany
ze środków ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wzięły
w nim udział polskie i zagraniczne
gwiazdy muzyki romskiej. W
programie były między innymi
tradycyjne tańce polskiej i ruskiej
Romy, także z Węgier, Iranu i Indii
- zachwala festiwal młody artysta
SCB
Angelo Ciureja.		

Rys. Katarzyna Zalepa

Dwudniowa impreza zaczęła się
od zorganizowanych w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury bezpłatnych
warsztatów dla dzieci. Odbyły się
również warsztaty tańca cygańskiego prowadzone przez Urszulę
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Z geniuszem w domu
To nie będzie bajka Ezopa o lisie i winogronach. Gdy zwierzę, chcąc skosztować owoców, robiło wszystko, żeby się do nich dorwać. Na koniec, po kilku nieudanych próbach, rudzielec rzucił na odchodne coś w stylu „i tak na
pewno są kwaśne”. To będzie współczesna przypowiastka o fenomenalnym
zjawisku wzrostu w szkołach liczby świadectw z czerwonym paskiem proporcjonalnie do tygodni nauki zdalnej.

Sorry, ale dokładnie nie pamiętamy
treści bajki, którą przytoczyliśmy na
wstępie. Po prostu, uznaliśmy, że najbardziej dobitnie tak właśnie rozpocząć tekst. Bardziej wracamy pamięcią
do dnia, w którym pocałowaliśmy
Gośkę, tę z VIII a. Kto by ją zresztą
zapamiętał. Tę bajkę. Wspominamy
jak pierwszy raz łyknęliśmy piwa. I tak
zakochaliśmy się w tym złocistym napoju. Ale nie o tym przecież miało być.
Głupio nam trochę o tym pisać,
jak wtedy gdy jako kilkulatek wypaliliśmy do niezamężnej ciotki, kiedy
będzie mieć wreszcie dzieci. Albo

wówczas gdy z choinki tuż przed
wigilią w tajemniczych okolicznościach zniknęły wszystkie cukierki.
Dziś powiedzielibyśmy pierdoła, co
najwyżej byśmy usłyszeli, że jesteśmy
pyskatymi łasuchami. Ale wtedy?! To
było jak koniec świata. To jakby dziś
ktoś wyłączył dzieciakom TikToka, a
messengerem nie dałoby rady wysłać żadnej wiadomości. Ogarniacie
skalę tragedii? Powiecie, młodzi
ludzie mają prawo do odpoczynku i
czasu na „nicnierobienie”. Prawda,
a że przy okazji są tak zdolni, że naukę kończą z samymi szóstkami, to

jeszcze lepiej. Zaryzykujemy pewną
tezę. Gdyby młodzi ludzie do końca
roku szkolnego siedzieli w domach,
to na Facebooku mielibyśmy festiwal czerwonych pasków większy
niż Sopot i Opole razem wzięte.
Ze szkoły nam zostało (cholera coś
jednak pamiętamy), że bajka Ezopa
ilustruje pojęcie resentymentu. Czyli
tworzenia złudnych wartości jako
zadośćuczynienia własnej niemocy.
To coś, jakby polscy piłkarze po odpadnięciu z Euro stwierdzili, że niby
po co mieli bić się o wyjście z grupy,
skoro i tak nikt tego nie doceni. Czy

tak samo jest ze świadectwami z paskiem, których wysyp po końcu roku
szkolnego był większy niż ślimaków
winniczków po solidnej ulewie? Nie
trzeba być tak bystrym jak minister
Przemysław Czarnek, ujawniający
zmiany w liście lektur szkolnych, aby
zgadnąć, że nauka zdalna była – co tu
dużo gadać – trudnym doświadczeniem dla dzieci. Mamy wrażenie, że
w kontekście rozbudowanej i jakoś
nieprzystosowanej do współczesnych
czasów, podstawy programowej,
oceny nabrały innego znaczenia.
Kiedyś wymagania były mniejsze, a

Fot. użyczone (WOK Wałbrzych)
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kawałków papieru z wydrukowanym
biało-czerwonym sztandarem było
tyle co sandaczy w Pełcznicy. Teraz
odwrotnie. Wiele prac domowych,
popołudnia spędzane nad książkami,
wkuwanie do kartkówek i sprawdzianów – to norma jak tosty z nutellą
z rana. A i czerwonych pasków jak
komarów na Mazurach w sezonie.
Nauka w szkole przypomina trochę
tresurę w cyrku. Na arenę wychodzi
nauczyciel i się zaczyna… Tylko po takim pokazie oklasków jakoś brakuje.
Czy to najważniejsze w życiu, żeby
wiedzieć, kiedy urodził się Kazimierz
Odnowiciel, albo to czy płazińce mają
płaskie ciało? Słyszeliście, by kiedykolwiek na rozmowie kwalifikacyjnej ktoś
pytał o heksametr daktyliczny? Otóż
to! Nauka w szkole to jak składanie
mebli od IKEI. Rozpoczynając, od razu
natrafiacie na instrukcję. Bez niej pewnie i tak sami byście je złożyli, ale czy
regał wyglądałby dokładnie tak jak na
zdjęciu w katalogu lub na wystawce?
To inna para kaloszy. W polskiej szkole
wciąż liczy się „pamięciówa”, według
określonej instrukcji. Mało kto myśli
o logicznym myśleniu, czy zdobywaniu umiejętności interpersonalnych.
Niewiele jest miejsca na dyskusję,
prowadzenie sporów, wyciąganie
wniosków. Dzieci siedzą w ławkach,
wgapiają się w plecy swoich rówieśników, bezmyślnie przepisują do
zeszytów regułki z tablicy. Uła, zreflektowaliśmy się, że chyba smęcimy.
Choć wydaje się, że to nudny temat
jak zebranie Związku Nauczycielstwa
Polskiego, ale napisaliśmy o tym już
tyle, że Orzeszkowa w „Nad Niemnem” chyba by się nie powstydziła.
Nie chodzi o to, żeby dzieci przestały
się uczyć, ale o to, aby nie wywierać
na nie presji do osiągania coraz to lepszych wyników. Idealnie gdy dziecko
lubi i chce się uczyć, ale nie ma sensu,
by je terroryzować. Są uczniowie,
którzy na koniec roku mają z góry na
dół same szóstki i może jakieś dwie lub
trzy „biedne” piątki, ale część wysokich
ocen jest naciągana jak rajstopy na
mamusinej d**ie. Czerwonym paskom mówimy TAK, ale dla naprawdę
zdolnych uczniów. NIE za cenę łażenia
do nauczycieli i wypraszania lepszych
ocean, jak w przypadku polityków
pielgrzymujących na Nowogrodzką.
Nie od dziś wiadomo, że nic tak nie
rozleniwia, jak niezasłużona wysoka
ocena. Inna sprawa, że dożyliśmy
czasów takiej tolerancji, w których
pracowity i mądry musi kombinować,
co zrobić, żeby nie urazić leniwego
Tomasz Piasecki
i głupiego.
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Zygmunt Nowaczyk doceniony
Grupa radnych wystąpiła z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta
Wałbrzycha” byłemu wiceprezydentowi Zygmuntowi Nowaczykowi.

- Osoby Zygmunta Nowaczyka
chyba nie trzeba wałbrzyszanom
przedstawiać. Ma wybitne zasługi
dla oświaty w Wałbrzychu. Zaczynał
karierę jako dyrektor szkoły, był
kuratorem oświaty, kiedy Wałbrzych

był województwem, był radnym
i wiceprezydentem oraz radnym
powiatu wałbrzyskiego – opisuje zasługi dla miasta i regionu Zygmunta
Nowaczyka, Aleksandra Mętek z UM
w Wałbrzychu.

Zygmunt Nowaczyk jest dla
wielu przykładem lokalnego patriotyzmu. Podkreślają to inicjatorzy
przyznania mu tytułu, jak i sami
urzędnicy, którzy mieli okazję z nim
współpracować.

WIESZ CO | NR 26/29.6.2021 r.

- W pełni popieram ten wniosek.
Przyszedłem do ratusza w skomplikowanej sytuacji i pamiętam, jaka
wówczas była atmosfera. To były
trudne miesiące naszej wspólnej
pracy. Zygmunt Nowaczyk emanował zawsze spokojem, życzliwością
i dystansem i był dla mnie opoką i
wielkim wsparciem. Zreformowaliśmy wałbrzyską oświatę, ale to
było koniecznością – mówi prezySCB
dent Roman Szełemej.

Gotowi na lato

Jest to wystawa skierowana
dla dzieci – mówi Kamila Świerczyńska z Zamku
Książ.
W środy zapraszamy na
spotkania z bonsai. Wstęp w
ramach biletu do Palmiarni,
a program prezentuje się
naprawdę imponująco: ABC
sztuki bonsai, pokazy formowania poprzez cięcie, skonsultuj swoje bonsai, szkoła
bonsai w cyklu wolontariatu.
My z kolei zapraszamy do
udziału w warsztatach w
ramach wolontariatu.
Dodatkowo przy współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury już 31 lipca
będzie można skorzystać z
projekcji kina plenerowego.
Dziać się będzie tyle, że aż
trudno spamiętać wszystkie
atrakcje.
SCB

Przyszłość tego obiektu rysuje się w różowych barwach. Palmiarnia, która przez
lata przechodziła rewitalizację, w końcu
doczekała się kilku nowych pawilonów i
wreszcie działającej kawiarni. Zbliżające
się wakacje sprawiają, że będzie tam się
działo mnóstwo dobrego.
- Po okresie zamknięcia
i ograniczonej działalności
Palmiarni, nadchodzi okres
letni, więc przygotowaliśmy
bardzo bogatą ofertę dla
naszych odwiedzających.
Spotkaliśmy się w parku
drzewek bonsai, któr ych
mamy coraz więcej. Wokół
pięknie kwitną kwiaty. Przygotowaliśmy również wolierę dla papug. Mamy więc
małą papugarnię. Jest to
działanie, które ma na celu
uatrakcyjnić ofertę. Dwie
papugi otrzymaliśmy w prezencie. Pozostałe dokupiliśmy, więc mamy już pokaźną
grupę tych ptaków, które

są prezentowane w nowo
oddanej szklarni – mówi
Anna Żabska, prezes Zamku
Książ, pod który podlega
Palmiarnia.
Na terenie obiektu planowane są również nowe
nasadzenia, które mają przywrócić historyczny charakter
miejsca. Wszystkie prace
mają oddać wygląd, jak
najbardziej przypominający
czasy za panowania Hoghbergów.
- Są już świeżo nasadzone dalie, a przypominam, że kiedyś odbywał
się tutaj Festiwal Kwiatów
Dalii i może uda się kiedyś

taką imprezę zorganizować. Poza tym, tak jak w
poprzednich latach, przygotowaliśmy dużo letnich
atrakcji – dodaje Żabska.
Goście Palmiarni będą mogli w trakcie sezonu letniego liczyć na sporą dawkę
wakacyjnych wrażeń.
- Zaczęliśmy Nocą Świętojańską. Otwieramy wystawę
terenową Lawendowe Pole.
Od 5 lipca, co poniedziałek,
spotykać będziemy się na
jodze na trawie. Zawsze o
godz. 18:00. Na cały miesiąc karnet kupicie za 15 zł.
Od 10 lipca zaczynamy wystawę roślin owadożernych.

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (Zamek Książ)

» Wałbrzyska Palmiarnia to miejsce magiczne. Przekonajcie się o tym sami

Fot. (red)
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W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, brakiem opadów oraz
bardzo dużym wzrostem zużycia wody, w celu uniknięcia przerw w dostawie
wody Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. apeluje o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą, wyłącznie do celów spożywczych.

wydarzyć się, gdy nie będziemy racjonalnie się zachowywać.
Władze ŚGPK wzywają do ograniczenia podlewania trawników,

kwiatów, napełniania basenów,
mycia samochodów itp. Tak, aby
wystarczyło wody do celów spożywczych i higienicznych.

Z uwagi na aż dwukrotny
wzrost zużycia w tym czasie wody,
rozległy i nierówny obszar gminy
Świdnica oraz nieracjonalne gospodarowanie wodą w godzinach
szczególnie popołudniowych i
wieczornych, mogą nastąpić przerwy w jej dostawie. Zasoby wody
nie są niewyczerpalne, szanujmy
to. Może niebawem być zbyt
późno...

Fot. KaR

Oszczędzaj, bo może jej zabraknąć

Problem jest poważny, ocieplenie klimatu jeszcze go potęguje. W Świdnicy postanowiono
przestrzec wszystkich, co może
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Fot. użyczone (UM Świebodzice)

» Silne wsparcie dla burmistrza Świebodzic

Świebodzice nie chcą zmiany warty

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

Sąd swoje, burmistrz swoje, opozycja swoje... W Świebodzicach nie dzieje się najlepiej. Opo
Opozycyjni radni doprowadzili do referendum, które miało usunąć burmistrza miasta. Frekwencja podczas referendum wyniosła
jednak tylko 6,74 %.

» Paweł Ozga zostaje na stanowisku
burmistrza Świebodzic

Początek konfliktu to 2019
rok. Doszło wtedy do zerwania
porozumienia w radzie miejskiej
zawartego między Forum
Wspierania Inicjatyw
Lokalnych a Stowarzyszeniem Obywatelskie Świebodzice. - Doszło
do tego w następstwie decyzji burmistrza
Pawła Ozgi,
który odwołał
ze stanowiska
swojego dotychczasowego zastępcę
Mariusza
Szafrańca.
Od tego
czasu Ozga
nie realizuje
programu

wyborczego wyborców, których
głosy zapewniły mu wybór – tym
samym oszukał wyborców. Burmistrz
nie ma większości w radzie, reprezentującej interesy mieszkańców
Świebodzic. Sposób rządzenia przez
Pawła Ozgę popierany jest przez
radnych reprezentujących około 30
procent wszystkich mieszkańców
Świebodzic – wylicza Sebastian Biały,
radny ze Świebodzic.
W kampanię referendalną włączył
się sąd. Radni mieli do burmistrza
12 zarzutów, które sprowadzały
się do tego, że gmina jest źle zarządzana. Jednak w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych
informacji, jakoby burmistrz Paweł
Ozga miał wydawać w sposób niegospodarny pieniądze publiczne oraz
że wielokrotnie ginęły dokumenty,
Sąd Okręgowy w Świdnicy nakazał sprostowanie nieprawdziwych
informacji i zakazał dalszego ich

rozpowszechniania. Postanowienie
skierowane zostało do radnych
opozycji. Grupę tę tworzą Sebastian
Biały, Patryk Biały, Marcin Cichoń,
Tomasz Czekaj, Aneta Dobosz, Adam
Tobiasz, Halina Mądra, Sławomir
Łukawski, Bogdan Kożuchowicz, Krystian Wołoszyn, Marek Gąsior, Łukasz
Kwadrans i Zofia Marek. Sąd nakazał
im opublikowanie ogłoszeń o treści
„Oświadczam, że nieprawdziwe są
rozpowszechniane w materiałach
referendalnych informacje o tym,
że burmistrz Paweł Ozga wydał w
sposób niegospodarny pieniądze
publiczne na remont kładki (...), że
nieprawdą jest, iż w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach wielokrotnie
ginęły dokumenty dotyczące przetargów, zamówień, umów i skarg (...)”.
Swojej radości nie ukrywa wygrany w referendum. - Serdecznie
dziękuję wszystkim za obdarzenie
mnie wielkim zaufaniem, za to, że

idziemy tą samą drogą, to ogromna
motywacja do dalszych, ważnych
działań podejmowanych na rzecz
naszego miasta. Państwa rozsądek
jest dla mnie bardzo ważny, wsparcie dodaje mi wielkiej motywacji
do pracy, energii, jest ogromną
siłą. Bardzo dziękuję wszystkim
osobom pracującym w komisjach
wyborczych za rzetelne, sprawne
wypełnianie obowiązków. Pomimo trudnej sytuacji referendalnej
komisje obwodowe pełniły funkcję
w spokoju, bez zakłóceń. Z wielkim
zaszczytem, szacunkiem oraz zaangażowaniem będę pracował dla
dobra mieszkańców oraz miasta
Świebodzice, tak jak zdecydowaliście państwo wybierając mnie na
burmistrza miasta w wyborach samorządowych dwa i pół roku temu
– mówił Paweł Ozga po ogłoszeniu
wyników referendum.
KaR
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Wiek to tylko liczba
Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzegomiu zorganizowali kurs komputerowy dla seniorów 65+ w projekcie „E-senior”.

Coraz częściej seniorzy korzystają z komputerów, smartfonów
i odtwarzaczy muzyki. Wielu z
nich nadal nie ma jednak pojęcia,
jak oswoić się z nowinkami technologicznymi oraz internetem.

Nauczyciele w Strzegomiu
chcą to zmienić, pokazują seniorom, jak działa komputer i uczą
ich praktycznych rzeczy. Osoby
starsze zakładają pocztę e-mail,
korzystają z przeglądarek, szu-

kają przydatnych i potrzebnych
informacji. Bliscy mieszkają daleko, tęsknota za nimi doskwiera?
Podczas szkolenia strzegomscy
seniorzy dowiedzą się, jak dzwonić z messengera. Co ważne też,

poznają tajniki opłacania rachunków bez wychodzenia z domu.
Kurs trwa dwa miesiące, seniorzy spotykają się trzy razy w
tygodniu. Bierze w nim udział 12
osób w trzech grupach po cztery
osoby, zgodnie z wytycznymi
sanitarnymi. Zajęcia prowadzi
doświadczony informatyk. Na
zakończenie każdy z uczestników
otrzyma tablet.

Fot. użyczone (UM Strzegom)
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Fot. użyczone (monitoring miejski)

» Głupotą jest picie wody z fontanny. Nie radzimy też chłodzić się i myć pod tryskającym strumieniem

Trzymaj się z dala od fontanny
Jak co roku, gdy tylko słupki termometrów poszybują w górę, pojawia się ten sam problem – dzieci kąpiące się w fontannach. Okazuje się, że nawet wdychanie powietrza z ich okolicy może być
szkodliwe...

REKLAMA

Fontanny to miejsca, w
których wielu chłodzi się w
upalne dni. W Świdnicy nie
jest inaczej. W Strzegomiu
podobnie. Trzeba być jednak
bardzo czujnym. Taka chwilowa przyjemność może nieść
ze sobą dosyć poważne konsekwencje. Państwowa Inspekcja
Sanitarna przestrzega przed
zbyt intensywnym korzysta-

niem z tego typu miejsc. Nie
tylko zresztą oni ostrzegają.
Epidemiolodzy podkreślają,
że kąpiele w fontannie są
szczególnie niebezpieczne
dla małych dzieci, które nie
mają w pełni rozwiniętego
układu odpornościowego,
aby móc zwalczyć każdą poważną infekcję. W fontannach
tradycyjnych może znajdować

się dużo groźnych dla naszego zdrowia drobnoustrojów
(patrz obok).
Wysoka temperatura skłania niektórych do tego, żeby
ochłodzić się w tryskającej
wodzie, jednak pamiętajmy
o tym, że fontanny posiadają
jedynie filtry mechaniczne,
które nie usuwają z wody
bakterii, co stanowi kolosalne
zagrożenie dla osób kąpiących
się w tego typu miejscach.
Woda w fontannach zwykle
charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku
z czym mylnie i bezzasadnie
uważana jest potocznie za
wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia, podczas
gdy w rzeczywistości nie jest
ona intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do
kąpieli. Wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami
jako basenów czy brodzików
nie powinno mieć miejsca.

- Co gorsza, coraz częściej
zdarzają się przypadki, gdzie
odbywa się to za zgodą i
aprobatą rodziców. Fontanny
są dezynfekowane co kilka
dni, jednak w żaden sposób
nie zabezpiecza to przed namnażaniem się w wodzie
groźnych drobnoustrojów.
Apelujemy, aby nie korzystać
w ten sposób z tych urządzeń.
Natomiast serdecznie zapraszamy wszystkich spragnionych chłodnej bryzy do Rynku,
gdzie Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ustawiło kurtynę wodną
zasilaną z sieci wodociągowej
– mówi Marek Fiłonowicz ze
świdnickiej straży miejskiej.
Zagrożenie dla zdrowia
niesie nie tylko picie wody
z fontanny, ale także kąpiel
lub zabawa w wodzie. Łatwo
wtedy zarazić się przez usta
przenosząc mikroorganizmy
chorobotwórcze z ciała po-

przez ręce do ust. Ryzyko to
jest mniejsze, gdy woda w
fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze
zbiornika następuje w krótkim
czasie, maksymalnie kilku
godzin. W przypadku, gdy
zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik
(przypominamy, to nie powinno się zdarzać) do wody mogą
przenikać bakterie i grzyby
będące składnikami mikroflory
powłok ciała.

Ciekawostka na koniec.
Fontanny są też źródłem
aerozolu wodnego, który
może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem
może być występowanie
w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w
przypadku inhalacji mogą
prowadzić do zachorowań
na legionelozę (przebiegającą jako zapalenie płuc lub
gorączka Pontiac).

Takie drobnoustroje, groźne dla zdrowia ludzi,
znajdziemy w fontannach

bakterie gronkowca
bakterie salmonelli
pałeczki legionelli
bakterie kałowe (np. E.coli)
enterokoki

KaR
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Jestem okiem i
uchem przyrody
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Pewnie wielu z was zna Krzysztofa Żarkowskiego.
Słyszeliście
szeliście o jego zamiłowaniu do robienia zdjęć,
o miłości do ptaków, o fascynacji przyrodą. Domyślamy się, że zdajecie sobie sprawę, jak wygląda jego
praca. Że potrafi godzinami przesiedzieć na drzewie, by zrobić „tę” jedyną fotografię. Nam opowiedział, jak to jest obcować z dziką przyrodą.
- Tak, bo nie zaśmiecam sobie
głowy rzeczami zewnętrznymi. Mam
wyłączony telefon, nie ma wokół
mnie żadnego internetu. Jestem
okiem i uchem przyrody. Moja fizjonomia znika. Nieważne, że coś
drętwieje lub gdzieś strzyka, bo cel
jest nadrzędny.
Mówisz o głodzie i pragnieniu,
że ich nie czujesz, a co z potrzebami fizjologicznymi?
- Na pewno chcesz o tym usłyszeć?
Niech się zastanowię. Dobra,
chcę.
- Gdy siedzisz na drzewie ósmą
godzinę, to jaki jest sens, żeby schodzić na ziemię. Gdy to zrobisz, może
cię ominąć coś fascynującego. Żeby
się wypróżnić, można to zrobić z
wysokości około 20 m. Jasne, że
nie po „ścieżce”, którą za chwilę
trzeba będzie zejść, ale kierunkowo
i w umiejętny sposób. Wiem, że to
ludzkie, ale wolałbym nie wchodzić
w szczegóły (śmiech).
Wróćmy na ziemię. To prawda,
że rozpoznajesz głosy ptaków?
- Tak, dość biegle to robię.
Dla mnie to jakaś abstrakcja.
- Jeśli ktoś mnie dokładnie posłucha, to jak mówię i o czym mówię,
pewnie pomyśli, że wiele rzeczy jest
dla niego abstrakcyjne. Ale ja tym
żyję. Głosy ptaków są różne. Na przykład sikorka bogatka potrafi odzywać
się alarmowo, wabiąco i godowo.
Wiem, kiedy odzywa się muchołówka
mała, kiedy bocian, a kiedy sóweczka
zwyczajna, czy też wiele innych gatunków. Gdy usłyszę odgłos, wiem,
do którego ptaka należy i co oznacza.
Pomaga ci w tym doskonałe
maskowanie się i siedzenie w
ukryciu?
- I tak i nie. Teraz już aż tak bardzo
się nie maskuję. Jestem na tyle zasymilowany, że niekiedy wystarczy
skorygowanie dystansu, bo jeśli
jesteś za blisko czegoś, co jest dzikie,
a myślę o ptakach, to one na pewno
odlecą.
Jak się fotografuje zwierzęta?
- Nie ma złotego środka. Potrzebna
jest do tego wielka pasja, bo jest

wiele ciekawszych
i przyjemniejszych
rzeczy niż chodzenie
po lesie i wyczekiwanie
na zrobienie dobrego zdjęcia.
Dlatego bez pasji nie uda się
uchwycić piękna przyrody. Nie
uda się zatrzymać w kadrze jej
dzikości, niepowtarzalności.
Istnieje definicja dobrego
zdjęcia przyrodniczego?
- To jest trudny temat. Wiele zdjęć robionych jest na tak
zwanych wabiskach. Fotografowie wyrzucają resztki
kurczaków lub to, co zostanie
» - Potrafię rozpoznać głosy ptaków i robię to dość biegle – mówi
po uboju i czekają w ukryciu
Krzysztof Żarkowski, przyrodnik, fotograf i ornitolog w jednej osobie
na przykład na bieliki. Ptaki przylatują do padliny, a
najlepiej jeszcze jak się przy n i e j zdjęcia do komputera krzyknął wow. świat jest gorszy od zwierzęcego,
„poszarpią”, to wtedy wychodzą, Powiedziałbym nawet, że z żadnej ale na to chyba wychodzi. Jestem
na pozór, fascynujące zdjęcia. Ja nie fotografii nie jestem do końca za- natomiast pewien, że najsłabszym
uprawiam tego typu fotografii. Ro- dowolony.
ogniwem w całej tej układance jest
bienie zdjęć z wabieniem jest zaprzeCzyli jesteś stuprocentowym człowiek, popełniający niekiedy
czeniem postawie zaangażowanego artystą?
kardynalne błędy. Świat jest dziś
przyrodnika. To wyłącznie komercja.
- Być może. Pamiętam, gdy wy- tak stworzony, że dzikie stworzeTo trochę jak w fotografii repor- grałem konkurs Gazety Wyborczej nia właściwie nie mają miejsca
terskiej, gdzie krew sprzedaje się zdjęciem muflonów, zrobionym na i spokoju. Gdybym był w skórze
najlepiej?
granicy Strugi i Starych Bogaczowic. muflona, to chyba bym zwariował
- Dokładnie. Mało kto bierze pod To jest bardzo ascetyczne ujęcie, bo szukając spokoju. Co rusz pod ich
uwagę etykę. Robi się to, co się naj- właściwie jest tylko czerń i biel, jed- nosami powstają ścieżki w chmulepiej sprzedaje. Tak już jest.
nak układ zwierząt jest idealny. Ktoś rach, wieże widokowe albo domy
Masz ulubione miejsca, gdzie mnie nawet kiedyś zapytał, czy ja czy hotele.
robisz zdjęcia?
kazałem tak tym muflonom się ustaCzy jest coś, co może cię jeszcze
- Kiedyś syn mnie zapytał „jak ty wić (śmiech). To jest „czysty strzał” zaskoczyć w przyrodzie naszego
to robisz, że wychodząc rano z domu i nagroda za długie wyczekiwanie. regionu?
mówisz, że idziesz robić zdjęcia bo- Nic temu zdjęciu nie dodawałem,
- Nie jestem botanikiem, żeby
cianom czarnym i po kilku godzinach niczego też nie ujmowałem. Zresztą wgryzać się w drobinki naukowe.
wracasz z setkami takich zdjęć”. Po jestem przeciwny, by podrasowywać Jako fotograf skupiam się na elemen40 latach pracy w terenie nabrałem fotografie.
tach, które mają wymiar fotogenicztakiego doświadczenia, że patrząc
Z tego, co mówisz, układa mi się ny. Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to
na kalendarz lub zegar wiem, że te- w głowie obraz wyjątkowo cier- nieskromnie, ale florę i faunę regionu
raz jest najlepsza pora na zimorodki, pliwego człowieka. To naturalna znam dość dobrze.
a kiedy indziej na bociany czarne, a cecha, czy wypracowana?
Jak bardzo jesteś jeszcze zafajeszcze w grudniu na pluszcze. Do- W stosunku do przyrody jestem scynowany przyrodą?
datkowo wiem, gdzie je spotkać i to wyjątkowo cierpliwy, ale wobec ludzi
- To jest ślepa miłość. Ona jest
cała tajemnica.
już nie!
constans z tendencją wzrostową.
Zrobiłeś kiedyś takie zdjęcie
Świat przyrody jest lepszy od Weźmy choćby takie storczyki, któprzyrodnicze, którego nikomu tego ludzkiego?
rymi ostatnio jestem oczarowany.
dotąd nie udało się wykonać?
- To jest zdecydowanie inna Pokazuję je w taki sposób, żeby jak
- (Dłuższa chwila zastanowienia). przestrzeń. Widzę wiele złego najlepiej wydobyć ich niepowtarzalJestem krytyczny wobec tego, co ze strony człowieka, co wynika z ność, urodę i mój stosunek do tego,
robię. Nie pamiętam, bym popadł w braku wiedzy, świadomości i em- co fotografuję.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
euforię wracając z terenu i ściągając patii. Nie chcę powiedzieć, że nasz

Fot. użyczone (Archiwum Krzysztofa Żarkowskiego)

Szukałem długo dobrych słów,
którymi mógłbym cię określić i
wymyśliłem…
- … poczekaj, niech wygodnie się
rozsiądę (śmiech). Proszę mów.
No więc wymyśliłem „buszujący
w lesie”.
- (Długi śmiech). Nikt chyba nigdy
mnie tak nie nazwał. Mozaika miejsc,
do których trafiam, jest jednak bogatsza, bo to są tereny bezleśne lub
nawet pola uprawne, ale niech będzie „buszujący w lesie” (uśmiech).
Wiem, bardziej do ciebie pasuje
określenie przyrodnik?
- O, właśnie! To słowo wiąże się
z szerszym spektrum moich działań,
choć jestem „skażony” ornitologicznie, bo moją wielką pasją są ptaki.
Czym dla ciebie jest w ogóle
przyroda?
- Żyjemy w szalonym świecie
naszpikowanym technologiami,
dlatego uważam, że jest to cudowna
odtrutka na to, co nas otacza i na
co dzień dzieje się między nami.
Mówię tu o ludziach. Przyroda jest
odskocznią, a właściwie wspaniałą
furtką, którą często przekraczam i w
jednej chwili znajduję się w innym
świecie, gdzie na przykład pieniądze,
nie mają żadnego znaczenia. To
znakomita forma ucieczki od ludzkich
zbiorowisk, to jest mój świat, gdzie
czuję się zasymilowany. Przyroda to
moje naturalne środowisko.
Potrafisz „wsiąknąć” w nią na
6-8 godzin i zapomnieć się bez
reszty?
- Dosłownie. Obcując z przyrodą
potrafię stonować lub zupełnie
wyłączyć elementy mojej fizjologii.
Gdy jadę do tego „mitycznego”
lasu i znikam w nim na 10 godzin,
nie czuję pragnienia, czy głodu. Nie
czuję tego, że jestem poparzony pokrzywami lub pokąsany przez owady.
To jest wszystko wkomponowane
w tryb życia, który uprawiam, więc
uznaję to za coś naturalnego.
Czekając przez kilka godzin na
najlepsze ujęcie jesteś w stanie
utrzymać koncentrację przez cały
czas?
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Biegniemy z Ewą po życie
Gdy czyta się takie wiadomości, aż coś ściska za serce. Można wtedy pomyśleć, jakie życie
jest nieprzewidywalne. Ale dobra, nie chodzi o rozprawki filozoficzne. Piszemy o konkretnym przypadku Ewy. Kobiety niezwykle empatycznej, pomagającej innym, wysportowanej,
która zasłabła w pracy i… wtedy rozpoczął się prawdziwy dramat wałbrzyszanki.
Znajomi pisza o niej „nasza ukochana Ewa
– mama, córka, siostra, ciocia, przyjaciółka,
serdeczna koleżanka, niezłomna miłośniczka
sportu i nauczycielka wychowania fizycznego”.
Ta fajna babka potrzebuje wsparcia.
Krótko o tym, co się stało, a właściwie o dramacie na pozór zdrowej osoby. Był 1 czerwca.
Dzień jak co dzień w pracy. Nagle kobieta źle
się poczuła. Na szczęście blisko była mama
oraz współpracownicy. Wezwano pogotowie.
Ewa miała problemy z mową i podejrzewano
udar, ale w szpitalu okazało się, że to tętniak.
Wałbrzyszanka natychmiast trafiła na stół operacyjny. Przeszła dwa poważne zabiegi ratujące
życie. Udało się ją ocalić, ale krwiak był tak
rozległy, że zajął spory obszar jednej z półkul
mózgu. Dziś Ewa pozostaje w śpiączce, jest
pod respiratorem i nie reaguje na zewnętrzne
bodźce. Po prostu dramat. Wysportowana
osoba została przykuta do łóżka.
Rodzina zdecydowała się na przekazanie
swojej krewnej w ręce specjalistów, którzy
zajmą się postawieniem jej na nogi oraz rehabilitacją. Trafiła do Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Krakowie. I tu zaczyna
się zasadnicza część tekstu. To, że tam trafiła,
to jedno, drugie to fakt, że koszty pobytu są

wysokie, a rodziny nie stać, żeby miesięcznie
wydawać kilkanaście tysięcy złotych. Miesiąc
rehabilitacji to bowiem koszt od 18 do 25
tys. zł. Wszystko uzależnione jest od stanu
pacjenta. Nikt nie jest w stanie określić, jak
długo potrwa jej leczenie. Ewy córka, młoda i
utalentowana siatkarka, w tej chwili pozostaje
pod opieką dziadków, którzy robią wszystko,
by zapewnić jej jaką taką normalność i poczucie
bezpieczeństwa. Ich z kolei wspiera siostra
poszkodowanej kobiety i przyjaciele. W tej
sytuacji jednak to za mało, dlatego razem z
innymi prosimy was o wsparcie.
Na portalu zrzutka.pl uruchomiono zbiórkę
pieniędzy na rehabilitację wałbrzyszanki. Kwotę określono na 120 tys. zł. Do zeszłego piątku
uzbierano nieco ponad 30 proc. tej sumy.
Możecie również pomóc. Podajemy dokładny
link, pod którym dorzucicie się do wspólnej
skarbonki: https://zrzutka.pl/43sx9x
Ewa jest osobą bardzo pomocną. Nigdy
nikomu nie odmówiła wsparcia, mając otwarte
serce dla innych. Co roku była wolontariuszką
WOŚP. Kocha życie – biega, jeździ na rowerze,
motywuje młodych ludzi do aktywności, uwielbia podróże i… kawę. Sprawmy, żeby wróciła
ToP
do bliskich i tego, co lubi robić.

47 340 zł z 120 000 zł
39 %

22 dni do końca
591 wspierających
Stan na niedzielę, 27 czerwca

REKLAMA

Fot. użyczone (Archiwum prywatne/zrzutka.pl)

» Pomóżmy Ewie wrócić do normalnego życia

Otworzyli magazyn żywności
Gmina Szczawno-Zdrój uruchamia stacjonarny punkt pomocy dla najbardziej potrzebujących. Przechodzi do przeszłości potrzeba wyjazdów
po wsparcie do Wałbrzycha.

prowadzenie magazynu żywności dla mieszkańców gminy. Powstanie on ze środków UE w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy przeznaczonego
dla najbardziej potrzebujących. W celu zapewnie-

nia dogodnego dostępu do udzielanej pomocy
zostało wynajęte od spółki Uzdrowisko „Szczawno-Jedlina” odpowiednie pomieszczenie w budynku
sanatorium „Korona Piastowska”. Punkt wsparcia
na razie działać będzie do 30 czerwca w godzinach
10:00-13:00. Niebawem zostaną jednak ustalone
stałe terminy udzielania wsparcia i obowiązywać
będą do końca 2021 roku. Obowiązują skierowania z ośrodka pomocy społecznej upoważniające
do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
SCB

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» W kilku gminach szykują dla rowerzystów istny raj

GŁUSZYCA/JEDLINA-ZDRÓJ/WALIM

Szykują rowerowy raj
Rowerzyści już się cieszą, a my razem z nimi na samą myśl o nowej inicjatywie trzech gmin z powiatu wałbrzyskiego. Co ważne, to nie jest
pomysł palcem po wodzie pisany, ale konkretna koncepcja pod nazwą
„Rowerowa 500”. Pewnie jesteście ciekawi, co się za tym kryje? Same
dobre rzeczy wymyślone w Głuszycy, Jedlinie-Zdroju i Walimiu.
Nazwa wzięła się od ilości
kilometrów tras oznakowanych i wyznaczonych na terenie trzech wspomnianych
miejscowości. W sposób
cywilizowany, a więc przy
drogach, ścieżkach i leśnych
duktach stanęły słupki z konkretnymi znacznikami w różnych kolorach i numerami.
Słowem sieć tras rowerowych
dla każdego.
Nie ma co, świetny pomysł.
Skąd się wziął? Ile razy widzieliście jadące w naszym kierunku samochody z rowerami na

dachu lub przyczepionymi z
tyłu auta? Właśnie! To cykliści
uwielbiający nasze tereny do
rowerowych przejażdżek. Gdy
zawitają do Głuszycy, Jedliny
i Walimia dostaną gotowe
propozycje tras. Każda z tych
gmin wyznaczyła bowiem u
siebie ścieżki dla rowerzystów.
Nadała im numery. Łącznie
jest to blisko 30 szlaków o
łącznej długości 500 km. W
Głuszycy mają one kolor czerwony i głównie są to trasy
MTB. W Jedlinie niebieski,
a szczególnie przyciągają tu

Jakimi kolorami oznakowano trasy dla rowerzystów?

GŁUSZYCA

JEDLINA

WALIM

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Dzięki staraniom burmistrza miasta oraz miejscowego ośrodka pomocy społecznej doszło do
porozumienia z wałbrzyskim zarządem okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na
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singletracki. W Walimiu trakty
oznakowano kolorem zielonym i przede wszystkim są to
trasy szosowe. Dodatkowo
w każdej gminie są miejsca
obsługi rowerów, gdzie każdy
może zadbać o swój jednoślad. A musicie wiedzieć, że
takich miejsc, gdzie umyjecie
i naprawicie rower, będzie za
chwilę więcej.
Wkrótce pojawią się też stacjonarne mapy informujące o
Rowerowej 500, a w punktach
informacji turystycznej oraz
pensjonatach i restauracjach
dostępne będą ich papierowe
wersje z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi wartymi
odwiedzenia. Żeby każdy mógł
dokładnie poznać szlaki i zaplanować przejazd. A’propos
hoteli i knajpek. Niedługo trzy
gminy zamierzają je certyfikować pod kątem rowerzystów.
A więc przyglądać się tym
miejscom, czy można u nich
przechować rower, zostawić
go bezpiecznie na wiele godzin, może umyć albo naprawić. Takie udogodnienia powinny być w interesie każdego
gastronoma czy hotelarza.
Bo zadowolony rowerzysta
przyjeżdżający do nas z najdalszych zakątków Polski, to
najlepsza reklama. Opowie o
tym innym, a może sam wróci
w to miejsce i biznes będzie się
kręcił. Niedługo ruszy też dedykowany fanpage na Facebooku
oznaczony hasłem, oczywiście
Rowerowa 500. Tam każdy
znajdzie wszystkie potrzebne
informacje o projekcie.
Wyznaczenie tras oraz ich
oznakowanie nie oznacza, że
włodarze gmin siądą ze szklaneczką whisky i będą spijać
śmietankę. Koncept będzie
rozwijany. O kolejne wypożyczanie rowerów, także tych
elektrycznych. Niby po co ktoś
spod Katowic czy Białegostoku ma ciągnąć ze sobą rower.
Może go wypożyczyć na miejscu. Gminy chcą też rozwijać
ideę e-bike. Żeby w niedalekiej przyszłości powstały
u nich np. stacje ładowania
rowerów. Pewnie sama idea
„pięćsetki” też za niedługo
zmieni się w „siedemsetkę”,
a może „osiemsetkę”?
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

» Seniorzy uczą się jak wyrabiać naturalne, pięknie pachnące mydełka

CZARNY BÓR

Śniadanie z sąsiadami na trawie
Przyznacie, brzmi zachęcająco. Będzie zdrowo, ekologicznie, lokalnie i pysznie. Czego chcieć
więcej?! Ludzie w Czarnym Borze to dopiero mają szczęście, że będą mogli wziąć udział w
świetnym projekcie „Sąsiedzkie śniadanie na trawie”. Jak pewnie domyślacie się, nie chodzi
wyłącznie o konsumpcję.
Biblioteka + Centrum Kultury
z Czarnego Boru jako jedna z
11 instytucji w regionie otrzymała dofinansowanie w konkursie Działaj Lokalnie 2021.

Wiecie pewnie, że przy
podawaniu źródeł, skąd są
fundusze, krzywimy się jak
dzieciak na kolonii przed
zjedzeniem potrawy ze szpi-

nakiem. Choćby dlatego, że
nazwy programów, zwłaszcza tych unijnych, brzmią tak
karkołomnie i niezrozumiale, że przeważnie darujemy

sobie ich podawanie. Tym
razem nie jest tak do końca,
więc zrobimy mały wyjątek.
Projekt dofinansowany został
z programu „Działaj Lokalnie

JEDLINA-ZDRÓJ

2021” polsko-amerykańskiej
Fundacji Wolności. Realizowany jest m.in. przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce.

Dobra, oficjalne wiadomości mamy za sobą, teraz do
konkretów. Śniadania zapowiadają się jako wydarzenia
zarówno z atrakcjami dla dzieci, jak i seniorów. Są wśród
nich warsztaty ekologiczne w
duchu „zero waste”, wycieczki
w poszukiwaniu pysznych i
co najważniejsze zdrowych, a
dodatkowo lokalnych produktów. W planach są warsztaty
kulinarne, śniadania na trawie
(w końcu nazwa zobowiązuje)
i powrót do facebookowej
telewizji śniadaniowej. Te
wszystkie zajęcia mają pomóc w zbudowaniu fajnych
relacji międzyludzkich. A może
przy okazji uda się przemycić
wiedzę o walorach oraz dziedzictwie kulturowym i kulinarnym najbliższego regionu?
Warsztaty powinny wyrobić
w mieszkańcach potrzebę
odkrywania na nowo, „od
kuchni” swojego regionu.
Projekt zakończy uroczyste
sąsiedzkie śniadanie na trawie
z degustacją regionalnych
potraw. Nam już ślinka leci.
Nie ma co, na pewno będzie się działo, a właściwie
już się dzieje, bo pierwsze
zajęcia już się odbyły. Wzięli
w nich udział studenci Uniwersytetu III Wieku, którzy
poznali tajniki samodzielnego
wykonywania naturalnych,
pięknie pachnących mydełek.
Kolejne ciekawe warsztaty już
wkrótce.
Red

» Po raz 18 w Jedlinie odbędzie się Dolnośląski Festiwal Zupy

Impreza nie tylko
dla smakoszy
Nadane zostaną przez prof.
Piotra Gryszela z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autora opracowań
dotyczących dolnośląskiej
kuchni regionalnej. Swojego
faworyta wybierze również
publiczność festiwalu.
Aż nie chce się wierzyć, ale
Festiwal odbędzie się już po
raz osiemnasty. W tym roku w
zmienionej formule. W szranki
staną wyłącznie profesjonaliści reprezentujący lokale
gastronomiczne. O tym, kto
otrzyma złotą, srebrną i brązo-

wą wazę, zadecyduje oczywiście jury. Już im zazdrościmy,
że będą mogli skosztować
tych wszystkich pyszności. Jak
mówią organizatorzy, zachowanie tradycyjnych receptur
nie będzie najważniejsze przy
ocenie zupy, liczy się przede
wszystkim smak. Każdy widz
również będzie mógł spróbować wywarów, ale nie za
darmo. Porcje zupy zostały
wycenione na 10 zł. Taką decyzję podjęli właściciele lokali
gastronomicznych i hoteli z
Jedliny-Zdroju, którzy, nie ma

co ukrywać, mocno ucierpieli
przez ograniczenia związane
z pandemią koronawirusa.
Festiwal pozwoli wypromować ich produkty, ale też nie
narazi na dodatkowe koszty.
Jest jeszcze coś bardzo ważnego. W tym roku kończymy z
plastikiem. Naczynia na zupę i
sztućce muszą być wykonane
z naturalnych materiałów,
ulegających biodegradacji.
Dlatego w imprezie wezmą
też udział lokalni wytwórcy
naturalnej żywności oraz rzemieślnicy. .

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Pewnie wielu stęskniło się za Dolnośląskim Festiwalem Zupy. Dla lubiących pyszne wywary mamy dobrą
wiadomość. W tym roku znów skosztujecie niepowtarzalnych potraw. W pierwszą sobotę lipca kucharze
powalczą o złotą wazę i „Certyfikaty Dobrego Smaku”.

Dolnośląski Festiwal Zupy
już 3 lipca na terenie kompleksu Jedlinka (ul. Zamkowa). Start godz. 10:30.
Imprezę zaplanowano aż do
21:00. Będzie co robić, bo

oprócz doznań kulinarnych
na gości czekają pokazy i
wykłady oraz koncerty, a na
dzieci rozbudowana strefa
zabaw. Jeśli chcecie wziąć
udział w konkursie lub za-

mierzacie ustawić swoje stoisko, po więcej informacji
piszcie na maila: imprezy@
jedlinazdroj.eu lub dzwońcie
pod nr tel. 609 004 644.
Red

Z ortografią za pan brat
Beata Mołda ze Starych Bogaczowic została mistrzem ortografii 2021 podczas organizowanego
IX dyktanda miejskiego w Głuszycy.

roku życia najlepiej dyktando
napisała Małgorzata Mołda ze
Starych Bogaczowic. Uczestnicy
zmierzyli się z barwnym i cieka-

wym tekstem napisanym przez
znaną pisarkę związaną z naszym
regionem, Joannę Bator. Tekst z
nienaganną dykcją odczytał Robert
Delegiewicz. Dyktando oceniało
jury w składzie: Marta Borowiec,
Aneta Kalenik, Ewa Sejda i Sabina
Jelewska. Dziewiąte dyktando
miejskie w Głuszycy honorowym
patronatem objęli starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski oraz
burmistrz miasta Roman Głód,

którzy ufundowali nagrody dla
mistrzów ortografii.
W przerwie na sprawdzanie prac
uczestnicy skorzystali z poczęstunku
oraz obejrzeli film „Tkacze” ( 2020)
w reżyserii Roberta Delegiewicza z
udziałem m.in. mieszkańców Głuszycy z Głuszyckiej Grupy Teatralnej
„Po godzinach”. Na jubileuszową,
X edycję dyktanda zapraszamy w
lutym przyszłego roku.
SCB

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Każdy chciałby mieć taką koszulkę. Wy też możecie ją mieć

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Tak to można się pokazać
Skoro rzekło się A, to trzeba powiedzieć B. Obiecaliśmy sobie, że będziemy wspierać
przypadający w tym roku jubileusz 800-lecia istnienia Szczawna-Zdroju, więc cóż robić. Nawet gdybyśmy tego nie przyrzekli, to inicjatywy wymyślane w uzdrowisku są
tak spektakularne, że głupotą byłoby o nich nie pisać.
Weźmy choćby najnowszą propozycję, tym razem pochodzącą z klubu
sportowego MKS Szczawno-Zdrój.

Działacze ogłosili właśnie, że rozpoczęli przyjmowanie zamówień na
koszulki dla kibiców. To nie są zwykłe

T-shirty, ale trykoty, w których w
przyszłym sezonie występować będą
piłkarze szczawieńskiego klubu.

GŁUSZYCA

To była ta noc

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

GŁUSZYCA

Drugie miejsce zajęła Marta
Czepil, a trzecie Magdalena Kandefer (obie z Głuszycy). Wśród
uczestników w kategorii do 18
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Koszulki są rzecz jasna wyjątkowe, bo upamiętniają 800-lecie uzdrowiskowej gminy, które

przypada w tym roku. Ponadto
MKS w zeszłym roku obchodził
35-lecie istnienia. Dwie okazje w
jednym. Na koszulkach znajdują
się nazwiska wszystkich prezesów
klubu, którzy pełnili tę funkcję od
początku do dziś, logo miasta i
charakterystyczna Wieża Anna.
Wyglądają naprawdę przednio,
ale dość o samych strojach, pewnie
chcecie poznać więcej szczegółów
w tym ile kosztują i jak je zamówić.
Koszulki kosztują 140 zł za sztukę.
Czas oczekiwania od złożenia zamówienia przez klub to 2-3 tygodnie.
T-shirty są obcisłe, a rozmiar jest nieco zaniżony. Dlatego weźcie to pod
uwagę przy zamówieniach. A jak
tego dokonać? Wysyłając maila na
adres: kontakt@mksszczawnozdroj.
pl. Klub po otrzymaniu wiadomości, odpowie na nią, podając numer
konta do wpłaty. Pierwsze zamówienia będą wysyłane do realizacji
30 czerwca, kolejne dopiero pod koniec lipca lub na początku sierpnia.
Każda koszulka może być dedykowana indywidualnie. Na plecach może znaleźć się napis MKS
Szczawno-Zdrój lub wasza ksywka,
a także numer. Jeśli kupicie trykoty,
zyskacie możliwość zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z drużyną,
podczas prezentacji przed sezonem
2020/2021. A tak w ogóle to świetna
pamiątka.

» Noc Świętojańska to doskonała okazja do szalonej zabawy

czyli do wspólnej zabawy. I o
to chodziło.
Na głuszyckim placu targowym można było zobaczyć
i kupić produkty lokalnych
artystów i wytwórców. Zgodnie z tradycją „świętojańską” tego dnia nie mogło
zabraknąć wianków, ale żeby
można je było założyć na

głowę, trzeba było nauczyć
się je pleść. Zajęły się tym
(nauką oczywiście) głuszyckie
seniorki z Klubu Relaks. W
ogłoszonym konkursie na
najpiękniejszy wianek nagrodzono Dorotę Łyczak i Martę
Kaczorowską.
Co to by była za impreza bez tańców i pokazów.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Dodajmy świętojańska, żeby nikomu nic innego nie
przyszło do głowy. Widowisko połączone ze staropolskimi obrzędami. Niby podobne wydarzenia odbywają
się w wielu miejscach, ale to w Głuszycy było wyjątkowe, bo połączone z wystawą produktów regionalnych i
warsztatami plecenia wianków.
Tak powitano w gminie
lato podczas tradycyjnej Nocy
Świętojańskiej. Nie zapomniano o najmłodszych, na których
czekały nagrody za udział w
animacjach oraz w specjalnym quizie świętojańskim.
Radosna atmosfera udzieliła
się też dorosłym, którzy z
wielką przyjemnością dołą-

Red

Dlatego Noc Świętojańską
w Głuszycy po prostu musiało zakończyć wystrzałowe widowisko obrzędowe z udziałem młodzieży
przygotowane pod okiem

Roberta Delegiewicza. W klimatycznym przedstawieniu
wystąpili: Maja Mrozińska,
Konrad Janek, Zuzanna Parcheniak, Malwina Tomulik,
Patrycja Małkowska, Paulina

Kowalska, Kacper Steciuk,
Ola Harasimowicz, Nikola
Hiszpańska, Gabriela Dec,
Szymon Sławik oraz Robert
Delegiewicz.
Red
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Dzwońcie, piszcie, adoptujcie
Jak nie upał, to ulewa z gradobiciem. Gdy zaadoptowaliście czworonoga, pamiętajcie
w tych trudnych chwilach o swoich pupilach. Zwierzęta niezbyt dobrze znoszą anomalie pogodowe. Ale pewnie doskonale o tym wiecie, więc nie ma sensu, żebyśmy was
dodatkowo pouczali. A jeśli zastanawiacie się nad przygarnięciem kota lub psa ze
schroniska, to nic prostszego. Zerknijcie na dół strony. Tu macie wszystkie kontakty.
BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

Bimber to duży, dostojny pies, jest bardzo przyjazny wobec ludzi i dzieci. Na
spacerach toleruje inne psiaki. Poleca się
do adopcji.

GACEK, nr ewidencyjny 30/21
Wiek: około 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.03.2021

Gacek to nieduży psiak, który uwielbia
towarzystwo ludzi, ale wymaga jeszcze
trochę pracy i cierpliwości, bo potrafi
pokazać charakter.

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Mela to duża suczka, która po przyjęciu
do schroniska trochę chorowała. Nie lubi
towarzystwa głośnych psów, więc szukamy
dla niej odpowiedniego, cichego domu.

Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
05.03.2020

Czakan to jeszcze mentalnie szczeniak,
dlatego wymaga ułożenia. Potrzebuje
dużo przestrzeni i stabilnego życia, które
dotychczas go nie rozpieszczało.

JAKE, nr ewidencyjny 214/20
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
14.09.2020

Jake to piękny pies w typie rasy Amstaff,
który przeszedł trudne chwile. Adopcja tylko dla osoby doświadczonej, po dłuższym
zapoznaniu się z psem i jego zachowaniem.

WEDEL, nr ewidencyjny 82/21
Wiek: około 1 rok
Data pr zyjęcia
do schroniska:
28.05.2021

Wedel to bardzo silny psiak, wymaga
sporo uwagi i doświadczenia. Poleca się
do adopcji, bo to kochany zwierzak.

FLOP, nr ewidencyjny 58/21
Wiek: około 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.04.2021

Flop to kudłaty, charakterny psiak, jest
bardzo silny i potrafi być uparty! Czy
odnajdzie ukochany dom i nowych właścicieli?

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: 3 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
15.06.2018

Biały Jogi to kochany psiak, niestety sprawia pewne problemy w zachowaniu, więc
szukamy dla niego odpowiedzialnego,
doświadczonego domu.

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
13.01.2020

Witek to duży owczarek z charakterem.
Szukamy bardzo odpowiedzialnego
domu, który obdarzy psiaka miłością i
będzie potrafił z nim pracować.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl
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Fot. użyczone (Podziemne Miasto Osówka /LOT AW)

» Na temat podziemnych tuneli w Górach Sowich krążą sensacyjne, a niekiedy wprost nieprawdopodobne opowieści

Trudna historia i… sensacje
Jeśli myślicie, że o budowie Podziemnego Miasta Osówka napisano i powiedziano już
wszystko, to… nawet możecie mieć rację. Wokół kompleksu jest tyle tajemnic, a tunele
nieprzerwanie przyciągają entuzjastów II wojny światowej, że nie sposób je pominąć w
naszym cyklu, w którym namawiamy was do odwiedzin ciekawych miejsc.

W 1942 roku każda bezchmurna
noc przynosiła nowe alianckie naloty.
Nad Kolonię Brytyjczycy skierowali
1000 bombowców, a całe miasto zamieniło się w morze ognia. Hamburg
został zburzony w 75%, w Moguncji
80% zabudowy zostało obrócone w
gruzy. Nadrzędnym celem nalotów
było złamanie ducha Niemców. Ale
chodziło również o to, by okulawić i
sparaliżować nazistowski przemysł
zbrojeniowy.
Decydenci III Rzeszy nie mieli
innego wyjścia, jak tylko zejść do
podziemia. Dla każdego z przywódców partii i państwa pospiesznie budowano potężne schrony. To
samo dotyczyło najważniejszych
zakładów produkcyjnych. Władze
podjęły bezprecedensowy w skali
świata projekt zamaskowania
wszystkich newralgicznych gałęzi
gospodarki. Plan zakładał przeniesienie pod ziemię przynajmniej
ośmiuset fabr yk o łącznej powierzchni niemal 100 milionów
metrów kwadratowych.
W tym celu wykorzystywano
dotychczasowe kopalnie, sztolnie
kamieniołomów, tunele kolejowe

czy nawet piwnice browarów. Ruszyła też budowa zupełnie nowych
podziemnych kompleksów. Jeden
z najbardziej spektakularnych, a
na pewno najbardziej tajemniczy,
powstał w Górach Sowich. Podziemia Osówki część projektu „Riese”,
ruszyła jesienią 1943 roku.
Budowa była objęta ścisłą tajemnicą. Dokumentacja została zniszczona, a plany i zamierzenia „zaginęły”
tak jak i ich twórcy. Pewny jest, co
zresztą widać gołym okiem, niezwykły rozmach całego przedsięwzięcia.
Naczelny architekt III Rzeszy, Albert
Speer, swego czasu raportował:
„Tylko sam projekt Olbrzym pochłonął więcej betonu, niż w 1944 roku
przyznano ludności cywilnej na
budowę schronów”.
Budowa misternej sieci tuneli
trwała niemal do samego końca
wojny. Oficjalnie została przerwana
w lutym 1945 roku. W niektórych
punktach kompleksu robotnicy przymusowi pracowali jednak nawet w
kwietniu, a więc w ostatnich tygodniach przed kapitulacją III Rzeszy.
Przeznaczenie projektu nawet
po wielu dekadach od upadku

imperium Hitlera rozpala dyskusje
i pobudza wyobraźnię miłośników
historii. Dominuje przekonanie, że
pewną część kompleksu, a zwłaszcza zamek Książ z podziemiami,
zamierzano przeznaczyć na nową
kwaterę główną Führera. Co jednak
z całą resztą?
Na temat konstrukcji ukrytych w
Górach Sowich krążą sensacyjne,
a niekiedy wprost nieprawdopodobne opowieści. Mówi się, że

„Olbrzym” miał się stać miejscem
produkcji jednej z Wuderwaffen –
cudownych broni Hitlera. Istnieją
teorie spiskowe, w myśl których
projekt stanowił ośrodek prac nad
nazistowską bombą atomową lub
nawet… nad latającymi spodkami.
Rzecz jasna nie istnieją dowody na
potwierdzenie żadnej z tych wersji.
A większość historyków przyjmuje,
że „Riese” miało być przede wszystkim podziemnym miastem z tajnym
Trasy zwiedzania

* TRASA HISTORYCZNA
* TRASA EKSTREMALNA
* TRASA EDUKACYJNA
* TRASA EKSPEDYCJA RIESE

ośrodkiem przemysłu. Imponującą
fabryką zbrojeniową, której ukończenie groziłoby przedłużeniem
wojny o kolejne tygodnie lub nawet
miesiące.
Te historie i wiele innych usłyszycie zwiedzając Podziemne Miasto
Osówka. Oprowadzą was znakomici
przewodnicy. Możecie wybrać jedną
z kilku tras. Przyjeżdżajcie i odkrywajcie to niesamowite miejsce.
Red
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» Litografia H. Putza z XIX wieku przedstawiająca kopalnię
Schweinitz (po lewej) i Conrad (po prawej) oraz pomost
transportowy (Fot. Zbiory Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

A gdyby stanąć u wrót piekieł
Budzik przerwał ciszę o 7:00 rano. Marek z werwą wyskoczył z łóżka i poszedł do
kuchni. Po chwili wnętrze domu wypełnił intensywny zapach parzonej kawy. Kilka
minut później z kubkiem aromatycznego napoju w ręku wyszedł na taras. Spojrzał na
swój wypielęgnowany ogród i zamarł. W miejscu, w którym jeszcze wczoraj rosła dorodna jabłoń, zobaczył wielką dziurę w ziemi.

» Dawny młyn piaskowy przy al. Wyzwolenia, później przekształcony w
gospodę i piekarnię (obecnie nie istnieje). Na wzniesieniu za młynem
widoczne są zabudowania szybu Zieten w obecnym parku Sobieskiego
(Fot. www.polska-org.pl)

Ostrożnie podszedł do krawędzi
otworu i spojrzał w dół. „Uff, to nie
wrota piekieł” – pomyślał patrząc na
ceglaną obudowę ginącą w mroku
kilka metrów poniżej. To stworzył
człowiek...”. Na szczęście to tylko
fikcja literacka. Ale znając górniczą
przeszłość Wałbrzycha, trzeba mieć
świadomość, że opisane wydarzenie nie jest nieprawdopodobne.
Zapomniany szyb górniczy niespodziewanie może pojawić się u kogoś
w ogródku, na boisku, w parku,
przed domem czy na ulicy. Czy się
pojawi, zależy od tego, jak dobrze
został zabezpieczony w przeszłości
(po zaprzestaniu eksploatacji szybu
Niemcy nie zasypywali go, a jedynie
zabezpieczali wlot do niego np.
korkiem żelbetowym). Spróbujmy
poszukać innych szybów górniczych,
które kiedyś funkcjonowały, a później

zostały zapomniane na dziesięciolecia. I oby nigdy nie przypomniały o
swoim istnieniu.
Niewiele osób jadących ulicą Chrobrego zdaje sobie sprawę, że na
pewnym odcinku porusza się między
dawnymi szybami górniczymi: Graf
Schweinitz i Conrad (Konrad). O ile
czas skutecznie zatarł ślady tego
pierwszego, to zabudowania Conrada istnieją częściowo do dzisiaj,
pełniąc oczywiście zupełnie inne
funkcje. Trudno ustalić dokładny czas
ich powstania. Na pewno w latach
70. XIX w wstrzymano wydobycie w
kopalni Conrad. Według informacji
z 1892 roku kopalnia Schweinitz
nie była już wówczas użytkowana,
a Conrad służył wyłącznie jako szyb
materiałowy (w tym do transportu
drewna na obudowy górnicze). W
tamtym czasie obecna ulica Chrobre-

go biegła inaczej niż dzisiaj (nie przed,
a za domem nr 13, tzw. pałacykiem).
Nad drogą przerzucony był wiadukt
transportowy kolejki łańcuchowej
między kopalniami. Budynki szybu
Graf Schweinitz rozebrano w latach
30. ubiegłego wieku. Obecnie teren
należy do właścicieli domu przy ul.
Szmidta 11. Gdzieś w ogrodzie przy
tej nieruchomości, pod warstwą
ziemi, ukrywa się ten zapomniany
szyb górniczy.
Z budynkami kopalni Conrad los
obszedł się łaskawiej. Po wyłączeniu
z eksploatacji urządzono w nich Książęcą Pijalnię Piwa Tyskiego (Tichauer
Bierhalle), później działała tu restauracja Conradschacht. Przy tych lokalach
funkcjonowała kręgielnia dwutorowa
o długości toru 31,50 m. W 1928
roku przebudowano ją na magazyn.
Obecnie w dawnych zabudowaniach
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Conrada znajduje się warsztat
samochodowy, a także pokoje
gościnne. Wejście do szybu
Conrad schowane jest gdzieś
pod posadzką warsztatu. Jak
można wywnioskować z planu pochodzącego z przełomu
XIX i XX wieku zarówno Graf
Schweinitz, jak i Conrad wchodziły w skład kopalni Johannes,
należącej do rodziny Hochbergów. Uruchomiono ją w 1776
roku, nadano 29 stycznia 1778
roku. To w niej po raz pierwszy
na tym terenie do ciągnięcia
platform z węglem w chodnikach górniczych pod ziemią
zaczęto wykorzystywać konie.
A co znaczy, że kopalnię
nadano? Chcąc przyspieszyć
rozwój górnictwa pruskie
władze w 1769 roku ogłosiły
nowe zrewidowane prawo
górnicze dla Księstwa Śląskiego i Hrabstwa Kłodzkiego. Na
mocy tych przepisów utraciły
ważność lokalne ordynacje i
prawa górnicze, złoża węgla
kamiennego przeszły z rąk
prywatnych na własność państwa, a każda kopalnia musiała być zgłoszona do Wyższego
Urzędu Górniczego i mieć
nadaną nazwę. Powinna też
zajmować ściśle określone
pole górnicze oznaczone na
mapie. Nadanie górnicze był
to akt, którym władza państwowa nadawała (czyli oddawała do eksploatacji) pewną
część złoża danej kopaliny
osobie prywatnej lub spółce.
Wróćmy do zapomnianych
szybów. Szyb Hermann na
Nowym Mieście znany jest
chyba każdemu, co najmniej
ze słyszenia. W latach 40.
ubiegłego wieku część wyro-

bisk przy szybie przebudowano na schron przeciwlotniczy.
Ale niewiele osób zdaje sobie
sprawę, że jakieś 100-150
metrów na zachód od Hermanna znajdował się inny
szyb – Zieten (materiałowy
i wentylacyjny). Oba szyby
należały do kopalni Graf Hochberg uruchomionej w 1764
roku (wg niektórych źródeł
w 1761), a nadanej 23 maja
1770 roku. Jeżeli idziecie z
Nowego Miasta w stronę
Śródmieścia i skracacie sobie
drogę przez park im. Jana
III Sobieskiego, to być może
przechodzicie nad dawnym
szybem Zieten. Inny szyb w
pobliżu (Spül), położony jakieś
150 metrów na południowy
zachód od Hermanna, pod
koniec lat 60. minionego stulecia przypomniał o swoim
istnieniu. Dokładnie 31 maja
1969 roku w godzinach popołudniowych w jego miejscu zapadł się nagle grunt
odsłaniając dziurę w ziemi o
średnicy ok. 3 metrów i głęboką na ok. 30 metrów. Ekipy
górnicze kopalni Wałbrzych
szybko zabezpieczyły teren.
W 1864 roku na zachód od
Wałbrzycha miejskie władze
uruchomiły kopalnię Tiefbauschacht z szybem głównym
Maria i szybem pomocniczym
Hans Heinrich (w pobliżu znajdowały się jeszcze dwa inne
szyby). Po wojnie wznowiono
wydobycie na polu górniczym
Maria (w tym m.in. szybami
Maria i Henryk), ale już w 1951
roku wstrzymano je z powodu
wyczerpania zasobów węgla.
A na eksploatację pod miastem
nie wydano zgody. W latach
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50. wieżę szybu Henryk (Hans
Heinrich) przewieziono do
nowej kopalni Piekary w Piekarach Śląskich (szyb Julian II). W
1962 roku teren byłej kopalni
Tiefbauschacht był zarządzany
przez kilka przedsiębiorstw.
Większość należała do kopalni
Bolesław Chrobry, ale były też
inne, np. Przedsiębiorstwo Paged (plac drzewny i tartak) czy
Przedsiębiorstwo Budowlane
Przemysłu Węglowego, Grupa
Robót nr 8. W lutym 1962 roku
PBPW przeniosło swoje warsztaty na Sobięcin (do Szybów
Siostrzanych) i wydzierżawiło
teren wraz z budynkiem Wojewódzkiej Hurtowni Wyrobów
Przemysłu Chemicznego. Pozostałości po szybach górniczych
były dobrze widoczne w terenie jeszcze w 2006 roku. Gdy
rozpoczęła się budowa Galerii
Victoria, natrafiono na kilka
podziemnych korytarzy z ceglaną obudową ze sklepieniem
łukowym. Obecnie częściowo
w miejscu zlikwidowanej kopalni stoi wspomniana galeria.
Kolejną niespodziankę
znajdziemy przy obecnej ul.
Pułaskiego. Na archiwalnym
zdjęciu widać wieżę szybu
górniczego (przypuszczalnie Göpel Schacht). Niewiele
o nim wiadomo. Działał w
XIX wieku, zlikwidowano go
prawdopodobnie w latach
30. XX w. Dzisiaj w tym miejscu jest przydomowy ogród.
Ogród z niespodzianką.
Ale nie trzeba grzebać w
przeszłości, aby przekonać
się, że zagrożenie jest realne.
Dobrym przykładem jest szyb
przypadkowo odsłonięty na
początku czerwca 2020 roku

» Zbocze Lisiego Kamienia w 1929 roku. Na lewo od wieży kościoła św. Barbary widoczny
jest budynek szybu Göpel, położony przy drodze gruntowej, obecnej ul. Pułaskiego (Fot.
Kolekcja Antoniego Miziołka)

podczas budowy obwodnicy
zachodniej Wałbrzycha. Po
nocnych opadach deszczu
osunęła się ziemia odkrywając
tajemniczy otwór o ceglanej
obudowie. Wkrótce ustalono,
że to dawny szyb górniczy
z XIX wieku. Jego niewielka
średnica mogła świadczyć o
tym, że nie był to szyb wydobywczy, a wentylacyjny,
pomocniczy lub ratunkowy.
Inny przykład – w maju tego
roku na Wzgórzu Gedymina
w Szczawnie-Zdroju zapadła
się ziemia. Odsłonił się dawny szyb górniczy. Z analizy
archiwalnych planów wynika,
że był to Erdmenger Schacht,
a niedaleko niego znajduje się kilka innych szybów,
m.in. Pfeiler, Brunnen, Luft,
Oswald, Antonie czy Wald.
Rafał Romanik, autor bloga
„Wyprawy Leona”, na filmie
z eksploracji szybu mówi:
„Chyba nie skłamię, jeżeli po-

wiem, że dzieciaki, które bawiły się tutaj, na tym boisku,
na boisku do piłki nożnej, czy
znajdującym się poniżej boisku do kosza, miały ogromne
szczęście i tak naprawdę były
krok od tragedii. Ponieważ jak
sami mogliście zauważyć tutaj
prawdopodobnie nie mamy
w ogóle do czynienia z płytą
(żelbetową – pzyp. red.). Tutaj
nie ma takiej sytuacji, że pod
wpływem czasu, obciążenia,
pękła nam płyta zamykająca
rurę szybową. Tej płyty tutaj
nie było. To jest kompletna
fuszerka. Tutaj mamy 3 albo
4 przerdzewiałe już pręty i
na nich spoczywa cały ciężar
gruzu. (...) Nie ma niczego,
co trzymałoby, co zabezpieczałoby powierzchnię przed
wpadnięciem tam na dół. (...)
Prawdopodobnie w wyniku
obfitych opadów deszczu ziemia rozmokła, przez co luźny
materiał (cegły, bryły betonu)

» Kopalnia Tiefbauschacht z szybami Maria i Henryk (Hans Heinrich) przy obecnej ul. Skarżyskiej. Widok z początku XX wieku (Fot. www.polska-org.pl)

poleciały na dół”. Udało się
ustalić, że był to szyb wentylacyjny wydechowy (usuwano nim zużyte powietrze z
wyrobisk górniczych). Dzisiaj
wymianę powietrza w kopalniach zapewniają wentylatory.
Dawniej korzystano z pieców
wentylacyjnych (tak było prawdopodobnie tutaj). Nad szybem znajdowało się palenisko
węglowe z wysokim kominem.
Palenie w takim palenisku
wywoływało depresję cieplną,
w wyniku której powietrze
zasysane z kopalni usuwano
na zewnątrz (przewietrzano
wyrobiska). Świeże powietrze
dopływało wówczas szybem
głównym albo szybem wentylacyjnym wdechowym.
Górnictwo węgla kamiennego w Wałbrzychu i okolicy
pozostawiło po sobie pamiątkę
w postaci niezliczonej ilości
szybów, sztolni, pingów (płytkie doły wydobywcze w kształcie leja) czy dukli (prymitywne
kopalnie podziemne). Opisane
powyżej szyby to zaledwie
niewielka część z nich. Nie było
jednak moją intencją straszyć
kogokolwiek dawnymi szybami górniczymi, które za chwilę
się zapadną. Ale trzeba o nich
pamiętać. Nie wolno ich lekceważyć. Ostatni przykład ze
Szczawna-Zdroju pokazuje, że
licho nie śpi i gdzieś przyczajone czeka na dogodny moment,
aby zepsuć komuś życie.

Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Jaros J., Słownik historyczny kopalń
węgla kamiennego na ziemiach
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2.Szewczyk K., Górnictwo i
koksownictwo wałbrzyskie, [w:]
Wałbrzyskie szkice, Gmina Wałbrzych,
Wałbrzych 2012
3.Trybuna Wałbrzyska, 1969
4.www.polska-org.pl
(dostęp 21.06.2021)
5.www.wyprawyleona.pl
(dostęp 22.06.2021)
6.Prace naukowe Instytutu Górnictwa
Politechniki Wrocławskiej nr 32, Rozwój
wentylacji kopalń na przestrzeni dziejów,
2006
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Rodzina Państwa Dragan, Sara, Natalia,
Konrad i Alicja w przerwie koncertu Natalii
w Filharmonii Sudeckiej (18 czerwca 2021)

Jesteśmy wdzięczni losowi
- Dzisiaj mamy YouTuba i inne platformy z muzyką. Moje pokolenie
czerpało muzykalność z doświadczeń, z życia – opowiada Alicja Dragan, skrzypaczka, pedagog, współorganizatorka imprez muzycznych
na Dolnym Śląsku o zasięgu międzynarodowym.
Gdy osiągnie się już sukces w
muzyce, to praca, by utrzymać
wysoki poziom, kiedykolwiek się
kończy?
- Najpiękniejsze jest to, że nie
wiadomo, kiedy ta praca się zaczęła.
Dzieci to jeden z wątków mojego
życia i tego, co robię na co dzień. Tak
naprawdę, nie było nawet decyzji
o graniu. W przypadku Sary były
wręcz przeciwwskazania zdrowotne.
Zaczęła naukę później niż inne dzieci,
bo w październiku. Zapisaliśmy ją do
„normalnej szkoły”, ale ona się uparła. Jak już zaczęła grać, to szybko się
zorientowaliśmy, że jest wyjątkowo
zdolna. Samonakręcająca się machina ruszyła do przodu.
Wtedy zdecydowaliście, że trzeba ukierunkować dalszy rozwój
dziecka?
- Sara i Natalia okazały się bardzo
zdolne. Jesteśmy z mężem uczciwi
– gdybyśmy widzieli, że z tej mąki
nie będzie chleba, prawdopodobnie
byśmy zrezygnowali. „Pokaż mi to,
pokaż mi tamto, jak to się gra, poćwiczysz ze mną?” – dziecko łapie za
skrzypce, a nam się z mężem zapala
czerwona lampka. Żeby nie robiło
tego źle. Wiedzieliśmy już po starszej
córce, Sarze, co to znaczy zdolne
dziecko, wokół którego praktycznie
wszystko się kręci. Między dziewczynami jest prawie 10 lat różnicy.
Kiedy urodziłam Natalkę, od razu
mówiłam, że to dziecko nie będzie
grać, będzie wiodło normalne życie,

bo my logistycznie nie damy rady.
Niespełna 10-letnia Sara grała już
wtedy pięć koncertów z Filharmonią
Wrocławską. Kilkumiesięczna Natalka słuchała jej z rozdziawioną buźką.
Wcześnie ujawniła słuch absolutny
– muzykę słyszy kolorami i sama
bardzo chciała grać. Rozpoczęła w
wieku 5,5 roku na Kursie Mistrzowskim w Krzyżowej i już po 3 dniach
zagrała swoje trzy pierwsze koncerty.
Tego już nie dało się zatrzymać. Jako
profesjonaliści dbaliśmy, żeby nie
robiła tego źle.
Jak było z Panią? Czy Pani też
jest z rodziny muzycznej?
- W moim domu nikt nie grał.
Moja mama siadała do pianina,
które w powojennych czasach bywały w niektórych domach. Może
pobierała jakieś lekcje, nie wiem.
Jej marzeniem było, żebym chodziła
do szkoły muzycznej. Ale sama mnie
nie zapisała. Trafiłam z „łapanki”.
Po przedszkolach chodziła pani ze
szkoły muzycznej, wręczała karteczkę
z notatką w rodzaju „dziewczynka ze
słuchem muzycznym” i z tym przychodziło się na egzamin. Mnie się
podobała trąbka, na której mogłam
zagrać dla cioci „Sto lat” i wszyscy się
cieszyli. Skrzypce były tylko „na chwilę” dopóki nie dorosnę do trąbki.
Grała Pani te „Sto lat” na trąbce?
- Oczywiście! Grałam na plastikowej trąbce, takiej zabawkowej i to z
wielką pasją! Wtedy nie było łatwego dostępu do nagrań, płyt. Dzisiaj

mamy YouTuba i inne platformy z
muzyką. Moje pokolenie czerpało
muzykalność z doświadczeń, z życia.
Teraz patrzymy, oglądamy, słuchamy,
poszerzamy swoje horyzonty śledząc
interpretacje z różnych kontynentów.
My musieliśmy własną muzykalnością pokonywać kolejne etapy i dochodzić do wszystkiego samodzielnie. Mama mnie wspierała w tym
sensie, że bardzo kochała muzykę i
była świadomą, mądrą kobietą.
Jest Pani silną osobowością,
wyrazistym wzorem dla swoich
córek. Ma Pani wrażenie, że chcą
być lub chciały być, na którymś
etapie takie jak Pani?
- W muzycznej rodzinie czteroosobowej, nie tylko mama tworzy atmosferę i rozwija osobowość dzieci.
Jest też tata, który także jest silną
osobowością. Mąż jest pasjonatem:
skrzypce, muzyka, pedagogika, to
jego środowisko naturalne. Jest nam
bardzo miło, gdy słyszymy wywiady,
w których dziewczyny doceniają naszą rolę w ich muzycznej drodze i że
nigdy do grania nie były zmuszane.
Na pewno nie chciałabym zawieść
moich córek, chciałabym być dla
nich oparciem i przykładem. Ale czy
jestem? To pytanie do nich.
Czy dom, w którym panuje
twórcza, artystyczna atmosfera
gwarantuje, że rozwijać się w nim
będą młodzi artyści?
- W naszym domu często jest tak,
że w każdym pokoju ktoś gra. Myślę,

że jest to dobry grunt do rozwoju.
Natalka od małego była świadkiem,
uczestnikiem, słuchaczem, widzem
wszystkich koncertów Sary, jeździła z
nami wszędzie. Scena filharmoniczna
nie jest dla niej jakimś „smokiem”.
Czy to jedyna droga? Znamy rodziny
niemuzyczne, z których wyrastają
wspaniali artyści. Z drugiej strony
są rodziny muzyków, których dzieci
rezygnują z gry po 4-5 latach. Zdolności i specyficzne predyspozycje,
odpowiednia atmosfera w domu
oraz najlepszy pedagog od samego
początku mogą sprawić, że zdolne
dziecko rozwinie skrzydła.
Jak Państwo równoważą tak
silne zaangażowanie w muzykę,
żeby ustrzec się przesytu?
- Sara zawsze chciała grać. Od
zawsze pasjonowały ją też podróże
i języki, kontakty z ludźmi. Korea, Uzbekistan, Madryt, Nowosybirsk, Los
Angeles, Meksyk, Londyn, Szwajcaria
– wszędzie szybko nawiązuje przyjaźnie. Zna 5 języków. Wielką miała
radochę, zapowiadając w Meksyku
swój koncert po hiszpańsku! Natalia
od dziecka lubiła aktywność – sport,
na początku balet, akrobatyka, łyżwy,
narty, rower, rolki, basen. Jeśli tylko
nadarzy się okazja, to Natalka wyciąga nas z domu. Pasją mojego męża
są rośliny. Tworzy trwałe kompozycje
roślinne w szklanych pojemnikach.
Przepiękne rzeczy! Uprawia zioła,
tworzy bonsai, to go odpręża. Ja
lubię pójść do teatru, kina. Wyjść.

Pojechać. Zobaczyć. Spotykać się ze
znajomymi. Poznawać ludzi.
Międzynarodowy Konkurs Młody Paganini ma już 16 edycję.
Jakie są perspektywy przed tym
waszym dziełem?
- Zwykle ja jestem kojarzona z tym
konkursem, a pomysłodawcą był mój
mąż, Konrad Dragan. Zajęłam się
realizacją jego pomysłu. Najpierw
był to konkurs ogólnopolski, potem
z dopuszczeniem gości z zagranicy,
wreszcie stał się międzynarodowy.
Jury rozszerzamy o gości z zagranicy.
Pandemia zatrzymała także nasz
konkurs. Wracamy po 3 latach, w
grudniu. Głównym organizatorem
jest teraz Zespół Szkół Muzycznych
w Legnicy, ciężar logistyczny podjęła
dyrektor Lucyna Huzarska. Mogę
zająć się teraz sprawami czysto artystycznymi, jak formuła konkursu.
Jestem wdzięczna swoim kolegom
z sekcji instrumentów smyczkowych
naszej szkoły za wsparcie. Uczniowie
też są zaangażowani. Cieszę się, że
nie ciągniemy tego „pociągu towarowego” już tylko we dwoje.
Konkurs Młody Paganini to nie
jedyne przedsięwzięcie muzyczne,
którego jesteście Państwo organizatorami.
- 21 lat temu powstał Kurs Mistrzowski „Uczniowie Mistrzów”.
Zaczynaliśmy nieśmiało jeszcze w
Legnicy, od pracy z jednym profesorem. Teraz, kiedy kurs mistrzowski
odbywa się w Krzyżowej, tam znaleźliśmy „drugi dom”. To slogan – ale
muszę go użyć – jak się kocha, co się
robi, to już nie jest praca. Za kilka
dni rozpoczynamy w Karpaczu XI
Letnie Warsztaty Orkiestrowe z grupą
językową. To nasza kolejna muzyczna rodzina. Mieliśmy uczestników z
Australii, Kanady, Francji, Niemiec.
Orkiestrę doskonale prowadzi dyrygent Kacper Birula, wałbrzyszanin.
Kto kieruje karierą artystyczną
Sary Dragan?
- Nie jestem formalnie menagerem
Sary, nie rozsyłam ofert. Ale reaguję
na telefony w rodzaju mamo – samolot, mamo – zabukuj hotel, trzeba
zamówić transport. Mamy wspólny
kalendarz, co bardzo ułatwia ustalanie terminów koncertów, konkursów,
wyjazdów. Na pewno byłoby wspaniale, gdyby przy tak dużej aktywności
koncertowej Sary, jakaś agencja przejęła całą logistykę. Sara jest twarda,
to prawdziwa profesjonalistka. Na
koncercie na Słowacji w ubiegłym
tygodniu grała z wysoką gorączką i nie
było mowy, że zrezygnuje. Bis, owacje
na stojąco i ...propozycja koncertów
w Izraelu. To „zwierzę estradowe”.
Pomału też kalendarze córek się splatają, przed nimi wspólny koncert w
prestiżowym Koncerthaus w Berlinie.
Czy chciałaby Pani zmienić coś
w swoim życiu?
- Chciałabym czasami zwolnić tempo, wolniej mówić, wolniej chodzić i
mniej się spieszyć, zadbać o zdrowie.
Mamy siebie i wspaniałe córki. Jesteśmy wdzięczni losowi.
Redakcja
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
„Zielono Mi” to projekt Stowarzyszenia Więcej o Kulturze i Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury, w którym będziecie
sadzić miododajne rośliny, konstruować hotele dla owadów i czerpać
wiedzę od prawdziwego pszczelarza.
Ponadto pobawimy się zieloną sztuką,
czyli stworzymy własne obrazy z mchu
i paproci, a także małe ekosystemy
zamknięte w szkle. Wszystkie działania
będziemy realizować na terenie Parku
Sobieskiego. Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku 7-13 lat z dzielnicy Nowe Miasto,
ale jeśli mieszkacie w innej części Wałbrzycha, a bardzo chcecie spędzić czas na wspomnianych warsztatach, to także zapraszamy! Udział w zajęciach jest bezpłatny, a zaplanowano je
przez kilka dni w godz. 9:00-14:00. Zadanie jest finansowane z budżetu gminy Wałbrzych.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Projekt będzie realizowany w dniach 5-9 lipca.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Powiew Japonii w Starych Bogaczowicach
Świetne informacje dla fanów kultury japońskiej. Dzięki Fundacji Via Salutis będziemy gościć
w Starych Bogaczowicach przedstawicieli Dalekiego Wschodu. W ramach projektu „Kwitną
wiśnie – święto kultury japońskiej w powiecie wałbrzyskim” zorganizowanych zostanie
szereg atrakcji. W czwartek 1 lipca o godzinie 17:00 zapraszamy na spotkanie „Kultura Japonii”, które poprowadzą Atsuko Seta i Kyoshi Seta. Dzień później, 2 lipca o godzinie 17:00,
również w Gminnym
Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach,
odbędą się warsztaty
origami. Tymczasem
w tym samym miejscu
na poniedziałek 5 lipca
na godzinę 17:00 zaplanowano warsztaty
z kaligrafii japońskiej.
Wszystkie wydarzenia
są bezpłatne. Zgłaszać możecie się pod
numerem telefonu:
74 844 35 03.

Gwoździem po ekranie

Bliżej do amnezji
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Magnezja” w
reżyserii Macieja Bochniaka.
Pierwsze, emocjonalne wrażenia po
spędzeniu dwóch godzin z bohaterami „Magnezji” to wiele hałasu o nic,
czyli burza w szklance wody. Niestety,
oryginalny, trochę szalony pomysł,
zrealizowania westernu w realiach
polskiego międzywojnia jakoś się nie
udał. Trzeba zapytać dlaczego?
Zasadniczo autor scenariusza i
reżyser – Maciej Bochniak – zadbał
o wszystko. W jego filmie są ciemne
typy na koniach z rewolwerami w rękach. Kowboje znad Wisły nie oszczędzają kul. Świętokrzyska wioska
przypomina żywcem amerykańskie
miasteczka z saloonem, fryzjerem i

biurem szeryfa. A kostiumografka
Dorota Requeplo wymyśliła niezwykłe
kostiumy, których nie powstydziłby się
Clint Eastwood czy Gregory Peck. Ale
czy spodobałaby się im fabuła? Wątpię. Akcja „Magnezji” toczy się na pograniczu polsko-sowieckim. Wszystko
zaczyna się, kiedy umiera stary szef
przemytniczego gangu. Władzę przejmuje córka, bezwzględna Róża (Maja
Ostaszewska), a wtóruje jej siostra
Zbroja (Borys Szyc). Kobiety planują
zwielokrotnić zyski. Mają zamiar
zatem przerzucać do Rosji narkotyki.
Coś się jednak komplikuje. Seria,
bardziej lub mniej przypadkowych,

Legendy i ciekawostki
w jednym
Walim zaprasza na rodzinne wycieczki z przewodnikiem. Jeżeli macie
ochotę na aktywnie spędzoną sobotę,
poznanie nowych miejsc, świetny
spacer, a przy tym zdobycie mnóstwa
wiedzy, to serdecznie zapraszamy na
rodzinne wycieczki z przewodnikiem,
który oprowadzi was po atrakcjach
turystycznych w Zagórzu Śląskim. Nie
zabraknie historii o powstaniu Jeziora
Bystrzyckiego, nowoczesnych rozwiązań multimedialnych, zastosowanych
na najdłuższej w Polsce kładce wstęgowej oraz średniowiecznym Zamku
Grodno, legend z Gór Sowich, a także
ciekawostek przyrodniczych. Start w
każdą sobotę aż do końca wakacji.
Zbiórka na placu przed Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego „Akwarium” w
Zagórzu Śląskim, godz. 11:00.

Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej
Papierowe maski w smugach świateł latarni zamieniają się w twarze bajkowych stworów.
Szczudła odrealniają drobne figury aktorów, które stają się podniebnymi tancerzami albo
potworami. Dzieci czasem piszczą, czasem śmieją się w głos. Dorośli dociekają sensu pochodu
przedziwnych postaci, wybuchów ognia i opowiadanych historii. Cokolwiek by nie dostrzegli,
są w środku magii. Raz do roku, zawsze w lipcu, zawsze na świdnickim Rynku — Festiwal
Teatru Otwartego. Pełny program już wkrótce, a spotkamy się na festiwalu m.in. z Teatrem
SCB, KaR
na Walizkach, Teatrem Akt, Kliniką Lalek czy Teatrem Nikoli.

zabójstw burzy ambitne plany bandziorek. Sądzę, że legendom Hollywood nie przeszkadzałoby nawet to,
że męskim światem rządzą kobiety,
co łamie jeden ze stereotypów gatunku, lecz fakt, że od „Magnezji”
zieje po prostu nudą. Co prawda na
ekranie strzelanina goni strzelaninę,
a Bochniak nie daje nam chwili
wytchnienia. Co rusz do gry wchodzą kolejne oryginały jak zrośnięci
bracia (Dawid Ogrodnik, Mateusz
Kościukiewicz), Zbroja – kobieta w
ciele mężczyzny czy nawiedzona
pani komisarz (Agata Kulesza). Jest
kolorowo, wesoło i dramatycznie
jak w teledysku Michaela Jacksona.
Tymczasem, podczas oglądania
przygód tej niezwykłej menażerii
zastanawiamy się tylko, kiedy znajdą
one swój koniec. Widać, bez szczególnej analizy, że „Magnezja” nie jest
niskonakładową produkcją, a bardzo
wymagające sceny są zrealizowane
na światowym poziomie. To jednak
nie pomaga, a wręcz przeciwnie –
tylko może pogłębić depresję widza.

Taka sytuacja jest wynikiem zlekceważenia kilku podstawowych zasad
gatunkowych. Przede wszystkim
„Magnezja” nie posiada bohaterów,
z którymi widz może się identyfikować. Nie ma za kim podążać.
Wszystkie postacie to bandziory,
ewentualnie jakieś freaki. To jednak
nie koniec kłopotów zagubionej widowni. „Magnezja” miała podobno
również bawić. Podobno, bo w filmie
dobrego humoru tyle, co gwoździ w
Świątyni Wang. Za to w filmie pełno
dennych żarcików na poziomie na-

zwisk jak – Abażur czy Dym. Równie
szczerze śmiejemy się, kiedy oglądamy Borysa Szyca przebranego za kobietę. Gwoździem do trumny dzieła
Bochniaka jest zamieszanie, chaos
oraz ilość wątków, które wywołał
w swojej pokrętnej, przygranicznej
historii o przemytnikach. Jednym
słowem trudno znaleźć powód, aby
polecić „Magnezję”. No chyba, żeby
tylko po to, by wyrobić sobie własne
zdanie.
Ocena 4/10
Piotr Bogdański

Fot. ilustracyjne (materiały prasowe)

Wszystko na zielono
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Okiem gracza

Graj i twórz. To jest możliwe
W teorii potrzeba naprawdę wiele godzin i zdolnych programistów, aby zrobić grę, jednak coraz więcej osób niemających, zielonego pojęcia o kodowaniu próbuje swoich sił w tej dziedzinie i tworzy własne produkcje przy pomocy narzędzi oferowanych przez różne studia.

Prawnik radzi
Jaki okres ochronny po macierzyńskim? Wątpliwości w tej sprawie
rozwiewa nasz prawnik Adam Daraż.
Według art. 180 Kodeksu pracy (dalej kp) kobiety
zatrudnione na podstawie
umowy o pracę mają prawo
do urlopu macierzyńskiego
po urodzeniu dziecka. Jego
podstawowy wymiar to 20
tygodni, z tym że, jak mówi
paragraf 2, przed datą porodu, pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6
tygodni urlopu macierzyńskiego. W momencie większej
liczby potomstwa czas ten
odpowiednio się wydłuża do
31 tygodni przy narodzinach

dwójki dzieci i dłużej (Art. 180.
Wymiar urlopu macierzyńskiego, punkt 1-5).
Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego
po porodzie, kobieta może
zrezygnować z dalszego
urlopu i wrócić do pracy, jeśli: „pozostałą część urlopu
macierzyńskiego wykorzysta
pracownik-ojciec wychowujący dziecko; przez okres odpowiadający okresowi, który
pozostał do końca urlopu
macierzyńskiego, osobistą
opiekę nad dzieckiem będzie

sprawował ubezpieczony-ojciec dziecka, który w celu
sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową”.
Podczas przebywania na
urlopie macierzyńskim kobieta objęta jest ochroną przed
wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich
jak likwidacja zakładu pracy
czy wystąpienie rażących nieprawidłowości wynikających z
winy pracownicy, pracodawca
może rozwiązać umowę o
pracę.
Przepis art. 177 § 1 kp chroni
pracowników podczas trwania
urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy adopcyjnego, ale niestety nie gwarantują
ochrony po zakończeniu tego
okresu. W świetle art. 30 § 4
Kodeksu pracy pracodawca

UWAGA KONKURS

Zapraszamy was na istną naleśnikową ucztę. Na słodko lub słono, jak wolicie. W tym miejscu zjecie naleśniki chyba z wszystkimi
możliwymi dodatkami. Nie wierzycie? Zajrzyjcie do Fabryki Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu przy ul. Obrońców Westerplatte
(Piaskowa Góra). To ta restauracja znów jest partnerem w naszej
zabawie, a to oznacza, że dzięki nam zjecie tam taniej lunch. Pamiętajcie, że oferta dotyczy tylko naleśników, a nie pierogów. Żeby
skorzystać z atrakcyjnego rabatu musicie wziąć udział w konkursie.
Zerknijcie na fotografię obok. Fragment jakiej bazyliki widoczny
jest na zdjęciu?
Wystarczy, że w knajpce pokażecie kupon z dobrą odpowiedzią, a
zapłacicie za naleśnika 2 zł mniej. Na miłośników dobrego jedzenia
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Fabryka Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy
(30 czerwca) do piątku (2 lipca). Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl. Naleśniki otrzymacie zarówno
na wynos, jak i zjecie w lokalu. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

może rozwiązać umowę z
zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia,
wynoszącym odpowiednio
2 tygodnie przy zatrudnieniu
trwającym mniej niż 6 miesięcy
lub 1 miesiąc w przypadku pracy minimum przez 6 miesięcy.
Warunkiem jest przedstawienie ku temu odpowiednich
przesłanek, które nie będą
nosiły znamion dyskryminacji.
Wiele orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczy właśnie
powództwa zwolnionej pracownicy, która powróciła po
zakończeniu urlopu macierzyńskiego, przeciwko pracodawcy. Według pozwanych
zwolnienie było podyktowane
zmianą sytuacji życiowej, jaką
jest urodzenie dziecka. W regulacjach prawnych nie widnieje
wyraźnie artykuł dotyczący

SKN

CHALLENGER
chociaż na rynku istnieje od
2006 roku.
Nigdy nie uczyłam się kodować, ale dzięki prostemu w obsłudze programowi i ogromnej
ilości poradników online dałam
sama radę zrobić coś „gropodobnego”. Cały proces opierał
ochrony pracownicy, która
powróciła z urlopu macierzyńskiego. Istnieje jednak rozwiązanie pozwalające uzyskać taki
przywilej. Zawarty w Kodeksie
pracy art. 186 § 7 oraz § 8 pkt
1 brzmią następująco: „Pracownik uprawniony do urlopu
wychowawczego może złożyć
pracodawcy pisemny wniosek
o obniżenie jego wymiaru
czasu pracy do wymiaru nie
niższego niż połowa pełnego
wymiaru czasu pracy”.
Oznacza to, że pracodawca
nie będzie mógł wypowiedzieć umowy w okresie od
dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie tego urlopu
ani w momencie wniosku
o obniżenie wymiaru czasu
pracy do dnia powrotu do

się na frustrującej metodzie
prób i błędów, ale ostatecznie
mogę dumnie powiedzieć, że
się udało!
Dzięki takim narzędziom tak
naprawdę każdy może robić
gry, wystarczy tylko pomysł,
chęć i zapał do pracy. Kto wie,
może dzisiaj jedna z osób czytających ten artykuł z ciekawości sprawdzi, czy Roblox
jest faktycznie tak intuicyjnym
programem, a może za 5 lat
będzie pracować dla Techlandu.
Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.polygon.com)

Pierwszy raz z takim rozwiązaniem spotkałam się w Portal
2, w którym po ukończeniu
głównej fabuły producenci z
Valve dali graczom możliwość
tworzenia własnych komór testowych, które następnie mogły
być udostępniane innym fanom
tej serii.
Obecnie można znaleźć
całkiem sporo gier, które pozwalają rozwijać zdolności
powiązane z game designem
bez potrzeby znajomości jakiegokolwiek języka kodowania. Mój dotychczasowy
faworyt to Roblox, który poznałam stosunkowo niedawno

nieobniżonego wymiaru czasu
pracy, ale nie dłużej niż przez
łączny okres 12 miesięcy. W
przypadku nie respektowania
przez pracodawcę w/w zasad
pozostaje dochodzenie swych
praw na drodze sądowej.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Fragment jakiej bazyliki widoczny jest na zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników
i Pierogów przy ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola)
w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)
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możliwość wrócić do Wisły
(po pozostawiony samochód)
lub wsiąść w pociąg do Wałbrzycha.
Na szlaku zobaczycie m.in.
Beskid Śląski, Jezioro Goczałkowickie, zabytki sakralne,
obóz w Oświęcimiu, Rudniański i Tyniecki Park Krajobrazowy, skansen, zamek, czy
sam Kraków jadąc wiślanymi
bulwarami. Mało atrakcji? To
w takim razie zdradzę, że to
nie wszystko, resztę musicie
koniecznie odkryć sami. Przejazd spokojnie można sobie
podzielić na odcinki 50-80 km
tak, by mieć gdzie przenocować i spokojnie rozłożyć trasę
i siły na cały dzień spokojnej
jazdy. Czasu wystarczy też na
odwiedzenie interesujących
was miejsc. Do zobaczenia
na szlaku!

Fot. Tomasz Czeleń

» Wiślana Trasa Rowerowa to znakomita propozycja
na wycieczkę dla całej rodziny

Tomasz Czeleń

Rower jest OK

Dobra propozycja na weekend
Słowem wycieczka po Wiślanej Trasie Rowerowej. Szlaki rowerowe
wzdłuż rzek to już w Europie standard. Dostępne dla wszystkich, często długodystansowe i o wysokim standardzie, w kontakcie z przyrodą i
atrakcyjnymi miejscami turystycznymi. Nic dziwnego, że cieszą się dużym zainteresowaniem podróżników.
Czas wakacyjny sprzyja
krótkim i dłuższym wyjazdom
w nieznane. Poznajemy, zwiedzamy, spędzamy aktywnie
czas. Taka też będzie dzisiejsza
propozycja na rowerową wycieczkę. Tym razem wyjedźmy
poza nasz region.
Wiślana Trasa Rowerowa
to kolejny szlak z tych dostępnych dla każdego. Zdecydowanie polecam ją na wycieczkę dla całych rodzin. Brak

UWAGA

wielkich przewyższeń, dobry
stan dróg, odseparowanie
od ruchu samochodowego,
kontakt z przyrodą, brzeg
rzeki. Taka wycieczka musi
być dobrze wspominana, bo
pachnie fajną przygodą.
Wiślana Trasa Rowerowa
to jeden z największych rowerowych projektów w kraju,
ale należy sobie jasno powiedzieć, jeszcze nieukończony.
Długimi odcinkami z całego

wytyczonego na dystansie aż
1200 km szlaku, można już
fajnie pojechać. Gdzie? Głównie na Śląsku i w Małopolsce.
Szlak zaczyna się w Wiśle
– tak! Tam niemal u Adama
Małysza na podwórku. Pomarańczowe dobrze wyznakowane tabliczki poprowadzą
was wzdłuż rzeki szlakiem aż
do małopolskiego Szczucina,
za Kraków. Na razie, bo oczy-

KONKURS

Pewnie już choć w części nadrobiliście knajpiane zaległości. Jeśli nie,
namawiamy was do wyjścia z przyjaciółmi lub rodziną, choćby na niedzielny obiad, żeby odreagować miesiące zamknięcia w domach. Bardzo
dobrze zjeść można na przykład w Świdnickiej Restauracji Kryształowa.
Jeśli do tego dodamy, że dzięki nam spałaszujecie tam obiad dużo taniej,
chyba uznacie, że jest to oferta warta zainteresowania. Żeby zjeść lunch
z bonifikatą, trzeba wykazać się wiedzą. Widzicie fotografię obok? Oto
charakterystyczny fragment pewnego czeskiego skalnego miasta. Gdzie
się znajduje?
Teraz ważna informacja. Rabat na wybrane przez was danie w lokalu
to 15 proc. Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu i pokażcie
przy zamówieniu w knajpce. Tylko wtedy skorzystacie z bonifikaty.
Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy (30 czerwca) do piątku (2 lipca). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie
zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon z
dobrą odpowiedzią.

wiście w przyszłości szlakiem
dojedziemy aż nad Bałtyk.
Do Wisły bez problemu
można dojechać samochodem
lub pociągiem. Szlak zaczyna
się w okolicy dworca kolejowego i biegnie m.in. przez
Ustroń, Skoczów, Zabłocie,
Zabrzeg z Jeziorem Goczałkowickim i Kaniów, by następnie
przez województwo małopolskie poprowadzić nas przez
Oświęcim, Skawinę, Kraków i

Zalipie do Szczucina. Atrakcji
i ciekawych miejsc na szlaku
mnóstwo. Ten fragment to
nieco ponad 300 km prawdziwej rowerowej przygody. Zupełnie spokojnie, turystycznie
można go przejechać w 4-5
dni, ale pamiętajcie, że możecie skończyć wcześniej lub
gdzie indziej zacząć. Ja proponuję skończyć w Krakowie,
który jest po prostu dobrze
skomunikowany. Stąd jest

» Pomarańczowe tabliczki
poprowadzą nas wzdłuż
rzeki

KUPON
Oto charakterystyczny fragment pewnego
czeskiego skalnego miasta. Gdzie się znajduje?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)/Gotuj w stylu eko

» W kuchni też możemy zadbać
o naszą… planetę

Kuchenny recykling, czyli jak…
…zadbać o środowisko i przy okazji zaoszczędzić? Już od najmłodszych lat uczymy
się, jak ważne dla naszego zdrowia i zachowania harmonii na świecie jest czyste środowisko. Jednak na co dzień w domowym zaciszu również możemy zatroszczyć się o
naszą planetę.
Wystarczy zastosować kilka
prostych zasad, które pozytywnie wpłyną na środowisko i dodatkowo zasobność
naszego portfela. Najlepiej
zacząć od kuchni. To właśnie
tam często marnujemy duże
ilości żywności. Przedstawiamy kilka prostych zasad jak
temu zapobiec.

Unikajcie kupowania
na zapas

Pamiętajcie, aby kupować
tylko to, czego aktualnie potrzebujecie. Gromadzenie
większych zapasów żywności, szczególnie tej świeżej,
np. chlebów, serów, jogurtów
może spowodować, że nie
zdążycie ich zjeść i będziecie
zmuszeni część wyrzucić.

Pilnujcie daty
przydatności
do spożycia

Zwłaszcza jeżeli robicie zakupy na dłużej. Pamiętajcie,
aby układać je w szafkach i
lodówce głębiej w kolejności
od tych, które mają najdłuższą
datę przydatności do spożycia
i mogą poczekać.

Planujcie posiłki

Planowanie posiłków i
robienie listy zakupów to
podstawa. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że w
waszej kuchni znajdzie się
tylko to, czego potrzebujecie
i wykorzystacie do przygotowania posiłków na kilka
dni. Dzięki temu niczego nie
zmarnujecie.

Odpowiednio
przechowujcie
żywność

Jeżeli będziecie przechowywać żywność zgodnie ze
wskazówkami na opakowaniach, dłużej zachowacie jej
świeżość. W przypadku produktów nieprzetworzonych
lub niespakowanych nie jest
to już takie proste. Odpowiednie ulokowanie w lodówce
pozwoli kontrolować wam
przydatność do spożycia. Nie
wszystkie warzywa i owoce
wymagają przechowywania
w lodówce. Owoce tropikalne, jabłka, gruszki, pomidory,
ziemniaki, cebulę oraz ogórki
przechowujcie w temperaturze pokojowej. Oleje oraz
produkty z dużą ich zawar-

tością trzymajcie w szczelnie
zamkniętych (najlepiej szklanych) pojemnikach, z dala od
słońca. Wysokie temperatury
mogą powodować ich jełczenie.

Wykorzystujcie
zamrażarkę

Mrożenie to dobry sposób
na przechowywanie żywności, która po niedługim czasie
mogłaby trafić do kosza. Dotyczy to zarówno:
- pieczywa (które zamrożone świeże wyśmienicie smakuje po jego rozmrożeniu),
najlepiej zamrażać pieczywo podzielone na kromki,
możemy podgrzać je jeszcze
zamrożone na patelni na małym ogniu, w tosterze lub
piekarniku;

- mięsa (niektórzy twierdzą, że nabiera kruchości,
delikatności) i owoców morza;
- owoców jagodowych (porzeczki, jagody, maliny), pestkowych (wiśnie, czereśnie,
morele), bananów – możemy
je wykorzystać do kompotów,
koktajli i lodów;

- warzyw korzeniowych
i liści – umyte i pocięte, przygotowane już do
użycia.

Nie wyrzucajcie
„resztek”

Zastanówcie się, czy żywność lub resztki, które lądują
w koszu, mogą się jeszcze
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przydać. W ten sposób nie
tylko zadbacie o środowisko,
ale również sporo zaoszczędzicie. A oto kilka sposobów
na wykorzystanie „resztek”.
Gotując rosół nie wyrzucajcie ugotowanych warzyw i
mięsa, przyrządźcie z nich
sałatkę jarzynową, pasztet,
omlet lub pierogi. Obierki
warzywne (wcześniej dokładnie myjemy warzywa,
a korzeniowe szorujemy),
gałązki lub „końcówki” warzyw wkładajcie do woreczka i zamrażajcie, gdy uzbiera
się ich wystarczająca ilość
będą stanowić świetną bazę
rosołu lub bulionu warzywnego. Z chleba, który nie jest
pierwszej świeżości, zrób
tosty lub grzanki.
Po wyciśnięciu soku z warzyw i owoców nie wyrzucajcie pulpy, może stać się
składnikiem burgerów wegetariańskich lub dodatkiem
do tradycyjnych kotletów
lub ciasteczek i ciast.
Jeżeli przygotowujecie
domowe mleka roślinne,

zachowajcie resztki po jego
odsączeniu. Mogą posłużyć
do wykwintnych ciast z masą
orzechową, koktajli, deserów, placuszków lub ciastek.
Wysuszone i zmielone w
młynku skórki cytrusów mogą
urozmaicić smak babeczek z
kremem, ciast i herbat. Gdy w
szafce zalegają wam bakalie,
a w lodówce resztka ciast lub
innych słodyczy, zróbcie bajaderkę lub słodką zapiekankę.
Gdy w szafce macie końcówki
różnych kasz, możecie to
wszystko zmieszać i przygotować np. chleb samo ziarno
gdzie wrzucacie te nasiona i
pestki, które akurat zalegają w szafkach. Pozostałości
makaronu możecie zapiec
lub poddusić z warzywami,
owocami lub przygotować
sałatkę.

Przechowywanie
w lodówce
GÓRNE PÓŁKI

Panuje na nich najwyższa temperatura, dlatego
układaj na nich produkty, które nie wymagają
mocnego chłodzenia, np. nabiał, sery, masło, jaja,
jogurty, konfitury.
ŚRODKOWE PÓŁKI

Są idealnym miejscem do przechowywania świeżego mięsa lub produktów mięsnych. Możesz na
nich umieścić również przygotowane przez siebie
potrawy, ale zawsze w zamkniętych garnkach lub
pojemnikach – najlepiej szklanych.

Magdalena Nagler
Artykuł pochodzi z magazynu
„Gotuj w stylu eko.pl”
Przepisy na wykorzystywanie resztek
w kuchni znajdziecie na:
www.gotujwstylueko.pl
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DOLNA PÓŁKA, SZUFLADY

To miejsce na warzywa i owoce. Jest w nich nieco
wyższa wilgotność, niż w pozostałych częściach
lodówki i przypomina warunki piwniczne.

» W ogrodzie możemy ustawić małe poidełko.
Pomożemy tym ptakom i owadom

SPDE Serwis przydomowy
www.spde.pl
mail: serwis@spde.pl
tel: 519 088 109

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

tylko ptaki, ale również owady.
Można również użyć deseczki z
wyżłobionym rowkiem, do którego
wlewamy wodę. Będzie to idealne
rozwiązanie dla owadów.

Gdzie najlepiej
umieścić poidełko?

Pomóżmy naszym przyjaciołom
Upały doskwierają nie tylko ludziom, ale także zwierzętom i owadom w naszych ogrodach. Dostępność wody szczególnie w miastach z roku na rok jest coraz bardziej ograniczana. Co w takiej
sytuacji mają poradzić nasi mali przyjaciele? Możemy im pomóc!
Coraz więcej się buduje. Betonujemy, układamy kostkę, wysypujemy
kamieniem rabaty. W ten sposób
ograniczamy miejsca, gdzie mogą
tworzyć się małe kałuże, jeziorka, z
których korzystają zwierzęta i owady.
Likwidujemy również duże obszary
gdzie występuje cień, będące schronieniem dla jeży oraz innych zwierząt.

Poidełko do ogrodu

Pomyślmy i pomóżmy naszym
przyjaciołom, a przy okazji obserwujmy, cieszmy się obcowaniem
z przyrodą. Najprostszym sposobem jest ustawienie w ogrodzie
różnego typu poidełek lub małych
zbiorników wodnych. Pełnią one
dwie funkcje. Ptaki, ssaki lub owa-

dy mogą ugasić pragnienie oraz
ochłodzić ciało i utrzymać właściwą
higienę skrzydeł.

Jak powinien wyglądać
właściwy zbiorniczek?

Jako poidełka możemy użyć
płytkiego, szczelnego naczynia.
Dno pojemnika nie powinno być

gładkie i strome, aby zapobiegać
poślizgnięciu się pojącego się
ptaka. Na dnie pojemnika należy
umieścić jakieś kamienie, otoczaki,
które dadzą ptakom miejsce do
przycupnięcia i pomogą im wydostać się w przypadku wpadnięcia
do wody. Poza tym z poidła będą
wówczas mogły korzystać nie

Podstawowa zasada to znaleźć
zacienione stanowisko. Woda nie
nagrzewa się szybko, a zbiorniczek
nie zarośnie w szybkim tempie
glonami. Miejsce nie powinno
być narażone na duży ruch ludzi i
zwierząt domowych, a szczególnie
wychodzące koty. Dobrze też jest
ustawić zbiorniczek w miejscu, które możemy obserwować. Z pewnością bardzo nas ucieszy widok
korzystającego z poidełka ptaka.

Jak dbać o poidełko?

Rzecz oczywista, należy dbać o
czystość poidełka, czyli regularnie
wymieniać wodę na świeżą. Po
wylaniu starej wody należy umyć
poidełko jak i kamyczki znajdujące
się na dnie. Ptaszki myjąc się lub
chłodząc wypłukują z piór spore
ilości pyłu, więc w takim poidełku
może znaleźć się całkiem sporo
ziemi.
Maciej Kosmala
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)
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Wałbrzyszanka
z przymrużeniem
oka
Poziomo:
1 - z klapniętym uchem dla dziewczyny
5 - spocona, sapie z rozgrzanym
brzuchem
7 - popularny w budownictwie i na
polskiej scenie muzycznej
8 - rzeka z niezwykłym głosem
9 - nie lubią go kierowcy zarówno od
przodu jak i od tyłu
11 - podniebne szklane zgromadzenie

Pionowo:
1 - niepoukładane Państwa
2 - złe owady na pięciolinii
3 - obraz z miejscem na statki
4 - cętkowany samochód
6 - obstawia lub zwracasz się do niego
bezpośrednio w innej kolejności
7 - słaba w pokerze, a zmieniła bieg
historii
10 - miasto do usłyszenia w oborze

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - słynny rajd lub stolica Senegalu – Dakar
5 - mieszaniec międzygatunkowy klaczy konia domowego z
ogierem osła - muł
6 - specjalistyczne pomieszczenie pracy zawodowej –
gabinet
10 - grzech polegający na oddawaniu czci fałszywym bóstwom
– bałwochwalstwo
12 - dopisek – adnotacja
13 - wielkość charakteryzująca właściwości czegoś –
parametr
14 - grupa leżących w sąsiedztwie wysp – archipelag
17 - osoba mówiąca rzeczy
niezgodne z prawdą w celu
wywarcia wrażenia - blagier
18 - strumień energii, światła
emitowany z tego samego
źródła – wiązka

Pionowo:
1 - człowiek lubujący się w
zadawaniu innym cierpień –
sadysta
3 - końcowa, zaokrąglona część
palca – opuszka
4 - otwór w tęczówce oka –
źrenica
7 - gatunek rośliny zielnej z
rodziny astrowatych – bławatek
8 - pogląd społeczno-polityczny,
zakładający przyrodzoną równość
wszystkich ludzi – egalitaryzm
9 - pododdział wojska wchodzący w skład batalionu – kompania
11 - warzywo należące do
rodziny rdestowatych zwane
rzewieniem – rabarbar
15 - gatunek literacki lub filmowy używający magicznych
form – fantasy
16 - laska góralska w formie
siekierki o lekkim żeleźcu i wydłużonym stylisku - ciupaga

Strefa roZryWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

20:05
TVN

sobota
1:00

2 - 8 lipca 2021
Poniedziałek

20:05
POLSAT

Iron Man 2

20:00

POLSAT

ﬁlm sf, USA, 2010

TVN

01:00

2012
Rok 2009. Naukowcy odkrywają niepokojące zjawiska na Słońcu. W konsultacjach
badaczy bierze udział miedzy innymi
geolog Adrian Helmsley, który przewiduje,
że wybuchy te będą mieć katastrofalne
skutki dla przyszłości Ziemi. Swoimi
prognozami dzieli się z prezydentem USA.
Najbardziej wpływowi ludzie różnych części
globu zaczynają wdrażać plan ratunkowy
na wypadek zagłady. Jednocześnie zatajają
prawdę przed zwykłymi śmiertelnikami,
którzy nie mają pojęcia, że czeka ich śmierć.

TVP2

Krucjata Bourne’a
thriller, Niemcy, USA, 2004

Minęły dwa lata od pościgu płatnych
zabójców za pogrążonym w amnezji byłym
szpiegiem. Jason i Marie ukryli się na
terytorium Goa, na zachodnim wybrzeżu
Półwyspu Indyjskiego. Nie znaleźli jednak
upragnionego spokoju. Jasonowi udało
się jednak zrekonstruować część faktów
z przeszłości. Wie już, że był szpiegiem
wyszkolonym przez tajną organizację
Treadstone, której agenci chcą go teraz
zabić. Mimo starań Bourne’a, na jego ślad
wpadają płatni zabójcy.

Od kilku miesięcy cały świat wie, że superbohater Iron Man to miliarder Tony Stark (Robert
Downey Jr.) - genialny wynalazca i szef
Stark Industries, głównego dostawcy broni
dla rządu USA. Stark jest teraz sławny jako
człowiek, któremu udało się zagwarantować
światowy pokój. Chce wykorzystywać
nowoczesną technologię i swoje wynalazki
do celów humanitarnych i zarazem skończyć
z produkcją broni. Władze, prasa i zwykli
obywatele naciskają, by podzielił się swoją
technologią z armią.

Wtorek

ﬁlm katastroﬁczny, Kanada, USA, 2009

Niedziela

WIESZ CO | NR 26/29.6.2021 r.

20:00

Francja, II wojna światowa. W jednej z wiosek
sadystyczny pułkownik SS, Hans Landa
(Christoph Waltz), morduje ostatnich ukrywających się w okolicy Żydów. Tylko młodej
Shosannie (Mélanie Laurent) udaje się uciec.
Dziewczyna przedostaje się do Paryża, gdzie
przyjmuje nową tożsamość. W prowadzeniu
niewielkiego kina pomaga jej czarnoskóry
przyjaciel Marcel (Jacky Ido). Wkrótce Shosanna wzbudza zainteresowanie nazistowskiego
bohatera wojennego, Fredricka Zollera (Daniel
Brühl).

Rings
POLSAT

Bękarty wojny
dramat wojenny, Niemcy, USA, 2009

Sobota

Środa

20:00

Czerwony Pająk

POLSAT

thriller, Polska, 2015

Czwartek

Poznaj mojego tatę
Greg chce oświadczyć się dziewczynie Pam.
Ma zamiar uczynić to w czasie wizyty u rodziców
Pam, tuż przed ślubem jej siostry. Mama jego
wybranki, Dina (Blythe Danner), okazuje się
przychylna przyszłemu zięciowi. Jednak jej
ojciec, rzekomo emerytowany ogrodnik, Jack
Byrnes, uważa, że nikt nie jest wystarczająco
dobry dla jego córki, a już na pewno nie Greg.
Lista zarzutów wobec chłopaka jest długa: nie
przywiązuje wagi do wyglądu, nie jest ambitny,
pracuje w kobiecym zawodzie, ma wulgarnie
brzmiące nazwisko i na dodatek jest Żydem.

Karol to nastolatek z dobrego domu, który
odnosi sukcesy i zakochuje się w pięknych
dziewczynach. Jego życie ulega zmianie, gdy
przypadkowo zostaje świadkiem morderstwa.
Kierując się ciekawością, Karol zaczyna śledzić
zabójcę. W ten sposób odkrywa mroczną
stronę swojej natury. Dotąd nie był świadomy
jej istnienia, nie miał też odwagi lub
możliwości, by ją obudzić. Nastolatek poznaje
tożsamość mordercy - to weterynarz, Lucjan
Staniak - i nawiązuje z nim bardzo silną,
emocjonalną relację.

21:05
POLSAT

komedia, USA, 2000

Miłość na zamówienie
komedia romantyczna, USA, 2006

Trzydziestopięcioletni Tripp (Matthew
McConaughey) ma niezłą pracę, ale wciąż nie
chce się usamodzielnić. Prowadzi beztroski
tryb życia, spędzając noce w klubach ze
swoimi przyjaciółmi Ace’em (Justin Bartha)
i Demo (Bradley Cooper). Nie musi troszczyć się
o domowe obowiązki, bowiem wciąż mieszka
ze swoimi rodzicami, Sue (Kathy Bates) i i Alem
(Terry Bradshaw). Mama sprząta mu pokój,
podaje śniadanie i pierze jego rzeczy. Powoli
jednak zarówno ona, jak i jej mąż mają już dość
tej sytuacji.

piątek

2 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Ranczo - serial
obyczajowy TVP, reż.
Wojciech Adamczyk, wyk.
Ilona Ostrowska, Cezary
Żak, Paweł Królikowski,
Grzegorz Wons
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce

04:55 Cafe piosenka
05:25 Na dobre i na złe
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Górscy ratownicy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:00 Rodzinka.pl - serial
17:25 Gra na Maksa - serial
17:35 EURO 2020 - 1/4F,
prod. Szwajcaria, 2021
20:15 Gra na Maksa - serial
20:25 Jak przeżyć wszystko
jeszcze raz

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 LAB - obyczajowy
07:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 Ten moment
09:35 SOS Ekipy w akcji
10:35 Rozwód. Walka o
wszystko
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Epoka lodowcowa:
Wędrówka
kontynentów
Ziemia ulega kolejnym
przeobrażeniom. Tym
razem światu zagraża
wędrówka kontynentów.

SERIAL OBYCZAJOWY

KONCERT

FILM WOJENNY

FILM AKCJI

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:45 Policzmy się
dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 EURO 2020 - 1/4F
23:25 EUROwieczór
23:55 Zdrada - ﬁlm fabularny
01:55 Ocaleni - reality show
02:55 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial

22:30 Muzyka, Taniec,
Zabawa
- koncert
23:35 Anything goes.
Ale jazda!
- program rozrywkowy
prod. Polska
00:35 Lato w Allgau
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Niemcy, 2017,
reż. Jeanette Wagner,
wyk. Jennifer Ulrich,
Philipp Hochmair,
Michaela May
02:15 Operacja Piorun
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1966, reż. Terence
Young, wyk. Sean
Connery, Claudine
Auger, Adolfo Celi
04:30 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Bękarty wojny
- ﬁlm wojenny, USA,
Niemcy, 2009, reż. Quentin
Tarantino, wyk. Brad
Pitt Mélanie Laurent,
Christoph Waltz, EliRoth,
Michael Fassbender, Diane
Kruger, Daniel Brühl,
Til Schweiger
23:15 Czerwony smok
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2002, reż. Brett
Ratner, wyk. Anthony
Hopkins, Edward Norton,
Ralph Fiennes, Harvey
Keitel, Emily Watson,
Mary-Louise Parker,
Philip Seymour Hoﬀ man,
Anthony Heald
01:50 Kuba Wojewódzki
02:50 Uwaga!
- magazyn

22:00 Obcy kontra Predator
W ﬁlmie stoczą ze sobą
ostateczną walkę dwa
legendarne potwory,
bohaterowie serii
zaliczanych do najbardziej
kasowych w historii kina.
00:10 Jak stracić chłopaka
w 10 dni
Notoryczny podrywacz,
menadżer z agencji
reklamowej zakłada się
ze swoim szefem, że
rozkocha w sobie dowolną
kobietę w ciągu 10 dni.
Niestety wytypowana
dziewczyna ma zgoła inne
zamiary.
02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
07:30
08:35
09:05
09:20
11:00
12:50
13:30

13:45

14:00
14:20
14:45

Teledyski
Kuchnia Jagiellonów
Jan Brzechwa - felieton
Wyprawa w przeszłość
- ﬁlm przygodowy, prod.
Czechosłowacja, 1955
Znaki szczególne
- serial TVP
Elizabeth
- ﬁlm krótkometrażowy
Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Morze
Śródziemne - Zatoka Lwa
- serial dokumentalny,
prod. Francja
Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Riwiera
francuska - serial dokumentalny, prod. Francja,
2012, reż. Norbert Evangelista, Gil Kebaili
Francuskie wybrzeże z
lotu ptaka. Korsyka
- serial dokumentalny
Mecz - ﬁlm
Rok 2020

FILM OBYCZAJOWY

15:20 Opowieść wiosenna
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 1990,
reż. Eric Rohmer, wyk.
Sophie Robin, Hugues
Quester, Anne Teyssedre
17:15 Idą Powstańcy
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Serialowa nostalgia
- Karino - serial TVP
20:00 Komediowe lato
- Marysia i Napoleon
- komedia
22:05 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
23:00 Świat w piosence
- Zabójstwo Martina
Luthera Kinga
23:55 Informacje kulturalne
00:15 Nie jestem
czarownicą
- ﬁlm fabularny

TV Puls

TVN 7

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Liberator 2
22:00 Czarny pies
23:45 Szanghajska
robota

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
- program obyczajowy
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
16:00 40 kontra 20
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
prod. Polska
18:30 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska
20:00 One night squad

SERIAL KRYMINALNY

KOMEDIA

02:00 Castle
- serial kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
02:55 Reporterzy.
Z życia wzięte
03:55 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Biesiada na cztery
pory roku
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

21:40 Jak się nie oświadczać
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Bradford
May, wyk. Kayla Ewell,
Ryan Merriman, Adam
Korson, Mitch Ryan,
Vernee Watson
23:25 Prosto z Compton
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2015, reż. F. Gary
Gray, wyk. O’Shea
Jackson Jr., Corey Hawkins,
Jason Mitchell, Neil Brown
Jr., Aldis Hodge,
Paul Giamatti
Kalifornia, lata 80.
Wywodząca się z ulic
Compton grupa NWA
rewolucjonizuje kulturę
hip-hopu.
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny 07:00 Strażnik
Teksasu 08:00 Nasz nowy
dom 09:00 Pierwsza miłość
09:50 Święty 10:20 Food
Factory 11:20 Detektywi
w akcji 12:20 Kobra
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:05 Tajemnica Instytutu
Atticus W 1976 roku do
niewielkiego instytutu
badawczego doktora Henry’ego Westa, zajmującego
się zjawiskami parapsychicznymi, jak psychokineza czy
postrzeganie pozazmysłowe,
traﬁa tajemnicza Judith.
01:55 Śmierć na 1000
sposobów 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10

TV Trwam
11:30 Kolory Świętości 11:35
100 cudownych miejsc na
świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:05 Duszpasterz 13:30 Msza święta
14:20 100 cudownych miejsc
14:30 Zrozumieć Antycywilizacje 14:55 Słowo życia
15:00 Modlitwa 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie
ręki 17:00 Regał Mistrzowie
17:30 Geopolityka 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć...
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:15 Sprawa dla reportera
10:15 Lemony Snicket: Seria
niefortunnych zdarzeń
- komedia, prod. USA,
2004, reż. Brad Silberling,
wyk. Jim Carrey, Meryl
Streep, Jude Law
12:10 Fascynujący świat
- Niewidzialne miasta
starożytności - ﬁlm
13:10 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
13:45 Przyrodnik na tropie
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
11:30 Rodzinny ekspres
12:00 Pan Wołodyjowski
- ﬁlm historyczny,
reż. Jerzy Hoﬀ man
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:50 Lajk!
17:10 Słowo na niedzielę
- Droga Ezechiela
17:15 Gra na Maksa
17:30 EURO 2020 - 1/4
20:15 Gra na Maksa
20:25 Centralne Biuro
Humoru

06:10 Uwaga!
- magazyn
06:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:25 Wymarzone ogrody
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Na Wspólnej - serial,
Polska
13:20 MasterChef Junior
14:55 Power Couple
- program rozrywkowy
16:25 Równi sobie
17:25 Wymarzone
ogrody
17:55 Zaplanuj długie
życie
18:00 Patent na dom
- program rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazynprod. Polska

SERIAL KRYMINALNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

14:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
15:50 Geniusze i marzyciele.
Banach. Między
duchem a materią
- ﬁlm dokumentalny
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 EURO 2020 - 1/4F
23:25 EUROwieczór
23:55 Hit na sobotę
- Ścigana - thriller,
prod. USA, 2011
01:35 Sądny dzień - komedia
03:20 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP

21:45 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
22:50 Ameryka da się lubić
- Humor
- program rozrywkowy
24:00 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
01:00 Pitbull.
Niebezpieczne kobiety
- ﬁlm sensacyjny,
reż. Patryk Vega,
wyk. Alicja Bachleda
- Córuś, Maja Ostaszewska,
Joanna Kulig, Magdalena
Cielecka, Anna Dereszowska, Sebastian Fabijański,
Andrzej Grabowski
03:25 Genialny
wynalazek
- komedia, prod. USA
04:55 Zakończenie

27
3 lipca

program tv
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sobota

20:00 40 lat minęło
- ﬁlm komedia, USA, 2012,
reż. Judd Apatow, wyk.
Judd Apatow, Paul Rudd,
Leslie Mann, Maude Apatow, Iris Apatow, Albert
Brooks, John Lithgow,
Megan Fox
22:55 American Pie: Wesele
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2003, reż. Jesse
Dylan, wyk. Jason Biggs,
Seann William Scott,
Alyson Hannigan, Eddie
Kaye Thomas, ThomasIan
Nicholas, January Jones
01:00 Ostatnidompolewej
- ﬁlm horror, USA, 2009,
reż. Dennis Iliadis
03:20 Uwaga!
- magazyn
03:40 Noc magii

POLSAT
06:00
08:10
10:10
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
17:45
18:50
19:25
19:45
19:55
20:00

Nowy dzień z Polsat
Bystry Bill
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Wolni od długów
Bogaty dom
- Biedny dom
Łowcy nagród
Rolnicy. Podlasie
Więzienie
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Sport
Pogoda
Iron Man 2
Robert Downey Jr.
powraca jako miliarder
Tony Stark w ekscytującej
kontynuacji popularnego
na całym świecie kinowego hitu. Kiedy tożsamość
superbohatera przestała
być sekretem, życie
Tony’ego stało się jeszcze
bardziej intensywne.
FILM AKCJI

22:45 Salt
Evelyn Salt, zaufana
i lojalna agentka CIA,
zostaje zmuszona do
ucieczki, gdy pewnemu
rosyjskiemu zdrajcy
udaje się przekonać jej
przełożonych, że jest
ona podwójną agentką,
wysłaną by zamordować
prezydenta Stanów
Zjednoczonych.
01:00 Rings
Młoda kobieta,
martwiąc się o swego
chłopaka, zafascynowanego informacjami
o tajemniczym wideo,
po obejrzeniu którego
giną ludzie, decyduje
się obejrzeć ﬁlm
za niego.

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:30 Informacje kulturalne
07:50 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - reportaż
08:00 KFPP Opole - 43. KFPP
Opole 2006 - przeboje
Marka Grechuty
09:25 Słowobranie
10:00 Szkoła w chmurze
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018, reż.
Jerry Rothwell
11:35 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku
- serial komediowy
TVP, reż. Jacek Bromski,
wyk. Krzysztof Dzierma,
Andrzej Beya-Zaborski,
Emilian Kamiński, Jan
Wieczorkowski, Agata
Kryska, Wojciech Solarz,
Irina Łaczina
12:20 Tamte lata, tamte
dni - Maciej Wojtyszko
12:50 Żeniac - ﬁlm TVP,
reż. Janusz Kidawa

06:00 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel Kazimierz Barski
(Zbigniew Buczkowski),
jego rodzina, pracownicy
oraz klienci, którzy pojawiają się w lombardzie
z powodu różnych
życiowych zawirowań.
20:00 Mocne sobotnie kino:
Kickboxer: Odwet

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kosmiczny wykop
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
14:20 Przygoda z pandą
- ﬁlm przygodowy, USA,
1995, reż. Christopher
Cain, wyk. Stephen Lang,
Ryan Slater, Yi Ding,
Wang Fei
16:00 Niania - ﬁlm rodzinny,
Wielka Brytania, USA,
Francja, 2005, reż. Kirk
Jones, wyk. Emma
Thompson, Colin Firth,
Kelly Macdonald, Thomas
Sangster, Eliza Bennett,
Jennifer Rae Daykin,
Angela Lansbury, Celia
Imrie, Imelda Staunton

06:00 Kudłaty i Scooby Doo
na tropie 07:00 Galileo
11:00 Zaklęty książę Już
od pięciuset lat zamieniony
w żabę książę czeka na swoją
wybrankę, która go pocałuje
i w ten sposób przywróci mu
ludzkie kształty. Pewnego
dnia młodzieniec otrzymuje
szansę na zmianę swojego
losu - na Manhattanie spotyka niezamężną kobietę, która
obdarza go pocałunkiem,
dzięki czemu książę odzyskuje ludzką postać.
13:00 STOP Drogówka magazyn 14:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Galileo
20:00 Ninja Warrior Polska
21:55 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny 23:55
Motel 2: Pierwsze cięcie
01:45 Interwencja - magazyn
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 - Lista przebojów
05:30 Telezakupy TV Okazje

KOMEDIA

THRILLER

KOMEDIA

14:15 Komediowe lato
- Marysia i Napoleon
- komedia
16:15 Zaginione Skarby
16:30 Retro kino - Winnetou
- serial przygodowy
18:10 Mój czas
18:20 Co dalej?
18:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
20:00 Bilet do kina
- Przed wschodem
słońca
21:45 Good Evening
Ev’rybody. W hołdzie
Louisowi Armstrongowi
- ﬁlm dokumentalny
23:00 Mocne Kino - Fargo
- dramat
00:45 Co dalej?
01:25 Kino nocne - Szukając
Kelly - dramat

22:10 Non stop
Agent federalny Bill Marks
musi uratować pasażerów
i załogę samolotu
opanowanego przez
terrorystów.
00:15 Najlepsi
z najlepszych
Na mistrzostwa świata
w karate zostaje wybrana
reprezentacja składająca
się z piątki najlepszych
zawodników.
02:10 Castle
03:05 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
04:00 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Dyżur - serial

18:10 Minionki
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. Kyle Balda,
Pierre Coﬃn, wyk. Sandra
Bullock, Jon Hamm,
Michael Keaton, Alison
Janney, Steve Coogan,
Geoﬀ rey Rush
20:00 Van Helsing - ﬁlm S-F,
USA, Czechy, 2004, reż.
Stephen Sommers, wyk.
Hugh Jackman, Kate Beckinsale, David Wenham,
Richard Roxburgh, David
Wenham, Samuel West
22:50 Zaginione miasto Z
- ﬁlm przygodowy, USA,
2016, reż. James Gray,
wyk. Charlie Hunnam,
Robert Pattinson
01:40 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet

TV Trwam
12:00 Nowenna przed 30.
Rocznicą powstania Radia
Maryja 13:00 Siódmy sakrament 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry 14:20 Ocalić od
zapomnienia
14:30 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 14:35
Hildegarda z Bingen. Światło
Boga 15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Za Polskę poszlibyśmy
w ogień 16:55 Kolory Świętości 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego 17:30 Mocni
Jego mocą
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Katecheza ks. bp. Antoniego
Długosza 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
06:00
06:25
06:55
07:00
08:00
08:30
09:00
09:10
09:45
10:25
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:50
13:15
14:15

Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Policzmy się dla Polski
Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
Japonia - inspirujące
krajobrazy
Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Program katolicki
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
MAGAZYN

14:25 Okrasa łamie przepisy
- Podlaskie pierogi z serem
- magazyn kulinarny
14:55 Komisarz Alex - serial
15:50 Geniusze i marzyciele.
Jan Szczepanik - ﬁlm
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych
19:30 Wiadomości
20:10 Gra na Maksa - serial
20:20 Kincsem. Miłość
i hazard - ﬁlm
przygodowy
22:25 Gra na Maksa - serial
22:40 Zakochana Jedynka
- Matylda - ﬁlm
00:35 Córka prezydenta
- komedia romantyczna
02:30 Ścigana - thriller,
prod. USA, 2011

4 lipca
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:30 Dookoła Bałtyku magazyn kulinarny
12:00 Pan Wołodyjowski cz.
II - ﬁlm historyczny, reż.
Jerzy Hoﬀ man, wyk. Tadeusz Łomnicki, Magdalena
Zawadzka, Mieczysław
Pawlikowski, Jan Nowicki,
Daniel Olbrychski, Mariusz
Dmochowski, Marek
Perepeczko, Irena Karel
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
muzyczne
16:15 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP

05:55 Uwaga! - magazyn
06:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:15 Nowa Maja w ogrodzie
08:45 Akademia ogrodnika
08:50 Zaplanuj długie życie
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Patent na dom
- program rozrywkowy
12:30 Co za tydzień
- magazyn
13:10 Rozenek cudnie
chudnie - program
lifestylowy
13:45 Misja - Premiera
Playera
14:00 Zbuntowana księżniczka - ﬁlm komedia, Francja,
USA, Wielka Brytania,
2008, reż. Nick Moore,
wyk. Emma Roberts, Juno
Temple, Kimberley Nixon,
Natasha Richardson

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:55 Fantastyczna czwórka
Ekranizacja jednego
z najbardziej znanych
komiksów z wydawnictwa
Marvel. Wynalazca, astronauta i naukowiec dr Reed
Richards staje na czele
ekspedycji, która wyruszy
na spotkanie kosmicznej
burzy. Ma nadzieję, że
dzięki wyprawie uda mu
się rozszyfrować zagadki kodu genetycznego
człowieka, a zdobytą
w ten sposób wiedzę
wykorzystać dla dobra
całego rodzaju ludzkiego.
10:20 Epoka lodowcowa :
Wędrówka
kontynentów
12:15 Iron Man 2
14:50 Formuła 1 2021
Formuła 1 GP Austrii
- wyścig & ceremonia

07:00 Co dalej? - program
publicystyczny
07:35 Piosenki Władysława
Szpilmana - widowisko
08:15 Tamte lata, tamte dni Maciej Wojtyszko
08:45 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
09:20 Z przytupem - Polka
- widowisko kameralne
09:40 Animama - Katar
- ﬁlm animowany
09:45 Animama - Jajko
- ﬁlm animowany
09:50 Animama - Straszny
sen majsterkowicza - ﬁlm
animowany, reż. Andrzej
Piliczewski
10:10 Serialowa nostalgia
- Janosik - serial TVP, reż.
Jerzy Passendorfer, wyk.
Marek Perepeczko, Ewa
Lemańska, Czesław Jaroszyński, Marian Kociniak,
Mieczysław Czechowicz
11:10 Trzeci punkt widzenia

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:55 Kosmiczne
mistrzostwa
Jest rok 2071. Kosmiczna
wojna całkowicie zmieniła
klimat na Ziemi, a nad
Moskwą góruje ogromny
statek obcych. To właśnie
on ma stać się areną dla
ostatecznego pojedynku
o planetę.
11:10 Kadet Kelly
13:25 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Roszpunka
14:40 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Braciszek i siostrzyczka
15:50 Piękna i bestia
18:05 Legalna
blondynka
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Mechanik: Prawo
zemsty
21:50 Liberator 2

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kosmiczny
wykop
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:30 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska
13:20 Appaloosa
- ﬁlm western, USA, 2008,
reż. Ed Harris, wyk. Ed
Harris, Viggo Mortensen,
Renée Zellweger, Jeremy
Irons, Timothy Spall, Lance
Henriksen
15:45 Niania i wielkie bum
- ﬁlm rodzinny, USA,
Francja, Wielka Brytania,
2010, reż. Susanna White,
wyk. Ralph Fiennes,
Maggie Gyllenhaal, Emma
Thompson, Maggie Smith,
Asa Butterﬁeld

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

MAGAZYN

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

KOMEDIA

16:40 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP
16:50 Alternatywy 4
- serial komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sekretne życie kotów
- reality show
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Wakacyjna Trasa
Dwójki
20:40 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki
- 2021 Żywiec
23:05 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:10 Hity wszech czasów
01:10 Dzikie róże
03:00 Nocne Graﬃti
- ﬁlm sensacyjny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

16:05 Kłamca kłamca
- ﬁlm komedia, USA,
1997, reż. Tom Shadyac,
wyk. Jim Carrey, Maura
Tierney, Justin Cooper,
Cary Elwes, Anne Haney,
Jennifer Tilly
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Krucjata Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny
22:25 Kontrabanda
- ﬁlm sensacyjny
00:40 Czerwony smok
- ﬁlm sensacyjny
03:10 Kuchenne
rewolucje
04:10 Noc magii

17:45 Nasz Nowy Dom
- magazyn
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:05 Sztanga i cash
Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które
miały miejsce w Miami
w 1994 roku. Daniel Lugo
jest kulturystą. Pracuje
w miejscowej siłowni,
a w wolnym czasie
uczęszcza na kursy
motywacyjne
Johnny’ego.
00:55 2012
04:40 Disco Gramy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

11:35 Winnetou - Złoto
Apaczów - serial
13:25 Paddington - ﬁlm
familijny, prod. USA
15:10 Exodus - ﬁlm baletowy,
reż. Norbert Rudzik
15:50 Beethoven
- Ostatnie sonaty
- koncert
17:00 Mój czas
17:15 Niedziela z... Izabelą
Trojanowską
20:00 Zawód: reporter
- dramat, prod. Włochy,
Hiszpania, Francja, USA
22:05 Trzeci punkt widzenia
22:35 Szkoła w chmurze
- ﬁlm dokumentalny
00:10 Bilet do kina - Przed
wschodem słońca
02:05 Polska szkoła animacji
- Ludwik - animowany

23:50 Najlepsi
z najlepszych 2
Podczas nielegalnej
walki zostaje zamordowany Travis. Wkrótce
jego przyjaciele również
znajdują się w niebezpieczeństwie.
01:45 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:20 Dyżur - serial
dokumentalny
02:45 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:25 Biesiada na cztery
pory roku
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Farciarz Gilmore
- ﬁlm komedia,
USA, 1996, reż. Dennis
Dugan, wyk. Adam
Sandler, Christopher
McDonald, Julie Bowen,
Frances Bay, Carl Weathers, Richard Kiel
20:00 Matrix - ﬁlm S-F, USA,
1999, reż. Lana Wachowski, Andy Wachowski,
wyk. Keanu Reeves,
Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Hugo
Weaving, Joe Pantoliano
22:55 Czerwona Sonja
- ﬁlm prod. Holandia,
USA, 1985, reż. Richard
Fleischer
00:50 Oszukać przeznaczenie
- ﬁlm horror, USA, 2000,
reż. James Wong

TV 4
06:00 Kudłaty i Scooby Doo na
tropie 07:00 Dzielna Mysz
07:10 Antboy 08:55 Zaklęty
książę Już od pięciuset lat
zamieniony w żabę książę
czeka na swoją wybrankę,
która go pocałuje i w ten
sposób przywróci mu
ludzkie kształty.
10:55 Galileo 13:00 STOP
Drogówka 14:00 Gwiazdy
Kabaretu 15:00 Ninja Warrior
Polska 16:55 Columbo 19:00
Galileo 20:00 Przyciąganie
Trzymający w napięciu
ﬁlm akcji, w którym, obok
katastroﬁcznych wizji
i pełnych rozmachu efektów
specjalnych, nie brak emocji
i humoru.
22:50 Tajemnica Instytutu Atticus 00:30 Ryzykanci 02:00
Interwencja - magazyn
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 - Lista przebojów
05:30 Telezakupy TV Okazje

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:30 Pustynia
Boga 12:00 Anioł Pański
z Ojcem Świętym Franciszkiem 12:20 Wieś - to też
Polska 13:30 Papież Polak
do Rodaków 14:00 Albert
Schweitzer
15:50 100 cudownych miejsc na
świecie 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem
RP 17:15 Prawda a Historia
17:30 Nowa Ewangelizacja
17:55 Poczet Wielkich Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści biblijne
historie animowane z Nowego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Kolory Świętości
21:00 Apel Jasnogórski

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
- magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce
- Tajemnice skóry

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Życiowe wybory
- telenowela dokumentalna TVP
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
18:00 Dzikie pszczoły
- dramat, prod. Grecja,
2019
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Wyścig z czasem
- ﬁlm science ﬁction
22:35 Świat bez ﬁkcji - USA:
wojna o pomniki - ﬁlm
23:40 Na tyłach wroga
- dramat wojenny
01:20 Matylda - kostiumowy

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:40 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:25 Miasto skarbów
- serial kryminalny TVP
21:15 Lepsza połowa- serial
21:50 Czerwona
królowa - serial
22:55 Jedyny świadek
- serial kryminalny
23:55 Szukając Kelly - dramat,
prod. Belgia, Francja, 2015,
reż. Thomas Bidegain
01:50 Warto kochać - serial
02:50 Szalony rok

TVN
05:05
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
09:00
09:35
10:35
11:35
11:45
14:55
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzi
Akademia ogrodnika
LAB - obyczajowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
Ten moment
SOS Ekipy w akcji
Rozwód. Walka
o wszystko
Top 10 Playera
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
LAB
- obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
MAGAZYN

19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Bez mojej zgody
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2009, reż. Nick Cassavetes,
wyk. Cameron Diaz, Alec
Baldwin, Abigail Breslin,
Jason Patric
23:50 Krucjata Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2004,
reż. Paul Greengrass,
wyk. Matt Damon, Brian
Cox, Julia Stiles, Franka
Potente
02:05 Co za tydzień
02:40 Wewnętrzny wróg
- serial, USA

5 lipca
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06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 2012
Majowie pozostawili
ludzkości kalendarz, który
dokładnie wskazywał datę
końca świata i mówił o
zjawiskach, które miału
mu towarzyszyć.

07:30 Teledyski
08:25 Co dalej? - program
publicystyczny
09:00 Opowieść wiosenna
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Przeprowadzki - serial
13:30 Nieznane taśmy
ﬁlmowe. Indie
14:30 Pan Tadeusz, 1928
- ﬁlm fabularny, prod.
Polska, 1928, reż. Ryszard
Ordyński, wyk. Wiesław
Gawlikowski
16:45 Wakacje Waltera
- komedia, prod. USA
18:40 Serialowa nostalgia
- Karino - serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Aż do piekła - dramat,
prod. USA, 2016
21:50 Powidoki - Arystoteles
Polityka
22:15 Więcej niż ﬁkcja
- Kraina miodu - ﬁlm

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
- program obyczajowy
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 40 kontra 20
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

23:35 W cywilu
John Cena wciela
się w postać Johna
Tritona, byłego żołnierza
amerykańskiej piechoty
morskiej, który wyrusza w
pościg za bezwzględnymi
i okrutnymi złodziejami diamentów, którzy porwali
jego żonę...
01:15 Książę Persji:
Piaski czasu
IX wiek, średniowieczna
Persja. Główny bohater,
młody książę zawiera
porozumienie z tajemniczą księżniczką i razem
wyruszają na wyprawę
przeciwko złym siłom.
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy

23:50 Kino nocne
- Zawód: reporter
- dramat, prod. Włochy,
Hiszpania, Francja, USA,
1975, reż. Michelangelo
Antonioni, wyk. Jack
Nicholson, Maria Schneider, Jenny Runacre, Ian
Hendry, Steven Berkoﬀ
02:05 Płomienie
- ﬁlm fabularny,
prod. Korea Połudn.,
2018, reż. Chang - dong
Lee, wyk. Steven Yeun,
Jong - Seo Jun,
An In Yoo
04:35 Mój czas
05:00 Tamte lata, tamte dni
- Maciej Wojtyszko
- magazyn
05:30 Teledysk
05:50 Zakończenie

20:00 Wasabi: Hubert
zawodowiec
- ﬁlm sensacyjny
21:55 Krwawa
rozgrywka
00:05 Nicky Larson
i perfumy miłości
02:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
prod. Polska
03:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:00 Tajemnica
zawodowa
- serial, Polska
Prawniczka Julia Żurawska
walczy o oczyszczenie
męża z zarzutów kryminalnych.
23:05 Oszukać
przeznaczenie
- ﬁlm horror, USA,
2000, reż. James
Wong, wyk. Devon
Sava, Ali Larter, Kerr
Smith, Tony Todd, Kerr
Smith
01:15 Trzy noce
z duchami
02:20 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
03:25 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
nowy dom 09:00 Pierwsza
miłość Marysia opuszcza
rodzinną wieś i przenosi się
do Wrocławia, by studiować
medycynę. W nowym miejscu kobieta poznaje Pawła,
który zdobywa jej serce.
09:50 Święty 10:20 Fabryka
jedzenia 11:20 Detektywi
w akcji 12:20 Kobra - oddział
specjalny
13:25 STOP Drogówka magazyn prod. Polska 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Columbo 23:00 Wzór
00:05 Śmierć na 1000
sposobów 01:25 Pękniesz ze
śmiechu 02:30 Interwencja magazyn prod. Polska 02:50
SuperLudzie

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
11:30 Przyroda w Obiektywie 11:45 Kolory Świętości
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:10 Mój Tatuś walczył pod
Monte Cassino 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
Charlie - historia zabawki
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury
16:55 Świadkowie 17:30
Natura obiektywnie 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski
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05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Borneo
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:00 Cafe piosenka
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Jak budowała się
cerkiew...? - ﬁlm
dokumentalny
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
15:50 Gra na Maksa - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 LAB - obyczajowy
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 Ten moment
09:35 SOS Ekipy w akcji
10:35 Rozwód. Walka o
wszystko
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Książę Persji:
Piaski czasu
Główny bohater, młody
książę zawiera porozumienie z tajemniczą
księżniczką i razem
wyruszają na wyprawę
przeciwko złym siłom.

07:30 Teledyski
08:20 Powidoki - program
publicystyczny
08:40 Rzecz Polska - Logo CPN cykl dokumentalny
08:55 Wakacje Waltera komedia, prod. USA, 2003
11:00 Przeprowadzki - serial
TVP
13:05 Wakacje
13:30 Kraina miodu - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Macedonia, 2019
15:05 Feral - ﬁlm animowany,
prod. USA, 2012
15:25 Zapomniani - dramat,
prod. Meksyk, 1950, reż.
Luis Alcoriza, Luis Bunuel,
wyk. Alfonso Mejia, Efrain
Arauz, Roberto Cobo, Alma
Delia Fuentes
16:55 Ucieczka w kajdanach ﬁlm fabularny, prod. USA,
1958, reż. Stanley Kramer,
wyk. Sidney Poitier, Tony
Curtis, Theodore Bikel

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial wprowadza widza
w świat głównych
bohaterów, jednocześnie
przedstawiając w każdym
odcinku inną historię
klientów warsztatu i
salonu. Wątki z warsztatu
samochodowego będą
bardziej sensacyjne, z kolei
w salonie kosmetycznym
widzowie zobaczą więcej
wzruszających, często
przeplatanych humorem,
historii.
10:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
- program obyczajowy
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 40 kontra 20
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNHY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:00 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
18:00 Dzikie pszczoły
- dramat, prod. Grecja,
2019
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 EURO 2020 - 1/2F
23:30 EUROwieczór
24:00 Ocaleni - reality show
01:05 RoboCop
- ﬁlm science ﬁction
02:55 Dystrykt 9
04:55 Notacje - Aleksander
Szekal

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:40 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:10 Gra na Maksa - serial
20:25 Miasto skarbów
- serial kryminalny TVP
21:15 Lepsza połowa - serial
21:50 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
22:50 Jedyny świadek
- serial kryminalny
23:55 Ty pójdziesz
do Jastrzębia
01:00 Czerwony Pająk
- dramat
02:40 Szukając Kelly - dramat
04:35 Magia polskiej przyrody. Zima, wiosna, lato,
jesień w Delcie Świny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:35 Gniew oceanu
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 2000, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. George
Clooney, Mark Wahlberg,
Diane Lane, Karen Allen,
William Fichtner, John
C. Reilly, Mary Elizabeth
Mastrantonio
00:10 Kuba Wojewódzki
01:10 Porwani
- serial, USA
02:10 Oszuści
- serial, USA
03:10 Uwaga!
- magazyn
03:30 Noc magii

22:40 Lot
Historia uzależnionego
od alkoholu pilota,
któremu udaje się mimo
awarii bezpiecznie
wylądować, jednak grozi
mu proces i więzienie,
gdyż znajdował się pod
wpływem substancji
odurzających. Kapitan
linii lotniczych William
Whitaker jest uzależniony
od alkoholu. Rozwiódł się z
żoną. Prawie nie utrzymuje kontaktów z synem.
02:15 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

18:40 Serialowa nostalgia
- Karino
- serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Lekkie obyczaje
- Maudie, prod. Kanada,
2016, reż. Aisling Walsh,
wyk. Sally Hawkins, Ethan
Hawke, Kari Matchett,
Billy MacLellan
22:05 Co dalej? - program
publicystyczny
22:35 Dokument w podróży
- Paul Gauguin - Daleka
droga do raju - ﬁlm
23:45 Aż do piekła - dramat,
prod. USA, 2016
01:35 Jesienna sonata
- opera
03:50 Kino nocne - Złoty wiek
- ﬁlm fabularny

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Pocałunek smoka
21:55 Kickboxer:
Odwet
00:10 Alibi.com
02:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:40 Dyżur - serial
dokumentalny
03:10 Biesiada na cztery pory
roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

21:00 Morderstwo
w Białym Domu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Dwight H. Little,
wyk. Wesley Snipes, Diane
Lane, Daniel Benzali,
Dennis Miller, Alan Alda,
Ronny Cox, Diane Baker,
Tate Donovan, Harris Yulin
23:20 Mściciel - ﬁlm western,
USA, 1973, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Verna Bloom,
Mariana Hill, Mitchell
Ryan, Jack Ging
01:30 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
02:35 Druga strona
medalu
- talk show
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
nowy dom 09:00 Pierwsza
miłość 09:50 Święty 10:20
Fabryka jedzenia 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 14:25
STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Podwodna bestia 22:50
Wzór Agent FBI Don Eppes
pracuje nad szczególnie
trudnymi sprawami. Właśnie
próbuje rozwikłać kolejną,
ale mu się to nie udaje.
Z pomocą przychodzi mu
jego brat Charlie - genialny
matematyk. Wspólnie udaje
im się rozwikłać pierwszą
sprawę. 23:50 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
10:45 Zew natury 11:05 Mocni
w wierze 11:35 Święty na
każdy dzień 11:45 Historia
i architektura 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz 13:10 Mama
Lima 13:30 Msza święta
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Cena nadziei 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Misyjna Eucharystia w Gahunga 17:00 Głos z Brukselii
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 XX Rajd Katyński
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Poznajemy Polskę
19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Święty na każdy dzień
21:00 Apel Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- Św. Józef - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
- magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:00 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
15:50 Gra na Maksa - serial
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:55 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
18:00 Dzikie pszczoły
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 EURO 2020 - 1/2F
23:30 EUROwieczór
24:00 Czas zapłaty - fabularny
01:50 Wojsko - polskie.pl
02:20 Miłość i wojna - dramat
04:15 Pogoda na piątek
- serial obyczajowy TVP

19:40 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Gra na Maksa - serial
20:25 Miasto skarbów
- serial kryminalny
prod. TVP
21:15 Lepsza połowa - serial
21:50 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
22:55 Tajemnice
Majorki - serial
23:50 Kino relaks - Miłość od
pierwszego dziecka
- komedia kryminalna,
prod. Francja, 2015
01:30 Wieś pływających krów
- ﬁlm
03:05 Instynkt - serial
03:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:45 Zakończenie

29
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05:40
06:00
07:00
08:00
09:00
09:35
10:35
11:35
11:45
14:55
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
LAB - obyczajowy
Ukryta prawda
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ten moment
SOS Ekipy w akcji
Rozwód. Walka
o wszystko
Doradca smaku
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
LAB - obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga!
- magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Śmiertelna
wyliczanka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Barbet
Schroeder, wyk. Sandra
Bullock, Ben Chaplin,
Ryan Gosling, Michael
Pitt, Agnes Bruckner,
Chris Penn
00:05 Prawdziwa jazda
- ﬁlm, USA, 2016
02:15 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:35 Noc magii
03:55 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:35 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
- program informacyjny
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM OBYCZAJOWY

20:00 Poznaj mojego tatę
Greg Focker ma oświadczyć się swej dziewczynie
Pam podczas weekendu
spędzanego w domu jej
rodziców.
22:20 Mały
Uciekając
przed policją po kradzieży
bajecznego diamentu,
Calvin Simms, który jest
liliputem i jego tępy
partner Percy, podrzucają
bezcenny kamień do torebki Vanessy Edwards.
00:40 30 minut lub mniej
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:30 Teledyski
08:35 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:10 Ucieczka w kajdanach
- ﬁlm fabularny
11:00 Przeprowadzki
- serial TVP
13:05 Moja szafa grająca
- ﬁlm animowany
13:30 Paul Gauguin
- Daleka droga do raju
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, Francja,
2017
14:25 Oko Boga - ﬁlm dokumentalny
14:50 Mała Apokalipsa
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Polska, Włochy, Francja,
1992, reż. Costa-Gavras,
wyk. Pierre Arditi, Andre
Dussollier, Jiri Menzel,
Anna Romantowska,
Maurice Benichou, Chiara
Caselli, Carlo Brandt,
Tadeusz Stanisławski Jan

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Operacja: Zemsta

05:40 Szpital
06:40 Idealna niania
- program obyczajowy
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
- obyczajowy
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska - program
sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 40 kontra 20
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20

DRAMAT

FILM KRYMINALNY

16:55 Ręce nad miastem
- dramat, prod. Włochy,
Francja, 1963
18:40 Serialowa nostalgia
- Karino - serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Mistrz i Małgorzata
- serial, prod. Rosja,
2005
21:05 W trzy miesiące
dookoła świata - Nasz
najlepszy rok - ﬁlm
23:05 Portrety - Autoportret
23:40 Powidoki
- Arystoteles Polityka
24:00 Lekkie obyczaje
- Maudie
02:05 Scena Klasyczna
- Polish Cello Quartet
02:50 Kino nocne - Głęboka
czerwień - kryminalny

21:50 Operacja: Zemsta 2
By oczyścić swoją kryminalną przeszłość, były
żołnierz sił specjalnych
zgadza się na objęcie
dowodzenia grupą, celem
przechwycenia podwójnego agenta i wymierzenia
mu sprawiedliwości.
23:25 Amerykański
ninja
01:20 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
01:55 Dyżur - serial
dokumentalny
02:20 Wojciech
Cejrowski. Boso
- Teksas
03:00 Taki jest świat
03:55 Biesiada na cztery
pory roku

FILM OBYCZAJOWY

21:00 Dopóki piłka w grze
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2012, reż.
Robert Lorenz, wyk. Clint
Eastwood, Amy Adams,
Justin Timberlake, John
Goodman, Robert Patrick
23:25 Żółtodzioby
- ﬁlm wojenny, USA,
2017, reż. Alexandre
Moors, wyk. Jennifer
Aniston, Alden Ehrenreich,
Toni Collette, Tye Sheridan, Jack Huston, Mikey
Collins
01:25 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
02:30 Druga strona
medalu
- talk show
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Pierwsza miłość 09:50 Święty
10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji Detektywi
zmagają się z najdziwniejszymi sprawami, którą
trapią ich nie mniej dziwnych
zleceniodawców. Po pomoc
do detektywów nie zgłaszają
się bowiem „normalni”
ludzie.
12:20 Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny 21:00
Ostatni pasażer. Przepracowany lekarz, samotny
ojciec wraca wieczornym
pociągiem z Londynu. 23:05
Wzór 00:10 Śmierć na 1000
sposobów

TV Trwam
09:50 100 cudownych miejsc na
świecie 10:00 Informacje
dnia 10:15 Próba wiary.
Święty Antoni z Padwy 11:00
Betafo 11:25 Jestem mamą
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:10 Syria 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:15
Cichy i pokornego serca
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie
16:30 Wyszyński - historia 17:00
Po stronie prawdy 17:30
Rykoszetem 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

8 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial,
prod. Turcja, 2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kobiety Boga - reportaż
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Rozbójnicy wśród zwierząt - Walka o pożywienie
- prod. Wielka Brytania

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

06:00 LAB - obyczajowy
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 Ten moment
09:35 SOS Ekipy w akcji
10:35 Rozwód. Walka
o wszystko
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Wolni od długów
21:05 Miłość na zamówienie
Tripp jest przystojny,
czarujący, wysportowany, ma dobrą pracę i
pieniądze.

07:30 Teledyski
08:20 Wydarzenie aktualne
08:50 Którędy po sztukę
- Mehoﬀer - magazyn
09:10 Ręce nad miastem
- dramat, prod. Włochy,
Francja, 1963
11:00 Przeprowadzki - serial
13:10 Boleś - ﬁlm animowany
13:30 Pierre Richard - komik
dyskretny, prod. Francja
14:25 Niezapomniana
- ﬁlm animowany
14:50 Portret rodzinny
we wnętrzu - ﬁlm
obyczajowy, prod. Włochy,
Francja, 1974, reż. Luchino Visconti, wyk. Burt
Lancaster, Helmut Berger,
Silvana Mangano
17:00 Sauna - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1992, reż.
Filip Bajon, wyk. Bogusław
Linda, Gabriela Kownacka,
Marian Opania, Henryk
Bista, Piotr Machalica

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 Zaklinaczka
duchów
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
22:05 Śniadanie do łóżka
23:35 Ciało

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOMEDIOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
14:45 Policzmy się dla Polski
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
18:00 Dzikie pszczoły
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Sprawa dla reportera
21:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas
- magazyn
22:00 Gra na Maksa - serial
22:10 Magazyn kryminalny
22:55 Efekt motyla - thriller
00:55 Londyńczycy - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:40 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:25 Miasto skarbów
- serial kryminalny TVP
21:15 Lepsza połowa - serial
21:50 Czerwona królowa
22:55 Tajemnice Majorki - serial, prod. Wielka Brytania,
2019
23:50 Żyje się tylko dwa razy
- ﬁlm sensacyjny, prod.
Wielka Brytania
01:55 W pułapce miłości
02:50 Miłość od pierwszego
dziecka - komedia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Wykolejona
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2015,
reż. Judd Apatow,
wyk. Amy Schumer,
Bill Hader, Brie Larson,
Colin Quinn, Tilda
Swinton, LeBron
James
01:10 Równi sobie
02:15 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:35 Noc magii
04:00 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska

23:10 Książę i ja
Paige, świeżo upieczona
studentka medycyny
z Wisconsin, jest na
najlepszej drodze do
realizacji celów swojego
życia. Edward, książę
Danii, próbuje uciec od
stylu życia, które wybrano
za niego. Umykając przed
królewskim blichtrem,
następca tronu wyrusza do
Wisconsin, gdzie podaje
się za studenta Eddiego.
01:40 Świat według
Kiepskich
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

18:45 Serialowa nostalgia
- Karino - serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Złota Setka Teatru
Telewizji - W małym
dworku, prod. Polska
21:20 Tamte lata, tamte dni
- Maciej Wojtyszko
21:55 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp
do ﬁlmu - Salto
22:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Salto
- dramat, prod. Polska,
1965, reż. Tadeusz
Konwicki
23:55 Berlin Live - The Living
End - koncert
01:00 Nocny dokument
02:40 W trzy miesiące
dookoła świata

01:45 Przypadki Cezarego P.
Po stracie majątku
znany aktor zmienia
miejsce zamieszkania.
W nowym domu poznaje
sąsiadów, a szefowa
agencji aktorskiej pomaga
mu wrócić do świata show
biznesu.
02:25 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
02:45 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:25 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
- program obyczajowy
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 40 kontra 20
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani
po uszy - serial, Polska
20:00 40 kontra 20
KOMEDIA

21:00 Sekrety i grzeszki
- ﬁlm komedia, USA,
2011, reż. Ron Howard,
wyk. Vince Vaughn, Kevin
James, Jennifer Connelly,
Winona Ryder, Channing
Tatum, Queen Latifah,
Amy Morton
23:25 Troje do tanga
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 1999, reż.
Damon Santostefano,
wyk. Matthew Perry, Neve
Campbell, Dylan McDermott, Oliver Platt, John
C. McGinley, Bob Balaban
01:30 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
02:35 Druga strona
medalu
- talk show
03:15 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
- serial kryminalny prod.
Polska 08:00 Nasz nowy
dom 09:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy prod.
Polska 09:50 Święty 10:20
Food Factory
11:20 Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka
- magazyn prod. Polska
15:30 Hardkorowy lombard
17:00 Septagon 18:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny - serial kryminalny prod. Polska 21:05 Donald
Sinclair postanawia zaprosić
swoich wpływowych
i zamożnych klientów do
gry, o jakiej nawet nie śniło
się tym fanatykom hazardu.
23:25 Wzór 00:25 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Czterdzieści nocy 15:45
Kolory Świętości 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wędką
nad wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:05 Mahajanga
17:25 Kolory Świętości
17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel
Jasnogórski
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Zabrakło niewiele
Miners Krause Wałbrzych zakończyli sezon 2021 na piątym miejscu
w Polskiej Futbol Lidze 2, do ostatniej kolejki walcząc o awans do
play-off.
Choć sezon regularny Polskiej
Futbol Ligi 2, czyli zaplecza elity,
to jedynie sześć potyczek, emocji
nie brakowało. Do ostatniej serii
gier trzy zespoły walczyły o dwa
miejsca w play-off. W tym gronie
byli zawodnicy Miners, którzy
musieli u siebie wyraźnie pokonać
Wilki Łódzkie. Ostatecznie nasi
zwyciężyli 7:6, głównie za sprawą

świetnie dysponowanego skrzydłowego z Ukrainy, Ivana Olek-

siuka, który zaliczył dwa kluczowe
przechwyty i przyłożenie. To było

Sezon 2021 naszych futbolistów
Miners – Armia Poznań 6:36
Hammers Łaziska Górne – Miners 10:27
Rzeszów Rockets – Miners 6:20
Miners – Białe Lwy Gdańsk 0:7
Wieliczka Dragons – Miners 24:0
Miners – Wilki Łódzkie 7:6

jednak za mało, by „Górnicy” mogli po dwóch latach powrócić do
najlepszej czwórki. Wałbrzyszanie
wygrali trzy z sześciu gier, czyli tyle
samo, co łodzianie oraz „Smoki” z
Wieliczki. Niestety Miners wypadli
najsłabiej w zestawieniu małych
punktów.
Brak awansu do play-off pozostawia pewien niedosyt, choć w

trakcie sezonu w wałbrzyskim obozie nie obyło się bez perturbacji.
Już w pierwszym meczu kontuzji
doznał czołowy biegacz, Sebastian
Narnicki, który powrócił do gry
dopiero w ostatniej kolejce. W
trakcie rozgrywek drużynę opuścił
z kolei jeden z liderów ofensywy,
Ukrainiec Oleksi Zorin, a w pojedynczych spotkaniach w składzie
zabrakło kolejnych „stranieri”,
czyli innego z Ukraińców, Dmytro
Serbina, a także belgijskiego rozgrywającego Arne Vandenbergha.
W meczu z Wilkami amerykańskiego trenera, Austina Stubbsa,
zastąpił z kolei Paweł Sołtysiak. Nie
da się ukryć, że wałbrzyszanom w
kluczowych momentach sezonu
2021 brakowało ognia w ataku,
bo defensywa nie od dziś zalicza
się do najlepszych w lidze.
Dominik Hołda

Niegościnni gospodarze
Ekipa Bad Company obroniła tytuł mistrzowski w
turnieju koszykówki ulicznej Alkatraz. Gospodarze
boiska przy Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” pokonali w finale, podobnie jak w 2019 roku,
Young Bloods. Droga do finału nie była jednak usłana
różami.
Jeszcze w półfinale twarde warunki Bad Company
postawiła ogólnopolska ekipa Green Go. Wałbrzyszanie
ostatecznie wygrali po dogrywce, a cztery „trójki” w
tym spotkaniu trafił Michał
Borzemski, wybrany później
MVP turnieju.
Finał był już bardzo wałbrzyski, bo Bad Company
(Damian Pieloch, Michał Bo-

rzemski, Mateusz Myślak,
Adam Adranowicz, Rafał Wojciechowski) ograło Young
Bloods (Łukasz Makarczuk,
Łukasz Kołaczyński, Kuba Niziński, Mateusz Stankiewicz,
Adrian Chodor). W zawodach
startowało kilkanaście ekip
z wielu stron Polski, m.in. z
Dzierżoniowa, Lubina, Gorzowa Wielkpolskiego, Żar i
Warszawy. Pojawiło się kil-

ka streetballowych legend,
ale także koszykarze znani z
profesjonalnych bądź półprofesjonalnych rozgrywek (1, 2
i 3 liga)
To jednak nie wynik sportowy w tego typu turnieju jest
najważniejszy. Na betonowym
boisku w centrum Wałbrzycha
liczyła się przede wszystkim
dobra zabawa w rytmie muzyki. Tradycyjnie turniej był

» Ekipa Bad Company obroniła
mistrzostwo w turnieju
Alkatraz sprzed dwóch lat
(w zeszłym roku zawody nie
odbyły się z powodu pandemii)

okazją do spotkań, dyskusji i
wymiany poglądów. Koszykarzy w sobotnie południe w
Wałbrzychu spotkała upalna

pogoda, a rozgrzane organizmy chłodziła brama wodna
oraz woda od Wałbrzyskich
Wodociągów. Na zawodni-

Fot. Dominik Hołda

Fot. Dominik Hołda

» W kluczowych momentach naszym
zabrakło ognia w w ataku

ków czekały także pizze, a
zwycięzcy zabrali do domów
puchary.
Dominik Hołda
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się autorem jedynego gola
w starciu z Piastem Żmigród,
który zapewnił pierwszą wygraną na wiosnę. Niestety,
przed meczem z Piastem
świdniczanie zdążyli trzykrotnie przegrać. W przerwie zimowej nie udało się pozyskać
bramkostrzelnego napastnika, co mocno doskwierało
Polonii-Stali do końca sezonu.
Najlepszym strzelcem zespołu
był świetnie kojarzony w
regionie Robert Myrta, ale
jego licznik na finiszu rozgrywek zatrzymał się tylko na 8
trafieniach.

» Pomocnik Wojciech Szuba i bramkarz Bartłomiej Kot byli podstawowymi piłkarzami Polonii-Stali

Fot. Dominik Hołda

Miotła asystenta

Liga? Makro. Forma? Mikro
Polonia-Stal Świdnica pożegnała się z III ligą. Najwyżej sklasyfikowany
klub w naszym regionie na szczeblu makroregionalnym grał tylko przez
jeden sezon.
Wybuch pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku
dla wielu klubów był niczym
wyrok. Wiedzą o tym choćby
koszykarze Górnika Trans.eu
Wałbrzych, którzy w momencie przerwania rozgrywek
byli liderami 1 ligi, pewnie
kroczącymi ku ekstraklasie.

Szczęście
w nieszczęściu

Nieszczęśliwy okres wygaszania sportowych zmagań
z powodu koronawirusa dla
części ekip okazał się jednak
całkiem korzystny. Zyskała
choćby świdnicka Polonia-Stal, która po ledwie 16 kolejkach prowadziła w IV lidze
dolnośląskiej wschodniej i
otrzymała prawo gry w bara-

żach o awans szczebel wyżej,
ze zwycięzcą grupy zachodniej. Do baraży jednak nie
doszło, bo Apis Jędrzychowice
nie był organizacyjnie gotowy
na III ligę. Kłopoty licencyjne
tego klubu oznaczały uśmiech
losu dla świdniczan, którzy
w dość niecodziennych okolicznościach powrócili po 60
latach na szczebel makroregionalny!

Wielkie firmy,
małe zdobycze

W grupie trzeciej III ligi
świdniczanie spotkali na
swojej drodze kilka ciekawych zespołów. Mowa o
Ruchu Chorzów, Polonii Bytom, Ślęzie Wrocław, kojarzonym z Łukaszem Piszczkiem

LKS-ie Goczałkowice-Zdrój,
a także o młodzieżowych
zapleczach Zagłębia Lubin,
Miedzi Legnica i Górnika
Zabrze. Już od początku sezonu Polonia-Stal, złożona
w zdecydowanej większości
z zawodników z powiatu
świdnickiego, miała kłopoty
ze zdobywaniem punktów.
Po 9 kolejkach na koncie
znajdowały się jedynie cztery
„oczka”. Zwycięstwo 4:1 w
okręgowym Pucharze Polski z
wałbrzyskim Górnikiem szybko zostało przykryte dwoma
wstydliwymi porażkami w
lidze: 0:6 z Zagłębiem II oraz
0:3 z Rekordem Bielsko-Biała.
Zarząd postanowił dokonać zmiany na stanowisku
trenera, dziękując Rafałowi

Markowskiemu. Po ponad
10 latach klub ze Świdnicy
ponownie objął Jarosław Pedryc. Do końca rundy jesiennej świdniczanie pod wodzą
Pedryca rozegrali 9 spotkań.
Byli bezkompromisowi, bo
ani razu nie remisowali. Niestety, brakowało także zwycięstw, bo z tych dziewięciu
meczów wygrali ledwie dwa.
W ostatnim spotkaniu rundy
świdniczanom mocno podcięła skrzydła Foto-Higiena Gać,
zwyciężając aż 5:0.

Przeciąg w szatni

Nie można Polonii-Stali
zarzucić, że nie próbowała
wydostać się z jesiennych tarapatów. Dokonano sporych
korekt w składzie. Wiosną

w biało-zielonych pasach
nie oglądaliśmy już zaciągu
Brazylijczyków (Marcos, Edil
i Raul), na niższy poziom
rozgr ywkowy przeniosło
się też kilku innych graczy.
W ich miejsce poszukano
wzmocnień. Najważniejszymi z nowych postaci okazali
się 19-letni obrońca Damian
Kasprzak, który powrócił
do Świdnicy po 6 latach
w szkółce Zagłębia Lubin
oraz Damian Szydziak, sprowadzony ze Ślęzy 32-letni
pomocnik. Swoje szanse
otrzymali także defensor
Maciej Diduszko (wcześniej
również Ślęza) oraz grający
w środku pola Kornel Ciupka
(Apis Jędrzychowice i Górnik
Polkowice). Ten ostatni stał

Dwa zwycięstwa, jeden
remis i aż dziewięć porażek
to mało satysfakcjonujący
bilans, który pozbawił pracy
trenera Pedryca. Biało-zieloni tracili mnóstwo bramek
(3:7 z Rekordem oraz 2:6
ze Stalą Brzeg), ale wydaje
się, że czarę goryczy przelała porażka po rzutach karnych w finale okręgowego
Pucharu Polski z IV-ligową
Bielawianką Bielawa. W
połowie maja 2021 dołujący
w tabeli zespół ze stadionu
przy ul. Śląskiej przejął dotychczasowy asystent, Grzegorz Borowy. Wciąż czynny,
31-letni pomocnik, związany
z Polonią niemal od zawsze,
chwilowo prowadził zespół
jesienią (razem z ukraińskim obrońcą, Andrijem Kozaczenko), gdy zwalniano
Markowskiego. Tym razem
został za sterami na dłużej,
bo do końca sezonu, czyli
na sześć ostatnich gier. I coś
w zespole zaskoczyło, bo z
tych sześciu potyczek jego
podopieczni przegrali tylko
dwie, dwa razy zremisowali,
a ostatnie dwa mecze zwyciężyli. Jakby tego było mało,
to porażka 0:1 w Goczałkowicach nastąpiła po kontrowersyjnym rzucie karnym.
Formę Polonia-Stal złapała
jednak za późno, bo dobry
finisz pozwolił awansować
jedynie na przedostatnią
lokatę. W Świdnicy już zapowiadają jednak walkę o
powrót do III ligi!
Dominik Hołda

Polonia-Stal
Świdnica,
sezon 2020/21
w liczbach:
Pozycja w tabeli: 18
Zwycięstwa: 7
Remisy: 4
Porażki: 25
Bramki strzelone: 43
Bramki stracone: 101
Piłkarze na boisku: 38
Trenerzy: 4
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