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Czy wiesz, że…
latach 20. małą skocznię
narciarską oraz system podziemnych zbiorników do nawodnienia pól golfowych,
które budowano na Wzgórzu
Gedymina. Po 1945 roku
działało tu małe schronisko,
niestety bardzo krótko. Budynek opustoszał i zamienił
się w ruinę.
Red

Czytaj str. 13

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

Najciekawszy zawrót głowy
Zastanawialiśmy się ostatnio, od czego zaczynacie czytać naszą gazetę? Pewnie każdy ma swoją ulubioną rubrykę. Tydzień
w tydzień najpierw zagląda na konkretną stronę, bo wie, że tam
będzie to, czego szuka. U nas jest prawie wszystko i jak napisał
kilka dni temu pewien czytelnik, „zadowalamy nawet najwybredniejszych”.
Mamy tylko nadzieję, że nie jest to
odosobniona opinia. Że wielu z was
myśli podobnie, bo u nas naprawdę jest
na czym oko zawiesić. Są fakty, ale wiadomo z ciągotkami publicystycznymi.
Felieton, proszę bardzo, co tydzień. Do
tego satyryczne rysunki. Rozmowa tygodnia? Bez niej numer nie mógłby się

ukazać. Przeglądamy „kąty” w różnych
gminach, wyławiając co lepsze kąski.
Jeśli lubicie historię, to u nas macie jej
pod dostatkiem i to tej mniej znanej.
Turystyka robi furorę, bo pokazujemy
piękne zakątki regionu. Podpowiadamy
jak żyć, dajemy rozrywkę na wysokim
poziomie, a oprócz tego nietypowo

piszemy o sporcie i kulturze, ponadto
zachęcamy do adopcji czworonogów
ze schroniska. Program telewizyjny też
u nas znajdziecie. I tak moglibyśmy
jeszcze przez chwilę wymieniać.
Jeśli czegoś wam brakuje, napiszcie
do nas. Podpowiedzcie, może jest coś,
o czym zapomnieliśmy, a chcielibyście,

żeby znalazło się w naszym tygodniku.
Wasze opinie są dla nas najważniejsze,
bo gazetę tworzymy po to, by się
podobała. Piszcie na dobrze chyba
wszystkim znany adres mailowy: redakcja@wieszco.pl.
Jak zwykle oddajemy do waszych
rąk najnowsze wydanie WieszCo, w
którym na 32 stronach znajdziecie
to, czego szukacie. Szukajcie nas we
wtorki (ale w środy również, bo nie
wszędzie jesteśmy w stanie dotrzeć w
dniu wydania) w blisko 400 punktach
kolportażu rozsianych na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Możecie też
ściągać każdy nowy numer gazety na
urządzenia mobilne w wersji PDF, czyli
online. Wystarczy, że odwiedzicie stronę
www.wieszco.pl. Tam też znajdziecie
wszystkie archiwalne numery naszego
Redakcja
tygodnika.
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w stylu neogotyckiej wieży
bramnej, z której rozpościerał
się wspaniały widok na Góry
Wałbrzyskie.
Była często odwiedzana
przez kuracjuszy przebywających w Szczawnie-Zdroju. Można tam było tanio i
smacznie zjeść. Na początku
XX wieku obok gospody
zbudowano strzelnicę, a w

Fot. użyczone (Bernard Kopiec „Sudeckie schroniska turystyczne”, str. 14)

Na Wzgórzu Gedymina
działała gospoda? Dawniej
Wzgórze Gedymina nazywało się Wilhemshöhe na
cześć władcy Prus Fryderyka
Wilhelma. W 1823 roku,
w rocznicę jego urodzin,
otwarto pierwsze zabudowania. Gospodę zbudowano w
latach 1831-1832, słynęła z
wieży widokowej utrzymanej
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POGODA
Wtorek 6.07
Temp. 25/14
zachmurzenie małe
Środa 7.07
Temp. 24/16
słonecznie
Czwartek 8.07
Temp. 26/15
słonecznie
Piątek 9.07
Temp. 23/14
przelotne opady
Sobota 10.07
Temp. 22/13
deszcz
Niedziela 11.07
Temp. 23/14
zachmurzenie duże
i opady
Poniedziałek 12.07
Temp. 22/13
przelotne opady

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

Ktoś otruł Bolka?

trafiła z powrotem do naszych
południowych sąsiadów.
W 2019 roku pojawiła się
kolejna samica, „ochrzczona”
przez przyrodników imieniem
Helga. Po następnych kilku
miesiącach dołączył do niej
samiec, nazwany Bolkiem.
Prawda, że fajna z nich para?
W 2020 roku samiec nie sprawił jeszcze, że na świat przyszło potomstwo, ale już w tym
roku wszystko poszło jak po
maśle. Na początku czerwca
urodziły się cztery młode –
dwie samiczki i dwóch samców. Nie w warunkach naturalnych, ale w budzie lęgowej
na kominie PEC-u. Precedens,
coś niespotykanego. To jakby
polscy piłkarze wygrali mistrzostwo Europy. Możliwe,
ale bardzo mało prawdopodobne. Potomstwo Helgi i
Bolka zaobrączkowano, by
na bieżąco śledzić, gdzie się
przemieszczają i dokąd trafią.
Obserwowano ich pierwsze
próby lotów. Radość była
ogromna, aż tu nagle…
Chyba odpowiednio zbudowaliśmy napięcie. Bolko
przestał się pokazywać. Nie
latał wokół komina. Nie można
było go zobaczyć w kamerze
zainstalowanej w gnieździe.
Coś musiało się stać. Nikt nie
dopuszczał do siebie myśli

o najgorszym. W końcu truchło dorosłego samca sokoła
wędrownego znaleziono na
dachu budynku technicznego PEC-u. Ptak nie wyglądał,
jakby uległ wypadkowi. Jak
to jednak możliwe, że zdrowy
i młody osobnik stracił życie?
Nikt nikogo nie złapał za rękę,
ale przyrodnicy przypuszczają,
że Bolko mógł zostać otruty. Na
pytanie, czy tak się stało, odpowiedzą specjalistyczne badania
w Muzeum Przyrodniczym we
Wrocławiu, dokąd przewieziono truchło sokoła. Na wyniki
testów trzeba jednak poczekać.
Młode w końcu opuszczą
gniazdo (jeśli już tego nie
zrobiły) i zdaniem ornitologów
raczej tu nie wrócą, lecz pofruną w swoją stronę. Gdyby
Bolko żył, najpewniej utrzymywałby swój rewir, a w gnieździe razem z Helgą lub inną
partnerką mógłby doczekać
kolejnych lęgów. Dając radość
przyrodnikom. Tak się jednak
nie stanie. Nie wiadomo, jak
zareaguje samica i czy pojawi
się nowy partner. Precedens z
lęgiem sokołów wędrownych
w sztucznych warunkach na
kominie PEC mógł przerodzić
się w coś powszechnego.
Mógł… Jeśli Bolko został
otruty, to szkoda słów.
Tomasz Piasecki

Przyrodnicy załamują ręce. Lata ich starań
mogą pójść na marne. Niedawno znaleźli
truchło samca sokoła wędrownego, dzięki
któremu doszedł do skutku lęg tych ptaków
poza warunkami naturalnymi. Na kominie
wałbrzyskiego PEC-u, w stworzonym przez
człowieka gnieździe, na początku czerwca
przyszły na świat cztery młode. To był precedens. Był!
Ornitolodzy robią wszystko,
by przywrócić ten gatunek w
drodze reintrodukcji. Na południu Polski nikt nie słyszał,
żeby w sztucznych warunkach
w końcu ktoś potrafił doprowadzić do lęgu sokołów wędrownych. Nie powiodło się w
Rzeszowie, Krakowie, Opolu,
Wrocławiu, a w Wałbrzychu
się udało. To może złe słowo.
Zrobiono to dzięki staraniom
i pracy grupy zapaleńców.
Wspaniałych ludzi, kochających te piękne ptaki.
Zaczęło się niewinnie. Był
2016 rok, gdy robiący zakupy

w centrum handlowym przyrodnik Krzysztof Żarkowski
zauważył ptaka krążącego
wokół komina Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Zrobił mu zdjęcie i już wiedział, że
to sokół wędrowny. Od razu
zakiełkowała mu w głowie
myśl, że może udałoby się
„ściągnąć” tu ten gatunek,
robiąc w pobliżu gniazdo. Z
tym pomysłem zwrócił się do
PEC-u. Tam usłyszał „super, robimy to”! Złożono dokumenty
do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał

dotację. Pomogło Nadleśnictwo Wałbrzych, a samą budę
lęgową wykonali uczniowie
Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu zgodnie ze wskazówkami
i w technologii zasugerowanej
przez przyrodników. Po dwóch
latach gniazdo zamontowano na kominie. Pierwsze zamieszkały tam pustułki. Zaraz
po nich pojawiła się samica
sokoła wędrownego, ale niestety uległa wypadkowi i trafiła
pod opiekę do Fundacji Dzika
Nadzieja. Okazało się, że jest
zaobrączkowana i pochodzi
z Czech. Gdy odzyskała siły
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Czy wiesz, że…

ale wg powierzchni użytkowej

Fot. użyczone (Sławomir Sielicki)

» Młode sokoły wędrowne przyszły na świat w
gnieździe na kominie wałbrzyskiego PEC-u

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny
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Pielęgniarki i położne poszukiwane
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się konferencja promująca kierunki medyczne. Nie od dziś wiadomo, że brakuje w regionie pielęgniarek i położnych.

III roku kształcących się na kierunkach
pielęgniarstwo oraz położnictwo. W
poprzednich edycjach stypendium
było przyznawane na 9 miesięcy,
a jego wysokość wynosiła 1000 zł.
Warunkiem jego otrzymania było

uzyskanie średniej ocen na poziomie
co najmniej 4,2 oraz deklaracja o
podjęciu zatrudnienia w marszałkowskich podmiotach medycznych na 3
lata – mówi wicemarszałek Marcin
Krzyżanowski.

Obecnie średnia wieku pielęgniarek
wynosi 55 lat, a wśród położnych to
53 lata. - Rozwój dziś kierunków medycznych nie jest jedynie koniecznością,
a przede wszystkim staje się służbą
na rzecz niesienia pomocy innym.
W zgodzie z dzisiejszymi trendami
uczelnie z możliwościami prowadzenia kierunków medycznych powinny
rekrutować najlepszych kandydatów –
mówi prof. Robert Wiszniowski, rektor
SCB
PWSZ w Wałbrzychu.

Rys. Katarzyna Zalepa

Miejsce konferencji nie było przypadkowe, bowiem PWSZ w Wałbrzychu od 2016 roku kształci przyszłe
pielęgniarki. - Jako samorząd województwa od 2019 roku realizujemy
program stypendialny dla studentów
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Uwaga! Nie dla idiotów
Pamiętacie to hasło Media Markt? Niektórych kiedyś szokowało, jak choćby
teraz to, że arcybiskup Głódź, podejrzewany o tuszowanie afer pedofilskich,
został... sołtysem. Wstrząsnąć mogą też ceny paliw przed wyjazdem nad
morze lub fotki roznegliżowanej Małgorzaty Rozenek podczas jogi. Ale też
pomysł rozważany przez rząd, żeby za szczepionki przeciwko COVID-19 w
przyszłości trzeba było płacić jak za toster w sklepie elektronicznym.

To już lepiej po powrocie do
domu z delegacji przyłapać żonę
pod prysznicem z najlepszym kumplem niż płacić za kolejną dawkę
wakcyny. Dobrze przeczytaliście,
jesteśmy trzeźwi, niczego nie wdychaliśmy, nie łykaliśmy, nie wciągaliśmy. Jeśli tak bardzo was wkurzyliśmy, że kończycie właśnie szykować
dla nas szafot lub zamierzacie wyjąć
rękę z kieszeni z zamiarem zepchnięcia nas w przepaść, to jeszcze
chwilę poczekajcie. Dajcie sobie
przetłumaczyć.

Jesteśmy trochę jak alkoholik.
Zarzekaliśmy się, że o szczepionkach
nie będziemy już pisać. No i co?
Wytrzymaliśmy raptem kilka, może
kilkanaście tygodni. Tak jak ci lubiący
często i bez opamiętania zaglądać
do kieliszków. Przypominacie sobie,
co nie tak dawno mówili rządzący?
Tak, dokładnie to, co chodzi wam
teraz po głowie. Że szczepionki będą
bezpłatne! Powtórzmy to jeszcze raz,
dla lepszego utrwalenia: B-E-Z-P-Ł-A-T-N-E. Jednoczesne nakłanianie dziś
do szczepień i mówienie ludziom, że

może będą musieli za to płacić, to
jakby biegać z kanistrem po palącej
się stodole i wylewając na płomienie
benzynę, chcieć w ten sposób zdusić
w zarodku rozprzestrzeniający się
pożar. Mistrzowie od PR-u w rządzie
przekonują, że szczepienia gdy są
darmowe, to ludzie ich nie szanują,
a gdy będą odpłatne, to wzrośnie
nimi zainteresowanie. Gdyby Tadeusz Drozda zaczął znów nagrywać
„Śmiechu warte” ci, którzy to wymyślili, powinni od komika dostać kosz
wędlin za pomysł miesiąca. Czy oni

w tej Warszawie myślą, że wszyscy
są idiotami?
Pójdźmy dalej. Apelujemy do rządu
o odpłatność za jazdę po wszystkich
drogach w Polsce (bo się niszczą),
o wnoszenie daniny za oddychanie
czystym powietrzem z jednoczesnym
zwolnieniem tych, którzy wdychają
pyły (niech się trują jak tacy głupi) i
nałożenie podatku na ludzkie wydzieliny (ich ilość mogłaby sprawdzać
komisja pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza, mającego wielkie doświadczenie w badaniu spraw

Fot. użyczone (PWSZ)
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rozmaitych). Chyba łatwiej będzie
wytłumaczyć ministrowi Michałowi
Dworczykowi maile wyciekające z
jego skrzynki pocztowej z prędkością
ścieków z oczyszczalni Czajka, niż nakłonić ludzi do płatnych zastrzyków
przeciwko COVID-19. Biorąc nawet
pod uwagę, że wiarygodność ministra jest dziś nadszarpnięta i chyba
mniejsza niż dawniej TVN-owska
„Hipnoza”. Pamiętacie, takie kretyńskie show, prowadzone przez Filipa
Chajzera. Odpłatność za szczepionki
to paliwo dla wszystkich płaskoziemców, którym puzzle zaczynają
układać się w jedną całość, bo gdy za
kolejne dawki wakcyny będzie trzeba
bulić, a nadejdzie fala koronawirusa
z wariantem lambda lub inną sigmą,
to wiadomo przecież, że ktoś na tym
nieźle zarobi. Bla, bla, bla, resztę
sami sobie dopowiedzcie. Alergicznie reagujemy na takie gadki, chyba
nawet bardziej niż Doda na Edytę
Górniak, ale rząd swoimi ruchami
sam napędza spiralę sensacyjności
rodem z powieści Stephena Kinga.
Zastanawialiście się, jak to jest,
że w warzywniaku lub w mięsnym,
gdy sprzedawczyni waży truskawki
albo szynkę zawsze, ale to absolutnie zawsze, kładzie na szalę więcej
niż chcecie kupić. A potem pyta z
rozbrajającą szczerością „może zostać”? Do cholery, nam jeszcze nigdy
nie zdarzyło się, żeby ekspedientka
zważyła mniej niż poprosiliśmy. W
rządzie jest podobnie, robią co chcą, a
później pytają „może tak być? Chyba
widzą, że zaszczepialność przeciwko
COVID-19 jest w Polsce wciąż niska,
a kręcenie loteryjnym kołem nic nie
daje. Ministerstwo Zdrowia nie ma
chyba dobrego planu na zwiększenie
zainteresowania szczepieniami. Zamiast dużego programu edukacyjnego, karmieni jesteśmy filmikami promocyjnymi. Nikt nie dostrzega, że jest
spora grupa osób bojąca się szczepień? Strach wynikający z niewiedzy
należałoby jakoś w końcu opanować.
Wychodząc do ludzi z propagandą
większą niż u Danuty Holeckiej o
19:30 w TVP. A tu co? Cezary Pazura i
Maciej Musiał snujący się po ekranie.
Umówmy się, zachowując kulinarną retorykę, to, co proponuje rząd w
sprawie szczepień, to nie są na pewno
białe trufle. To nawet nie są młode
ziemniaczki z kalafiorem i karkówką.
Co najwyżej to pierogi z mięsem wyjęte właśnie z dyskontowej zamrażarki.
Na dodatek z przekroczonym terminem ważności do spożycia.
Tomasz Piasecki

reklama
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Rusza profilaktyka raka płuc
Rozpoczął się projekt profilaktyki raka płuca pod nazwą „Badania
przesiewowe za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej
metodą poprawy wyleczalności raka płuca w makroregionie śląskim”.

- Projekt ma na celu wczesne wykrycie raka
płuca, a realizowany będzie przez marszałkowski szpital – Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc
we Wrocławiu we współpracy z Dolnośląskim
Centrum Onkologii. Obejmie swoim zasięgiem
obszar całego województwa. Badania wykony-

wane będą we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu – mówi Marcin Krzyżanowski,
wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
Same badania będą bezpłatne. Nie trzeba na
nie mieć skierowania. Skorzystać z nich będą
mogły osoby w wieku 55-74 lat, jeśli paliły

» Wałbrzyszanie otrzymali klucze
do swoich nowych mieszkań na
Nowym Mieście

WIESZ CO | NR 27/6.7.2021 r.

przynajmniej 1 paczkę papierosów dziennie
przez co najmniej 20 lat i nadal palą lub od
momentu zaprzestania palenia nie minęło
więcej niż 15 lat oraz osoby w wieku 50-74
lat, jeśli paliły przynajmniej jedną paczkę
papierosów dziennie przez co najmniej 20 lat.
Projekt obejmie 948 osób, aby umówić się na wizytę kwalifikacyjną, należy
w dniu roboczym (od poniedziałku do
piątku) w godzinach 8:00- 15:00 zadzwonić pod numer telefonu: 71 726 25 25.

Fot. (red)
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SCB

W ciągu ostatnich kilku lat w Wałbrzychu oddano
ponad 500 mieszkań komunalnych w wyremontowanych
lub nowo wybudowanych kamienicach.
Oto kilka przykładów:

Dostali klucze
do mieszkań

(2-pokojowe z kuchnią lub aneksem kuchennym) oraz dodatkowo
o zwiększonej powierzchni M3
(3-pokojowe) i M4 (4-pokojowe).
Lokale nie posiadają balkonów.
Budynek składa się z czterech zróżnicowanych kolorystycznie i formalnie segmentów mieszkalnych z
przestrzenią usługową na parterze,
tworzących pierzeję wypełniającą
starą zabudowę kamienic. W skraj-

nych segmentach wprowadzono
przejścia na dziedziniec wewnętrzny kwartału zabudowy. Poszczególne segmenty z uwagi na różnicę w
terenie, zróżnicowano w obniżający
się schodkowo układ zabudowy.
Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie
kotłownia gazowa.
SCB

Ledwie kilka miesięcy temu rozpoczęto
zbieranie wniosków o przydział mieszkania,
a już nowi lokatorzy mogą planować meblowanie własnego lokum. Koszt budowy
kamienicy przy skrzyżowaniu trzech ulic
Staszica, Kubeckiego i Paderewskiego w
Wałbrzychu wyniósł ponad 11 mln zł. Właśnie oddano tam do użytku 43 nowe lokale.

Prezydent Roman Szełemej
nie krył zadowolenia z faktu
ukończenia budowy. Nowy
budynek wkomponował się
w układ architektoniczny zabytkowej dzielnicy. Dał też
mieszkańcom możliwość zamieszkania w korzystnych
warunkach lokalowych.
- Kilkanaście tysięcy ludzi
w naszym mieście, być może
więcej, mieszka w lokalach
bez toalet. W kolejnych tysią-

cach mieszkań nie ma ciepłej
wody. Chcemy, by ludzie nie
czuli się gorsi od tych z innych
miast. Już dawno powinniśmy rozebrać wszystkie stare
budynki, gdzie nie ma tego
wszystkiego, co dzisiaj jest
standardem – mówi gospodarz Wałbrzycha.
Budynek został podzielony
na 4 segmenty. Powstały w
nim 43 mieszkania w układzie korytarzowo-klatko-

wym. Budynek jest obiektem
czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Komunikacja zapewniona jest przez
4 klatki schodowe obsługujące wszystkie kondygnacje.
Dostęp do mieszkań położonych na pierwszym poziomie
nadziemnym mają osoby
niepełnosprawne. Zaprojektowano mieszkania typu M1
(1-pokojowe z kuchnią lub
aneksem kuchennym) i M2
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Fot. (red)

przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu w ramach projektu „Nasz Nowy
Dom”, do użytku lokatorów oddano ponad 60 mieszkań o powierzchni
40-55 m. kw.
w budynku, gdzie jeszcze nie tak dawno mieściło się Gimnazjum
nr 4 przy ulicy 1 Maja w dzielnicy Sobięcin, powstało 8 mieszkań dla
rodzin wielodzietnych
w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” przy ul. Husarskiej w dzielnicy Podzamcze powstały 192 mieszkania M1, M2 i M3

Sporo w powiecie świdnickim tzw. nakrętkowych serc. Wiecie co to, prawda?
No właśnie. Stoją one w Świdnicy, Świebodzicach, Strzegomiu, Żarowie i w
kilku mniejszych miejscowościach. Niemal każde z nich zapełnia się w mgnieniu oka.

śmy duże obawy, czy zaangażować
się w to przedsięwzięcie. Tymczasem kolejne 1480 kg plastikowych
nakrętek nie będzie już degrado-

wać środowiska naturalnego Świdnicy. Mija dokładnie rok, od kiedy
wspólnie z Małgorzatą i Markiem
Podleśnymi zajęliśmy się zbiórką

plastikowych nakrętek. Efekt naszej
rocznej pracy to 10 ton zebranego,
a następnie sprzedanego plastiku.
To 10 tysięcy złotych przekazane
na leczenie i rehabilitację chorych,
świdnickich dzieciaków – informuje szef fundacji, Wiesław Żurek.
Już za parę dni pod opiekę świdnickiej fundacji trafią kolejne dwa
pojemniki w kształcie serc. Świdniczanie, do dzieła! Bo pomagać jest
KaR
bardzo łatwo.

Fot. użyczone

Nakrętkowe serca mają sens

Fundacja Łączy nas Football
postanowiła pochwalić się swoim
niemałym sukcesem w temacie
„nakrętkowym”. - Rok temu mieli-
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Fot. użyczone (UM Świebodzice)

» Po remoncie nad Warszawiankę będą ciągnęły tłumy. Tego jesteśmy pewni

Nad Warszawianką praca wre
Letnia pogoda sprzyja intensywnym robotom na Stawie Warszawianka – obiekcie nr 1
w Świebodzicach. Plany są ambitne, a fundusze przeznaczone na ich realizację niemałe.
Wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie gniewamy się nawet na małe przesunięcie terminu
zakończenia inwestycji.
- Obecnie trwa układanie kostki
brukowej w okolicach wody. Staw
Warszawianka pięknieje, stanie
się doskonałym miejscem do wypoczynku mieszkańców oraz osób
przyjezdnych. Roboty budowlane
potrwają jeszcze kilka miesięcy, ale już w okresie jesiennym
będzie można odpocząć i zrelaksować się w odnowionym parku
– informuje Ilona Szczygielska ze
świebodzickiego magistratu.
Przypominamy, że prace rozpoczęły się jeszcze przed rozpoczęciem
tego roku. Staw Warszawianka jest
ostatnim etapem z dwunastu zadań
z projektu, które realizuje gmina Świebodzice od stycznia 2018
roku w ramach dofinansowania z
unijnego Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko pn.
„Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice
poprzez tworzenie i odnowienie

terenów zieleni w celu poprawy
życia mieszkańców”.
Czego możemy się spodziewać
na zakończenie prac? W parku przy
stawie przebudowany zostanie
system ścieżek oraz udostępnione
miejsca wypoczynkowe umożliwiające rekreację. Nawierzchnie
ścieżek dla pieszych oraz placyków wypoczynkowych zostaną
wymienione. W celu podkreślenia walorów kompozycyjnych
uporządkowana zostanie zieleń.
Głównym założeniem w zakresie
planowanych zmian przestrzennych jest wyeksponowanie drzew
wzdłuż linii brzegowej stawu oraz
dodatkowe nasadzenia krzewów
ozdobnych i pnączy w otoczeniu
planowanych placów rekreacyjnych.
Projekt zagospodarowania zakłada
podział terenu na strefy funkcjonalne i wprowadzenie różnych form
aktywności ruchowej. W zakresie

Co w stawie piszczy?
Staw Warszawianka w Świebodzicach to
dawne wyrobisko wapienne, po zalaniu
pełniące funkcje rekreacyjne, z których chętnie
korzystają kolejne pokolenia mieszkańców.
W stawie dominują takie ryby
jak leszcz i płoć, ale można też trafić
na karpika, szczupaka czy węgorza.

wyposażenia zaplanowano
powstanie m.in. placu
zabaw, a także małej architektury obejmującej

pergole-trejaże drewniane,
stojaki na rowery, ławki,
kosze na śmieci, latarnie.
Natomiast przy wejściu

do parku od strony ul. Kolejowej
znajdzie się zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa składająca się
z kiosków połączonych wspólnym zadaszeniem stanowiących
pawilon gastronomiczny, szalet
publiczny oraz pomieszczenia dla
wędkarzy.
Realizacja wcześniej wymienionych, ambitnych planów, jeszcze
trochę potrwa. Władze Świebodzic
pierwotnie informowały, że zakończenie inwestycji jest planowane na
30 czerwca tego roku. Jak widać,
tak się nie stało. Koniec intensywnego remontu obiektu przesunięty
został na jesień tego roku. Jesteśmy
jednak pewni, że warto trochę
dłużej poczekać. Efekt zapowiada
się naprawdę wyjątkowo w skali
całego regionu. Nad Warszawiankę
będą ciągnęły tłumy, tego jesteśmy
pewni.
KaR
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Komunalnik na straży w Strzegomiu
To nietypowa akcja ENERIS Surowce i miejscowego urzędu miejskiego, której celem jest zwrócenie uwagi na dbanie o czystość altan śmietnikowych.

- Widok śmieci na ulicach, czy
parkach każdego z nas razi w
oczy. Wiadomo, iż chcemy, aby
nasza okolica i nasze miasto było
zadbane i czyste, dlatego gospodarka odpadami jest tematem,

którego nie możemy lekceważyć.
O ile sama segregacja odpadów
idzie coraz lepiej, to niestety
wygląd i czystość naszych altan
śmietnikowych bądź ich okolic bardzo często bywa jeszcze

niemałym wyzwaniem – mówi
Wiesław Witkowski, zastępca
burmistrza Strzegomia.
Dlatego „Komunalnik”, to nowy
pomysł na zwiększenie świadomości mieszkańców. Kim jest i jakie

ma zadanie eko-strażnik? Odpowiedź znajdziecie na trzymanej
przez niego tablicy. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji edukacyjnej
uda się zaciekawić mieszkańców,
skłonić do zadumy i jednocześnie
poruszyć sumienia osób mających
problemy z utrzymywaniem czystości. Dodajmy, że strażnik stanął
przed jedną ze strzegomskich
altan śmietnikowych.

Fot. użyczone (UM Strzegom)
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Fot. użyczone (Przemysław Durr)

» Za dwa lata Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej będzie jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne turystom

Pewna perła zyskuje nowy blask
Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej jest dziś liczącym się miejscem techniki na mapie
Polski. To jest fakt. Trwają tam właśnie prace związane z rewitalizacją kolejowych obiektów. Co
dzieje się tam aktualnie? Będzie jeszcze lepiej.

REKLAMA

Muzeum w Jaworzynie Śląskiej z całą pewnością jest to
jeden z najlepiej zachowanych
zbiorów zabytków kolejowych
w Europie. To unikatowe
przedsięwzięcie, które ciągle
się rozwija.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
otrzymała dofinansowanie z
projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Zadanie
rewitalizacji obiektów kolejowych będzie realizowane

przy ścisłej współpracy z czeskim partnerem, głównym
beneficjentem, Muzeum starých strojů a technologií w
Žamberku. Piękna to współpraca. - Realizowany projekt
ma zachęcić turystów do poznawania regionu dawnego
przemysłowego pogranicza,
w tym na terenie Dolnego
Śląska oraz zwiększyć atrakcyjność regionu i utrwalać
wiedzę na temat materialnego dziedzictwa wyjątkowych
obiektów poprzemysłowych
po polskiej i czeskiej stronie
– mówi Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor Muzeum
Kolejnictwa w Jaworzynie
Śląskiej.
Rewitalizacja obejmie trzy
unikatowe obiekty: zabytkową lokomotywownię, wieżę

ciśnień oraz wagonownię.
Dodatkowo odbudowana
zostanie zapadnia kolejowa.
Równolegle do prac prowadzonych w ramach projektu
gmina Jaworzyna Śląska zamierza wykonać oświetlenie terenu oraz, wspólnie
ze Służbą Drogową Powiatu
Świdnickiego, nowe przyłącza
wodno-kanalizacyjne. Bardzo
nas to cieszy.
Prace w Jaworzynie trwają
już od kilku miesięcy. Cały
projekt związany z rewitalizacją kolejowych obiektów w
Jaworzynie Śląskiej ma zostać
zakończony już w 2023 roku.
- Chcielibyśmy się z wami podzielić efektami naszej kilkumiesięcznej pracy. W kwietniu
podpisaliśmy umowę na realizację prac budowlanych obję-

tych projektem. Od tego czasu
intensywnie pracowaliśmy
z wykonawcą w celu ustalenia harmonogramu prac,
szczegółów wykonawczych
oraz rozwiązywaniu bieżących
problemów na placu budowy. Obecnie prowadzone są
prace na terenie muzeum w
zakresie remontu dachu lokomotywowni wachlarzowej
z warsztatami oraz prac przy
odbudowie budynku zapadni
kolejowej. Mimo trwających
robót muzeum pozostaje
czynne, natomiast wraz z
postępem prac niektóre części
kompleksu mogą być tymczasowo wyłączone z ruchu
turystycznego. Przepraszamy
za niedogodności i uprzejmie
prosimy o wyrozumiałość.
Zmieniamy się dla was – do-

daje Katarzyna Szczerbińska-Tercjak.
Warto pr zypomnieć, z
jakim miejscem mamy do
czynienia. Zbiory w Jaworzynie to ponad 140 pojazdów
kolejowych pochodzących z
końca XIX wieku aż do lat 70.
ubiegłego stulecia. Zwiedzanie Muzeum odbywa się między innymi przez przejazdy
zabytkowym pociągiem po
tzw. „trasie parowozowej”.
Od 2015 roku odbywa się to
w oparciu o wyremontowany
własnymi siłami parowóz,
Tkt48-18 oraz zabytkowe wagony z lat 20. XX wieku. Muzeum prowadzi też regularne
przejazdy dla turystów do
różnych atrakcyjnych miejsc
na Dolnym Śląsku.
KaR
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Zostają najwytrwalsi

Fot. użyczone (Archiwum Joanny Kołodziej)

Nazwa klubu idzie w parze z charakterem tworzących go ludzi. Tak jak w przypadku Herosa Boguszów-Gorce, w którym trenują młode zapaśniczki. Byliśmy
ciekawi, jak taki klub funkcjonuje? Joanna Kołodziej, wiceprezeska tego
całego „zamieszania”, brutalnie sprowadziła nas na ziemię. Droga
przez mękę to mało powiedziane. Jednak nikt nie załamuje rąk, że
jest ciężko.

» - Chcemy się usamodzielnić, by nie być zależnym od
niczyich humorów – mówi Joanna Kołodziej, wiceprezeska
zapaśniczego klubu Heros Boguszów-Gorce

W jakim stopniu czujesz
się herosem, przepraszam,
powinienem powiedzieć
heroską?
- Myślę, że chyba w każdym
(śmiech).
Pytam nie bez przyczyny,
bo prowadzenie małego
klubu w niewielkiej miejscowości, to chyba heroiczne wyzwanie?
- Tak, bez wątpienia jest to
wyzwanie, ale nie ma ono
chyba związku z wielkością
klubu czy miejscowości. To wyzwanie wynika raczej z naszych
własnych założeń, których
trzymamy się od zawsze, czyli
tego, że zapasy u nas są całkowicie darmowe i dla każdego.
Dzieciaki nie płacą nie tylko za
zajęcia, ale także za wyjazdy
na zawody, zgrupowania czy
indywidualny sprzęt sportowy.
Jedyny warunek to systematyczność i staż treningowy.
Nie będę udawał. Jestem
zaskoczony. Mile. Jesteście
jak ostatni Mohikanie?

- Widzisz, są jeszcze kluby
funkcjonujące w taki sposób.
Na pewno dużo łatwiej byłoby
zrobić tak, jak robi większość –
wziąć pieniądze od rodziców i
mieć spokój, a nie stawać na
głowie i szukać środków na to
czy na tamto. Ale czy wtedy
byłyby wyniki? Często w zapasach swoją pasję odnajduje
młodzież, której nie byłoby
stać na opłacenie zajęć, a co
dopiero np. wyjazdu na obóz.
Dlatego wyrównywanie szans
dzieci i młodzieży w dostępie
do sportu, to jeden z naszych
priorytetów. Myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo nas
to wyróżnia.
Właśnie to, że dzieciaki
trenują za darmo stawia
was w roli herosów?
- Chyba nie, ale to powoduje, że musimy się często dwoić
i troić, żeby zaspokoić całe
niezbędne szkolenie z pozyskanych środków. Jednak nie
narzekamy. Walka o przetrwanie to nasza codzienność. I

czy to są
zmagania
n
a
macie,
czy poza
matą,
nie ma to
znaczenia.
Zresztą tego
właśnie między
innymi uczą zapasy – odwagi
i zdecydowania
do podejmowania
wyzwań!
Przez długie lata działaliście w Czarnym Borze,
ale w pewnym momencie
musieliście przenieść się
do Boguszowa-Gorc. Dlaczego?
- Rzeczywiście, najpierw
w Witkowie, a potem w
Czarnym Borze byliśmy w
sumie ponad 20 lat. I nagle pod koniec 2018 roku
otrzymaliśmy ze szkoły
pismo, że musimy opuścić
pomieszczenia, w których
trenowaliśmy.
Byłaś zdziwiona?
- Powiem więcej, zszokowana. Zwłaszcza, że akurat
w tym czasie z każdej innej
strony co chwilę ktoś doceniał
naszą pracę, nie tylko szkoleniową, ale organizacyjną i
nasz wkład w rozwój sportu
w regionie. Później jednak
przypomniałam sobie, że to
przecież nie pierwsze podejście wójta Adama Góreckiego
do pozbycia się nas z gminy.
Pozbycia się? Mocne słowa.
- Tak! Kilka lat wcześniej
próbował zrobić to samo,
jednak wtedy bez rezultatu.
No ale w końcu dopiął swego i po kilkumiesięcznym
przerzucaniu się pismami
musieliśmy w końcu opuścić
pomieszczenia. Oczywiście nie
otrzymaliśmy też dotacji na
2019 rok i trzeba było szukać
sobie nowego miejsca.
Dlaczego wójtowi przeszkadzały zapasy w jego
miejscowości?

- Wiem, że taka odpowiedź
nie będzie satysfakcjonująca,
ale uwierz mi, nie mam pojęcia. Trzeba byłoby o to spytać
Adama Góreckiego.
Przeważnie kluby zmieniają nazwy, wy po wielu
latach musieliście zmienić...
gminę. Było wam tak po
prostu, po ludzku, przykro?
- Oj, tak. Było nam niesamowicie przykro, trudno przejść
nad tym do porządku dziennego. Wszyscy na tym ucierpieli,
przecież klub to ludzie. Duzi i
mali, każdy bardzo przeżył tę
przymusową przeprowadzkę.
Miałaś chwile zwątpienia,
przeszło ci przez myśl „to
nie ma sensu”?
- Nie, nigdy. W końcu
nazwa klubu zobowiązuje
(uśmiech).
Niełatwo było wszystko
zaczynać od nowa?
- Pewnie, że niełatwo, ale
jesteśmy twardymi ludźmi
i podnieśliśmy się po tym
wszystkim. Z pomocą przyszedł nam sąsiedni Boguszów-Gorce, który przyjął nas z
otwartymi ramionami. Udało
nam się reaktywować zapasy
w tej miejscowości, mającej
wielkie zapaśnicze tradycje.
W jaki sposób dzisiejszy
Heros Boguszów-Gorce jest
finansowany?
- Aktualnie całe szkolenie
jest finansowane z dotacji ze
źródeł publicznych. Szukamy
środków w różnych dostępnych programach, czy to ministerialnych, czy ogłaszanych
przez urząd marszałkowski
lub starostwo. Oczywiście
mamy też dotację z gminy,
jednak jest to raptem jakieś
20 proc. całości środków,
które udaje nam się pozyskać.
Miasto zabezpiecza nam także
do codziennych treningów
bezpłatnie halę OSiR-u w Gorcach.
Zapasy to nie piłka nożna,
są chętne dziewczynki, żeby
„siłować się” na macie?
- Masz rację, zapasy to nie
piłka nożna. Ale mimo, że
zapasy to naprawdę trudna

dyscyplina, wymagająca najbardziej wszechstronnego
przygotowania, to nie możemy narzekać na brak chętnych
dziewczynek. Faktem jest, że
spora część z nich prędzej czy
później rezygnuje. Niektóre
już po pierwszych zajęciach,
niektóre po kilku, część po
paru latach. Niestety, żeby
wygrywać w zapasach, trzeba
postawić wszystko na jedną
kartę i w pewnym momencie
podporządkować pod nie całe
swoje życie.
Tutaj nie ma miejsca na
rekreację?
- Absolutnie! My nie ukrywamy, że interesuje nas wynik sportowy, dlatego część
dziewcząt gdzieś po drodze
po prostu odpada. Czasem
nie wytrzymują, a czasami
inne czynniki życiowe niezależne od nich, wpływają na
to, że odchodzą lub zostają.
I jest to całkowicie normalne
w tym sporcie – duży odsiew. Zostają najwytrwalsi,
najbardziej uparci i głodni
zwycięstwa.
Co, oprócz pasji i ciężkiej
pracy, jest potrzebne, by odnosić sukcesy w zapasach?
- Składa się na to wiele
czynników. Na pewno trafienie na dobrego trenera – z
wiedzą i chęcią samorozwoju.
Wbrew pozorom warunki
treningowe nie mają dużego
znaczenia, a często zdarza
się, że im są gorsze warunki,
tym lepsze wyniki. Tak było,
gdy byliśmy jeszcze na terenie gminy Czarny Bór i co
jakiś czas musieliśmy zmieniać
miejsce treningu. Bywało, że
sprzęt treningowy do siłowni
starsi zawodnicy spawali własnoręcznie! Tak zwany talent,
czyli naturalne predyspozycje,
z którymi się rodzimy, nie są
gwarantem osiągnięcia sukcesu, jeśli nie są poparte ciężką
pracą. Talent to praca!
Samorządowcy w Boguszowie są dumni, że mają
Herosa u siebie?
- Myślę, że powinni być
dumni, dzieciaki zaczynają

odnosić pierwsze sukcesy,
zaczyna nas być znowu widać. Chyba zdają sobie też
sprawę, że mamy potencjał.
Nie ma wielu szkoleniowców
w Polsce, jak trener Dariusz
Piaskowski, który doprowadził
swoje zawodniczki do medali
ME, MŚ oraz IO. Trochę cierpliwości i za kilka lat będzie również głośno o zapaśniczkach z
Boguszowa-Gorc!
Jeździcie na zawody po
całej Polsce, a także na zagraniczne wojaże. Ludzie w
urzędzie zdają sobie sprawę, że to duża promocja dla
małego miasta?
- Część ludzi na pewno, a
grono, które sobie jeszcze z
tego nie zdaje sprawy, mam
nadzieję, że z czasem szybko
to sobie uświadomi. Pewnie jest i taka grupa, której
wszystko jedno, ale tak jest
w każdym samorządzie. Największą promocją dla miasta
i to na skalę europejską, jest
organizowany przez nas co
roku turniej międzynarodowy w zapasach kobiet Heros
Lady Open, na który potrafi
przyjechać do Boguszowa
prawie 400 zawodniczek z
15 krajów. Na arenie międzywojewódzkiej doskonale z
kolei wpisuje się w promocję
miasta stworzona w tym roku
liga w zapasach kobiet, której
4 rundy odbyły się już od marca do czerwca w hali OSiR-u
w Gorcach.
Znając ciebie wiem, że
będziesz rozwijać klub.
Wiesz już, w którym kierunku pójdziecie?
- Na pewno chcemy szukać
stabilizacji. Zamierzamy iść w
kierunku usamodzielnienia
się, a podstawą jest własna
sala treningowa. Nauczeni doświadczeniem, chcielibyśmy
w przyszłości być niezależni
zarówno od miejskich obiektów, jak i być może kiedyś
od dotacji. Tak aby spokojnie
funkcjonować bez względu
na sytuację polityczną czy
widzimisię włodarzy.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

FaktY

Na rzecz ochrony klimatu
InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – nawiązał współpracę z miastem Wałbrzych w ramach programu „Green
City”.

Mieszkańcy uzyskają dostęp do nowoczesnych
usług miejskich, rozwijanej i optymalizowanej ekologicznej sieci paczkomatów oraz nowoczesnych
rozwiązań na rzecz poprawy jakości powietrza i
ochrony klimatu. Ponadto, InPost zobowiązał się
do sukcesywnej wymiany swojej floty na samocho-

dy elektryczne. Program wspiera rozwój polskich
miast zgodnie z ideą „smart city” i jest częścią
długofalowej strategii firmy.
– By zapewnić naszym dzieciom czysty, bezpieczny świat, musimy współpracować. Program „Green
City” zakłada tworzenie rozwiązań przyjaznych dla
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środowiska i wygodnych dla mieszkańców – mówi
Damian Niewiadomski, wiceprezes zarządu ds.
sprzedaży InPost.
– Jako pierwsi w Polsce podjęliśmy walkę z
plastikiem, walczymy ze smogiem, sadzimy wiele drzew i krzewów, wysiewamy łąki kwietne,
na szeroką skalę prowadzimy akcje sprzątania
miasta. W tych okolicznościach nawiązanie
współpracy z firmą InPost wydaje się czymś naturalnym – podkreśla Roman Szełemej, prezydent
Wałbrzycha.

Hula hop też
jest dla ludzi

oddanym lokalnym patriotą, który lubi
wspierać mój dystrykt, postanowiłem
wziąć udział w konkursie i udało się
go wygrać. Powstanie galeria zdjęć,
zarówno starej, jak i nowej części dzielnicy, głównie wykonanych w czasie
zachodu słońca – podkreśla Patrycjusz
Kochanowski.
Drugi pod względem liczby zdobytych punktów był projekt „Pozytywnie
i kulturalnie hulamy z Piaskową Górą”
autorstwa Mai Sawickiej. – Wpadłyśmy
na pomysł, aby zorganizować w naszej
dzielnicy sześć różnorodnych warsztatów dla mieszkańców, dostępnych dla
każdego i o zróżnicowanej tematyce.
Są warsztaty w stylu zaglądania w
głąb siebie, ale jest też coś dla ducha
oraz ciała, jak na przykład warsztaty z
hula hop – mówią Emilia Francuziak i
Zuzanna Gileta, współautorki projektu.
Autorami trzeciego projektu, który
będzie realizowany przy finansowym
wsparciu z programu Dom Kultury
+ Inicjatywy Lokalne 2021 są Piotr

Jędrzejas i Mirosław Sopicki z Teatru
Ucieczkowego. – Chcemy zaprosić
wałbrzyszan, szczególnie tych z Piaskowej Góry i Rusinowej do wspólnego
przygotowania spektaklu. Ale nim się
odbędzie, poprowadzimy dla chętnych
warsztaty aktorskie – zaznacza Mirosław Sopicki.
Ostatnim z realizowanych projektów będzie inicjatywa Brave Kids dla
Rusinowej. – Mamy plan, by Brave
Kids pojawili się w nowym miejscu,
właśnie na Rusinowej. Zorganizujemy
kolorową, barwną, radosną paradę z
udziałem mieszkańców tej dzielnicy, do
której zaprosimy dzieci z różnych grup
artystycznych – zapowiada Magdalena
Sawicka, koordynatorka Brave Kids w
Wałbrzychu.
Na realizację pomysłów mieszkańców WOK wyda 22 tys. zł. Czekajcie
na szczegółowe informacje, kiedy poszczególne projekty będą realizowane
i prezentowane.
Red

Z czym jak z czym, ale z oryginalnymi pomysłami u wałbrzyszan jest wzorowo. Gdy
tylko mieszkańcy usłyszeli, że mogą zgłaszać swoje inicjatywy w ramach programu
Dom Kultury +, od razu ruszyli głowami.
Przekonajcie się, co z tego wynikło. Niektórzy już zacierają ręce na myśl o warsztatach i paradach.
Jury miało twardy orzech
do zgryzienia, ale po burzliwych obradach skorupka
pękła (tego orzecha) i wybrano cztery inicjatywy, które
odbędą się w dwóch dzielnicach Wałbrzycha – Piaskowej
Górze i Rusinowej. Będzie się
działo. Wszystkie pomysły
zrealizuje Wałbrzyski Ośrodek
Kultury w ramach programu

Dom Kultury + Inicjatywy
Lokalne 2021. Wymieńmy w
końcu te inicjatywy, bo w nieskończoność nie zamierzamy
was trzymać w niepewności.
Ale nim o nich, dodajmy koniecznie w tym miejscu, że do
programu mieszkańcy zgłosili
10 projektów.
Największe uznanie zdobyła
propozycja Patrycjusza Kocha-

nowskiego. Projekt „Piaskowa
Góra z lotu ptaka” to propozycja plenerowej wystawy, na
której zaprezentowane zostaną zdjęcia dzielnicy wykonane
z drona. – Posiadam bardzo
dużą galerię zdjęć Piaskowej
z lotu ptaka, którą wykonałem w 2016 roku. Tak sobie
leżała do tej pory na dysku.
Ja akurat przez to, że jestem

REKLAMA

Fot. użyczone (WOK)

» W ramach programu Dom Kultury + wybrano cztery inicjatywy,
które odbędą się w dwóch dzielnicach Wałbrzycha –
Piaskowej Górze i Rusinowej

SCB

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)
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Język polski znają znakomicie
Z powodu pandemii, data dyktanda gminnego w Mieroszowie
została przesunięta na czerwiec. A więc, co się odwlecze…

tandzie gminnym organizowanym przez Mieroszowskie Centrum Kultury z
inicjatywy Marii Chmielnickiej, która jest prekursorką

tego wydarzenia. Każdy
z uczestników, zwłaszcza
tych młodszych, okazał się
zwycięzcą, ale musicie wiedzieć, że nie było łatwo. W

kategorii klas IV-VIII najlepsza okazała się Oliwia
Frąckowiak, drugie miejsce
zajęła Agata Woszczek, a
trzecia była Julia Walus.
W kategorii 16+ triumfował Jarosław Jurkowski, na
drugiej pozycji uplasowała
się Dorota Kluczyńska, a
trzecia była Katarzyna Nowakowska.

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

MIEROSZÓW

Aż 18 śmiałków w kategorii klas IV-VIII oraz 5 w
kategorii 16+, zmierzyło
się ze swoją znajomością
języka polskiego w IV dyk-
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» W wakacje w Szczawnie jest co robić.
Zresztą sami się przekonajcie

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Program, który
pęka w szwach

Podpowiadamy wam, z jakich form aktywności możecie
skorzystać w te wakacje, bo
jest ich co najmniej tyle, co…
książek w bibliotece. Czyli, po
prostu dużo.
Jeszcze pod koniec maja
ruszyła akcja „Aktywne
Szczawno-Zdrój z MOSiR-em”. We wtorki fani nordic
walking spotykają się na Słonecznej Polanie, by wspólnie
dbać o prawidłowy chód z
kijkami i dobrą kondycję. Co
tydzień o 18:00. Środy to
coś dla ogólnego rozwoju.
Punktualnie o godz. 18:30
na boisku lekkoatletycznym
przy ul. Słonecznej 1a zachęcamy do spotkań z Romanem
Magdziarczykiem, utytułowanym polskim chodziarzem.
W pięknych okolicznościach
przyrody trenują doświadczeni sportowcy i ci, którzy
chętnie, pod czujnym okiem
specjalisty uczą się, jak ćwi-

czyć i jednocześnie nie szkodzić sobie.
Ale, ale, przecież Szczawno-Zdrój od lat może pochwalić się regularnymi
zajęciami jogi. Ta tradycja
(chyba świecka) wciąż jest
kontynuowana. Co sobotę o
9:00 rano radzimy odprężyć
się w Parku Szwedzkim. Co
z tego, że dotąd nie chodziliśmy, w każdej chwili możecie
dołączyć! Wszystkie zajęcia
są bezpłatne, a najbardziej
aktywni mogą liczyć na upominki od Decathlonu.
Jedni wypoczywają, inni
pracują. O wypoczynku może
pomarzyć… szczawieński
Delfinek. Krytą pływalnię przy
ul. Słonecznej 1a możecie
odwiedzać przez cały czas.
Basen to idealne miejsce zarówno do nauki pływania, jak
i spędzenia czasu z rodziną.
Mieści 4-torową nieckę (8,5
m x 16,67 m, głębokość – od

0,9 m do 1,35 m), brodzik dla
dzieci (5x5m, głębokość – 40
cm), jacuzzi i saunę. Do końca
wakacji będzie działał według harmonogramu poniżej.
Zapiszcie gdzieś lub wytnijcie
i zachowajcie.
Na przełomie lipca i sierpnia Szczawno zaprasza na
dobrą zabawę w ramach
Festiwalu Smaków Świata.
- Poprzednie edycje zlotów
food trucków przyjęliście z
radością, dlatego w tym roku
nie odpuszczamy i zapraszamy na ucztę street foodu w
połowie wakacji. Od 30 lipca
do 1 sierpnia ul. Kościuszki
wypełnią smaki, zapachy,
muzyka i gwar gości – zachęca Karolina Tomza z MOSiR-u
w Szczawnie-Zdroju. My już
jesteśmy głodni. Dodatkowo ostatniego dnia lipca od
16:00 organizatorzy zapraszają na Eksplozję Kolorów.
Słoneczną Polanę zasypią

Tak możecie potrenować

Wtorki – 18:00, nordic walking
Środy – 18:30, ćwiczenia ogólnorozwojowe
Soboty – 9:00, joga

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Spragnieni słońca, spotkań ze znajomymi, rekreacji, imprez plenerowych i… tak
moglibyśmy jeszcze przez kilka dobrych
chwil wymieniać? Jeśli choćby raz odpowiedzieliście w myślach „tak”, to mamy
dla was dobre wieści. Wakacyjna oferta
szczawieńskiego MOSiR-u przyprawia o
zawrót głowy. I to nie z powodu upałów.

różnobarwne proszki, które
mają swoich fanów, szczególnie wśród młodzieży. Wyrzuty
kolorów odbywać się będą
co pół godziny, a impreza
potrwa do 21:00. Tuż po niej
dyskoteka pod chmurką.
Choć to już po wakacjach,
to nie możecie przegapić
4 września, rowerowego
święta. Wzgórze Gedymina
i unikatowy w skali Europy

tor do 4X – dyscypliny, która
wyzwala adrenalinę nie tylko
wśród zawodników, wypełnią polscy zawodnicy. Tego
dnia zaplanowano mistrzo-

stwa kraju w four crossie.
Fantastyczne widowisko,
na którym nie może was
zabraknąć.

Tak działa Delfinek w Szczawnie

Poniedziałki – piątki: 9:00-20:00
Soboty i niedziele: 10:00-18:00

Red
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Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Gwarno, wesoło i kolorowo było podczas pikniku na powitanie wakacji

GŁUSZYCA

Uśmiechy nie schodziły im z twarzy
No i się zaczęło. Gminy prześcigają się w atrakcjach, chcąc zapewnić wiele wrażeń dzieciom spędzającym wakacje w mieście. Mamy wrażenie, że gdyby samorządowcy mogli, to by
zarezerwowali lot w kosmos lub nurkowanie na Malediwach. Ale i tak bez tego jest co robić.
Dmuchańce, gry i zabawy z animatorami, pokaz
sztuczek magicznych przy
dźwiękach zespołu JA-RE-DA – to tylko część atrakcji,

które czekały na młodych
i tych nieco starszych podczas rodzinnego pikniku na
powitanie wakacji zorganizowanego przez głuszyckie

Centrum Kultury-MBP. Na
terenie Centrum Przesiadkowego było wyjątkowo
gwarnie, kolorowo i wesoło,
ale przecież o to chodzi w

JEDLINA-ZDRÓJ

To jest plan na lato.
Bardzo kulturalny

wakacje, by uśmiechy nie
schodziły z twarzy.
Ogromną radość sprawiły
dzieciom dmuchane zjeżdżalnie. Nie mogło być przecież

inaczej. Tego typu aktywności
zawsze sprawdzają się podczas plenerowych zabaw.
Wielką frajdą była również
wspólna zabawa najmłod-

szych ramię w ramię z rodzicami w czasie konkurencji
sprawnościowych i tanecznych prowadzonych przez
animatorów z grupy Kamayu
Art. Warto było zostać dłużej
na festynie, choćby dla Jakuba
Grębskiego. Wrocławski aktor
przedstawił młodym widzom
zabawny program ze sztuczkami magicznymi. Dzieciaki
z bliska mogły podejrzeć triki
znane im z telewizji. O oprawę
muzyczną wydarzenia zadbał
głuszycki duet JA-RE-DA, czyli
Jadwiga i Daniel Klameccy.
To był świetny początek
wakacji w Głuszycy. Co jeszcze
czeka na mieszkańców w lipcu
i sierpniu? Jest kilka wydarzeń,
o których musicie wiedzieć,
żeby zaplanować sobie czas.
Już 16 lipca, także na terenie
Centrum Przesiadkowego,
odbędzie się kino plenerowe
połączone z imprezą integracyjną. Film na dużym ekranie
zobaczycie dzięki współpracy
z Wałbrzyskim Ośrodkiem
Kultury w ramach projektu
„Piast wspiera region”. Przez
cały lipiec w centrum kultury
potrwają zajęcia wakacyjne.
To dwa, dwutygodniowe turnusy, w których najważniejsze
będzie zwiedzanie atrakcji
Aglomeracji Wałbrzyskiej. A
w sierpniu… Przyjdzie czas,
żeby jeszcze o tym napisać.
Na razie napawajcie się wakacjami. Spędzajcie je aktywnie i
pożytecznie.
Red

» Nie ma mowy, żeby w wakacje nudzić się w Jedlinie-Zdroju

Na mieszkańców i gości
odwiedzających tę uzdrowiskową miejscowość czekają
koncerty, wykłady, warsztaty,
plenery artystyczne i zajęcia
rekreacyjne.
Lipiec rozpoczął się w możliwie najlepszy sposób. Dolnośląskim Festiwalem Zupy.
Tradycyjnym świętem rozmaitych wywarów, w których od
lat rozsmakowują się turyści i
sami jedlinianie. Chyba nie ma
osoby w regionie, która nie
słyszałaby o tym wydarzeniu,

którego bardzo brakowało w zeszłym roku, a teraz
powróciło w wielkim stylu.
Ale ten pierwszy wakacyjny
miesiąc dopiero się rozpoczął,
a więc wyglądajcie kolejnych
ciekawych wydarzeń w Jedlinie-Zdroju. Nadstawiliśmy
ucha tu i ówdzie, nasłuchując,
co też interesującego będzie
działo się w miasteczku. Przez
cały miesiąc możecie brać
udział w licznych imprezach
tworzących jeden projekt
„Strefę Sztuki”. Brzmi zachę-

cająco, prawda?! Cały cykl
rozpocznie koncert zespołu
„Franciszek Pospieszalski Trio”
(to już 10 lipca), a zakończy występ jazzowej grupy
„Ascetic” (zaplanowany na 8
sierpnia). Między jednym a
drugim występem nie będzie
nudy, bo zagrają m.in. Wolna
Grupa Bukowina, Futyma
Band, zobaczycie też spektakl
„Sanatorium pod klepsydrą”.
W połowie sierpnia odbędzie się tradycyjny festyn w
Kamieńsku, a kilka dni później

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Co wam przychodzi na myśl, gdy słyszycie słowo
„lato”? Pewnie podobne skojarzenia jak nam – słońce, wakacje, odpoczynek, imprezy. Zatrzymajmy się
przy tym ostatnim. Nie chodzi o wyjście do klubu, ale o
wydarzenia kulturalne, których podczas tegorocznego
lata w Jedlinie-Zdroju na pewno nie zabraknie.

(21 sierpnia) zapraszamy na
kino plenerowe na terenie
Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Active Jedlina”.
Wakacje zamkną tradycyjne
Dni Jedliny-Zdroju, które odbędą się w ostatni weekend sierpnia. Obejrzycie wtedy występy

teatrów ulicznych i posłuchacie
zespołu „Max Klezmer Band”.
A i jeszcze zachęcamy, byście
poszli na kino plenerowe.
Nie ma co, gmina postarała
się w tym roku i przygotowała
zróżnicowaną ofertę kulturalną. Jak to się zwykło pisać

– dla każdego coś miłego. Pamiętajcie, że nadal funkcjonujemy w warunkach pandemii,
dlatego sprawdzajcie aktualne
wydarzenia na stronach jedlińskiego centrum kultury
oraz urzędu miejskiego.
Red

Co za piękne jubileusze
W Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze
zjawiły się 4 pary, by świętować przypadającą w
ubiegłym roku rocznicę 50-lecia zawarcia związku
małżeńskiego.

odnowili słowa przysięgi. Następnie
kierownik USC wraz z Adamem Góreckim, wójtem gminy oraz Marzeną

Łatką, przewodniczącą rady gminy,
wręczyli parom z 50-letnim stażem
medale Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Odznaczenia
otrzymali: Maria i Antoni Chruścielowie, Zofia i Jan Filipowie, Krystyna i
Józef Goncerzowie oraz Genowefa i
Józef Respondkowie.
- Ogromnie gratuluję wam wspaniałego jubileuszu. Niewielu parom jest dane dożyć tak pięknego

wieku. Wasza postawa napawa
mnie nadzieją, że można przeżyć
wspólnie wiele lat wbrew przeciwnościom losu – mówił wójt Adam
Górecki.
Pozostali jubilaci – łącznie 5 par –
które obchodziły swoją okrągłą rocznicę pożycia małżeńskiego, nie mogli
przybyć na uroczystość ze względów
zdrowotnych. Medale otrzymają później.
SCB

Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Fontanny na Tarasie Różanym wkrótce nie poznacie. Tak wypięknieje

WAŁBRZYCH

Zacznie tryskać po nowemu
Takie wieści to miód na nasze serca, bo chyba każdemu w regionie zależy na tym,
aby Zamek Książ był jeszcze piękniejszy. Ale, ale, czy to właściwie możliwe? Oczywiście, bo wbrew pozorom miejsc, które wymagają odrestaurowania na terenie naszej
zabytkowej perły, nie brakuje. Weźmy choćby takie fontanny.
Co rusz słyszymy, że jedna po drugiej są restaurowane. Do połowy lipca
potrwają prace przy renowacji zabyt-

kowej fontanny kaskadowej na Tarasie Różanym w Zamku Książ w Wałbrzychu. Wodotrysk z początku XX

wieku remontowany jest w ramach
unijnego projektu transgranicznego.
Brzmi może poważnie, ale chodzi o

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

CZARNY BÓR

Małżonkowie powtarzając słowa za
Anną Kabat, szefową Urzędu Stanu
Cywilnego w Boguszowie-Gorcach
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polsko-czeską współpracę. Zamek
Książ realizuje go wspólnie z barokowym szpitalem w czeskim Kuksie.

Być może kojarzycie wysoką na 7
m fontannę kaskadową położoną w
skalistym zboczu Tarasu Różanego
pod południową ścianą zamku?
Składa się z półokrągłego basenu
dolnego oraz sześciu coraz niższych,
umieszczonych nad nim zbiorników
kaskad, stopniowo zmniejszających
się ku górze. Wszystkie zbiorniki
mają proste ścianki murowane z
cegły i otynkowane o zaokrąglonym
brzegu. Woda wypływając spod
górnego kamiennego nawisu równomiernym strumieniem przelewała
się coraz szerszymi kurtynami na kolejne stopnie, by wypełnić po brzegi
zbiornik na dole, który odprowadzał
wodę pod ciśnieniem do kolejnych
fontann.
Jak pewnie domyślacie się, fontanna wymagała szybkiej interwencji konserwatorskiej. Kamień miał
osłabioną strukturę, osypywał się i
łuszczył. Spoiny były wypłukane, bo
woda przez lata zrobiła swoje, ale
na stan wodotrysku wpływ miały
też inne czynniki: fizyczne, mechaniczne, chemiczne i biologiczne. Nie
było wyjścia, fontannę trzeba było
poddać fachowej konserwacji.
Udało się z polsko-czeskiego projektu „Na baroku się nie kończy”,
którego wartość projektu to prawie
39 tys. euro, a dofinansowanie 30
tys. euro. Zakończenie prac zaplanowano koniec października tego roku.
Red

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Od tego właśnie jesteśmy, by nagłaśniać nowe i
ciekawe inicjatywy. Jak premiera sztuki teatralnej
„Boży Lew”, która odbyła się w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie-Zdroju. Powiecie, kolejne przedstawienie.
Być może, ale my uważamy, że to dobrze napisany dramat, porządnie zagrany. A i najważniejsze, za całością
stali ludzie stąd.
Bardzo zaangażowani w to,
co robią, nieprzeciętni i chcący
pokazywać nowe, niecodzienne oblicza kultury. Słowem
Stowarzyszenie Composingart.
Pewnie ich kojarzycie, bo pisaliśmy o nich w WieszCo. Teraz
znów o sobie przypomnieli.
W główną rolę „Bożego
Lwa” wcielił się aktor wałbrzy-

skiego Teatru Dramatycznego
im. Szaniawskiego Michał
Kosela. To już gwarancja, że
było profesjonalnie. Widzowie
śledzili historię z zapartym
tchem, gęsią skórką i wzruszeniem, chłonąc wydarzenia jak
gąbka wodę pod prysznicem.
Kosela swoją grą wprawiał
publiczność w osłupienie.

Zeskakiwał ze sceny, wchodził między ludzi i dosłownie
wciągał ich w sam środek
wydarzeń. Ci, którzy widzieli
premierę, wiedzą doskonale,
o czym piszemy.
Nie będziemy tu opisywać
treści spektaklu. Zachwyciła nas jednak odwaga jego
twórców. Przedstawienie jest

» Michał Kosela to gwarancja dobrego przedstawienia

dziełem Mariusza Anniuka,
autora tekstu sztuki oraz Łukasza Cieloszyka, który stworzył
muzykę. To oni postanowili
zmierzyć się z trudną i wymagającą dziedziną dramatu
teatralnego. Dodajmy, że scenografia, oświetlenie i reżyseria są dziełem tego duetu oraz
Michała Koseli.

Łukasz Cieloszyk podkreślił
grę aktorską klimatyczną
muzyką oraz skomponowaną na potrzeby spektaklu
szantą – elegancką, nowoczesną i z morałem, który
został zaakcentowany w
ostatnim akcie sztuki. Mariusz Anniuk z kolei swoim
tekstem pokazał skompli-

Fot. użyczone (Stowarzyszenie Composingart)

Ukryta tajemnica

kowaną relację przyjaźni,
miłości i braterstwa, śmierci i
nadziei. Dopasował formułę
narracji do wymogów języka
teatru. Tajemnicę „Bożego Lwa” ukrył w ostatnim,
dramatycznie przeraźliwym
krzyku starego rybaka. Prawda, że intrygujące?
Red
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Decyzja (prawie) na całe życie
„Mamusiu, tatusiu, weźmy pieska lub kotka” – ile razy słyszeliście to z ust waszego
dziecka. Zastanawiacie się, drapiecie po głowie, opieracie, aż w końcu ulegacie. Dobra, bierzemy. To jednak decyzja na wiele lat, dlatego warto się nad nią dłużej zastanowić. Żeby kilka tygodni po adopcji zwierzaka, nie okazało się, że „pupil” wróci w to
samo miejsce, skąd do was trafił.
AHMED, nr ewidencyjny 144/20
Wiek: 2 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

Ahmed to spory psiak, ma dużo siły, więc
może mocno pociągnąć na spacerach.
Szukamy dla niego dobrego i doświadczonego domu, gdzie zazna dużo miłości.

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
31.10.2020

Cezar to psiak o trudnym charakterze,
może sprawiać problemy, stąd poszukiwany jest dla niego doświadczony
nowy dom.

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charakterze. Potrzebuje odpowiednich zasad
i pracy. Uwielbia spacerować i bawić się
piłką, musi być jedynakiem w domu.

Wiek: około 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.06.2020

Bohun to psiak po przejściach, sporo
wycierpiał, ale doszedł już do siebie.
Jest przyjazny i towarzyski, poleca się
do adopcji.

DIEGO, nr ewidencyjny 41/19
Wiek: około 11 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.01.2019

Diego to duży, bardzo spokojny pies.
Dogaduje się z innym psiakami. Niestety
z racji wieku ma problemy z poruszaniem
się, dlatego wymaga specjalnej opieki.

MOLI, nr ewidencyjny 41/21
Wiek: 1 rok
Data pr zyjęcia
do schroniska:
24.05.2021

Moli to młoda kotka, która bardzo mocno
szuka kontaktu z człowiekiem! Uwielbia
zabawy i pieszczoty, ale może pójść do
domu tylko jako jedynaczka.

BUBU, nr ewidencyjny 60/20
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
18.03.2020

Biały psiak Bubu to uroczy senior, który
może sprawiać trochę problemów wychowawczych, ale zasługuje na nowy,
kochający dom.

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Wiek: 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
10.11.2020

Gajowy sporo przeszedł w swoim życiu.
To spokojny i dobry psiak, który szuka
kochającego domu, w którym zazna dużo
spokoju i miłości.

STEFEK, nr ewidencyjny 271/20
Wiek: około 15 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.12.2020

Stefek to bardzo stary pies, jest mocno
zmęczony swoim dotychczasowym, nie
do końca dobrym życiem. Czy znajdzie
nowy dom?
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20

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

» Nasze uzdrowiska – Szczawno i Jedlina

Na wojażach po Zdrojach
Nie będziemy was przekonywać, że Dolny Śląsk słynie z miejscowości uzdrowiskowych.
Bo to powszechna wiedza. Ale czy naprawdę dobrze znacie Szczawno i Jedlinę. Dokładnie poznaliście Sokołowsko, niegdyś zwane śląskim Davos? Dajcie się zabrać w podróż
po naszych Zdrojach.

W Szczawnie znajdziecie dwa
przepiękne parki utrzymane w stylu
angielskim z bogatą roślinnością.
Zdrojowy i Szwedzki na pewno was
zachwycą. Znajduje się tu ok. 180
różnych gatunków roślin, wśród
których wiele drzew i krzewów to
pomniki przyrody. Miejscowość słynie ze źródeł wód mineralnych (Dąbrówka, Mieszko, Marta, Młynarz).
Jeśli nie próbowaliście, polecamy.

Naprawdę warto, bo skutecznie
wspomagają leczenie dróg moczowych i żółciowych oraz przewodu
pokarmowego. Uzdrowisko formalnie powołano w 1816 r. Od początku
funkcjonowania było ono bardzo
popularne wśród arystokratycznych
rodów i artystów. Leczyli się tu m.in.
król August, cesarz Wilhelm II, car
Mikołaj I, Winston Churchill, Zygmunt Krasiński, czy Jan Brzechwa.

Zróbcie sobie przerwę
na kawę lub na obiad
Szczawno- Zdrój
• Rezydencja Bohema i Cafe Bohema
• Restauracja Maria Helena
• Restauracja Babinicz i Kawiarnia Szwajcarka w Dworzysku
Jedlina-Zdrój
• Restauracja i Browar Jedlinka
• Bistro zWolna

Spacer po uzdrowisku proponujemy rozpocząć od jego centrum,
gdzie znajdują się Teatr Zdrojowy
im. Henryka Wieniawskiego, hala
spacerowa i pijalnia wód mineralnych, w której można skosztować
wody ze szczawnieńskich źródeł.
Z tymi zabudowaniami sąsiaduje
Park Zdrojowy – warto tu wejść na
górującą nad uzdrowiskiem Wieżę
Anny, skąd rozpościera się panorama na okolice. Jeżeli podróżujecie
z dziećmi, warto także skorzystać z
placu zabaw na Słonecznej Polanie.
Następnie możecie pójść w kierunku Parku Szwedzkiego, po drodze
mijając zabytkowy Dom Zdrojowy
(pierwowzór słynnego Grand Hotelu
w Sopocie). W latach swojej świetności funkcjonował tu największy
hotel na Dolnym Śląsku. Przechodząc
przez Park Szwedzki już tylko rzut kamieniem do Kompleksu Dworzysko,
gdzie znajduje się stadnina koni, a
także hotel, restauracja i kawiarnia
Szwajcarka mieszczące się w urokliwym budynku z 1845 roku.
Nie musicie tu kończyć swojej
wycieczki. Warto pojechać też do Je-

dliny-Zdroju. Niedużego uzdrowiska
położonego w malowniczej dolinie
otoczonej lasami i wzgórzami. Znajdują się tu m.in. Park Aktywności
Czarodziejska Góra z parkiem linowym i torem saneczkowym, kościelna wieża widokowa, Pałac Jedlinka
z lokalnym browarem. W centrum
miejscowości natraficie na pijalnie
wód leczniczych i Dom Zdrojowy
zbudowany w drugiej połowie XVIII
w. z inicjatywy właścicieli uzdrowiska, rodziny von Seher-Thoss. Przed
nim znajduje się ławeczka z rzeźbą
Charlotty von Seher-Thoss, założycielki uzdrowiska, żony barona von
Seher-Thoss, właściciela Jedlinki.
Z Jedliny można z łatwością dotrzeć do Sokołowska. To dawne
uzdrowisko, kiedyś znana stacja
klimatyczna, która specjalizowała się
w leczeniu chorób płuc. „Śląskie Davos” – tak nazywano tę malowniczą
miejscowość w Górach Kamiennych
. Jako uzdrowisko Sokołowsko funkcjonowało w latach 1854-1991. Największym obiektem jest Grunwald
wzniesiony w 1871 roku – jedno z
pierwszych na świecie sanatoriów

przeciwgruźliczych. Ciekawostką
jest, że w młodości w Sokołowsku
mieszkał reżyser filmowy Krzysztof
Kieślowski.
Red

» Klimatyczna cerkiew
w Sokołowsku
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» Zanim w 1911 roku na szczycie ówczesnego Wzgórza Schillera powstało schronisko w znanej do dziś formie, znajdowały się tu dwa pawilony, w których prowadzono działalność
gastronomiczną. Widoczny jest także obelisk poświęcony setnej rocznicy urodzin Friedricha Schillera w 1905 roku / Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śl. za www.polska-org.pl

Kierunek na schroniska

Wreszcie wakacje! A że pogoda sprzyja bliższym i dalszym wycieczkom, i my zapraszamy dzisiaj na wyprawę do dwóch doskonale znanych wszystkim wałbrzyszanom
schronisk. Wyprawę w przestrzeni, ale i w czasie, do historii tych urokliwych miejsc.

» Taki drogowskaz umieszczony w Rybnicy Leśnej (w tle
kościół pw. Św. Jadwigi) prowadził w latach 30. XX wieku
turystów do schroniska Andrzejówka / www.polska-org.pl

Na początek wybierzmy się
do Andrzejówki. Mimo, że w
latach 30. ubiegłego wieku
liczne były głosy ostrzegające
inicjatorów – Wałbrzyskie
Towarzystwo Górskie (Gebirgsverein Waldenburg) – przed
budową tego schroniska, ojciec pomysłu zbudowania u
stóp Waligóry górskiego domku dla podniesienia walorów
tyleż pięknego, co nieznanego
powszechnie pogórza, Andreas Bock z Wałbrzycha, nie dał
jednak za wygraną.
To, co – jako współtwórca
i przewodniczący Towarzystwa – nosił w sercu przez
ponad 30 lat, zrealizował
dzięki cierpliwości, uporowi
i skutecznym, mimo trudnych
czasów, staraniom o pieniądze
na budowę. Jego wiara w
powodzenie przedsięwzię-

cia znajdowała coraz więcej
naśladowców, aż wreszcie
Towarzystwu udało się uzbierać pokaźną kwotę 32 tysięcy
marek. Teraz, aby prace mogły
się rozpocząć, potrzebne było
jeszcze wsparcie państwa,
podobnie jak miało to miejsce podczas budowy innych
sudeckich schronisk. Publiczny
pożytek przedsięwzięcia był
poza wszelką wątpliwością.
Schronisko miało przecież
przyczynić się do ożywienia
turystyki w regionie, wzmocnienia niemieckości w pobliżu
czechosłowackiej granicy i
stworzenia nowych miejsc
pracy. Niestety, oczekiwane
wsparcie nie zostało udzielone. Mimo to 21 czerwca
1933 roku położono kamień
węgielny pod budowę schroniska, którego nazwa – An-

dreasbaude – na wniosek
zarządu Towarzystwa miała
upamiętnić Andreasa Bocka.
W miejscu, gdzie przez
przełęcz prowadziła w dawnych czasach mocno uczęszczana droga z Sokołowska
do Rybnicy Leśnej i gdzie na
wysokości 800 metrów n.p.m.
znajdowała się gospoda, której pozostałości trzeba było
usunąć przed rozpoczęciem
prac budowlanych, 22 października 1933 roku otwarto
schronisko zbudowane według projektu wałbrzyskiego
architekta Friedricha Kronke.
Prosty, drewniany, górski
domek wpisywał się doskonale w krajobraz. Do wnętrza
prowadziły dwa wejścia –
letnie i zimowe. Pokoje dla
gości urządzono jednocześnie
skromne i wygodne. Uroku

dodawały im wykonane w
drewnie ozdobne elementy, takie jak kolumienki, czy
wezgłowia łóżek autorstwa
rzeźbiarza Hansa Brochenbergera, nawiązujące do śląskiej
sztuki ludowej. W podobnym
stylu wykonano również żyrandole. Całości dopełniły
obrazy miejscowych malarzy.
W sumie schronisko oferowało na górnych piętrach 12
pokoi oraz dużą salę z dziesięcioma łóżkami. Dodajmy,
że w osobie Otto Rübartscha,
wcześniejszego właściciela
schroniska Mensebaude na
Orlicy w pobliżu Dusznik-Zdroju, znalazła Andrzejówka
doświadczonego i zaangażowanego gospodarza.
Jeszcze w czasie budowy
podnoszono argument, że być
może warto zbudować je nie-
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» Do Andrzejówki od samego jej powstania tłumnie zjeżdżali turyści, a zastawiona
samochodami droga przy schronisku nie jest absolutnie wymysłem naszych czasów / www.
polska-org.pl

» Schillerbaude w całej okazałości tuż po jej wybudowaniu. Do ok. 1913 roku obok nowego
budynku funkcjonował jeszcze widoczny po lewej dawny pawilon, który potem rozebrano /
www.polska-org.pl

» Wprost z autobusu na narty! Druga połowa lat 30. ubiegłego wieku / www.polska-org.pl

» Aleja Wyzwolenia (wówczas Auenstrasse) w latach 30. XX w, z górującym
nad miastem schroniskiem Schillerbaude / www.polska-org.pl

co wyżej na zboczu Waligóry,
tak, aby goście mogli cieszyć
się wspaniałym widokiem na
Karkonosze. Zasadniczym problemem, który to uniemożliwił
było zaopatrzenie schroniska
w wodę. Niemniej jednak
i obecne położenie szybko
zostało docenione przez ówczesnych turystów jako doskonały punkt wypadowy dla
spacerów i wędrówek, choćby
na Waligórę (936 m n.p.m.),
z której, jako najwyższego
szczytu w okolicy roztaczają
się niezapomniane widoki na
Ziemię Kłodzką oraz Czechy.
Równie popularne okazały się wyprawy w okolice
znanego uzdrowiska chorób
płuc – Sokołowska, dokąd
wędrowano odwiedzając po
drodze malownicze ruiny zamku Radosno.
Andr zejówka nie była
pierwszym schroniskiem wybudowanym z inicjatywy

członków Gebirgsverein Waldenburg. Już ponad ćwierć
wieku wcześniej poczynili
oni zakończone sukcesem
starania, aby na szczycie górującego nad Wałbrzychem
Schillerhöhe, czyli Wzgórza
Schillera, dzisiejszej Góry Parkowej, powstało schronisko,
w czym największe zasługi
miał ówczesny przewodniczący Towarzystwa, radca
prawny Jahn. Otwarto je w
1905 roku, a okazją była
setna rocznica urodzin jednego z największych poetów
i dramaturgów niemieckich
Friedricha Schillera. Początkowo w dwóch pawilonach
pozostających pod opieką
Towarzystwa świadczono
podstawowe usługi gastronomiczne, jednak już dwa
lata później, w 1907 roku
teren został wykupiony przez
miasto, które w 1911 roku
wybudowało schronisko w
znanej dziś postaci nazwane
Schillerbaude. Wówczas także zagospodarowano teren
wzgórza tworząc sieć alejek
i promenad spacerowych,
którym nadano imiona sławnych śląskich i niemieckich
poetów. Wkrótce dzisiejsza
Góra Parkowa stała się jednym z ulubionych celów wycieczek wałbrzyszan i gości
oferując przepiękny widok
na miasto i okoliczne góry.
Szczególną atrakcją były też
wyprawy po zmroku, kiedy
podziwiać można było jarzące się mnóstwem świateł wałbrzyskie kopalnie i
inne zakłady przemysłowe.
Według relacji ówczesnych
mieszkańców to połączenie
przyrody i techniki wywierało
zawsze niezwykłe wrażenie.
Na podst.: Wanderungen im Waldenburger Berglande, Waldenburg
1931 oraz Kleinwächter Max, Die
Andreasbaude, [w:] Schlesischer
Berglandkalender für das Jahr 1935,
red. Kleinwächter M., Waldenburg 1935,
tłum. i opr. Jacek Drejer
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Fot. użyczone (Waldemar Łomża)

» Mimo ubogiego kulturalnie czasu w TLiA
udało się zrealizować kilka ważnych rzeczy

O tym już zapominamy, ale…
… wypadałoby napisać jakieś podsumowanie. Powiedzieć, że mijający
sezon 2020/ 2021 w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu nie był wymarzony, to jakby nic nie powiedzieć. Banał, ale nie można było przecież
się poddać. Mimo ubogiego kulturalnie czasu, na deskach teatru przy
ul. Brzechwy działo się sporo. Wyprodukowano m.in. trzy premiery,
prowadzono warsztaty dla dzieci, a także ferie zimowe.
Jak na tak trudny okres, całkiem
sporo udało się zrealizować. Wrześniowy start teatru zwiastował powodzenie i powrót do normalności
zarówno dla aktorów, jak i dla publiczności. „Akademia Pana Kleksa”
według kultowego tekstu Jana Brzechwy w reżyserii Karoliny Maciejaszek

była pierwszą premierą sezonu artystycznego, która odbyła się 12 września zeszłego roku. – Po premierze
udało się nam jeszcze pograć przez
chwilę, a zaraz po tym musieliśmy
ponownie wskoczyć w tryb online
– mówi Karolina Sobolewska z Biura
Promocji i Edukacji TLiA.

W tym czasie teatr przygotował
cykl działań edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży, które
transmitował na swojej platformie
facebookowej. Były to ferie zimowe
online, podczas których aktorzy
pokazywali krok po kroku, jak zrobić
teatralną lalkę. Widzowie dzięki

Teatr jeździł, był aktywny i planował

WYJAZDY

Oprócz spektakli i warsztatów Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu również podróżował. Wałbrzyskie spektakle prezentowane były dwukrotnie w Teatrze Małym w Tychach oraz w Świdnickim Ośrodku Kultury. W czerwcu natomiast teatr wyjechał do Rzeszowa, gdzie podczas 11.
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada zaprezentował spektakl
„Chłopcy z Placu Broni” w reż. Marty Streker.

INNE INICJATYWY

W mijającym sezonie aktorzy i pracownicy TLiA chętnie uczestniczyli w inicjatywach społeczno-kulturalnych. Choćby w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata, miejskiego powitania lata,
czy warsztatów dla pań (dużych i małych) z okazji Dnia Kobiet, a także warsztatów z animacji
lalek podczas otwarcia Ogródka Jordanowskiego.

PO WAKACJACH

Miniony sezon skończył się zaledwie przed chwilą, a teatr już teraz przygotowuje i planuje
kolejny. We wrześniu przy ul. Brzechwy odbędzie się V Festiwal małych Prapremier połączony
z Jubileuszem 75-lecia TLiA. Czekamy też z niecierpliwością na prapremierę „Atlasu nieba” w
reżyserii Tomasza Kaczorowskiego.

instrukcjom lalkarzy mogli stworzyć
samodzielnie w domu tintamareskę,
mapeta, lalkę z gąbki, marionetkę
lub pacynkę. Widzom bardziej zaangażowanym, chcących własnego
teatru w domu, pokazywano, jak
zbudować domowy teatr kamishibai
lub teatr z papieru.

Pandemiczny sezon położył spory
nacisk na edukację teatralną. Od
listopada do czerwca aktorzy prowadzili regularne zajęcia warsztatowe w wałbrzyskich przedszkolach.
Podczas „Wałbrzyskiej Akademii
Przedszkolaka” maluchy mogły zdobyć zarówno podstawową wiedzę
o teatrze, np. poznać terminy takie
jak: scena, kurtyna, kulisy, scenograf,
antrakt czy sufler, jak i miały możliwość sprawdzenia z bliska, w jaki
sposób ożywia się (animuje) lalkę:
pacynkę, marionetkę, jawajkę, kukłę.
W ramach warsztatów dzieci mogły
samodzielnie skonstruować prostą
lalkę oraz wykonać maskę z butafory. W parze z wiedzą szła przede
wszystkim zabawa. Dzieciaki bawiły
się w teatr cieni, teatr pantomimy, a
także „spróbowały” teatru żywego
słowa.
Drugą premierą TLiA w Wałbrzychu byli „Chłopcy z Placu Broni”
według tekstu Ferenca Molnara.
Pierwotnie, spektakl w reżyserii
Marty Streker miał mieć premierę
w listopadzie z okazji 75-lecia istnienia placówki, jednak w rezultacie
odbyła się ona dopiero 6 lutego
tego roku i to w formie on-line.
– Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ spektakl był już gotowy i nie
chcieliśmy wstrzymywać aktorów
i realizatorów, będących w stałym
zawieszeniu – mówi Zbigniew
Prażmowski, dyrektor naczelny i
artystyczny TLiA.
Wiosną, zaraz po rozmrożeniu
teatrów wałbrzyska scena lalkowa
ruszyła z pracami do „Szewczyka
Dratewki” według tekstu Janiny Porazińskiej. Spektakl wyreżyserowała
artystka młodego pokolenia Katarzyna Hora. Była to ostatnia premiera
sezonu i odbyła się 29 maja. Bardzo
zależało nam na uniwersalnym
tytule, historii, która wszystkim pozytywnie się kojarzy, która spowoduje,
że zarówno dzieci, rodzice, jak i nauczyciele z entuzjazmem wrócą do
nas w realu – podkreśla Zbigniew
Prażmowski.
Trzymajcie kciuki, żeby w nowym
sezonie wszystko się udało
Red
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Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Coś dla ciała, umysłu i duszy

Sobieski na chilloucie to projekt Fundacji Uważność Bycia we współpracy z
Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury, który
zaplanowano od 12 do 16 lipca w Parku
Sobieskiego w Wałbrzychu. Będziemy
trenować swoje ciało, umysł i duszę.
Czekają na was uważne gry i zabawy,
zajęcia muzyczne z koncertem relaksacyjnym i zajęcia ruchowe inspirowane jogą dla dzieci. Wspólnie stworzymy w Parku Sobieskiego
specjalne, kolorowe, ciche miejsce do medytacyjnych podróży w głąb siebie. Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku 7-13 lat z dzielnicy Stary Zdrój. Ale jeśli mieszkacie w innej części
Wałbrzycha, a bardzo chcecie spędzić czas na ciekawych zajęciach to także zapraszamy! Udział
jest bezpłatny. Zajęcia będą realizowane w godz. 9:00-14:00. Zadanie zostało sfinansowane
z budżetu gminy Wałbrzych.

Zachwycić się regionem

Zapraszamy na bezpłatne wycieczki z
przewodnikiem po Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Każda sobota i niedziela podczas wakacji – do
29 sierpnia, początek zawsze o godz. 11.00.
10 lipca: Krzeszów – Europejska Perła Baroku
(opactwo, kalwaria, Letni Pawilon na Wodzie)
przez Bazyliką Mniejszą w Krzeszowie. 11
lipca: Głuszyca – kraina tajemnic i przygód (kamieniołom „Kamyki”) dworzec PKP w Głuszycy
Górnej. 17 lipca: Czekoladowe Świebodzice
(ZPC Śnieżka, starówka, OSiR Świebodzie)
przed ZPC Śnieżka S.A. w Świebodzicach. 18
lipca: Szczawno-Zdrój – spacerem po zdroju
cz. 1 (uzdrowisko – Teatr Zdrojowy – Park Zdrojowy – Słoneczna Polana) przed Pijalnią Wód
Mineralnych w Szczawnie-Zdroju. 24 lipca: Jaworzyna – miasto kolei (dworzec PKP – Muzeum
Kolejnictwa) dworzec PKP w Jaworzynie Śląskiej. 25 lipca: Wałbrzych – miasto czarnego złota
(Stara Kopalnia – kompleks sportowy Aqua-Zdrój) przed kawiarnią Sztygarówka w Starej
Kopalni. 31 lipca: Literackie Wzgórza Włodzickie (Świerki – Włodzicka Góra – źródła Włodzicy) parking przy Sali Wiejskiej (Świerki 61). Planowany czas wycieczek to około 2-3 godzin.
Dodatkowe informacje: tel. 74 66 43 871, e-mail: lot@lotaw.pl.

Healer, czyli Slime

Będzie to czwarty z cyklu koncertów plenerowych prezentujących lokalnych artystów. Spotkajmy się przy Wieży! Na leżakach! Usłyszycie m.in. lo-fi, chillout, pop, rock, a wszystko to
na świeżym powietrzu i z dystansem. Spotkanie dwóch odmiennych, zarówno muzycznie jak
i życiowo, osobowości. Dwaj producenci, wieloletni perkusista i utytułowany turntablista, w
niecodziennym secie. Takie połączenie plus odrobina kosmicznego pyłu sprawi, że ten duet
zabierze was na moment do miejsca, do którego będziecie chcieli wracać. Ich Live Act będzie
zawierał niepublikowane
nigdzie kompozycje z
dodatkiem improwizacji.
Jeśli lubicie rozpływać się
w klimacie lo-fi/chillout,
jesteście fanami niecodziennego vibu, to nie
może was zabraknąć. Już
17 lipca o godz. 20:00
na dziedzińcu Wieży Ratuszowej w Świdnicy.
Bilety: 10 i 15 zł.

Gwoździem po ekranie

Czy wszystko jest na sprzedaż?
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Sweat”
w reżyserii Magnusa von Horna.
Po serii artystycznych niepowodzeń, z największą zatytułowaną „W jak morderstwo”,
w końcu obejrzałem film wart
uwagi – „Sweat” według scenariusza i reżyserii Magnusa
von Horna. Zanim jednak o tym,
to jeszcze podzielę się krótką
refleksją na temat wspomnianej produkcji Piotra Mularuka.
Jego kryminalno-romantyczną
historię uznaję za policzek wymierzony inteligencji i w dobry
gust widzów. Poza tym, ile razy
można obsadzać Pawła Domagałę w roli życiowego niedojdy.
Na szczęście pochodzący
ze Szwecji reżyser, nie miał

kłopotów z wyborem aktorów i poruszanych tematów
w filmie „Sweat”, gdzie dał
szansę Magdalenie Koleśnik.
Artystka nie zawiodła pokładanych w niej nadziei reżysera. Młoda aktorka na ekranie
jest właściwie nieustannie.
Niesie na sobie cały ciężar
filmu. I robi to naprawdę
znakomicie. Sylwia Zając, bo
takie nosi nazwisko rodząca
się gwiazda fitnessu, stara
się zrobić karierę w mediach
i próbuje utrzymać się z zachęcania ludzi do aktywności
fizycznej. Jesteśmy świadkami jej trzech dni z życia.

Magnus von Horn zrealizował swoją opowieść niczym
kino dokumentalne. Kamera
konsekwentnie towarzyszy
instruktorce zarówno podczas ćwiczeń, jak i w domu,
na zakupach czy w telewizji.
To potęguje wrażenie autentyczności. Czasami zdarzają
się sceny zbyt długie, jak
na przyjęciu urodzinowym
matki. Mimo, że obraz oparty
jest na dialogach i postach
rejestrowanych za pomocą
komórki, to broni się w pełni.
Początkowo świat celebrytki
jawi się jako atrakcyjny, kolorowy kalejdoskop. Kolejne

minuty odkrywają przed nami
drugie oblicze tego nowego
zjawiska. Magnus von Horn
nie ocenia, nie zajmuje stanowiska, tylko chłodnym okiem

kamery rejestruje przeżycia i
emocje Sylwii. Kiedy wydaje
się, że w takiej konwencji
dotrzemy do końca filmu,
„Sweat” staje się thrillerem. W
życiu wschodzącej celebrytki
pojawia się stalker i wydarzenia przybierają zupełnie
niespodziewany przebieg.
Ten wątek zwiększa dynamikę
opowiadania i podnosi wartość obrazu. Podsumowując,
utalentowany Polak/Szwed,
autor bardzo dobrego wcze-

śniejszego „Intruza”, zrealizował oryginalny, ciekawy i intrygujący film, wobec którego
trudno zachować obojętność.
Padają w nim ważne pytania
typu, czy wszystko jest na
sprzedaż, gdzie są granice
prywatności, intymności czy
zwykłego obciachu. Dobre
zdjęcia dopełniają całości.
Nic zatem dziwnego, że film
został obsypany nagrodami.
Ocena 9/10
Piotr Bogdański

Fot. ilustracyjne (materiały prasowe)

Bajkowo w bibliotece

Atlanty zapraszają na „Baśniowe wakacje w
bibliotece”. Oferta opiera się przede wszystkim na dolnośląskich podaniach i legendach,
ale nie zabraknie w niej również odniesień
do innych popularnych baśni. Zajęcia będą
miały charakter zabawowy i odbędą się w
różnorodnych formach: literackich i plastycznych, gier mobilnych w aplikacji ActionTrack
oraz przedstawień teatrzyku kamishibai. A
oto harmonogram zajęć: Dział Dziecięco-Młodzieżowy (Śródmieście) – 28.06-23.07
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.0013.00, Filia nr 5 (Sobięcin) – 29.06-29.07 we
wtorki, środy i czwartki w godz. 11.00-13.00,
Filia nr 6 (Biały Kamień) – 28.06-9.07 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.00-13.00,
Filia nr 7 (Piaskowa Góra) – 5.07-30.07 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.00-13.00,
Multimedialna Filia Biblioteczna (Podzamcze)
– 1.07-29.07 we wtorki i czwartki w godz.
11.00-13.00. Biblioteczna oferta skierowana
jest do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej i jest bezpłatna. Szczegółowy program
zajęć wakacyjnych znaleźć można na stronie
www.atlanty.pl.
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Okiem gracza

SKN

Jak to jest być na fali?

Prawnik radzi
Co to jest dobrowolne poddanie się
egzekucji? Przekonajcie się, co na
ten temat ma do powiedzenia nasz
prawnik Adam Daraż.
Na czym polega dobrowolne poddanie się egzekucji?
Otóż mocą oświadczenia sporządzonego przez notariusza
w formie aktu notarialnego
dłużnik może poddać się egzekucji ze swojego majątku
na warunkach i w terminach
określonych w akcie notarialnym. Oświadczenie takie
stanowi tytuł egzekucyjny,
co oznacza że zastępuje wyrok sądowy. Sąd na wniosek
wierzyciela, po weryfikacji
czy ziściły się warunki przewidziane w treści aktu notarialnego, wydaje postanowienie

o nadaniu klauzuli wykonalności.
Akt notarialny zaopatrzony
w taką klauzulę umożliwia
wszczęcie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi.
Sposób ten jest również dużo
tańszy od prowadzenia postępowania sądowego. Opłata
sądowa od wniosku o nadanie
klauzuli wykonalności wynosi
bowiem jedynie 60 zł. Składając wniosek, pamiętaj, że
musisz dołączyć do niego akt
notarialny. W uzasadnieniu
wniosku natomiast, powinieneś udowodnić, że spełnione

zostały warunki zapisane w
klauzuli dobrowolnego poddania się egzekucji. Przykładowo, upłynął termin zapłaty,
albo wydania określonej w
akcie notarialnym rzeczy. Ze
względu, że wyróżnia się kilka
klauzul tego typu. Przed skierowaniem wniosku do sądu,
dokładnie zapoznaj się z treścią
danej klauzuli. Jeżeli bowiem
nie wykażesz we wniosku spełnienia wszystkich warunków,
sąd oddali twój wniosek.
Czy można wszcząć egzekucję na podstawie dobrowolnego poddania się egzekucji
natychmiast? W zasadzie tak.
Gdy spełnią się warunki zapisane w akcie notarialnym,
nie trzeba wszczynać postępowania sądowego. Wystarczające będzie, jeśli wierzyciel
zwróci się do sądu o nadanie
dokumentowi klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu aktu

Teraz, a właściwie kilka dni
temu, dostaliśmy możliwość
wcielenia się w najnowszą
bohaterkę – korsarza.
Cóż mogę powiedzieć,
Pearl Abyss wie, co robi.
Hashashin (wojownik wyglądem przypominający perskiego zabójcę, posługujący
się magią piasku) czy późniejszy Sage (mag władający
czasem, stylizowany według
greckiej mitologii) dają nam
do zrozumienia, jak bardzo
wydawca przykłada się do
tworzenia świetnych i ory-

ginalnych klas postaci. Stąd
też duże oczekiwania od
nas, graczy.
Nie martwcie się jednak.
Na razie możemy być zadowoleni. Corsair według
mnie jest wisienką na torcie
spośród wszystkich dotychczasowych klas. Bohaterka przemieszczająca się
po polu walki ślizgając się
na falach niczym sur fer,
potrafiąca zamienić się w
syrenę, aby szybko pokonywać duże dystanse, wyzwala gniew mórz na ni-

notarialnego wraz z klauzulą,
co nie powinno potrwać dłużej niż kilka tygodni, można
wszcząć egzekucję. Aby to
uczynić, wystarczające jest
złożenie standardowego
wniosku o wszczęcie egzekucji. Do którego należy dołączyć
akt notarialny zaopatrzony w
klauzulę wykonalności.
Na podstawie jakich rodzajów aktów notarialnych można
wszcząć egzekucję w oparciu
o dobrowolne poddanie się
egzekucji ? Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego
przewidują kilka rodzajów
takich aktów. Po pierwsze akt
notarialny, w którym dłużnik
poddał się egzekucji i który
obejmuje obowiązek zapłaty
sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do
gatunku, ilościowo w akcie
określonych, albo też wydania
rzeczy indywidualnie oznaczo-

nej, gdy w akcie wskazano
termin wykonania obowiązku
lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie (podstawa prawna art. 777 1 pkt 4
k.p.c.). Drugi przypadek to akt
notarialny, w którym dłużnik
poddał się egzekucji i który
obejmuje obowiązek zapłaty
sumy pieniężnej do wysokości
w akcie wprost określonej
albo oznaczonej za pomocą
klauzuli waloryzacyjnej, gdy w
akcie wskazano zdarzenie, od
którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również
termin, do którego wierzyciel
może wystąpić o nadanie temu
dokumentowi klauzuli wykonalności (podstawa prawna
art. 777 1 pkt 4 k.p.c.). Nadto
akt notarialny określony w pkt
1 lub 2, w którym niebędąca
dłużnikiem osobistym osoba,
której rzecz, wierzytelność lub
prawo obciążone jest hipo-

UWAGA KONKURS

Wyobraźcie sobie ciepły letni wieczór, miłe towarzystwo i pyszne
jedzenie. Czy trzeba chcieć czegoś więcej? No i fajnie byłoby, gdyby
za posiłek nie trzeba było zapłacić fortuny. My to gwarantujemy, bo
dzięki nam w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu zjecie
taniej niż inni. Jakim cudem? Wystarczy, że weźmiecie udział w naszym cotygodniowym konkursie i oczywiście poprawnie odpowiecie
na pytanie. Wtedy płacąc za posiłek skorzystacie z rabatu. Widzicie
fotografię obok? Wnętrze jakiej dolnośląskiej jaskini przedstawia to
zdjęcie?
Jeśli znacie poprawną odpowiedź, otrzymacie 15-procentowy upust
na wybrane danie z karty. Pamiętajcie, żeby wypełnić kupon i pokazać
go w lokalu podczas składania zamówienia. Tylko tyle musicie się natrudzić. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z
naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu
czekają od najbliższej środy (7 lipca) do piątku (9 lipca). Jak zwykle
szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.wieszco.
pl. Potrawę zjecie na miejscu, ale również otrzymacie ją na wynos.
Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

czego nieświadomych wrogach. Dodatkowo posiada
naprawdę wielki wachlarz
różnych ataków, tworzących
wspaniałe comba, idealnie
komponujących jej mobilny
gamestyle.
Jak widzicie Corsair jest
dość niepowtarzalną postacią, którą z pewnością wielu
z was pokocha. Szczególnie
ci, planujący rozpoczęcie
wyprawy na północne tereny
Balenos lub ekspedycje na
Wielki Ocean.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.blog.playstation.com)

CHALLENGER
Każdy, kto miał już okazję zagrać w „Black Desert Online” wie, jak rozbudowana i wciągająca jest to gra. Zawdzięcza to w dużej mierze jedynym w swoim
rodzaju klasom postaci. Właśnie dlatego każda z nich cieszy się wielkim zainteresowaniem.

teką lub zastawem, poddała
się egzekucji z obciążonego
przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej
przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi (podstawa
prawna art. 777 1 pkt 6 k.p.c.).
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
Wnętrze jakiej dolnośląskiej jaskini
przedstawia to zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Gospoda Kuflowa przy
ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu

21

mISZmaSZ

WIESZ CO | NR 27/6.7.2021 r.

Fot. Tomasz Czeleń

» Pokonywanie kolejnych kawałków świata podzielonych na kwadraty za pomocą własnych mięśni może okazać się wyśmienitą zabawą

Rower jest OK

Rowerowa gra w #kwadraty
Korzystacie ze Stravy? Ta aplikacja do rejestrowania trasy i osiąganych
wyników naszych aktywności, pozwala również na świetną zabawę.
Uważajcie, bo to naprawdę wciąga!
Co powiecie na własne terytorium, którego granice
można sukcesywnie powiększać poprzez ciągłą eksplorację? Odkrywać swój region
na nowo i trafiać w miejsca,
w których nigdy w życiu nie
byliście, a są tak blisko was?
W dodatku jeśli tylko chcecie

UWAGA

o zdobywanie i powiększanie
swojego obszaru możecie
rywalizować z innymi. Wystarczy zacząć grać w kwadraty.
Brzmi tajemniczo? Bardzo
dobrze! To też wielki atut
tej zabawy, która polega na
pokonywaniu za pomocą
własnych mięśni kolejnych

kawałków świata podzielonego na kwadraty o wymiarach około półtora kilometra.
Zabawa polega na tym, aby
trasa, którą pokonujemy,
przynajmniej w minimalny
sposób przebiegała przez
obszar danego kwadratu na
mapie. W ten sposób zdo-

KONKURS

Od tygodnia trwają wakacje, a to chyba idealny czas, by umówić się z
przyjaciółmi na kolację lub z rodziną na niedzielny obiad. Proponujemy
wam wyjątkową knajpkę, to Restauracja Kryształowa w Świdnicy, gdzie
nie tylko smacznie zjecie, ale również dzięki nam taniej! Tak, tak, to
nie pomyłka. Lokal znów partneruje naszej zabawie, a to oznacza, że
na wybrane przez was danie z karty obowiązuje 15-procentowy rabat.
Trzeba jednaka wziąć udział w konkursie i znać odpowiedź na pytanie.
Widzicie fotografię obok? W centrum którego dolnośląskiego miasta
stoi ta budowla?
Dobrą odpowiedź musicie wpisać do kuponu, a następnie pokazać go
w restauracji przy dokonywaniu zamówienia. To wystarczy, aby skorzystać
z 15-procentowego upustu na wybrany posiłek. Znasz odpowiedź, zjesz
taniej. Proste! Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów
z naszej gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od
najbliższej środy (7 lipca) do piątku (9 lipca). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę otrzymacie zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

bywamy i poszerzamy swój
teren. Kwadraty są liczone
automatycznie. Trasa przebiegająca przez każdy kolejny
obszar danego kwadratu
powiększa nasze zdobyte
terytorium. Liczą się kwadraty graniczące ze sobą,
ale również obszar nasze-

go największego kwadratu,
który zawiera te mniejsze
półtorakilometrowe. Zdajecie sobie sprawę, ile miejsc
nagle okazuje się nigdy nieodwiedzonych przez nas?
Odkrywanie, przygoda i duża
dawka nie tylko rowerowych
wrażeń. Zabawa dostępna

jest po zalogowaniu się na
konto Stravy. Później otwieracie stronę www.statshunters.
com lub www.veloviewer.
com i łącząc się z kontem godzicie się na odczyt waszych
danych z rejestrowanych
przez Stravę tras. Takich rozszerzeń aplikacji jest więcej,
poszukajcie, która najbardziej
wam odpowiada.
Chcecie rywalizować? Zapiszcie się do listy rankingowej i skutecznie planujcie
swoje trasy na mapach i GPS-ach! Okazuje się, że w tych
samych miejscach odkryjecie
zupełnie nowe drogi i szlaki.
W tym takie, które wcale nie
są asfaltowe, szutrowe czy
nawet kamienne. Czasem to
leśna droga, czasem wyboiste
bezdroża, a czasem po prostu
trasa na przełaj. Tak poznaje
się nieznane!
Sami budujecie mapę,
gdzie poprzez przejechanie
kolejnych kilometrów trasy
w nowych kolejnych kwadratach sami powiększacie swoje imperium. Czeka
was naprawdę wiele pracy
i przygody, by wasz obszar
mógł konkurować z tymi z
czołówek listy. W dodatku
kwadraty możecie łączyć w
klastry. Trasy jak to przy Stravie możecie rejestrować za
pomocą telefonów, zegarków
czy liczników rowerowych z
GPS. Przy przybliżeniu mapy
naszych okolic, gdzie pokonujemy kolejne kilometry,
zobaczymy zdobyte przez
nas kwadraty. Wygląd mapy
z kwadratami możecie sami
edytować, by był bardziej
czytelny.
Jak ułatwić sobie wyznaczanie kolejnych tras? Tego
szukajcie w internecie. Teraz
zachęcam do poznawania
swojej okolicy i nowego spojrzenia na planowanie wycieczek. Dobrej zabawy!
Tomasz Czeleń

KUPON
W centrum którego dolnośląskiego miasta stoi
ta budowla?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Czy gofry mogą być zdrowe?
Wakacje nad polskim morzem? A może weekend pod Tatrami? Nieważne, jaki kierunek obierzecie, jedno jest pewne – na miejscu kupicie gofry! Z bitą śmietaną, polewą czekoladową lub toffi, ze świeżymi owocami i kolorową posypką – ich wybór jest
ogromny! Na co się zdecydować, by było nie tylko smacznie, ale i zdrowo?
Gofry nie kojarzą nam się ze
zdrową żywnością. Wystarczy,
że przyjrzymy się jakości (i
często ilości) dodatków serwowanych na waflu. A co na
ich temat mówią specjaliści?
Gofry dostępne w budkach
i kawiarniach to w zdecydowanej większości produkt z
gotowej mieszanki, która w
składzie ma mleko w proszku
i syrop glukozowy. Nie oznacza to jednak, że od czasu do
czasu nie możemy sięgnąć
po taki deser. – Ważne jest,
by nie stanowił podstawy
urlopowej diety. Istotne są
dodatki. Najlepsze są świeże
owoce. Pamiętajmy, że suche

gofry to ok. 150-200 kcal,
ale kiedy położymy na nie
dodatki, kalorii jest już nawet
600, a to już praktycznie tyle,
co porządny obiad – wyjaśnia
Renata Matysik, psychodietetyk i doradca żywieniowy,
autorka bloga dietolubni.pl.
Jeśli jadamy gofry okazjonalnie, nie ma problemu. Nawet wątpliwej jakości skład
nie będzie przeszkodą. Wybierajmy jednak te miejsca,
gdzie gofry są przyrządzane
na bieżąco, przy nas. Jeśli
czujemy zapach starego oleju,
poszukajmy innej budki czy
kawiarni. Jeśli widzimy, że w
ciepły dzień mleko czy jaki-

kolwiek inny produkt, który
wymaga przechowywania w
niskiej temperaturze, stoi poza
lodówką, też zrezygnujmy z
kupowania gofrów w takim
miejscu.
Gofry często serwowane
są z bitą śmietaną. I choć
jedzona okazyjnie nie zaszkodzi, latem jej spożywanie jest
dość ryzykowne. Może się
bowiem wiązać z zatruciem
pokarmowym.
- Bita śmietana to nie tylko
najbardziej kaloryczny dodatek do gofrów, ale też powszechna przyczyna problemów żołądkowo-jelitowych.
Jeśli jednak nie chcemy z niej

Z TĄ KSIĄŻKĄ SAMODZIELNIE
UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ
ZDROWY STYL ŻYCIA
Ponad 270
zbilansowanych przepisów.
Mnóstwo porad.

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)
REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Nie ma chyba osób, które nie
lubią gofrów. Lepiej jednak z
nimi nie przesadzać

rezygnować, polecam zwrócić
uwagę, żeby była to śmietana
z syfonu, a nie gotowa bita
śmietana w sprayu. Z kolei
polewy to właściwie cukier
z emulgatorami i stabilizatorami, a krem czekoladowy to
cukier z olejem palmowym,
więc odradzam po nie sięgać–
mówi Małgorzata Rusek, dietetyk i psychodietetyk, autorka
bloga malgorzatarusek.pl.
O wiele zdrowsze są gofry robione w domu. Warto
też zamienić białą mąkę na
pełnoziarnistą, czy owsianą.
Sami ponadto decydujemy
o jakości dodatków. Można
sięgnąć po domową frużelinę,
dżem lub powidła. Wielu jest
też amatorów sypania gofrów
cukrem pudrem. Jeśli z kolei
chcemy sięgnąć po bitą śmietanę, zróbmy ją sami z serka mascarpone z dodatkiem
36-procentowej śmietanki. Z
goframi doskonale smakują
też owoce, np. brzoskwinie,
wiśnie i truskawki.
Agnieszka Gotówka
Artykuł pochodzi z portalu biokurier.pl
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Szybki przepis na
chrupiące domowe gofry
Składniki:

• 1 ¾ szklanki mąki (może być pszenna, orkiszowa, pełnoziarnista)
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 ½ szklanki mleka (zwykłego lub roślinnego)
• ½ szklanki tłuszczu (stopionego masła lub oleju)
• 2 jajka
• kilka kropel olejku waniliowego
• szczypta soli
• 2 łyżki substancji słodzącej (może być cukier, cukier trzcinowy lub ksylitol)
Przygotowanie:

1.Wszystkie składniki połączyć ze sobą i wymieszać mikserem.
2.Odstawić ciasto na 10 minut.
3.Ciasto nakładać na rozgrzaną gofrownicę.
4.Piec według instrukcji gofrownicy.
5.Podawać z ulubionymi dodatkami.
Katarzyna Kosmala

Może by tak płytkę wymienić?

Fot. użyczone (Kreisel)

Nie święci garnki lepieją. Trzeba się tylko do drobnych prac
domowych odpowiednio przygotować. Nieszczęście, mężowi
spadł młotek na płytkę, która pękła. Niestety takie rzeczy
się zdarzają. Płytki są twarde jak skała, szczególnie gresowe, ale są też kruche. Uderzenie twardym przedmiotem może spowodować ich uszkodzenie.

» Dobry klej do płytek to podstawa przy ich wymianie

Jedną płytkę
jesteśmy w stanie sami naprawić, a właściwie
wymienić. Podstawa to posiadanie takiego kafelka.
Większość z nas „chomikuje” takie rzeczy, może
się przydadzą i właśnie
nadszedł na to czas.
Oprócz tego na pewno
wykorzystamy podstawowe narzędzia: młotek
(pewnie jest w każdym
domu), jakiś przecinak
lub wiertarkę z możliwością podkuwania, kielnię,
pacę zębatą (choć bez
niej też sobie poradzimy),
ewentualnie wiaderko,
no i podstawowe środki
ochrony osobistej – rękawiczki i okulary ochronne.
Te ostatnie na pewno wykorzystamy podczas odkuwania starej płytki, o to
szczególnie warto zadbać,
tak aby nie uszkodzić oczu.
Uzbrojeni w potrzebny
sprzęt, odziani w okulary
ochronne i rękawiczki zabie-

ramy się do pracy. Pękniętą
płytkę delikatnie odkuwamy,
najlepiej zacząć w miejscach
fug, które też będziemy musieli
usunąć. Jeśli ktoś posiada ciężki
sprzęt taki jak młoto-wiertarkę
na pewno pójdzie mu szybciej,
ale przy pomocy młotka i przecinaka też da radę, wystarczy
trochę cierpliwości. Trzeba też
usunąć stary klej, tak aby zrobić miejsce na nowy. Miejsce
zrobione, teraz gruntowanie,
polecam grunty w małych opakowaniach 1-litrowych, te jak i
wszystkie narzędzia znajdziemy
w lokalnym sklepie budowlanym takim jak MAZBUD w Wałbrzychu. No i klejenie. W tym
przypadku najlepiej uprościć
sobie te czynności i skorzystać
z gotowych wyrobów takich jak
gotowy klej do płytek 111 firmy
KREISEL. Jest on dostarczany w
wiaderku o wadze 7kg. Jego
atutem jest to, że nie trzeba
go z niczym mieszać, nawet
z wodą, wystarczy otworzyć
opakowanie i przystąpić do
pracy. Jest on bardzo elastyczny
i wysoce przyczepny. To także
idealne rozwiązanie na płyty

OSB. Klej nakładamy cienką
warstwą na płytkę, w tym
przypadku najlepiej zrobić to
pacą o małym zębie max 6mm.
Rozsmarować można też kielnią. Wklejamy płytkę, mocno
ją dociskając. Jeśli widzimy,
że jej powierzchnia jest niżej
niż pozostałe, wtedy trzeba
ją podważyć i nanieść więcej
kleju, jeśli jest ona wyżej, podważamy ją i usuwamy nadmiar
kleju.
Dodajmy, że 111 jest produktem, który wiąże przez
odparowanie wody, a więc
przy niskich temperaturach
może trochę dłużej wiązać niż
produkty cementowe. Klej ma
tę właściwość, że kończąc przy
jego użyciu pracę, zamykamy
szczelnie opakowanie i możemy go wykorzystać ponownie
nawet po kilku miesiącach. Na
koniec fuga, tę na upartego
możemy wykonać z silikonu,
który został nam z poprzedniego „odcinka”. Zachęcam
do samodzielnych prac budowlanych, to naprawdę nic
trudnego.
BP
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

Wałbrzyszanka

Poziomo:
3 - powiedzenie niemające głębszej treści
5 -biblijny patriarcha, który miał żyć 969 lat
7 - osoba, dawniej zajmująca się zawodowo np.
goleniem czy kąpaniem
9 - długa gładkolufowa broń palna wyposażona w
zamek kołowy
12 - leczenie polegające na stymulowaniu
organizmu bodźcami fizycznymi
13 - brzydki, złośliwy karzeł
15 - tłuszcz dodawany do potraw
16 - duża małpa człekokształtna, o bardzo długich
kończynach przednich
17 - morderca lub bandyta działający na czyjeś
polecenie
18 - potocznie osoba zmarła
Pionowo:
1 - naturalne lub sztuczne usuwanie wody z
obszaru z nadmiarem wody
2 - przerwa między aktami przedstawienia
teatralnego
4 - duży i zwykle zabytkowy cmentarz
6 - sztuczne nawadnianie pól
8 - autonomiczne terytorium
murzyńskie wydzielone w granicach
RPA
10 - refleksyjny utwór liryczny,
utrzymany w tonie smutnego
rozpamiętywania
11 - roślina ozdobna o pachnących
kwiatach zebranych w grona
14 - schłodzony deser z ciasta
biszkoptowego, nasączonego kawą i alkoholem

z przymrużeniem oka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
1 - z klapniętym uchem dla dziewczyny – miś
5 - spocona, sapie z rozgrzanym brzuchem - lokomotywa
7 - popularny w budownictwie i na polskiej scenie muzycznej
- piasek
8 - rzeka z niezwykłym głosem – Niemen
9 - nie lubią go kierowcy zarówno od przodu jak i od tyłu – radar
11 - podniebne szklane zgromadzenie - szybowiec
Pionowo:
1 - niepoukładane państwo – Meksyk
2 - złe owady na pięciolinii – bemole
3 - obraz z miejscem na statki – portret
4 - cętkowany samochód – jaguar
6 - obstawia lub zwracasz się do niego bezpośrednio w innej
kolejności – typer
7 - słaba w pokerze, a zmieniła bieg historii – para
10 - miasto do usłyszenia w oborze – Ryki

StreFa roZrYWkI / promoCJa

25

REKLAMA

WIESZ CO | NR 27/6.7.2021 r.

26

program tv

Piątek

20:40
TVP1

poniedziałek
22:55

9 - 15 lipca 2021
Poniedziałek

23:55
TVP2

20:00
TVN

Akcja ﬁlmu rozgrywa się w Śródziemiu 60
lat przed wydarzeniami znanymi z „Władcy
Pierścieni”. Hobbit Bilbo Baggins (Martin Freeman) to prawdziwy smakosz, domator i elegant.
Pewnego dnia, za namową zaprzyjaźnionego
czarodzieja Gandalfa (Ian McKellen), postanawia
on wziąć udział w wyprawie mającej na celu
odzyskanie Ereboru - utraconego królestwa
krasnoludów zagarniętego przez smoka Smauga.
W ryzykownej misji uczestniczy także trzynastu
krasnoludów pod wodzą legendarnego wojownika, Thorina Dębowej Tarczy (Richard Armitage).

Tajemnice
Majorki
TVP 2

Hobbit: Niezwykła podróż
ﬁlm fantasy, Nowa Zelandia, USA, 2012

Sobota

Sztuka zrywania
komedia romantyczna, USA, 2006

20:05

Piąta władza
Julian Assange z pomocą kolegi, niemieckiego informatyka Daniela Domscheit-Berga
(Daniel Brühl), tworzy internetowy projekt
WikiLeaks. Na wirtualnej platformie
można anonimowo publikować tajne dane,
dotyczące działań organów władzy i wpływowych korporacji. Strona internetowa
Assange’a i Berga, początkowo odwiedzana
jedynie przez wąskie grono fanów, z czasem
staje się miejscem publikacji wielu sensacyjnych wiadomości, o których nie donoszą
żadne oﬁcjalne media.

POLSAT

20:00

Ultimatum Bourne’a

TVN

ﬁlm sensacyjny, Niemcy, USA, 2007

Ministerstwo Obrony przejmuje tajny
program Treadstone nadając mu nazwę
Blackbriar. Były agent, Jason Bourne (Matt
Damon), dalej musi walczyć o przetrwanie.
Znający tajemnice projektu stanowi ogromne
zagrożenie dla dawnych zwierzchników.
Po śmierci ukochanej kobiety, z wymazaną
pamięcią musi zmagać się z wewnętrznymi
demonami. Mimo śmiertelnego ryzyka,
Bourne postanawia poznać prawdę o sobie.
Tymczasem londyński dziennikarz, Simon
Ross, wpada na trop operacji Blackbriar.

Gary poznał Brooke na meczu bejsbolowym.
Od razu wiedział, że to właśnie ta. Odważny
podryw zaowocował poważnym związkiem.
Zakochani mają za sobą wiele wspomnień
i od jakiegoś czasu dzielą mieszkanie. Trudno
jednak o bardziej niedobraną parę. On - przewodnik wycieczek - to leniwy bałaganiarz,
duży chłopiec, który przedkłada zabawę
nad obowiązki. Ona zaś jest perfekcjonistką.
Elegancka i poukładana idealnie wpisuje się
w wizerunek profesjonalnej znawczyni dzieł
sztuki.

Wtorek

dramat biograﬁczny, Belgia, USA, 2013

Niedziela
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Środa

Szklana pułapka 4.0
ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2007

Czwartek

23:40

Niezgodna

21:05

TVP1

ﬁlm sf, USA, 2014

POLSAT

Przyszłość. Na ruinach Chicago zostaje wzniesiona nowoczesna metropolia, w której rządzą
nowe zasady społeczne. Ustanawiając reguły,
ludzie chcieli się ochronić przed kataklizmem,
który dotknął ich za panowania dawnych
praw. Obecna społeczność jest zbudowana
na zasadzie selekcji. Wszyscy są podzieleni
na pięć frakcji wyodrębnionych według cech
charakteru. Szczere osoby należą do Prawości,
Altruizm gromadzi tych, dla których ważna
jest bezinteresowność, Nieustraszoność
łączy odważnych.

W całych Stanach Zjednoczonych trwają
uroczyste obchody Dnia Niepodległości.
Właśnie wtedy terroryści przejmują
kontrolę nad komputerową centralą USA.
Zamierzają opanować systemy, od których
zależy funkcjonowanie całego kraju. Grupą
dowodzi były pracownik Departamentu
Obrony, Thomas Gabriel (Timothy Olyphant).
Większość lokalnych policjantów w związku
ze świętem przebywa na urlopie. Władze
zlecają więc wyspecjalizowanym detektywom
odnalezienie hakerów.

To znowu ty
komedia romantyczna, USA, 2010

Młoda atrakcyjna specjalistka od public
relations Marni przyjeżdża do rodzinnego
miasta na ślub swojego brata Willa. Powrót do
krainy lat dzieciństwa nie jest zbyt przyjemny.
Okazuje się bowiem, że Will jest zaręczony
z Joanną, która w liceum zamieniła życie
Marni w piekło, prześladując ją na różne sposoby. Teraz przyszła panna młoda - na pozór
urocza i miła kobieta - udaje, że nie pamięta
swojej dawnej oﬁary. W związku ze ślubem
Joanny i Willa dochodzi do jeszcze jednego
przykrego spotkania.

piątek

9 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:20 Przysięga - serial
06:10 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
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:30 Uzdrowisko
- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce Rozbójnicy wśród zwierząt
odc. 3 Walka
o przetrwanie

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 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
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 LAB
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
16:00 LAB
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:
Mocne uderzenie
Tym razem będą musieli
się zmierzyć z kosmiczną
katastrofą i poprzedzającymi ją zjawiskami
atmosferycznymi.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM WOJENNY

THRILLER

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
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 - dramat,
prod. Grecja, 2019
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Gra na Maksa - serial
20:40 Hobbit: Niezwykła
podróż
- ﬁlm przygodowy
23:35 Boss - ﬁlm akcji
01:50 Ocaleni - reality show
02:55 Determinator - serial

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:40 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:25 Miasto skarbów
- serial kryminalny TVP
21:20 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Żywiec
23:45 Anything goes. Ale
jazda! - program rozrywkowy
00:50 Miłość w Indiach
02:35 Żyje się tylko dwa
razy - ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1967, reż. Lewis Gilbert,
wyk. Sean Connery, Akiko
Wakabayashi
04:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Snajper
- ﬁlm wojenny, USA,
2014, reż. Clint Eastwood,
wyk. Bradley Cooper,
Sienna Miller Luke Grimes,
Jake McDorman, Cory
Hardrict
22:55 Hannibal
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania, USA,
2001, reż. Ridley Scott,
wyk. Anthony Hopkins,
Julianne Moore, Gary Oldman, Giancarlo Giannini,
Ray Liotta
01:35 Kuba Wojewódzki
02:40 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:00 Noc magii
04:25 Szpital - program
obyczajowy

22:20 Obcy kontra
Predator 2
W pewnej miejscowości
w stanie Kolorado rozbija
się statek kosmiczny
Predatorów przewożący
hybrydę Obcych i
Predatorów. Na miejsce
katastrofy zostaje wysłany
Predator, którego celem
jest zlikwidowanie
hybrydy zagrażającej obu
gatunkom.
00:05 Miłość na zamówienie
Tripp jest przystojny,
czarujący, wysportowany, ma dobrą pracę i
pieniądze.
02:10 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
02:35 Love Island

TVP Kultura
07:30
08:30
09:15
11:00
13:05
13:30

14:35
15:10
17:00
17:30
18:30
18:50
19:20

Teledyski
Kuchnia Jagiellonów
Sauna - ﬁlm obyczajowy
Przeprowadzki - serial
Gdzie jest dziadek?
- ﬁlm krótkometrażowy
Stany Zjednoczone z
lotu ptaka. Południe serial dokumentalny, prod.
Francja, 2011
Rok 2020
Mały światek Don
Camilla
Doradcy króla Hydropsa
- ﬁlm animowany
Scena muzyczna
- Kapela Fedaków
Informacje kulturalne
Serialowa nostalgia
- Karino - serial TVP
Serialowa nostalgia
- Rodzina Leśniewskich
- serial przygodowy
TVP, prod. Polska, 1978,
reż. Janusz Łęski, wyk.
Krzysztof Kowalewski

KOMEDIODRAMAT

20:00 Komediowe lato
- Zezowate szczęście
- komediodramat,
prod. Polska, 1959,
reż. Andrzej Munk,
wyk. Bogumił Kobiela,
Maria Ciesielska, Helena
Dąbrowska, Barbara
Kwiatkowska, Krystyna
Karkowska
22:05 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
23:00 Świat w piosence
- Masakra w Kent i wojna
w Wietnamie
23:50 Informacje
kulturalne
00:15 Bez lęku - dramat
02:25 Kino nocne - Salto
- dramat
04:20 Berlin Live - The Living
End - koncert

TV Puls

TVN 7

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
rowadzenie 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
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

05:40 Szpital - program
obyczajowy prod. Polska
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
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 40 kontra 20

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Fighter
21:55 Mechanik:
Prawo zemsty
23:35 Pocałunek smoka
01:30 Castle
02:25 Reporterzy.
Z życia wzięte
03:20 Zobacz to! Blok rozrywkowy:
Na jedwabnym
szlaku
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

21:00 Stosunki
międzymiastowe
- ﬁlm komedia,
USA, 2010, reż. Nanette
Burstein, wyk. Drew
Barrymore, Justin
Long, Charlie Day,
Jason Sudeikis,
Christina Applegate
23:15 Raj na ziemi
- ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. David
Wain, wyk. Jennifer Aniston, Paul Rudd, Justin
Theroux, Alan Alda,
Malin Akerman
01:20 Zbrodnie
z pierwszych
stron gazet
02:25 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 09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 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 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:00 Potępiony Jack Conrad
czeka na karę śmierci
w jednym z najbardziej
skorumpowanych więzień
w USA, Central American.
Pewnego dnia okazuje się, że
Jack został przez potężnego
producenta telewizyjnego
do udziału w nowym, nielegalnym reality show.02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 - Lista przebojów

TV Trwam
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:05 Robi
13:20 Lusaka Bauleni 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
14:30 Zrozumieć Antycywilizacje 14:55 Słowo życia
15:00 Modlitwa w Godzinie
Miłosierdzia 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat Sportu 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
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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
- magazyn
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:15 Sprawa dla reportera
10:15 Świat według T. S.
Spiveta, prod. Francja,
2013, reż. Jean - Pierre
Jeunet, wyk. Kyle Catlett
12:10 Fascynujący świat
- Niewidzialne miasta
13:10 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- Peru. Chicha i miód
13:45 Przyrodnik na tropie
14:15 Z pamięci - felieton

05:55 Dla niesłyszących Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących - M jak
miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Rodzinny ekspres - Św.
Elżbieta Seton - magazyn
11:45 Przygoda na Mariensztacie - komedia,
prod. Polska, 1953, reż.
Tadeusz Buczkowski,
wyk. Lidia Korsakówna,
Tadeusz Schmidt, Adam
Mikołajewski, Wanda
Bojarska, Tadeusz Kondrat,
Antonina Górecka, Barbara
Rachwalska, Joanna
Walter, Zoﬁa Wilczyńska,
Edmund Biernacki
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:20 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko

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 Totalne remonty
Szelągowskiej
17:25 Polowanie
na ogród
18:00 Patent na dom
- program rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Sztuka zrywania
- ﬁlm komedia, USA, 2006,
reż. Peyton Reed

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:30 Załoga G
Wyposażone w najnowocześniejsze gadżety
zwierzaki to: Darwin ambitny przywódca grupy,
Walczak - transport,
uzbrojenie i ekstremalne
rozwiązania, Juarez pełna wdzięku specjalistka
sztuk walki, śledczy
Plujka, pracujący w cyber
wywiadzie Brylus oraz
wyluzowany żółtodziób
Kędzior.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Wolni od długów
12:40 Bogaty dom
- Biedny dom
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń

07:30 Informacje kulturalne
07:50 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - reportaż
08:05 15 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘77 - Nastroje
09:15 Słowobranie
09:50 Cała naprzód - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja,
2018, reż. Gilles Vernet
10:55 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku serial komediowy TVP
11:45 Tamte lata, tamte dni Teresa Lipowska
- magazyn
12:20 Garsoniera - ﬁlm obyczajowy, prod. USA, 1960,
reż. Billy Wilder, wyk. Jack
Lemmon
14:35 Komediowe lato Zezowate szczęście
- komediodramat
16:30 Zaginione Skarby
- Autoportret

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
prod. Polska
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 XXII Mazurska Noc
Kabaretowa

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
12:35 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
14:55 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
17:15 Matrix - ﬁlm S-F, USA,
1999, reż. Lana Wachowski, Andy Wachowski,
wyk. Keanu Reeves,
Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Hugo
Weaving, Joe Pantoliano,
Marcus Chong

06:00 Kudłaty i Scooby Doo na
tropie 07:00 Galileo 10:05
Bitwa o Midway 12:55
STOP Drogówka
14:00 Policjantki i Policjanci
Serial o policjantach patrolujących ulice Wrocławia to
prawdziwy fenomen, który
przyciąga miliony widzów
dzięki bohaterom, których
po prostu nie da się nie lubić
oraz historiom z ich życia
prywatnego i pracy - pełnej
codziennych wyzwań i interwencji w najróżniejszych
sytuacjach: od dramatycznych i niebezpiecznych po
szokujące i zabawne. 19:00
Galileo - popularno-naukowy
20:00 Ninja Warrior Polska
21:55 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:00 Czas zemsty Robert Burns
prowadzi prace wykopaliskowe w Chinach. 01:55 Śmierć
na 1000 sposobów

MAGAZYN

SERIAL FABULARYZOWANY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

SERIAL PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
15:50 Geniusze i marzyciele.
Kazimierz Prószyński
- ﬁlm dokumentalny
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie
Winnych
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Wołyń - dramat
23:10 Ben Hur - dramat
01:20 Braterstwo - western,
prod. USA, 2005
02:55 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP
04:25 Z pamięci - felieton

16:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:55 Smaki świata
po polsku - magazyn
17:30 Lajk!
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki - 2021
Żywiec
20:40 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021
00:20 Hity wszech czasów
01:20 Być jak Kazimierz
Deyna - komedia
obyczajowa

22:15 Pitch Perfect
- ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. Jason
Moore, wyk. Jason Moore,
Anna Kendrick, Skylar
Astin, Ben Platt, Rebel
Wilson, Adam DeVine,
Brittany Snow
00:45 Noc oczyszczenia:
Czas wyboru
- ﬁlm sensacyjny, USA,Japonia, 2016, reż. James
DeMonaco, wyk. Frank
Grillo, Elizabeth Mitchell,
Mykelti Williamson, Terry
Serpico
03:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
04:00 Uwaga!
- magazyn
04:20 Noc magii

20:00 Thor
Świat ma wielu
bohaterów... jednak tylko
jeden z nich jest bogiem.
Arogancki wojownik Thor
zostaje wygnany
z Asgardu przez swojego
ojca Odyna na Ziemię.
22:40 Turysta
Rozgrywający się
w Wenecji i Paryżu,
wciągający thriller
z Angeliną Jolie i Johnnym
Deppem w rolach
głównych i reżyserem
oscarowego za kamerą.
00:50 Bez snu
02:50 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy

16:40 Retro kino - Winnetou
- serial przygodowy
18:15 Mój czas - felieton
18:25 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków - cykl dokumentalny, prod. Finlandia,
2014
20:00 Bilet do kina
- Przed zachodem
słońca - dramat, prod.
USA, 2004, reż. Richard
Linklater, wyk. Ethan
Hawke, Julie Delpy
21:30 Dire Straits: On The
Night - koncert
23:15 Mocne Kino - Labirynt
- ﬁlm akcji, prod. USA
01:55 Co dalej?
02:35 Kino nocne - Śmierć
Ludwika XIV - ﬁlm

00:00 Wasabi: Hubert
zawodowiec
Paryski policjant, Hubert
Fiorentini, przylatuje do
Tokio, by wziąć udział
w pogrzebie dawnej
narzeczonej. Na miejscu
dowiaduje się, że ma
nastoletnią córkę, którą
ściga japońska maﬁa.
02:00 Castle
02:55 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Green Lantern
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2011, reż. Martin
Campbell, wyk. Ryan
Reynolds, Blake Lively,
Peter Saarsgard, Mark
Strong, Tim Robbins, Jay O.
Sanders, Angela Bassett
22:25 Purpurowe rzeki II
- ﬁlm sensacyjny, Francja,
Włochy, Wielka Brytania,
2004, reż. Olivier Dahan,
wyk. Jean Reno
00:30 Oszukać
przeznaczenie II
- ﬁlm horror, USA, 2003,
reż. David Ellis, wyk. Ali
Larter, A.J. Cook, Michael
Landes, Tony Todd, T.C.
Carson, Jonathan Cherry
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Łaska
niepojęta - koncert zespołu
Billy Gaithera 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić
od zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela”
14:25 Kaplica Pamięci 15:30
Wierzę w Boga 16:00 Informacje dnia 16:10 Centrum
Ewangelizacji
16:35 10 obrazów z życia
Prymasa 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego 17:30 Mocni
Jego mocą 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00 XXX
Pielgrzymka Rodziny Radia
Maryja na Jasną Górę pod
hasłem: „Ewangelia Radosną
Nowiną” 20:20 Różaniec
- XXX Pielgrzymka Rodziny
Radia Maryja na Jasną Górę
- pod hasłem: „Ewangelia
Radosną Nowiną” 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

11 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Policzmy się dla Polski
09:10 Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
09:45 Japonia - ﬁlm
10:25 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II - Józef Skrzek
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Dookoła Bałtyku
11:25 Zezowate szczęście komediodramat, prod.
Polska, 1959, reż. Andrzej
Munk, wyk. Bogumił
Kobiela, Maria Ciesielska,
Helena Dąbrowska,
Barbara Kwiatkowska,
Krystyna Karkowska,
Barbara Połomska, Irena
Stalończyk, Tadeusz Bartosik, Henryk Bąk, Mariusz
Dmochowski
13:20 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
muzyczne
16:15 Na sygnale - serial

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:20 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:20 Nowa Maja w ogrodzie
08:50 Akademia ogrodnika
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Weekendowa
metamorfoza
12:30 Co za tydzień
- magazyn
13:05 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
13:40 Dennis rozrabiaka
- ﬁlm komedia,
USA, 1993, reż. Nick Castle,
wyk. Walter Matthau,
Mason Gamble, Joan
Plowright, Christopher
Lloyd, Lea Thompson,
Paul Winﬁeld
15:45 Junior - ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Ivan
Reitman

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Samoloty
Dusty samolot
rolniczym, mały rozmiarem ale wielki duchem,
marzy o wystartowaniu
w największym w historii
wyścigu powietrznym
dookoła świata. Jednak
w przeciwieństwie do
wszystkich uczestników
zawodów, nie jest
stworzony do ścigania się
i w dodatku cierpi na lęk
wysokości...
10:45 Fantastyczna
Czwórka 2: Narodziny
Srebrnego Surfera
Fantastyczna Czwórka staje przed najtrudniejszym
wyzwaniem, gdy na Ziemi
pojawia się Srebrny Surfer,
tajemniczy wysłannik z
kosmosu z zapowiedzią
zniszczenia planety.

07:00 Co dalej? - program
publicystyczny
07:35 Śpiewa Maria
Koterbska - recital
08:15 Tamte lata, tamte dni Teresa Lipowska
08:40 Chuligan Literacki
09:15 Z przytupem
09:35 Animama - Józio człowiekiem interesu
09:40 Animama - Józio
wędkarzem - ﬁlm
09:50 Animama - Gapiszon w
cyrku - serial
10:10 Serialowa nostalgia
- Janosik - serial TVP
11:00 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
11:30 Winnetou - serial
przygodowy
13:15 Paddington 2
- Film familijny
15:05 Dwudziestolecie WEDO
17:05 Mój czas - felieton
17:15 Niedziela z...rolami
Gabrieli Kownackiej

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół z
dzieciństwa Wojtku i
Ryszardzie (Marek Krupski
i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się w
domu dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Pracuje tu niezawodny
duet mechaników: młody
Dawid (Patryk Janas),
który uczy się fachu przy
doświadczonym Bronku
(Roman Szczeblewski).
Bardzo ważną rolę odegra
tajemnicza i przebiegła
księgowa, Viola.
09:50 Kadet Kelly
11:55 Legalna
blondynka
13:50 Piękna i bestia
16:15 XXII Mazurska Noc
Kabaretowa

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
13:15 Przybysz z daleka
- ﬁlm western, USA, 1996,
reż. Charles Haid, wyk.
Ed Harris, Amy Madigan,
Henry Thomas, Robin
Tunney, Norbert Weisser,
G.D. Spradlin
15:20 Sknerus - ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Jonathan
Lynn, wyk. Michael
J. Fox, Kirk Douglas,
Nancy Travis, Olivia D’Abo,
Bob Balaban
17:45 Głupi i głupszy
- ﬁlm komedia, USA, 1994,
reż. Peter Farrelly

06:00 Wicher 2: Na przekór
wszystkiemu 08:25 Bitwa
o Midway 11:00 Galileo
13:00 STOP Drogówka 14:00
Gwiazdy Kabaretu 15:05
Ninja Warrior Polska
17:00 Columbo 19:00 Galileo
20:00 Straszny ﬁlm. Grupa
nastolatków - niezbyt błyskotliwa Buﬀ y, jej najlepsza
przyjaciółka Brenda, wiecznie naćpany Shorty, gwiazda
szkolnego futbolu Ray,
złotousty Greg, nadpobudliwy Bobby i jego przesadnie
cnotliwa dziewczyna Cindy
- ucieka przed maniakalnym
mordercą, szukającym
zemsty za tragiczny wypadek
samochodowy, który
spowodowali w minione
Halloween.
21:55 Wiem kto mnie zabił
00:05 Ryzykanci 02:05
Interwencja - magazyn
02:25 Disco Polo Life

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL KOMEDIOWY

PROGRAM KULINARNY

FILM ANIMOWANY

KOMEDIA

MELODRAMAT

FILM SF

14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
15:50 Geniusze i marzyciele.
Zygmunt PuławskI
- Polskie skrzydła
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie
Winnych
- serial TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Gra na Maksa
- serial TVP
20:20 EURO 2020
23:20 Zakochana
Jedynka
- Miłość w Seattle
- ﬁlm obyczajowy
01:20 Wołyń - dramat
03:55 Kopciuszek - serial

16:50 Alternatywy 4 - serial
komediowy TVP
17:45 Gra na Maksa - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sekretne życie
kotów
19:20 Rodzinka.pl
- serial komediowy TVP
19:50 Gra na Maksa - serial
20:00 Wielki koncert nocy
letniej - Muzyka
ﬁlmowa - koncert
21:55 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
23:00 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
24:00 Disco polo
- komedia
02:00 Mój Nikifor
- dramat
03:40 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Ultimatum Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny
22:20 Słaby punkt
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2007, reż. Gregory
Hoblit, wyk. Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn
00:50 Hannibal
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania,
USA, 2001, reż. Ridley
Scott
03:30 Noc magii
- program ezoteryczny

12:45 Smerfy: Legenda
Smerfnej Doliny
Faworytem w zawodach
w zbieraniu smerfojagód
jest Smerf Ważniak,
dla którego będzie to j
uż dziesiąte zwycięstwo
z rzędu.
13:15 Epoka lodowcowa:
Mocne uderzenie
15:15 Thor
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Kabaret na żywo
22:10 Drużyna A
00:50 Pojutrze
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

18:10 Niedziela z... rolami
Gabrieli Kownackiej
- Dzieci i ryby
- komedia, prod. Polska,
1996, reż. Jacek Bromski
20:00 Wydział Rosja
- ﬁlm sensacyjny
22:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:35 Cała naprzód - ﬁlm
23:40 Przed zachodem
słońca - dramat
01:05 Polska szkoła
animacji - Czarny
kapturek - ﬁlm
01:10 Polska szkoła animacji
- Lykantropia - ﬁlm
01:15 Polska szkoła animacji
- Nerwowe życie kosmosu
- ﬁlm animowany
01:20 Polska szkoła animacji
- Wolność nogi - ﬁlm

20:00 Niedziela z gwiazdami:
Dirty Dancing
- melodramat
22:00 Sztos 2
00:05 Fighter
02:00 Zobacz to! Blok
ozrywkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Matrix Reaktywacja
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk.
Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie-Anne
Moss, Hugo Weaving,
Harold Perrineau Jr., Jada
Pinkett Smith, Lambert
Wilson, Monica Bellucci
22:55 Sekrety i grzeszki
- ﬁlm komedia, USA,
2011, reż. Ron Howard,
wyk. Vince Vaughn, Kevin
James, Jennifer Connelly,
Winona Ryder, Channing
Tatum, Queen Latifah
01:15 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
02:15 Druga strona
medalu
02:55 Noc magii

TV Trwam
07:30 Petra - tajemnicze
miasto 07:50 Kolory
Świętości 07:55 Poczet
Wielkich Polaków 08:00 XXX
Pielgrzymka Rodziny Radia
Maryja na Jasną Górę pod
hasłem: „Ewangelia Radosną
Nowiną” 15:30 Centrum
Ewangelizacji 15:55 Słowo
życia 16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 Jan Paweł II (19782005) 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 21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja 21:45
Dzieje apostolskie

28
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program tv

TVP 1

TVP 2

05:20 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 Okiem Wiary - magazyn
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 kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce
- Wyprawa do wnętrza
wulkanu część 1

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Życiowe wybory
- telenowela dokumentalna TVP
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
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
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa i konkwistador
- serial
21:35 To był rok!
22:30 Gra na Maksa - serial
22:40 Świat bez ﬁkcji
- Czeska mitologia
23:40 Święci i żołnierze:
credo spadochroniarza
- dramat wojenny

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
21:00 Wakacyjna Trasa
Dwójki
21:25 Lepsza połowa - serial
21:55 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
22:55 Tajemnice Majorki
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2019
23:55 Piąta władza - dramat
02:05 Warto kochać - serial
02:55 USS Squalus zatonął
- thriller, prod. USA, 2001,
reż. James Keach
04:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

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
- magazyn prod. Polska
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
20:05 Pojutrze
Hall przekonany jest,
że globalne ocieplenie
prędzej czy później doprowadzi do katastrofalnych zmian klimatycznych
na naszej planecie.

07:30 Teledyski
08:25 Co dalej?
- program publicystyczny
prod. Polska
09:00 Mały światek
Don Camilla
11:00 Najdłuższa wojna
nowoczesnej
Europy - serial TVP
13:30 Nieznane taśmy
ﬁlmowe. Indie
14:35 Kola
- ﬁlm fabularny, prod.
Czechy, 1996, reż. Jan
Sverak, wyk. Zdenek
Sverak, Andrei Chalimon,
Libuse Safrankova, Odrej
Vetchy, Stella Zazvorkova
16:40 Rower z Pekinu
- dramat
18:40 Serialowa
nostalgia
- Rodzina Leśniewskich
- serial przygodowy TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki

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 obyczajowy
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 y
20:00 Niepokonany 3:
Odkupienie
21:55 Potępieńcy

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
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

FILM HISTORYCZNY

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

TVN
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
19:55

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

PROGRAM KULINARNY

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Pamiętnik
- ﬁlm melodramat,
USA, 2004, reż. Nick
Cassavetes, wyk. Ryan
Gosling, Rachel McAdams,
James Garner, Gena Rowlands, James Marsden,
Sam Shepard,
Joan Allen
00:10 Ultimatum Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2007, reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt
Damon, Julia Stiles, David
Strathairn, Scott Glenn
02:35 Co za tydzień
03:10 Wewnętrzny wróg

12 lipca

WIESZ CO | NR 27/6.7.2021 r.

22:45 G.I. Joe: Odwet
Elitarny oddział
komandosów G. I. Joe
wpada w pułapkę. Zartan,
który potraﬁ wcielić
się w dowolną postać,
nadal udaje prezydenta
USA. Oskarża członków
tajnej elitarnej jednostki
wojskowej G.I. Joe o
zdradę stanu i nakazuje
ich natychmiastową
likwidację.
01:05 Szklana pułapka 4.0
Internetowi superhakerzey umieszczają w swoim
blogu plan zniszczenia
naszej cywilizacji.
03:50 Love Island. Wyspa
miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

20:00 Wołyń
- dramat historyczny,
prod. Polska, 2016, reż.
Wojciech Smarzowski,
wyk. Michalina Łabacz,
Arkadiusz Jakubik, Vasili
Vasylyk, Adrian Zaremba
22:30 Powidoki - Arystoteles
Etyka Nikomachejska
- program publicystyczny
22:45 Więcej niż ﬁkcja
- Jak wczoraj
00:35 Kino nocne - Wydział
Rosja - ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1990
02:45 Osiem i pół
- dramat, prod. Włochy,
1963, reż. Federico
Fellini
05:10 Tamte lata, tamte dni
- Teresa Lipowska
05:35 Teledyski

00:00 Śniadanie do łóżka
- komedia romantyczna
Życie Piotra nie układa
się po jego myśli
do momentu, gdy
nieoczekiwanie traﬁa na
okładkę poczytnego
magazynu.
01:40 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
02:20 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:00 Tajemnica zawodowa
- serial, Polska
23:00 Oszukać
przeznaczenie II
- ﬁlm horror, USA, 2003,
reż. David Ellis, wyk. Ali
Larter, A.J. Cook, Michael
Landes, Tony Todd, T.C.
Carson, Jonathan Cherry
Podczas jazdy
samochodem Kimberly
doświadcza wizji, w której
widzi straszny karambol.
Przeczucie powoduje, że
dziewczyna blokuje wjazd
na autostradę.
01:05 Trzy noce
z duchami
02:10 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
03:20 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
Food Factory 11:20 Detektywi w akcji 12:20 Kobra oddział specjalny 13:25 STOP
Drogówka - magazyn 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
Agent FBI Don Eppes pracuje
nad szczególnie trudnymi
sprawami. Właśnie próbuje
rozwikłać kolejną, ale mu się
to nie udaje.
00:05 Śmierć na 1000
sposobów 01:25 Pękniesz ze
śmiechu 02:30 Interwencja
02:50 SuperLudzie 03:50
Trans World Sport 2021
Trans World Sport 04:55
SuperLudzie

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 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 Prawda a Historia 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Obława 15:15 Mały
Katyń - Obóz NKWD w Trzebusce 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

13 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
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
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Relacja z greckokatolickich uroczystości
Apostołów Piotra
i Pawła
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:25 Tenis ziemny
17:00 Teleexpress

05:00 Cafe piosenka
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Wielokulturowe
Podlasie - reportaż
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,
reż. Wojciech Adamczyk,
wyk. Adrian Zaremba,
Stanisław Brejdygant,
Sławomir Grzymkowski,
Anna Maria Buczek, Anna
Gorajska, Magda Wróbel,
Katarzyna Ucherska,
Marian Dziędziel,
Marta Lipińska
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
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
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

TELETURNIEJ

SERIAL FABULARYZOWANY

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Dzikie pszczoły
- dramat, prod. Grecja,
2019
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:40 To był rok!
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 RoboCop 2 - ﬁlm fabularny, prod. USA
01:55 Huzar
- ﬁlm kostiumowy,
prod. Francja, 1995
04:05 Werka
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Paweł Łoziński,
Paweł Łoziński
05:00 Zakończenie dnia

14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
21:00 Wakacyjna Trasa
Dwójki
21:25 Lepsza połowa - serial
21:55 Czerwona królowa
23:00 Tajemnice Majorki
23:55 Ludzkie historie
- Powrót do Bośni

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Atak na posterunek
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Francja, 2005, reż.
Jean-François Richet, wyk.
Ethan Hawke, Laurence
Fishburne, Gabriel Byrne,
Maria Bello, Drea de
Matteo
23:50 Kuba Wojewódzki
00:50 Porwani
- serial, USA
01:45 Oszuści
- serial, USA
02:45 Uwaga!
- magazyn
03:05 Noc magii
04:30 Szpital - program
obyczajowy

POLSAT
08:40
09:40
10:40
11:40
12:50
13:25
13:40
14:40
15:50
16:10
16:15
16:35
17:40
18:50
19:25
20:05

Malanowski i Partnerzy
Sekrety rodziny
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Gliniarze
Sekrety rodziny
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Szklana pułapka 4.0
Superhakerzey umieszczają w swoim blogu plan
zniszczenia naszej cywilizacji. Podchwytuje go
bezwzględny złoczyńca,
który postanawia wprowadzić go w czyn w ciągu
trzech dni, doprowadzając
tym samym do zagłady
świata...

FILM SENSACYJNY

22:55 Mission Impossible
- ﬁlm sensacyjny
Ethan Hunt to agent
amerykańskich służb
specjalnych, od którego
odwagi i determinacji
zależy utrzymanie
delikatnej równowagi
między wielkimi
mocarstwami.
Równowagi, bez
której świat stanie
na krawędzi wojny.
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:30 Teledyski
08:20 Powidoki - program
publicystyczny
08:35 Rzecz Polska - Figurka z
Ćmielowa
08:55 Rower z Pekinu
- dramat, prod. Tajwan,
Francja, 2001,
reż. Xiaishuai Wang,
wyk. Lin Cui, Xun Zhou,
Yuanyuan Gao
11:00 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy
- serial TVP
13:35 Jak wczoraj - Peter
Bogdanovich i zaginiony
amerykański ﬁlm - ﬁlm
dokumentalny, prod. USA,
2014, reż. Bill Teck
15:25 Kocie ślady - ﬁlm TVP,
reż. Paweł Komorowski,
wyk. Janusz Gajos,
Mieczysław Pawlikowski,
Joanna Jędryka, Grzegorz
Warchoł, Alicja Jachiewicz,
Jerzy Trela

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół z
dzieciństwa Wojtku i
Ryszardzie (Marek Krupski
i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się w
domu dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Pracuje tu niezawodny
duet mechaników: młody
Dawid (Patryk Janas),
który uczy się fachu przy
doświadczonym Bronku
(Roman Szczeblewski).
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów

WESTERN

SERIAL OBYCZAJOWY

16:55 Kasia Ballou
- western, prod. USA,
1965, reż. Elliot Silvertstein, wyk. Jane Fonda,
Lee Marvin, Michael
Callan, Dwayne Hickman
18:40 Serialowa nostalgia
- Rodzina Leśniewskich
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Lekkie obyczaje
- Thelma i Louise
22:10 Co dalej? - program
publicystyczny
22:40 Dokument
w podróży
- Grenlandia: ostatni
myśliwi - ﬁlm
23:50 Wołyń - dramat
02:25 Staatsoper Unter
den Linden - Król Artur
- opera

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Człowiek pies
21:55 Operacja: Zemsta
23:50 Operacja: Zemsta 2
01:20 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
01:55 Dyżur - serial
02:20 Na jedwabnym
szlaku
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:30 Na jedwabnym
szlaku

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
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

21:00 Nocny uciekinier
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Grecja, 2016, reż. Jeﬀ
Nichols, wyk. Michael
Shannon, Joel Edgerton,
Kirsten Dunst, Adam
Driver, Jaeden Martell,
Sam Shepard
23:25 Purpurowe rzeki II
- ﬁlm sensacyjny,
Francja, Włochym,
Wielka Brytania,
2004, reż. Olivier Dahan,
wyk. Jean Reno, Benoit
Magimel, Christopher
Lee, Camille Nata
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
Cordell Walker (Chuck
Norris) walczy ze wszystkimi
formami przestępczości
w stanie Teksas. 08:00 Nasz
nowy dom
09:00 Pierwsza miłość 09:50
Święty 10:20 Food Factory
11:20 Detektywi w akcji
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 Na straży prawa. Były
członek elitarnej jednostki
Strażników Teksasu - obecnie
szeryf małego miasteczka
- Jim Dillon chodzi nieuzbrojony od czasu tragicznie
zakończonej strzelaniny.
23:00 Wzór

TV Trwam
11:35 Święty na każdy dzień
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:10 Filmowe życiorysy
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Geniusz Stworzenia
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Jestem mamą 16:30 Fryderyk
Chopin i jego muzyka 16:50
100 cudownych miejsc na
świecie 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
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przebudować
Nowy Jork. Plany
dla Manhattanu
- ﬁlm dokumentalny
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- Św. Elżbieta Seton
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
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 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
12:50 Natura w Jedynce

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

06:00 LAB
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 - program
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
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Poznaj moich rodziców
Greg Focker, który zdobył
już przychylność ojca
swojej narzeczonej Pam
Byrnes, aby zaprowadzić
ukochaną przed ołtarz,
musi zdać pomyślnie
jeszcze jeden egzamin.

07:30 Teledyski
08:35 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
09:15 Kasia Ballou - western
11:00 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy
- serial TVP
13:35 Grenlandia: ostatni
myśliwi - ﬁlm
14:40 Ciemnoniebieski świat
- dramat wojenny, prod.
Czechy, Wielka Brytania,
Dania, Włochy, Niemcy,
2001, reż. Jan Sverak, wyk.
Ondrej Vetchy
16:45 Jeszcze nie wieczór ﬁlm obyczajowy, prod.
Polska, 2008, reż. Jacek
Bławut, wyk. Jan Nowicki,
Nina Andrycz, Sonia Bohosiewicz, Irena Kwiatkowska, Danuta Szaﬂarska,
Teresa Szmigielówna,
Beata Tyszkiewicz, Ewa
Krasnodębska, Bożena
Mrowińska

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 Nikomu ani słowa

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

SERIAL PRZYGODOWY

DRAMAT

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
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 Królowa i konkwistador
- serial
21:30 To był rok!
22:35 Historia bez tajemnic
23:40 Niezgodna - ﬁlm
02:05 Wojsko - polskie.pl
02:30 Sunset Park: Gra o
wszystko

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Wakacyjna Trasa
Dwójki
21:25 Lepsza połowa - serial
21:55 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
22:55 Tajemnice Majorki
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2019
23:55 Kino relaks
- Jak urodzić i nie
zwariować
- komedia, prod. USA,
2012, reż. Kirk Jones
01:55 Tacy po prostu jesteśmy
- ﬁlm dokumentalny
03:20 Instynkt - serial
04:05 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Na krawędzi
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1993, reż. Renny Harlin,
wyk. Sylvester Stallone,
Michael Rooker, John
Lithgow, Janine Turner,
Caroline Goodall
00:00 Serenity
- ﬁlm S-F, USA, 2005,
reż. Joss Whedon, wyk.
Nathan Fillion, Gina Torres,
Adam Baldwin, Alan
Tudyk, Morena Baccarin,
Jewel Staite, Chiwetel
Eliofor
02:30 Uwaga!
- magazyn
02:50 Noc magii
04:10 Szpital

22:40 Stary, gdzie moja
bryka?
Jesse i Chester budzą
się po szalonej zabawie
i nie pamiętają niczego,
co zrobili ostatniej
nocy. Nie wiedzą też,
gdzie zaparkowali swój
samochód. Podczas poszukiwań spotykają swoje
dziewczyny i dowiadują
się, że podczas imprezy
zdemolowali ich dom.
Jednak to nie koniec ich
kłopotów.
00:20 Dogonić słońce
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
04:40 Disco Gramy
05:45 Telezakupy
TV Okazje

18:35 Serialowa nostalgia
- Rodzina Leśniewskich
- serial przygodowy
prod. TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Mistrz i Małgorzata
- serial, prod. Rosja, 2005
21:05 W trzy miesiące
dookoła świata
- Yomeddine
22:50 Portrety - Edgar Allan
Poe - poeta grozy - ﬁlm
23:55 Powidoki - Arystoteles
Etyka Nikomachejska
00:20 Lekkie obyczaje
- Thelma i Louise
02:35 Scena Klasyczna t
03:25 Kino nocne - Taniec
pustyni - dramat
05:15 Teledyski
05:50 Zakończenie

22:15 Znaki
Po śmierci żony pastor
Graham Hess zrywa
z Kościołem. Pewnego
dnia na polu kukurydzy
tuż obok rodzinnej farmy
znajduje tajemniczy
symbol.
00:25 Zabójcy bażantów
02:55 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
03:35 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy

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
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 SF

21:00 Kontakt
- ﬁlm S-F, USA, 1997,
reż. Robert Zemeckis,
wyk. Jodie Foster,
Matthew McConaughey,
James Woods, John Hurt,
Tom Skerritt, Angela
Bassett
00:20 Ziemia żywych
trupów
- ﬁlm horror, USA,
Kanada, Francja, 2005,
reż. George A. Romero,
wyk. Simon Baker, John
Leguizamo, Dennis
Hopper, Asia Argento,
Robert Joy
02:10 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

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 12:20 Kobra - oddział specjalny Serial
o niemieckich policjantach,
którzy patrolują autostradę
wiodącą ze wschodu na
zachód Europy.
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 Potępiony Jack. Conrad
czeka na karę śmierci
w jednym z najbardziej
skorumpowanych więzień
w USA, Central American.
Pewnego dnia okazuje się,
że Jack został zaproszony
do udziału w nowym,
nielegalnym reality show.
23:25 Wzór

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Próba wiary. Święty Franciszek z Asyżu 11:10 Kazembe
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
14:20 Filmowe życiorysy.
Wielcy i mali - Jolanta i Aleksander Kujawscy 15:30 Petra
- tajemnicze miasto 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

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 Program katolicki
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 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 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Plemiona, zwierzęta i ja.
Odc. 2. Ludzie i orły z Mongolii - ﬁlm dokumentalny

04:50 Cafe piosenka
05:20 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
10:55 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2013
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
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 - program
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 - Indyk
w sosie ostrygowym

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
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
- magazyn
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

07:30 Teledyski
08:25 Wydarzenie aktualne
09:05 Jeszcze nie wieczór
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy
- serial TVP
13:45 Lubow - Miłość po rosyjsku - ﬁlm dokumentalny,
prod. Szwecja, 2017, reż.
Staﬀan Julen
15:25 Wystrzał - ﬁlm TVP, reż.
Jerzy Antczak, wyk. Ignacy
Gogolewski, Iwa Młodnicka, Andrzej Żarnecki,
Bogusz Bilewski, Józef
Kondrat, Anna Milewska,
Henryk Bąk, Seweryn
Butrym, Tadeusz Cygler,
Bohdan Ejmont
16:50 Cała zima bez ognia dramat obyczajowy, prod.
Belgia, Szwajcaria, Polska,
2004, reż. Greg Zgliński,
wyk. Aurelien Recoing,
Marie Matheron

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
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Wieczny student
Podrywacz i lekkoduch,
który jest studentem
od siedmiu lat, chcąc
zdobyć fundusze na życie,
zamierza urządzić wielką
imprezę.

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
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

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck
Norris) walczy ze wszystkimi
formami przestępczości
w stanie Teksas.
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka
15:30 Hardkorowy lombard
17:00 Septagon - serial
kryminalny 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Straszny ﬁlm. Grupa
nastolatków - Buﬀ y, jej najlepsza przyjaciółka Brenda,
Shorty, gwiazda szkolnego
futbolu Ray, złotousty Greg,
nadpobudliwy Bobby i Cindy
- ucieka przed mordercą.
22:55 Wzór

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:55 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:45 Jedwab - dramat
01:45 Paradoks - serial

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Wakacyjna Trasa
Dwójki
21:25 Lepsza połowa - serial
21:55 Czerwona królowa
22:55 Tajemnice Majorki
23:55 W tajnej służbie Jej
Królewskiej Mości
- ﬁlm sensacyjny
02:25 Piekło - thriller
04:00 Art Noc - Camane
- koncert muzyki fado
04:50 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Step Up II
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2008, reż. Jon
M. Chu, wyk. Briana
Evigan, Robert Hoﬀ man,
Adam G. Sevani, Cassie
Ventura, Channing
Tatum
00:35 Totalne remonty
Szelągowskiej 2
01:35 Uwaga!
- magazyn
01:55 Noc magii
03:15 Szpital - program
obyczajowy

21:05 To znowu ty
Dla Marni liceum było
istnym horrorem. Po
latach dorosła już kobieta
wraca do rodzinnego
miasteczka na ślub brata
i odkrywa, że wybranką
jego serca jest ta sama
wredna dziewczyna, która
zmieniła jej nastoletnie
życie w koszmar!
23:35 American Beauty
Lester Burnham to 42-letni
pracownik agencji reklamowej, mocno znudzony
swoim dostatnim i zbyt
uporządkowanym życiem.
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

18:30 Serialowa nostalgia
- Samochodzik
i templariusze
- serial TVP
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Złota Setka Teatru
Telewizji - Trzy siostry
22:15 Tamte lata, tamte dni
- Teresa Lipowska
22:45 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu
- Pętla
22:50 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Pętla - dramat
00:40 Berlin Live - Simple
Minds - koncert
01:55 Nocny dokument
- Noc nad nocami
03:45 W trzy miesiące
dookoła świata
- Yomeddine

21:55 Wieczny student 2:
Taj rządzi
00:00 Potępieńcy
Łowca nagród,
a zarazem były żołnierz
udaje się do Londynu,
aby schwytać byłego
pracownika CIA.
02:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Menu
na miarę
02:35 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:00 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:00 Głupi i głupszy
- ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Peter
Farrelly, wyk. Jim Carrey,
Jeﬀ Daniels, Lauren
Holly, Karen Duﬀ y, Teri
Garr, Mike Starr, Charles
Rockett
23:20 Krwawa profesja
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Jeﬀ Daniels,
Anjelica Huston, Wanda
De Jesus, Tina Liﬀord, Paul
Rodriguez, Dylan Walsh
01:40 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
02:45 Druga strona
medalu
- talk show
03:20 Noc magii

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:15 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Miłość odnajdzie cię wszędzie 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 Bitwa pod Grunwaldem 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
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Czeskie zaproszenie na świętowanie
KPS Chełmiec Wałbrzych oraz MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych uczestniczyły w obchodach 100-lecia powstania Czeskiej Federacji Siatkówki.
Wałbrzyskie kluby udały się za
południową granicę, żeby rozegrać
pokazowe mecze. Nie była to daleka
wyprawa, bo Hradec Kralove to stolica kraju hradeckiego w północnych
Czechach, czyli w rejonie najbliższym
Polski i województwa dolnośląskiego. Hradec Kralove, wielkością
niezwykle podobne do Wałbrzycha, kojarzy się przede wszystkim z
bardzo solidną drużyną hokejową.
Siatkówka też tam jednak nie ginie,

o czym świadczą obchody, na które
wybrały się nasze zespoły. Gospodarze, Slavia Hradec Kralove, pokonała wałbrzyszan 2:1 (21:25, 22:25,
25:18). Chełmiec zagrał w składzie:
Szczygielski (kpt), Zieliński, Dereń,
Sławnikowski, Michalski, Trzeciak,
Stawiany (libero) oraz Szymków,
Dudzik, Płużka, Laskowski, Baran,
Wojtas.
W barwach Chełmca, prowadzonego przez Fabiana Kurzawińskiego

oraz Janusza Ignaczaka, debiutowali nowi zawodnicy: Adam Michalski,
Piotr Trzeciak oraz Artur Sławnikowski (wybrany MVP spotkania). Pobyt
w Hradec Kralove był świetną okazją, aby razem z Moofiem, maskotką miasta, promować Wałbrzych
poza granicami kraju oraz kontynuować stare i nawiązywać nowe
znajomości z czeskim volleyem.
W turnieju w Hradec Kralove okazję do zaprezentowania się miały

także siatkarki MKS-u Chełmca
Wodociągi Wałbrzych, które uległy siatkarkom Slavii 1:2. Warto
jednak pamiętać, że nasza drużyna
zagrała w dość eksperymentalnym i okrojonym zestawieniu, w
którym podstawowe zawodniczki
zostały uzupełnione młodszymi
koleżankami.
Przypomnijmy, że zarówno KPS
Chełmiec (mężczyźni) oraz MKS
Chełmiec Wodociągi (kobiety) repre-

Wygrywają jak leci

zentowały Wałbrzych w ostatnim
sezonie na poziomie drugoligowym.
Ekipa Kurzawińskiego zakończyła
zmagania na 6 miejscu w grupie
czwartej (na dziesięć ekip). Z kolei
podopieczne Marka Olczyka zostały
wicemistrzyniami grupy trzeciej i
dotarły do turnieju półfinałowego
baraży o awans do II ligi, w którym
musiały jednak uznać wyższość
rywalek.
Dominik Hołda

» Walczy Magdalena Piaskowska
(niebieski kostium)

Koniec czerwca to nie tylko początek wakacji, ale
również ostatni przed letnim odpoczynkiem turniej
w ramach Dolnośląskiej Ligi w zapasach. Dziewczęta
jak zwykle walczyły w hali w Boguszowie-Gorcach.
W kat. 46 kg znów zwyciężyła reprezentantka gospodarzy, młodziczka Regina
Błaszkowska, a w wadze 42
kg najlepsza była Kinga Nowak (Victoria Wałbrzych). W
grupie młodszych dziewcząt
triumfowały inne reprezentantki Herosa Boguszów-Gorce: Zuzanna Wołowicz (39
kg) i Magdalena Piaskowska
(43 kg), a srebro wywalczyła
Miriam Błaszkowska (46 kg).
Po 4 rozegranych dotąd turniejach Dolnośląskiej Ligi w

zapasach na czele klasyfikacji
generalnej znajduje się Zuzanna Horbik (Bizon Milicz), ale
drugie i trzecie miejsce zajmują nasze zawodniczki: Regina
Błaszkowska (podopieczna
Dariusza Piaskowskiego) i
Kinga Nowak (trenowana
przez Waldemara Obuchowicza), które jak dotąd wygrały
wszystkie swoje walki i za
każdym razem stawały na
najwyższym stopniu podium.
Sklasyfikowanych zostało 45
młodziczek.

Od marca do czerwca na
matach w Boguszowie-Gorcach walczyły zapaśniczki z
kilkunastu klubów z całej Polski. To Sobieski Poznań, Agros
Żary, Bielawianka, ULKS Bizon Milicz, Olimpia Cieszków,
Wiatr Wołów, Rokita Brzeg
Dolny, Zapasy Stary Dwór,
Victoria Wałbrzych, Zapasy
Lubsko, Olimpijczyk Sulmierzyce, ULKS 28 Włyń, UKS
Kiekrz, ZKS Gogolin, Iron Bulls
Bielawa, Junior Dzierżoniów i
Sowa Pieszyce.

Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)

Fot. użyczone (KPS Chełmiec Wałbrzych)

» Chełmiec uczestniczył w obchodach 100-lecia Czeskiej Federacji Siatkówki

Dodajmy, że ostatnie
dwie kolejki Dolnośląskiej
Ligi poświęcone były dawnym mistrzom zapaśniczym

z Boguszowa-Gorc. Był to
Edward Drąg i Ryszard Świerad. Kolejny turniej odbędzie
się 25 września, a łącznie

do zakończenia całego cyklu czekają nas jeszcze trzy
odsłony.
Red
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Górniczy quiz (część 1)
A ty ile wiesz o koszykarskim Górniku? Zmierz się z naszym quizem, który
przygotowaliśmy wspólnie z kibicami basketu z grupy „Wałbrzyski Kocioł”.
Ostrzegamy – pytania przeznaczone są dla prawdziwych wyjadaczy!
Dziś pierwsza odsłona, a
będą jeszcze trzy odcinki.
Na dole strony szukajcie odpowiedzi, ale najpierw sami
postarajcie się zmierzyć z tymi
niełatwymi pytaniami. Miłej
zabawy!
1.Kto był orędownikiem i
ojcem chrzestnym utworzenia sekcji koszykówki w KS
Górnik Wałbrzych?
A. Henryk Wejsis
B. Roman Granowski
C. Jerzy Sterenga
D. Julian Borek
2. „Nie uważam, ze jestem
zawodnikiem, który nie
potrafi trafić z dystansu.
W rozgrywkach juniorskich
zdarzały się mecze, gdy
trafiłem sześć czy siedem
trójek. Oczywiście wciąż
pracuję nad tym elementem. Będzie tylko lepiej, bo
gorzej już być nie może” –
czyja to wypowiedź?
A. Tomasza Krzywdzińskiego

B. Damiana Durskiego
C. Kamila Zywerta
D. Macieja Koperskiego
3.W którym roku koszykarze
Górnika Wałbrzych po raz
pierwszy w swojej historii
wywalczyli awans do Ekstraklasy?
A. 1973
B. 1976
C. 1970
D. 1972
4.W jednym z odcinków
„Strefy Chanasa” gościem
był Jerzy Binkowski. Zapytany o skład Górnika z okresu,
gdy grał w biało-niebieskim
klubie, wymienił „chłopaka
z Częstochowy”. Kogo miał
na myśli?
A. Michała Sarana
B. Rafała Motyla
C. Marcina Kałowskiego
D. Artura Kosteckiego
5.Ile oficjalnych spotkań w
barwach Górnika rozegrał
Tadeusz Reschke, mistrz

Polski z biało-niebieskimi w
1982 i 1988 roku?
A. 360
B. 399
C. 302
D. 289
6.Gdzie występował JJ
Montgomer y zaraz po
opuszczeniu Górnika w
2008 roku?
A. Keravnos Nikozja
B. BK SPU Nitra
C. MCB Mikołajów
D. Rosa Radom
7.Jak nazywała się liga,
w której Górnik rozpoczął
pierwszy w swojej historii
sezon?
A. II liga
B. Liga okręgowa
C. A Klasa
D. III liga
8.W sezonie 1999/2000 juniorzy starsi Górnika Wałbrzych z m.in. Błażejem
Nowickim, Marcinem Kowalskim czy Rafałem Gla-

pińskim w składzie zdobyli
srebrny medal mistrzostw
Polski. Kto był wtedy trenerem tej drużyny?
A. Mieczysław Młynarski
B. Stanisław Kiełbik
C. Jan Lewandowski
D. Zdzisław Mrozik
9.W 1991 roku Górnik walczył o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.
W decydującym meczu pokonał w Brzegu Dolnym
Baildon Katowice. Kto z
dorobkiem 30 „oczek” był
wtedy najlepszym strzelcem
biało-niebieskich?
A. Andrzej Adamek
B. Jerzy Żywarski
C. Rosen Murarow
D. Plamen Deczew
10.Ilu zawodników zdobyło
z Górnikiem dwa mistrzostwa Polski?
A. 3
B. 6
C. 7

D. 2
11.Jak się nazywa ostatni
zawodnik, który dostał powołanie do kadry Polski będąc zawodnikiem Górnika?
A. Łukasz Wichniarz
B. Adam Waczyński
C. Marcin Stefański
D. Kamil Chanas
12.„Największą poprawę
widzę w jakości dróg. Kiedyś wracając z Wałbrzycha do Lublina musiałem
wymieniać w aucie całe
zawieszenie, takie były
dziury. Teraz jest zdecydowanie lepiej.” Którego
byłego gracza Górnika to
wypowiedź?
A. Aleksander Mrozik
B. Maciej Ustarbowski
C. Adam Gołąb
D. Paweł Piros
13.W którym roku w Górniku Wałbrzych powstała
pierwsza sekcja koszykówki
kobiet?

A. 1948
B. 1947
C. 1950
D. 1961
14.Który z wymienionych
byłych koszykarzy Górnika
nie miał okazji dzielić szatni
z pozostałymi, bo występował w biało-niebieskich
barwach w innym okresie?
A. Apolinary Podstawczyński
B. Mieczysław Zenfler
C. Witold Domoradzki
D. Zbigniew Schmutzer
15.Jaki zawodnik miał okazać się gwiazdą Górnika w
sezonie 2007/2008, ale w
przedsezonowym sparingu
doznał kontuzji i pożegnał
się z klubem?
A. Markus Carr
B. Damien Argrett
C. Logan Kosmalski
D. Mike St. John
16.Mieczysław Młynarski
zdobył z Górnikiem mistrzostwo Polski w 1982 roku.
Gdy wałbrzyszanie sięgali
po tytuł w 1988, był już
zawodnikiem innego klubu.
Jakiego?
A. Wisły Kraków
B. Lecha Poznań
C. Śląska Wrocław
D. Turowa Zgorzelec
17. W 2011 roku młodzicy
Górnika zagrali o brązowy
medal mistrzostw Polski
U-14, ostatecznie przegrywając z Pyrą Poznań. Gdzie
odbywał się ten turniej finałowy?
A. W Wałczu
B. W Krakowie
C. W Pleszewie
D. W Opalenicy
18.Który z byłych koszykarzy Górnika wystąpił w programie reality show „Ekspedycja” (produkcji TVN) i
ostatecznie go wygrał?
A. Sławomir Kapuściński
B. Andrzej Adamek
C. Daniel Puchalski
D. Roman Rutkowski
19.10,8 punktów, 1 asysta,
1,8 zbiórki na mecz. To linijka zawodnika, który grał w
Górniku w ekstraklasie w
sezonie 2008/2009. Jak się
ów gracz nazywał?
A. Adam Waczyński
B. Kamil Chanas
C. Daryl Grenne
D. Chad Barnes
20.Który ze słynnych zespołów był przeciwnikiem koszykarzy Górnika Wałbrzych
w I rundzie Pucharu Koraca
w sezonie 1988/1989?
A. Panathinaikos Ateny
B. Fenerbahce Stambuł
C. Olympiacos Pireus
D. Real Madryt
Dominik Hołda

ODPOWIEDZI: 1. B, 2. B, 3. C, 4. B, 5. A, 6. A, 7. C, 8. D, 9. B, 10. B (Zenon Kozłowski, Stanisław Kiełbik, Wojciech Krzykała, Tadeusz Reschke, Jerzy Żywarski, Ryszard Wieczorek), 11. A, 12. A,
13. C, 14. D (Pierwsza trójka grała głównie w latach 70, Schmutzer natomiast w „złotym okresie”, od połowy lat 80.), 15. C, 16. B, 17. D, 18. C, 19. B, 20. C

Fot. Dominik Hołda

» Czy znasz dobrze historię
koszykarskiego Górnika?
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