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Nie wierzcie nigdy…
Może spotkać się
politykom
str. 4 z Miłoszem?

2

FaktY

WIESZ CO | NR 28/13.7.2021 r.

Czy wiesz, że…
Do Polski przyjechał w wieku
16 lat, wraz z rodzicami. W
naszym kraju działał społecznie przez kilkadziesiąt
lat, za co w 2013 roku został
uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha.
Stowarzyszenie Dom Bretanii
zakończyło swoją działalność
w 2017 roku.
Red

Czytaj str. 18

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

Jakoś nie potrafimy wyluzować

Ale wam to zalecamy. Lipiec i sierpień to czas, gdy wielu z was pewnie przyhamowuje. Nie ma tego całego pędu. Dzieciaki mają wolne
od szkoły, a wy chyba ciut mniej obowiązków. Więc możecie sobie
pozwolić na relaks i odpoczynek. Pewnie macie swoje sposoby na
chillout. My podsuwamy kolejny.
Chyba już domyślacie
się jaki. Jasne, zgadliście, z
WieszCo w ręku. Bo nas nie
można ot tak sobie przekartkować i odłożyć na półkę.
My dajemy do myślenia.
Wchodzimy z futr yną do
umysłów, nie pozwalamy
zapomnieć o artykułach,

których mnóstwo znajdziecie
co tydzień na 32 stronach
naszego tygodnika. Oryginalnych i odważnych. My
nie możemy sobie pozwolić
na wakacje, bez przerwy
skłaniamy do refleksji i pobudzamy do przemyśleń.
Więc gdy już wrócicie z pracy

lub działki, obejrzycie mecz,
przestaniecie majsterkować
albo wyczerpią się tematy z
przyjaciółkami, zjecie obiad,
weźmiecie prysznic, skończycie odkurzać, sięgnijcie
po WieszCo. Jak co tydzień.
A jeśli przeczytacie nas od
deski do deski (wiemy, że

wielu tak robi) i przyjdzie wam
do głowy jakiś pomysł, który
chcielibyście nam podsunąć,
nie zwlekajcie. Zadzwońcie
(numer telefonu znajdziecie w
stopce redakcyjnej) lub napiszcie maila. I dajcie znać, jakim
tematem moglibyśmy się zająć
kolejnych tygodniach. Piszcie

jak zwykle na doskonale każdemu znany adres mailowy:
redakcja@wieszco.pl.
Dziś kolejna odsłona WieszCo. Na 32 stronach mnóstwo
nieszablonowych informacji z
całego regionu. Bo niemal w
każdym miejscu Aglomeracji
Wałbrzyskiej możecie na nas
trafić w wersji papierowej.
Ale, ale, może się zdarzyć, że
nie dostaniecie tradycyjnej
wersji gazety. Wtedy możecie
ściągać każdy nowy numer na
urządzenia mobilne w wersji
PDF. Wystarczy, że wpiszecie
adres www.wieszco.pl i… już!
Znajdziecie tu także wszystkie
archiwalne wydania naszego
tygodnika.
Redakcja
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koncerty, wystawy, uczestniczył w realizacji wydawnictw
literackich oraz prowadził
naukę języka francuskiego.
Członkowie stowarzyszenia
byli zaangażowani w wymianę młodzieży polsko-francuskiej. Prezes stowarzyszenia
Bogdan Król był niezwykłym
człowiekiem, zafascynowanym kulturą i historią Francji.

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

W Wałbrzychu istniał Dom
Bretanii? Rozpoczął swoją
działalność 8 kwietnia 1995
roku.
Najważniejsze obszary
działań organizacji skupiały
się wokół kultury, sztuki, tradycji, wychowania i edukacji.
Dom Bretanii ułatwiał nawiązywanie współpracy polsko-bretońskiej, organizował
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POGODA
Wtorek 13.07
Temp. 27/16
zachmurzenie duże
Środa 14.07
Temp. 24/15
zachmurzenie duże
Czwartek 15.07
Temp. 23/15
burze z piorunami
Piątek 16.07
Temp. 22/15
przelotne opady
Sobota 17.07
Temp. 22/15
pochmurno
Niedziela 18.07
Temp. 23/14
zachmurzenie duże
Poniedziałek 19.07
Temp. 23/14
przelotne opady

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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» Wiedzieliście, że w bitwie pod Grunwaldem
uczestniczyło dwóch rycerzy z Wałbrzycha?

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

ale wg powierzchni użytkowej

Oni byli pod Grunwaldem

nin Roman Świst, emerytowany strażak,
a zarazem wielki pasjonat historii regionu, który zgodził się opowiedzieć o tym
mało znanym fakcie w dziejach naszego
miasta.
Oprócz braci Schoffów pod Grunwaldem u boku Ulricha von Jungingena,
wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego,
walczyli również m.in. właściciele Strugi,
Czarnego Boru, także książę ziębicki Jan.
Bili się ponadto rycerze z innych znanych
wałbrzyskich rodów: dwaj bracia Konrad
i Ulrich Hoberg (później Hochberg), Czettritzowie, Behmowie, Haugwitzowie, a
także 10 mężczyzn z rodu Logau. Jak
wspomina Roman Świst, po stronie zakonu oprócz rycerzy walczyło też wielu
zwykłych rolników zaciągniętych do
armii. Na apel papieża i cesarza tylko
ze Śląska odpowiedziało ponad 800
zbrojnych, którzy ruszyli pod Grunwald
wspierać krzyżacką armię.
To nie koniec tej fascynującej opowieści. Z przekazów histor ycznych
wynika, że Ulrich Schoff przeżył bitwę,
a kilka dni po niej dostał się do polskiej
niewoli. Został schwytany w drodze do
Malborka, ówczesnej potężnej twierdzy
zakonu krzyżackiego. Jednak w krótkim
czasie za rycerza został zapłacony okup
i mógł on wrócić w rodzinne strony.
Zmarł w 1412 roku i został pochowany
w nieistniejącym dziś kościele Ojców
Franciszkanów w Świdnicy. Co stało się
z Reincze? O jego losach wiadomo dużo
mniej. Na pewno przeżył bitwę i wrócił
do Wałbrzycha.
Tomasz Piasecki

To jest historia z serii tych, gdy siadamy i
słuchamy z rozdziawionymi ustami. I nie
chcemy, by opowieść kiedykolwiek się skończyła. Nie będziemy tacy, podzielimy się z
wami tym, co usłyszeliśmy od Romana Śwista, emerytowanego strażaka, a zarazem
pasjonata historii regionu. Teraz uważajcie,
musimy cofnąć się w czasie. Bagatela o 611
lat, do czasów bitwy pod Grunwaldem, której rocznicę za chwilę będziemy obchodzić.
Był rok 1410. Trwała wojna
między zakonem krzyżackim
a siłami polskimi. Nie czas i
miejsce, żeby rozprawiać o
historycznych niuansach. Zbliżała się wielka bitwa, którą
ostatecznie stoczono 15 lipca
tegoż roku na polach pod
Grunwaldem. Dodajmy, co
istotne, jedna z największych
pod względem liczby uczestników w dziejach średniowiecznej Europy. Czy wiecie, że w
tej właśnie bitwie, o której
uczyliście się w szkole, a swoje wyobrażenia czerpaliście
pewnie z obrazu Jana Matejki,
brało udział dwóch rycerzy z
ówczesnej ziemi wałbrzyskiej!

Byli to bracia Schoff – Ulrich
oraz Reincze.
Pierwsze wzmianki o tym
znamienitym rodzie pochodzą
z 1292 roku, gdy jeden z jego
przedstawicieli rezydował
na Zamku Radosno. W XV
wieku Schoffowie zasiadali
już na Zamku Nowy Dwór.
Istnieją zapiski, że rezydowali
również w Grodnie. Głową
rodu był wtedy wspomniany
przez nas Ulrich, który w
1410 roku odpowiedział na
apel papieża Grzegorza XII
i cesarza Zygmunta Luksemburskiego, którzy wezwali
zachodnioeuropejskie rycerstwo, głównie z Frankonii,

Turyngii, Pomorza, Westfalii,
ale też ze Śląska, o wsparcie
zakonu w zbliżającej się wielkiej bitwie. Siły krzyżackiego
były bowiem zbyt małe, by
mogły sprostać połączonym
wojskom polskim, litewskim
i ruskim. Stąd Ulrich Schoff,
ówczesny właściciel Wałbrzycha i jego brat Reincze jako
rycerze sprzyjający zakonowi
zaciągnęli się do chorągwi
księcia oleśnickiego Konrada
VII Białego. Tego samego,
który jako młody chłopiec
był paziem na dworze króla Władysława Jagiełły. Do
przekazów historycznych na
ten temat dotarł wałbrzysza-
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Czy wiesz, że…

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny
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Krytykują nepotyzm
Posłowie Tomasz Siemoniak i Katarzyna Mrzygłocka oraz senator Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska zwołali konferencję prasową przed siedzibą WSSE na temat
nieprawidłowości, do jakich ma dochodzić w spółce.

dotyka również Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK. Od dawna zajmujemy się
tym tematem i zgłaszamy nieprawidłowości, ale odpowiednie służby

państwowe nie chcą zająć się tymi
zgłoszeniami – dodaje.
Posłanka Mrzygłocka wspomniała o liście od pracowników strefy
ekonomicznej, którzy wskazują na

postać obecnego prezesa WSSE jako
osoby niekompetentnej.
- Opisują oni w liście niekompetencje oraz tragiczną postać swojego szefa. Pracownicy mówią o
tańczącym prezesie, który zamyka
się w gabinecie, z którym nie ma
możliwości porozumienia, który
nie chce się spotykać z inwestorami
anglojęzycznymi, bo nie zna języka
– dopowiada Katarzyna Mrzygłocka.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

- Najgorszą chorobą polskiej polityki jest nepotyzm i obsadzanie
stanowisk po linii partyjnej osobami
bez kompetencji – mówi poseł Tomasz Siemoniak. - Rak nepotyzmu

WIESZ CO | NR 28/13.7.2021 r.

Nie wierzcie nigdy… politykom
Taka nam wyszła zgrabna parafraza słynnego przeboju znanej grupy rockowej. Zapamiętajcie ją dobrze jak tabliczkę mnożenia w podstawówce. Choć
w matematyce 2+2 daje 4, to nie zawsze tak… jest. Tylko patrzeć jak Tusk
wracający do krajowej polityki niczym rycerz Gotfryd z krucjaty krzyżowców, będzie wam wciskał, że to 3, a Kaczyński, jako obrońca wszystkich
świętości, chcący skończyć z nepotyzmem, wmówi, że 5.

W jednym i drugim działaniu
polityków coś nie gra. Dlatego, że
obaj używają frazesów, ot choćby
jak rządzący potężnym koncernem
takim jak Philip Morris. Ci produkujący Marlboro też mówią, że palenie
szkodzi zdrowiu, a wysyłają w świat
setki milionów ton papierosów. Łapiecie tę niekonsekwencję?
Ale do rzeczy. Polityka to raczej gra
zespołowa. Jeden przywiezie taczkę
cegieł, drugi je zacznie wyładowywać, trzeci przygotuje zaprawę, a kolejni wlezą na drabinę, by malować
sufity i podłączać oświetlenie. Tak
powinno być. Nie jesteśmy dziećmi
siedzącymi w kącie z nabzdyczoną
miną, że przedszkolanka setny raz

kazała bawić się w berka, wiemy,
że tak nie jest. Czasem przyjeżdża
emerytowany kierownik budowy, na
powrót zakłada kask, kamizelkę oraz
gumowce i nie zważając, że ciągnie
się za nim nieskończona, albo co
gorsza, spartolona robota, odsuwa
dotychczasowych majstrów. Nie czas
na certolenie się, powiedzmy sobie
wprost. To, że Donald Tusk wrócił do
polskiej polityki obchodzi nas mniej
więcej tak samo jak Eskimosów fakt,
że piłkarskie mistrzostwo Europy
zdobyli Włosi. Lata nam to prawie
tak jak kalesony rozwieszone między
domami w Neapolu. Którym o dziwo
turyści robią zdjęcia. Szkoda, że fotek
nie pstrykają gaciom sąsiadom dyn-

dającym na balkonie naprzeciwko.
Dziwne, prawda?
Ale wróćmy do przyjaciela Angeli Merkel. Jego przemówienie po
powrocie z Ziemi Świętej niczym
wspomnianego Gotfryda z Bouillon,
było mniej więcej tak pasjonujące
jak kolejny odcinek programu „Agrobiznes”. Dobra, było elegancko,
nowocześnie, nawet próbowaliśmy
skoncentrować się na niektórych wypowiedziach, ale wychodziło to nam
mniej więcej tak jak nowożeńcom
słuchanie życzeń przyjmowanych od
gości weselnych przed kościołem. Z
potoku słów w głowach pozostały
jakieś pojedyncze pierdoły z serii
„szczęścia”, „zdrowia”, „pomyślno-

ści”. Zaryzykujemy twierdzenie i nie
będzie to znów jakiś wielki hazard,
że ludzie ze ścisłego kierownictwa
Platformy nie rozumieją Polaków.
Tak samo jak bogaty nie kuma, o co
chodzi biednemu, a syty nie nadąża
za oczekiwaniami głodnego. Trzeba
zainteresować wyborców, uwieść, a
w ekstremalnym przypadku kupić.
Wyobraźcie sobie, że historia (ta
najnowsza) zna takie przypadki.
Tak, tak. Ale o tym za chwilę. Po
przemówieniu Tuska entuzjazm
ogarnął wprawdzie całą salę, ale my
za cholerę nie wiemy dlaczego. Ludzie z PO wyglądali, jakby dostali w
prezencie zdrapkę, a na niej zamiast
trzech słoników widniały trzy gma-

Fot. użyczone (Facebook Katarzyna Mrzygłocka)
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chy Sejmu, oznaczające dożywotnie
rządy w Polsce. Niektórzy działacze
byli w takiej ekstazie, jakby za chwilę
mieli wziąć udział w oczepinach. W
ogóle byśmy się nie zdziwili, gdyby
znalazło się kilku chętnych, chcących
przełożyć surowe jajko z jednej nogawki spodni Donalda do drugiej.
Jak po północy podczas porządnego
wesela.
Czas przywalić z drugiej strony
grubej rury. Jarosław Kaczyński,
jako pierwszy obrońca polskości,
wciągnął na maszt sztandar walki z
nepotyzmem. Koniec z zasiadaniem
dzieci, współmałżonków, rodzeństwa oraz rodziców posłów i senatorów PiS w radach nadzorczych spółek
Skarbu Państwa. Bo to podważa
fundamentalną zasadę uprawiania
polityki rozumianej jako służba w
interesie dobra wspólnego i jako
praca na rzecz pomyślności Rzeczpospolitej. Normalnie d*pa nam ze
śmiechu odpadła jak po Mazurskiej
Nocy Kabaretowej w Polsacie. Teraz
uważajcie, przepisy nie obejmą osób,
które zostały już zatrudnione i pracują w spółkach typu Orlen czy KGHM,
ze względu na swoje kompetencje,
doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej
sytuacji życiowej. Normalność w tym
wypadku, która jest standardem w
innych częściach Europy. dla polityków PiS jest jak Jerry dla Toma w
słynnej kreskówce. Koniec końców
mysz zawsze wymknie się kocurowi.
Im też przeważnie coś umyka. Rozumiecie? Wiemy, że nasi ludzie biorą
sowite wynagrodzenia za pierdzenie
w stołek, ale prosimy, aby ci co nie
muszą, brali mniej. Typowa uchwała
pod publiczkę. Równie dobrze można byłoby napisać przepis w stylu
„nie popełnia przestępstwa ten kto
bierze łapówki ze względu na swoje
wysokie kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło
do nadzwyczajnej sytuacji życiowej”.
To już mniej leniwy i zakochany w
sobie jest słynny Garfield. W tym
wypadku porównania z kotami nie
są przypadkowe. Chyba dobrze
wiecie dlaczego.
Tak sobie teraz myślimy, że gdybyśmy dziś mieli wskazać trzy powody,
dla których PiS, znów może wygrać
wybory byłoby to: 500+, 300+,
koryto+, trzynasta emerytura i…
słabość opozycji. Tylko jak zaczniecie wszystko do siebie dodawać,
pilnujcie wyniku, żeby nikt wam nie
wmówił ciemnoty.
Tomasz Piasecki
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Przyszła moda na małe parki
– Przy ulicy Drzymały rozpoczęliśmy budowę parku kieszonkowego.
Będzie nas kosztował około 600 tysięcy złotych i będzie miejscem
wytchnienia dla mieszkańców okolicznych domów – informuje prezydent Roman Szełemej.

Budowę trzech tego typu
parków współfinansuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dotychczas w tym miejscu był zaniedbany plac, ale
wkrótce ta sytuacja się zmieni.

Projekt wygrała firma, która
będzie budować ścieżki, zasadzi drzewa i krzewy, zbuduje

Gotowi na
utrudnienia?

ogrodzenie, zainstaluje lampy
solarne. Ten park kieszonkowy
ma być miejscem spędzania
wolnego czasu, miejscem
wytchnienia dla mieszkańców
okolicznych domów, których
jest całkiem sporo. Dofinansowanie do trzech parków
kieszonkowych wynosi milion
złotych, a reszta to wkład
miasta. Dwa kolejne powstaną przy ulicy Niepodległości.

– Zakładamy, że w ciągu 2-4
miesięcy ten park zostanie
oddany do użytku dla mieszkańców Podgórza. Będzie tu
miejsce również dla dzieci i
seniorów. Zmienia się klimat
i tworzenie takich enklaw jest
bardzo ważne. Tworzenie podobnych miejsc w skupiskach
ludzkich, przy budynkach ma
sens – tłumaczy prezydent.
SCB

Kolejowego Wałbrzych Centrum oraz nie będą realizowane odjazdy z przystanku Wysockiego – Plac Grunwaldzki
w kierunku Białego Kamienia
i Szczawna-Zdroju. Oczywiste
jest, że zmianie ulegną rozkłady jazdy oraz trasy przejazdów linii komunikacyjnych
obsługujących ten rejon miasta. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod nr tel. 74
641 44 44 lub 74 666 33 40.
Centrum miasta to nie jedyne miejsce, gdzie kierowcy
muszą przyzwyczaić się do
zmian w organizacji ruchu.
Zmiana nastąpiła również na
Rondzie Niepodległości (Tesco), w rejonie ulic Topolowej,
Chopina i Gałczyńskiego w
kierunku Szczawna-Zdroju.
Wprowadzono tam zmienioną
organizację ruchu polegającą
na zamknięciu dotychczaso-

wego wjazdu do Szczawna-Zdroju od strony ul. Chopina i
przeniesieniu tego ruchu przez
ul. Topolową pod nową estakadą do ul. Gałczyńskiego w
Szczawnie-Zdroju. Ruch na tej
trasie jest jednokierunkowy, z
wyłączeniem służb oraz pojazdów komunikacji miejskiej. W
związku z tym ruch na odcinku
pod estakadą sterowany jest
sygnalizacją świetlną. Ulica
Wyszyńskiego w tym miejscu
w dalszym ciągu jest zamknięta. Od strony Szczawna-Zdroju Chopina jest ulicą ślepą,
z kolei na ul. Słowackiego i
ul. Gałczyńskiego wjazd jest
niemożliwy z wyłączeniem
mieszkańców tych ulic, służb,
oraz pojazdów komunikacji
miejskiej. Dojazd do salonu
samochodowego przy ul. Łączyńskiego jest możliwy drogą
SCB
od strony Tesco.

Przed kilkoma dniami zmieniona została
organizacja ruchu na Rondzie Niepodległości w okolicach Tesco, a także wprowadzono tymczasową organizację ruchu na
skrzyżowaniu ulic Wysockiego, Kolejowej i
Sikorskiego. Kierowców czekają kilkumiesięczne utrudnienia, ale Budimex, odpowiedzialny za budowę obwodnicy Wałbrzycha,
zapewnia, że takie kroki były konieczne.
Zmiana organizacji ruchu na
skrzyżowaniu ulic: Kolejowej,
Sikorskiego, Wysockiego została wprowadzona w nocy z
soboty na niedzielę. Od strony
ul. Kolejowej ruch jest możliwy
tylko w jednym kierunku – do
ul. Sikorskiego. Ulica Wysockiego jest nieprzejezdna. Zamknięty został także wjazd na
ul. Konopnickiej. Dojazd do

marketu ALDI odbywa się od
strony ul. Sikorskiego, z której
możliwy jest także dojazd do
ul. Nowy Świat, która w części stała się dwukierunkowa,
podobnie jak dolny odcinek
ul. Konopnickiej. Dodatkowo
utrzymano ruch pieszy w rejonie zamkniętego skrzyżowania.
Planowo powyższa organizacja
ruchu ma obowiązywać do

końca września. Jak zwykle przy
wszelkich zmianach zachowajcie ostrożność, nie jeźdźcie na
pamięć, patrzcie na znaki.
Z powodu wprowadzenia
zmian organizacji ruchu autobusy komunikacji miejskiej
nie będą obsługiwać przystanków: Nowy Świat – Plac
Grunwaldzki, Limanowskiego
w kierunku Sobięcina, Dworca

REKLAMA

Fot. Ryszard Burdek

» Pamiętajcie, od zeszłego weekendu nie można przejechać ul. Wysockiego w centrum Wałbrzycha

WIESZ CO | NR 28/13.7.2021 r.

Fot. (red)
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W kwietniu tego roku ofiarą bezmyślnego wandalizmu padł kot z Parku im.
Kasprowicza. Uroda samego zwierzęcia, choć wiele razy kwestionowana,
nie powinna uzasadniać bezpardonowego ataku na niego... Kogoś jednak
poniosło.

historią, pojawił się świdniczanin,
Tomasz Król .
Choć biedny kot został rozbity
na wiele kawałków, Tomasz Król

stwierdził krótko – dam radę.
Strażnicy miejscy zebrali nawet
najdrobniejsze kawałeczki i całość przewieźli właśnie do niego.

Praca nie była łatwa i trwała
dość długo, jednak jej efekt jest
zadziwiający. Kot wróci do parku
w pełnej krasie. Zyskał imię Leniuszek – bo tak właśnie nazwała
go córka pana Tomasza. Stoi teraz
dumnie w swoim starym miejscu
i mamy tylko nadzieję, że już
nikomu do głowy nie przyjdzie
rozładowywać frustracji właśnie
na nim... Panie Tomaszu – gorąco
KaR
dziękujemy.

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.

REKLAMA

- Obecnie trwa układanie
kostki brukowej w okoli-

cach 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 zo-

staną wymienione. W celu podkreślenia walorów
kompozycyjnych
uporządkowana
zostanie zieleń.
Głównym
założeniem
w za-

Fot. użyczone (SM)

Kolejne życie świdnickiego kota

Figurka została rozbita na wiele
drobnych kawałków. Wydawało
się, że nic już nie da się z tym zrobić. Wtedy właśnie, poruszony tą
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kresie 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 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

FaktY

W Strzegomiu odwracają ruch...
... ale tylko na chwilę. Wprowadzona zostanie tam tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Szkolnej, co związane jest z wyczekiwaną
przebudową pobliskiej ul. Dąbrowskiego. Projekt organizacji ruchu
podzielony jest na sześć etapów.

Ulica Dąbrowskiego, gdzie urodził się
legendarny Johann Christian Günthe, to
ważne miejsce w mieście. Nawierzchnia
ulicy prosiła się o renowację już od wielu,
wielu lat. Ruszają prace, ale wymagają

one zmian. Koniecznością stało się wprowadzenie objazdów oraz skomunikowanie
ul. Dąbrowskiego z sąsiednimi ulicami i dostosowaniem ich do planowanego zakresu
robót budowlanych.
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Istotną zmianą w stosunku do normalnie obowiązującego ruchu jest jego
,,odwrócenie” dla ul. Szkolnej w 1-3
etapie planowanej organizacji ruchu,
na co należy zwrócić szczególną uwagę.
Utrudnienie na ul Dąbrowskiego oraz
ulicach przylegających potrwają do końca
kwietnia przyszłego roku. Wprowadzanie poszczególnych etapów organizacji
ruchu, uwarunkowane jest postępem w
realizacji robót budowlanych.
KaR

Miliony na Polną Drogę

niający pojazdy. Wszystkie
przejścia na drodze głównej
będą posiadały dodatkowe
oświetlenie, które w nocy
poprawi widoczność pieszego. Przy skateparku zaprojektowano parking dla 40
samochodów osobowych.
Powstać mają nowe chodniki
prowadzące do strefy sportowej, w planach jest również przebudowa schodów.
Parking przed bosmanatem
zostanie powiększony – powstanie 148 miejsc. Możemy
spodziewać się też wielu
nowych nasadzeń.
Całkowity koszt ambitnego zadania to około 10
mln złotych. Jeżeli wszystko
pójdzie zgodnie z planem,
zakończenia prac możemy
spodziewać się w drugiej
połowie 2022 roku.
KaR

Trwają próby wyłonienia wykonawcy wyczekiwanego przez wielu remontu ulicy
Polna Droga w Świdnicy. Do władz miasta
wpłynęło sześć ofert. Na sfinansowanie
tego zadania przeznaczono kwotę 9,83
mln zł.
Okropnie poszatkowana i
połatana nawierzchnia Polnej Drogi od lat z równowagi wyprowadza kierowców
podążających wzdłuż Zalewu
Witoszówka. - Z dokumentacją byliśmy gotowi od ubiegłego roku. Stan drogi jest
tak bardzo zły, że podjęłam
decyzję o przeznaczeniu na
jej remont środków miasta.
Być może będzie możliwość
dofinansowania tej inwestycji ze środków zewnętrznych, będziemy nadal o to
zabiegać – mówi prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska.
Okazało się właśnie, że
realizacją zadania zainteresowanych jest sześciu wykonawców, którzy złożyli swoje
oferty w trwającym postępowaniu. Najwyższą złożyło
Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp.
z o.o. – ponad 11,2 mln zł.

Najniższą zaś firma Hypmar
Hypta Mariusz – ponad 8,6
mln zł. Trwa obecnie ocena
złożonych dokumentów. Na
rozstrzygnięcie przetargu
poczekamy około 30 dni.
W pierwszej kolejności
zaplanowano wymianę sieci
uzbrojenia podziemnego.
Istniejący kolektor deszczowy, zostanie zlikwidowany
i zastąpiony nowym. Dokumentacja projektowa zakłada także wybudowanie
kanału technologicznego,
dzięki któremu zostanie
uruchomiony monitoring
obejmujący obszar skateparku oraz bosmanatu. Zaprojektowano także nowe
energooszczędne oświetlenie drogowe, w tym po
stronie zabudowań wysokie
doświetlające jezdnię i chodniki oraz po stronie zalewu
Witoszówka, niskie oświe-

tlające drogę rowerową i
bulwar. Zieleń odgradzająca
jezdnię od brzegu zbiornika
zostanie zachowana. Chodnik znajdujący się wzdłuż
zbiornika wodnego ma zostać poszerzony i będzie
dostępny tylko dla pieszych.
Wzdłuż ścieżki postawione
zostaną nowe ławki i kosze
na śmieci. Jezdnia ma zyskać nową nawierzchnię, a
wzdłuż niej wydzielona zostanie dwukierunkowa droga rowerowa. Na wysokości
bosmanatu powstać mają
dwie zatoki autobusowe.
Po stronie zabudowań wydzielono miejsca do parkowania. Mają również zostać
wprowadzone elementy poprawiające bezpieczeństwo
ruchu aut oraz pieszych. Trzy
przejścia wyniesione ponad
powierzchnię jezdni będą
stanowić element spowal-
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Fot. użyczone (UM Świdnica/wizualizacja)

» Tak ma wyglądać Polna Droga po remoncie

Fot. użyczone (TW)

8

WIESZ CO | NR 28/13.7.2021 r.

9

roZmoWa tYgoDNIa

Fot. użyczone (Archiwum Grzegorza Czekańskiego)

» - Dla mnie najciekawsze są te miejsca, które
odkrywam jako pierwszy – mówi Grzegorz Czekański

Czekamy na was, ludzie
Ten tytuł wygląda trochę jak apel. I chyba właściwie takim jest. W ustach Grzegorza Czekańskiego, wiceprezesa Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza we Wrocławiu, z którym rozmawiamy, brzmi to szczególnie. On i jego koledzy właśnie „przeczesują”
Wałbrzych w poszukiwaniu starych niemieckich napisów. Po co właściwie to robią i co jest w
tym takiego interesującego?
Co wygląda spod tynku?
- Przeszłość tych stron, nie
tylko zresztą całego Dolnego
Śląska.
A konkretnie?
- Zazwyczaj spod tynku
puszczają do nas oko różne
poniemieckie szyldy, informacje, tabliczki, informacje
techniczne wyrażone w niemczyźnie. Ale wystarczy przejść
się po cmentarzach, żeby dostrzec innego typu niemieckie epigrafy, które zawierają
znakomicie zaprojektowane
liternictwo i czasami wyglądają jak dzieło sztuki.
Zapytałem trochę prowokacyjnie mając na myśli
projekt Fundacji na Rzecz
Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza „Spod
tynku patrzy Waldenburg”?
Co to za pomysł?
- Jako Centrum Badań nad
Dziedzictwem Kulturowym
Dolnego Śląska i Fundacja
im. Tymoteusza Karpowicza
mapujemy wiedzę o niemieckich epigrafach w Wałbrzychu i okolicznych miejscowościach. Tak właśnie

zrobiliśmy we Wrocławiu,
publikując mapę z dwujęzycznym opracowaniem, a
następnie tworząc wirtualną
mapę poniemieckości w Jeleniej Górze. Teraz pora na
Wałbrzych.
Pan i koledzy z fundacji
szukacie tylko poniemieckich napisów i szyldów, czy
czegoś więcej? Na przykład
„złotego pociągu”?
- Szukamy wszelkich treści,
które są po ponad 80 latach
wciąż widoczne w przestrzeni
publicznej różnych dolnośląskich miejscowości. Wałbrzych
jest szczególnie ciekawy dzięki
wielu zachowanym kamienicom czynszowym. Lubię
pociągi, ale jak dotąd tylko
złote graffiti na nich widziałem
(uśmiech).
Ile miejsc z dawnymi napisami udało się już zlokalizować w Wałbrzychu?
- Kilkadziesiąt lokalizacji już
zmapowaliśmy, ale czekamy
na odzew od mieszkańców,
którzy mogą nam podsuwać
informacje o wałbrzyskich
lokalizacjach. Szczególnie tych

ukrytych gdzieś w oficynach,
podwórzach czy różnych zakamarkach.
Chodząc po mieście wydaje się, że ich już nie ma, a
tu proszę taka ilość?
- Wystarczy otworzyć w głowach odpowiednią szufladkę
i wejść ze swoim miastem,
dzielnicą, w coś w rodzaju gry
terenowej. To świetnie zmienia perspektywę i sprawia,
że otoczenie, które znamy jak
własną kieszeń, nagle wydaje
się ciekawsze.
Te kilkadziesiąt lokalizacji
to więcej niż choćby w Jeleniej Górze, w której projekt
też był realizowany?
- Jest jeszcze za wcześnie
na takie prognozy. Efektów
końcowych naszych działań
spodziewamy się na jesieni.
Mówi Pan, że czekacie na
podpowiedzi od mieszkańców. Co ma zrobić ktoś, kto
wie, gdzie takie napisy lub
szyldy się znajdują?
- Wystarczy się z nami skontaktować, przekazując informację za pomocą messengera
profilu „Spod tynku patrzy

Breslau. I inne poniemieckie miasta”. Albo wysłać do
nas maila na adres: info@
dolnoslaskosc.pl. Można też
zadzwonić. Numer telefonu
łatwo znaleźć na stronie fundacji. Dodam, że nagrywamy
też filmy z lokalnymi pasjonatami historii. Czekamy na was,
wałbrzyszanie.
Które z odkrytych pozostałości są najciekawsze,
np. z punktu widzenia historycznego?
- Dla mnie najciekawsze
są te, które odkrywam jako
pierwszy, to znaczy miejsca
na przykład szerzej nieopisane choćby w internecie, w
którym wydaje się, że jest
praktycznie wszystko. Często
nie ma tam tego, co udaje
nam się odkryć, choćby przypadkowo się szwendając. W
Wałbrzychu takim ciekawym
znaleziskiem jest na przykład
niemiecki napis pod tablicą na
kutej, żelaznej bramie wjazdowej do polskokatolickiego
cmentarza.
Napisów szukacie tylko
w Wałbrzychu, czy również

w powiecie, a może jeszcze
dalej?
- Plan jest taki, żeby działaniami objąć cały Dolny Śląsk.
Dzięki pracom terenowym i
opracowanemu zasobowi, za
2-3 lata chcemy opublikować
bogato ilustrowaną książkę. A
oprócz Wałbrzycha będziemy
też poszukiwać napisów i
szyldów choćby w Szczawnie-Zdroju.
Nie obawia się Pan, że
przy okazji realizacji projektu „Spod tynku patrzy Waldenburg” ktoś powie, „po
co wracać do niemieckiej
przeszłości miasta”?
- To nic nowego. Jestem do
tego przyzwyczajony, bo zawsze przy realizacji tego typu
działań ktoś wyraża podobną
obawę. Proces mentalny, jaki
dzięki tego typu projektom się
pojawia, czyli w sytuacji gdy
konfrontujemy się z odmienną
perspektywą dotyczącą historii miejsc, w których żyjemy,
polega na wyrażaniu różnych
opinii i emocji. Potem może
pojawić się, mam nadzieję,
głębsza refleksja.

I o to wam chodzi? O tę
refleksję?
- Głównie tak. Mamy wrażenie, że proces adaptacji kulturowej Dolnego Śląska jeszcze
nie do końca się zakończył, o
czym mogą świadczyć różne
reakcje na ten projekt i inne,
podobne działania.
Dobrze, znajdziecie i opiszecie te miejsca, ale co dalej? Będzie można je gdzieś
obejrzeć? Przeczytać o nich?
- Po wakacjach efekty opublikujemy na portalu Dolnośląskosć.pl, a także na profilach społecznościowych na
Facebooku czy Youtubie.
Tak się zastanawiam, co
tak naprawdę jest interesującego w chodzeniu po
podwórkach i przyglądaniu
się ścianom, czy przypadkiem gdzieś spod elewacji
nie wystaje jakieś zdanie
napisane po niemiecku?
- Jest to ekscytująca okazja,
aby poznawać różne miejsca
w specyficzny sposób. Zapraszamy do takich miejskich gier
terenowych.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

FaktY / reklama
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Idol w ogniu krytyki
Spore zamieszanie wokół Szymona Sobla. Pochodzący ze Świdnicy znany raper wyrzucił ze sceny fana, obrzucając go wyzwiskami.
Do incydentu doszło podczas
koncertu w Krakowie, w pobliżu Tauron Areny, gdzie rapującego Sobla
słuchał tłum młodych fanów. Jeden

z nich wtargnął na scenę podczas
utworu „Chcę żyć”, po czym objął
21-letniego artystę, poruszając się
przy tym w rytmie muzyki. Świd-

niczanin od razu przerwał koncert,
po czym skierował w stronę fana
wiązankę cierpkich słów tj. m.in.
wyp******aj, cw*l czy ped*ł. Dodał
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Na koncertach widzieliśmy różne rzeczy,
ale żeby krzyczeć do fana cw*l czy ped*ł…

także, że kategorycznie zabrania
wchodzenia na „jego” scenę.
OK, rozumiemy, że ten będący lekko
„pod wpływem” facet nie powinien

się znaleźć na scenie nieproszony.
Wszyscy wciąż mamy w pamięci to,
co zdarzyło się ze ś.p. prezydentem
Pawłem Adamowiczem. Z drugiej
strony Sobel powinien być nieco
bardziej powściągliwy w wyrażaniu
emocji i po prostu kulturalnie wezwać
ochronę. Swoim niewybrednym zachowaniem daje kiepski przykład, a
dodajmy, że spoglądają na niego tłumy. W serwisie Instagram obserwuje
go prawie pół miliona osób, a jego
największy hit, „Fiołkowe pola”, w
serwisie YouTube odtworzono blisko
50 mln razy. Po incydencie na Sobla
wylała się w internecie fala krytyki.
Raper szybko zareagował w mediach
społecznościowych. Na filmie ubrany
w szarą bluzę i ze smutnym wyrazem
twarzy, z kapturem na głowie, przeprosił, podkreślając, że go poniosło
i że nie jest homofobem. Stwierdził,
że osobnik ze sceny nie jest jego
fanem i że szeptał mu do ucha, czym
wyprowadził go z równowagi. Do
przegonionego ze sceny zwrócił się
poprzez story na Instagramie, gdzie
zaoferował mu bilet na kolejny koncert w Krakowie, 14 sierpnia.
Artysta ze Świdnicy aktualnie jest
nie tylko w solowej trasie, ale i w
duecie z wokalistką Sanah, której
twórczość zdążyła już zdobyć w naszym kraju masową i wciąż rosnącą
popularność. Ostatnie krążki Sobla i
Sanah dotarły do pierwszego miejsca
Oficjalnej Listy Sprzedaży OLIS.
Dominik Hołda

REKLAMA
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Sportowa i Dworcowa do remontu
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu ogłosiło przetarg na przebudowę
dwóch ulic w Mieroszowie. Zakres prac jest bardzo szeroki.

w terenie, roboty przygotowawcze, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie,
elementy ulic i roboty wykończeniowe, a także oznakowanie

dróg i urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Zadanie dofinansowane zostało
z rządowego funduszu drogowego. Planowana inwestycja obej-

muje dwa etapy i realizowana
będzie do 12 miesięcy. Pierwszy
etap w 2021 roku obejmuje roboty na ulicy Dworcowej bez ułożenia warstwy ścieralnej jezdni, a
drugi etap w 2022 roku nastąpi
po wybudowaniu przez gminę
Mieroszów kanalizacji sanitarnej
i będzie obejmował pozostałe
roboty, w tym ulicę Sportową do
wiaduktu kolejowego.

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

MIEROSZÓW

Obejmuje między innymi: obsługę geodezyjną, opracowanie
projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas wykonywania robót
wraz z wykonaniem oznakowania
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SCB

tystycznych na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Dość o Lizakowskim, który powinien być magnesem
przyciągającym na spotkania
i warsztaty wielu miłośników
literatury. Pewnie chcecie dowiedzieć się, co was czeka w
najbliższym dniach. Całą rozpiskę macie z boku. Dokładnie
przyjrzyjcie się i wybierzcie, w
których wydarzeniach chcecie uczestniczyć, bo druga
taka okazji długo może się
nie powtórzyć, a ilość miejsc
jest ograniczona! Zapisy na
warsztaty potrwają do 14
lipca. Zapisywać można się
na trzy sposoby. Osobiście w
bibliotece (Pl. Zdrojowy 4a),
gdzie zaplanowano wszystkie spotkania, telefonicznie
pod numerem 74 851 09 75
lub mailowo pod adresem:
biblioteka@jedlinazdroj.eu).

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Jeśli lubicie literaturę, będziecie wniebowzięci

ToP

Program
„Spotkań z literaturą”
(Biblioteka
w Jedlinie-Zdroju,
Pl. Zdrojowy 4a)

JEDLINA-ZDRÓJ

Może spotkać się z Miłoszem?
Rzecz jasna nie osobiście, bo to niemożliwe, ale z książką naszego wybitnego poety w ręku. A dlaczego nie, to świetny pomysł. Można to zrobić podczas jedlińskich spotkań z literaturą. Zaraz ktoś powie, w wakacje czytać?! To chyba lepsze niż bezmyślnie wpatrywanie się w ekran
smartfona i śledzenie, co nowego na TikToku lub Facebooku.
Sami staramy się być oryginalni, więc lubimy nieszablonowe wydarzenia. Piszemy o
nich i wspieramy je jak tylko
możemy. Tak jak „Strefę Sztuki” w Jedlinie-Zdroju. A jedną
z odsłon tego cyklu będą już
wkrótce „Spotkania z literaturą”. Zapowiadające się jako
niezapomniane wydarzenie
kulturalne. Składające się
zarówno z wykładów, pokazów multimedialnych, jak i

warsztatów poetyckich dla
początkujących adeptów tej
niełatwej sztuki.
Jesteście ciekawi, dlaczego
niezapomniane? Gdy dowiecie się kto będzie czuwał nad
całością, wszystko stanie się
jasne. Napiszemy trochę banalnie, ale tak po prostu będzie, szczególnego splendoru
wydarzeniom nada pewnie
postać prowadzącego Adama Lizakowskiego – poety,

prozaika, tłumacza literatury,
fotografa. Jeśli nie do końca
kojarzycie człowieka, już spieszymy z wyjaśnieniami. Adam
Lizakowski w latach 19822016 przebywał w Stanach
Zjednoczonych. Studiował
na Columbia College (BA) i
Uniwersytecie Northwestern
(MA).
Na emigracji, dzięki rekomendacji Czesława Miłosza publikował na łamach

krakowskiego „Tygodnika
Powszechnego” oraz w paryskiej „Kulturze”, w której
ukazało się prawie 30 jego
wierszy. Przez wiele lat promował polską kulturę za granicą, za co został odznaczony
m.in. brązowym medalem
„Gloria Artis”, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne
zasługi w popularyzowaniu
polskiej kultury i literatury

oraz za osiągnięcia w pracy
twórczej. Jego twórczość
tłumaczono na wiele języków, m.in. angielski, rosyjski,
niemiecki, francuski, litewski,
hebrajski, chiński, ukraiński,
czy hiszpański.
Prowadził warsztaty poetyckie m. in. na wydziale
dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu
Wrocławskiego i na podyplomowych studiach literacko-ar-

15 lipca – czwartek
godz. 16:00 – warsztat
y
literackie
godz. 17:00 – „Spotka
nie z Bobem Dylanem
”,
ballada A Hard Rain’
s
a Gonna Fall, źródła inspiracji

22 lipca – czwartek
godz. 16:00 – warsztat
y
literackie
godz. 17:00 – „Spotkanie
z M iło sz em ”, pr zy jaz
d
Czesława Miłosza do Ka
lifornii w 1960 roku

29 lipca – czwartek
godz. 16:00 – warsz
taty
literackie
godz. 17:00 – „Spo
tk
nie z literaturą – No arwid
w Ameryce 1853”, z
ok
zji 200 rocznicy urod azin
poety (1821-2021)
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Zupa choć w tym roku była płatna, znikała w mgnieniu oka

JEDLINA-ZDRÓJ

Jej królewska mość zupa
Wielu czekało na ten moment. Nie tylko mieszkańców Jedliny, ale również turystów stęsknionych za zupami, których w domu niewielu chce się przygotowywać. Zwłaszcza latem, kto by
stał w kuchni i ślęczał nad wywarem. Po roku przerwy w małej miejscowości pod Wałbrzychem
znów królowała zupa.
Nie ma co, każdego powinien ucieszyć fakt, że 18 Dolnośląski Festiwal Zupy odbył
się bez przeszkód. Przeszedł
do historii i jeszcze wiele dni

będzie wspominany. Pewnie
nie tylko przez tych, którzy
przechadzali się między stoiskami z pysznymi wywarami
na terenie kompleksu Jedlina,

ale również tych którzy z niewiadomych względów nie
dotarli na miejsce w pierwszą
sobotę lipca. Żałujcie, nas do
dziś drażni zapach i smak tych

pyszności, które można było
skosztować.
Tegoroczne menu Festiwalu
zawierało siedem propozycji,
głównie kucharzy z jedliń-

skich restauracji. Jak zwykle
dźwięcznie nazwanych, żeby
kusiło podejść do stoiska i
poprosić o nalanie. Nowością
było to, że za porcję zupy

trzeba było zapłacić, ale to
nie problem wydać parę groszy za naprawdę przepyszną
potrawę.
Wygrała „Zupa sowiogórska”, a złotą wazę jak najbardziej zasłużenie otrzymała Karczma Rycerska Zamku
Grodno. Jury i festiwalowa
publiczność wyróżnili także
„Pomidorową Fantazję PRL
z Oberży PRL (2 miejsce) i
„Węgiersko-chorwacką zupę
gulaszową z pieczywem robionym na słodach piwnych”
z Zespołu Pałacowo-Hotelowego „Jedlinka” (3 miejsce). – Mieliśmy zarówno
nawiązania do tradycji, jak
i rozwiązania nowatorskie.
Wszystkie zupy były bardzo
smaczne – mówi znawca tradycyjnej kuchni prof. Piotr
Gryszel, który przewodniczył
jury tegorocznego Festiwalu.
Nawet te niewyróżnione jak
choćby chłodnik, zupa-krem z
kiszonego ogórka, czy morowa grochówka. Na tych, którzy nie zdążyli kupić pysznych
wywarów konkursowych (a
znikały dosłownie w mgnieniu
oka) czekała darmowa zupa
„antycovidowa” przygotowana przez gminę Jedlina-Zdrój.
I jeszcze ważne, podczas imprezy obowiązywał zakaz
używania jednorazowych
naczyń z plastiku. Wszyscy
restauratorzy podawali zupy
w talerzach i miseczkach ulegających biodegradacji.
Red

ŚWIDNICA

Chciałoby się napisać „to już”? Mogłoby
się wydawać, że ledwie wczoraj ruszyła
akcja Aktywne Miasta, ale nie, nic bardziej
mylnego. Minęły już dwa tygodnie od zakończenia rywalizacji o puchar rowerowej
stolicy Polski, w której udział wzięli świdniczanie. I całkiem nieźle im poszło. Na
dwóch kółkach najeździli się za wszystkie
czasy.
Świdnica zajęła ostatecznie 14 miejsce na 53 miasta uczestniczące w zabawie. Dodajmy, że wszyscy mieli równe
szanse, niezależnie od wielkości miasta
i liczby mieszkańców. Łączną liczbę
przejechanych kilometrów dzielono
bowiem przez liczbę osób zamieszkujących konkretną miejscowość.
Zwycięzcą okazała się Nowa Sól.
Świdniczanie oficjalnie dołączyli do
akcji w połowie kwietnia. To wtedy

zorganizowano pierwszy trening
dla wszystkich chętnych biorących
udział w rywalizacji. W sumie na
„kręcenie” kilometrów zdecydowało się 836 osób skupionych w 29
grupach. Były to np. szkoły, kluby
sportowe, czy zakłady pracy. Łącznie
mieszkańcy pokonali 101,6 tys. km.
Całkiem sporo.
Grupą, która przejechała najwięcej była „Świdnica na rowery”, któ-

» Czternaste miejsce i przejechanych prawie 25,5 tys. km
– to wynik Świdnicy w rowerowej akcji Aktywne Miasta

ra zakończyła zabawę z wynikiem
prawie 25,5 tys. km. Kolejni w rankingu byli ludzie skupieni w grupie
„Bike Center Atak Sport Świdnica”,
którzy wykręcili ponad 18,3 tys.
km, a dalej uplasowała się podstawówka nr 4 z wynikiem blisko 13
tys. km. Najdłuższy dystans wśród

kobiet pokonała Anna Panek (2,3
tys. km), a najlepszym wśród mężczyzn okazał się Mirosław Wyskiel
(pond 3,4 tys. km). Nie ma co, takie
wyniki robią wrażenie. Dodajmy
jeszcze, że świdniczanin Krzysztof
Jachimowicz zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich startujących

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Gnali, ile mieli
sił w nogach

zawodników w Polsce w kategorii
do lat 15.
Za rok znów wszyscy wsiądą na
rowery, by jeździć w akcji Aktywne
Miasta. Jesteśmy pewni, że wtedy
uda się Świdnicy wedrzeć do pierwszej „dziesiątki”.
Red

Powstanie sieć szlaków rowerowych
Dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek. Zrobiono pierwszy krok, żeby w
przyszłości mogło powstać w regionie sporo kilometrów rowerowych traktów.

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Szczawno - Zdrój, Boguszów-Gorce, Mieroszów, Jedlina-Zdrój oraz
Nadleśnictwami Wałbrzych, Kamienna Góra i Świdnica, na utworzenie sieci szlaków rowerowych

na terenie powiatu wałbrzyskiego.
Działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
wpisują się w strategię rozwoju
turystycznego województwa dol-

nośląskiego oraz gmin powiatu.
Turystyka rowerowa jest szansą
na ożywienie rekreacyjno-sportowej całego regionu. Kolejnym
krokiem są zaplanowane w przyszłym tygodniu rozmowy, które
mają pomóc wypracować wspólną
koncepcję i ustalić szczegółowy
przebieg tras tak, aby jak najszybciej ogłosić postępowanie
przetargowe.
SCB

» Szczepiąc się, możecie wygrać pieniądze

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Szczepcie się i wygrywajcie
Jeśli jeszcze nie przyjęliście wakcyny, a zamierzacie to zrobić i jesteście mieszkańcami
Szczawna-Zdroju, możecie upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Ochronić się przed
zachorowaniem na COVID-19 i wygrać trochę pieniędzy. Brzmi zachęcająco? Czytajcie
dalej.
Od 4 lipca w tej uzdrowiskowej gminie ruszyła wyjątkowa akcja. Co dwa tygodnie

w mobilnym punkcie szczepień znajdującym się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie

można przyjąć szczepionkę.
Jak łatwo policzyć, kolejny
termin przypada na 18 lipca (a

GŁUSZYCA

Hop do wody dla ochłody

więc za chwilę), a następne 1,
15 i 29 sierpnia. Zapamiętajcie
lub zapiszcie te daty.

Jeśli zdecydujecie się przyjąć w tym czasie zastrzyk i
jesteście mieszkańcami gminy

żecie pluskać się w wodzie.
Dzieci do 5 roku życia wejdą
za darmo. Za normalny bilet
zapłacicie 9 zł, a za ulgowy
tylko 5 zł. To chyba rozsądne
ceny. Co więcej, jeśli jesteście z Wałbrzycha nie musicie
martwić się o dojazd. Autobusy nr 5 zawiozą was niemal
pod sam basen. Wystarczy
wysiąść na przystanku pod
centrum kultury w Głuszycy i

Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

wokół 30°C. Świetną informacją jest to, że obiekt czynny jest codziennie w godz.
11:00-18:00. Przez cały lipiec
i sierpień. Czekają na was
dwie niecki: duża i mała oraz
boisko do siatkówki plażowej.
Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratowniczego w
Wałbrzychu. Bez obaw mo-

pamiętajcie, żeby wypełnić
formularz i wrzucić go do specjalnej urny. Wtedy weźmiecie
udział w losowaniu. Co dwa
tygodnie, po każdej niedzielnej akcji szczepień, losowane
są nagrody. Trzy osoby mają
szansę wygrać po 200 zł. Choć
po wakacjach punkt w teatrze
przestanie funkcjonować, to
jednak wciąż będziecie mieć
szansę na wygranie pieniędzy.
Wystarczy, że do końca października przyjmiecie szczepionkę w dowolnym miejscu
i wypełnicie wspomnianą
ankietę, również będziecie
brani pod uwagę w losowaniu. Ale już dużo wyższej
nagrody. Wśród wszystkich
zaszczepionych mieszkańców
Szczawna gmina wylosuje tę
jedną osobę, która otrzyma
nagrodę główną w wysokości
2000 zł.
Pamiętajcie też, że w każdą
środę możecie zaszczepić się
w specjalnie stworzonym
punkcie w sanatorium Cis
przy ul. Sienkiewicza 5. A
także w dowolnym terminie w
innym miejscu w całej Polsce.
Także na przykład w Starej
Kopalni lub punkcie szczepień
powszechnych drive thru w
Wałbrzychu.

» Basen to skarb w gorące dni

Kto nie lubi w gorące dni wyskoczyć nad wodę? Popływać, poleżeć na plaży, wypić… coś orzeźwiającego.
Żeby zrelaksować się w ten sposób, nie musicie wyjeżdżać daleko. W Głuszycy działa jedyny otwarty basen w powiecie wałbrzyskim. Już chyba wiecie, gdzie
spędzicie kilka najbliższy dni.
Pod warunkiem, że będzie
słonecznie. Nie wiemy, czy
wierzyć synoptykom, którzy
mają czasem problem, by z
jednodniowym wyprzedzeniem przewidzieć prognozę
pogody, ale jakoś na dniach
ma być gorąco.
Dlatego wyjazd na basen
do Głuszycy (ul. Dolna) może
okazać się zbawienny, gdy
temperatura będzie oscylować

Fot. (red)

POWIAT WAŁBRZYSKI

Podczas sesji rady powiatu podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia
z gminami: Czarny Bór, Głuszyca, Walim, Stare Bogaczowice,
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stąd przejść się 5 minut spacerkiem. Jeszcze lepiej mają
mieszkańcy Jedliny-Zdroju,
którzy dojadą na basen dosłownie w mgnieniu oka.
Ze względu na panującą
epidemię koronawirusa pamiętajcie o zachowaniu dystansu społecznego (min. 4 m.

kw. na osobę lub 1,5 m odległości od innych) zarówno w
wodzie, jak i na terenie całego
kompleksu – na trawnikach,
przy kasie, przy toaletach i
przed szatniami.
Prosimy szczególnie o dezynfekcję rąk przy wejściu oraz
przy wychodzeniu. Wiecie,

licho nie śpi, dlatego lepiej
na siebie uważać. I przed
przyjazdem zapoznajcie się z
regulaminem obiektu i przestrzegajcie jego zapisów.
Szczegóły na stronie: www.
ckmbp-gluszyca.pl w zakładce
sport.
Red
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Cóż to za ślicznotki i przystojniacy?
Dziś w naszej stałej rubryce przeważają kocie piękności, które podobnie jak
ich psi kompani również szukają ciepła i miłości. Słowem nowego domu. A my
niezmiennie zachęcamy was do adopcji czworonogów ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. Tylko spójrzcie na tych pieszczochów. Czyż nie zasługują na
lepsze życie?
ATENA, nr ewidencyjny 73/21
Wiek: ok. 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
13.05.2021

Atena to staruszka, która pilnie szuka
nowego domu. Jest spokojna i łagodna,
chętnie wita się z ludźmi i czeka na głaskanie i pieszczoty.

KRESKA, nr ewidencyjny 59/21
Wiek: ok. 3 miesiące
Data przyjęcia
do schroniska:
09.06.2021

Młoda kotka Kreska jest urocza i
bardzo ufna do ludzi. Ma nietypowe
umaszczenie i nie może się już doczekać, aż trafi do kochającego domu.

MAURYCY, nr ewidencyjny 69/21
Maurycy to dostojny i opanowany kocurek,
który dni najczęściej spędza na leniuchowaniu i wygrzewaniu się na słońcu.
Polecamy go do adopcji.

Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
17.05.2021

Kolejny kot, szukający nowego domu
to Biber – uroczy zwierzak, towarzyski
i bardzo przyjazny! Ma piękną, czarną
sierść i cudowny charakter.

ŁATEK, nr ewidencyjny 90/21
Wiek: ok. 9 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
11.06.2021

Staruszek Łatek to mały piesek, który
poszukuje dla siebie nowego domu.
Poleca się do adopcji, bo jest miłym i
towarzyskim zwierzakiem.

MIGOTKA, nr ewidencyjny 192/20
Wiek: 12 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
08.10.2020

Kotka Migotka ma piękne, czarne umaszczenie i przyjazny charakter. Lubi zabawy
i towarzystwo ludzi, garnie się do pieszczot i przytulania.

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

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

MARVEL, nr ewidencyjny 69/21
Wiek: ok. 2 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
07.05.2021

Marvel to jeszcze młody psiak, uwielbia
zabawy i wygłupy. Jest dużym i silnym
psem, więc szukamy dla niego odpowiedniego, nowego domu.

RYJEK, nr ewidencyjny 191/20
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
08.10.2020

Ryjek to kochany, spokojny kot po przejściach, z wesołym charakterem. Obecnie
uwielbia się przytulać, jest seniorem
więc dużo leniuchuje i śpi.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
22.06.2021

BIBER, nr ewidencyjny 33/21

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

Fot. użyczone (LOT AW)

» Budowle sakralne na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej to różne style architektoniczne

W różnorodności siła
Niezmiennie namawiamy was, żebyście ruszyli się z domów. Są przecież wakacje. Trochę więcej wolnego czasu, a region nasz, jak mało
który, obfituje w mnóstwo ciekawych miejsc. Zdroje poznaliście przed
tygodniem. Dziś zapraszamy na szlak zabytków sakralnych.

Te na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej są zróżnicowane. Zbudowane w
różnych stylach architektonicznych,
przypisane rozmaitym religiom.
Znajdziemy bogate barokowe świątynie tworzone przez znakomitych
architektów i malarzy, nierzadko
wybudowane na gotyckich fundamentach. Zobaczymy także surowe
budowle klasycystyczne i małe wiejskie, drewniane kościoły, urzekające
prostotą sztuki ludowej.
Często na rozwój danego regionu
wpływ miała działalność zakonów.

Tak było w Krzeszowie (Plac Jana
Pawła II, www.opactwo.eu), gdzie
proponujemy zacząć wycieczkę. Już
pod koniec XIII w. do Krzeszowa
przybyli cystersi, których działalność
wpłynęła na okolicę. Znajdujące
się tu pocysterskie opactwo dziś
tworzą dwa kościoły z XVII i XVIII
w., zachwycające architekturą, malarstwem i rzeźbą. Oba wpisane są
na listę Pomników Historii Polski.
W bazylice natraficie na najstarszy
wizerunek maryjny w Polsce, a także
bardzo dobrze zachowane organy

Zajrzyjcie tu, gdy macie czas
Osobną grupę zabytków sakralnych stanowią malownicze, wiejskie
kościoły drewniane:

• Kościół filialny p.w. Św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej
• Kościół Narodzenia NMP w Grzmiącej
• Kościół filialny p.w. MB Śnieżnej w Sierpnicy
Ciekawostką regionu jest także cerkiew w Sokołowsku z 1901 roku wybudowana z myślą o odwiedzających to uzdrowisko kuracjuszach.

Michała Englera, natomiast Kościół
św. Józefa to dzieło życia barokowego malarza Michała Willmanna
zwanego „śląskim Rembrandtem”.
Do bazyliki przylega Mauzoleum
Piastów Śląskich.
Historia regionu to historia wielu wojen, w tym m.in. krwawych
bitew na tle religijnym, jak wojna
trzydziestoletnia, toczona pomiędzy
katolickimi Habsburgami – władającymi tymi ziemiami a protestantami.
Po zakończeniu działań zbrojnych
zezwolono protestantom na zbu-

dowanie 6 tzw. Kościołów Łaski i 3
Kościołów Pokoju.
Jeden z dwóch zachowanych Kościołów Łaski znajduje się nieopodal
Krzeszowa, w Kamiennej Górze.
Bryła barokowej świątyni z 1730
r. wzorowana była na kościele św.
Katarzyny w Sztokholmie. Niestety
bogate wyposażenie zostało wywiezione w latach powojennych.
Budowlę zobaczymy przejeżdżając
przez Kamienną Górę i kierując się
do Wałbrzycha. Tu w centrum miasta, górują dwie wieże kościelne –

Wskazówki dla zwiedzających

• Wokół Krzeszowa znajduje się Wielka Kalwaria
Krzeszowska oraz tzw. Betlejem – letnia siedziba
biskupów
• Kościół Zbawiciela w Wałbrzychu jest zazwyczaj
zamknięty. Aby zobaczyć wnętrze, trzeba skontaktować się wcześniej z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Wałbrzychu
• Planując zwiedzanie Kościoła Pokoju w
Świdnicy warto sprawdzić godziny otwarcia dla
zwiedzających; Katedra Świdnicka jest zazwyczaj
otwarta w ciągu dnia z wyłączeniem czasu prowadzonych nabożeństw

wyższa to Kościół Aniołów Stróżów,
gdzie możemy podziwiać m.in. renesansowe i barokowe płyty nagrobne.
Druga wieża to Kościół Zbawiciela.
Ciekawostką jest, że świątynia ta
wzniesiona została w 1789 r. według
projektu C. G. Langhansa, twórcy
Bramy Brandenburskiej w Berlinie.
Jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych regionu jest jednak
Kościół Pokoju w Świdnicy. Bogato
wyposażona barokowa świątynia została zbudowana przez ewangelików
w 1657 r. i jest uważana za największy drewniany kościół w Europie. W
swoim wnętrzu może pomieścić ok.
7500 osób. Jest to zabytek wpisany
na listę UNESCO.
Będąc w Świdnicy nie zapomnijcie
o innym ważnym zabytku sakralnym.
To górująca nad miastem Katedra
pw. św. Stanisława i Wacława z
jedną z najwyższych w Polsce wież
(101,5 m). Katedra także zachwyca
swym bogatym barokowym wnętrzem, a dziś znajduje się tu siedziba
Diecezji Świdnickiej.
Red
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» Budynek wypożyczalni sprzętu sportowego, wcześniej Centralna Stacja
Ratownictwa Górniczego (Fot. zbiory A. Ajchela, lata 70. XX wieku)

Na ratunek wszystkim górnikom
Dokładnie 10 marca 1906 roku we francuskiej kopalni węgla Courrières wydarzyła
się najtragiczniejsza katastrofa w historii europejskiego górnictwa. Zginęło 1099
górników (w tym wiele dzieci). W tamtym czasie do oświetlania chodników górniczych stosowano głównie lampy naftowe (oświetlenie elektryczne było rzadkością).
Dlatego za główną przyczynę wypadku uznano eksplozję pyłu węglowego od zapalonych lamp.
Akcję ratunkową utrudniało
słabe wyszkolenie ratowników oraz brak nowoczesnego
sprzętu i technik ratowni-

czych. Na miejsce sprowadzono bardziej doświadczoną
brygadę ratowniczą z Niemiec. W pierwszych dniach

po katastrofie uratowano
wielu górników (ostatniego
– 4 kwietnia). Ta katastrofa
tylko utwierdziła kierownic-

» Pierwszy wóz bojowy wałbrzyskiej stacji ratownictwa górniczego
w roku 1930 (Fot. Kronika Wałbrzyska, tom VII, 1991)

two techniczne dolnośląskich
kopalń węgla, że skuteczność akcji ratowniczych jest
uzależniona od posiadanego
sprzętu i stopnia wyszkolenia
ratowników. Prawdopodobnie
ten wypadek leżał u podstaw
decyzji o utworzeniu zorganizowanego ratownictwa
górniczego dla wałbrzyskich
kopalń, do czego za chwilę
powrócimy.
Cofnijmy się teraz kilka
wieków wstecz. Chociaż
dawniej zorganizowane ratownictwo nie istniało, to
wypadki się zdarzały i często
podejmowano, z lepszym
lub gorszym skutkiem, próby
ratowania górników. Naj-

starsze wzmianki o akcjach
ratunkowych w wałbrzyskich
kopalniach pochodzą już z
XVII wieku, jak na przykład
wpis w księdze kościelnej
mówiący o pogrzebie górnika
w dniu 8 stycznia 1638 roku.
Lina wyciągowa, na której
górnik zjeżdżał do kopalni,
zerwała się, w wyniku czego
spadł on na dno szybu. Koledzy szybko zeszli drabinami
do poszkodowanego udzielając mu pierwszej pomocy
(m.in. masując obolałe ciało).
Górnik na krótko odzyskał
przytomność. Niestety gdy
przetransportowano go do
domu, zmarł po 2 godzinach. Inny przekaz o akcji

ratunkowej dotyczy kopalni
Chwalibóg. W dniu 19 sierpnia 1786 roku przy zgłębianiu
szybu natrafiono na stare wyrobisko górnicze wypełnione
wodą. W wodzie wdzierającej się gwałtownie do szybu
utonął sztygar. Woda zaczęła
zalewać inne wyrobiska, w
których pracowało wówczas
5 górników. Zespoły ratunkowe zorganizowane przez
wałbrzyski urząd górniczy
szybko dotarły do trzech górników, wyprowadzając ich na
powierzchnię. Po długiej akcji
ratunkowej w trudnych warunkach uratowano jeszcze
rębacza. Jego kolega ładowacz nie miał tyle szczęścia.

Pierwszy udokumentowany
wybuch metanu miał miejsce
26 września 1786 r. w kopalni
Glückauf w Rusinowej. W
latach 1786-1909 w dolnośląskich kopalniach doszło
do co najmniej 168 takich
wybuchów, w których śmierć
poniosło około 112 górników,
a 262 zostało rannych. Brakuje dokładnych opisów ówczesnych akcji ratunkowych, ale
na pewno je prowadzono.
Wiadomo, że pierwsza pomoc
dla poparzonych palącym
się metanem polegała na
robieniu okładów wodą Goularda (wodny roztwór octanu
ołowiu, z czasem wycofany z
powodu toksyczności i właściwości rakotwórczych) lub
pudrowaniu poparzonych
miejsc mąką.
Przytoczone przykłady to
zaledwie promil znanych wypadków górniczych. Podczas
akcji ratunkowych szybko
zauważono, że wielu górników nie traciło życia bezpośrednio podczas wybuchu
metanu czy w pożarach, a
znacznie później, w oddaleniu
od miejsca katastrofy, w wyniku zatrucia lub uduszenia.
Nasycone wodą lub octem
chusty mające chronić przed
gryzącym działaniem dymu
pożarowego zaczęto stosować już w XV wieku. Ale była
to ochrona na kilka minut i nie
sprawdzała się w atmosferze
beztlenowej lub w otoczeniu
trujących gazów. Tak zaczęła
się rodzić idea wyposażenia
zespołów ratunkowych w
aparaty oddechowe. Pierwszy
aparat ratowniczy zastosowano w angielskiej kopalni
w 1752 roku. W następnych
dziesięcioleciach urządzenia
te stopniowo ulepszano.

Do początku XX wieku w
górnictwie dolnośląskim nie
istniały uregulowania prawne
zobowiązujące kopalnie do
posiadania i używania sprzętu
ratowniczego. Taki obowiązek
ukazał się dopiero w zarządzeniu Śląskiego Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 18
stycznia 1900 roku. Na Dolnym Śląsku urządzenia takie
jak maski-respiratory, aparaty
tlenowe i butle ze sprężonym
powietrzem po raz pierwszy
użyto w akcji ratunkowej w
kopalni Hermann na Nowym
Mieście, w maju 1901 roku. W
1906 roku dolnośląskie kopalnie węgla łącznie posiadały:
28 aparatów oddechowych
wężowych różnego typu, 54
aparaty oddechowe regeneracyjne różnego typu i 1 aparat
oddechowy Pneumatogen.
W lutym 1907 roku Wspólnota Interesów Górnictwa
Dolnośląskiego (Verein für
bergbauliche Interessen Niederschlesien) zleciła opracowanie projektu technicznego i
kosztorysu budowy Centralnej
Stacji Ratownictwa Górniczego dla Dolnośląskiego Okręgu Górniczego z siedzibą w
Wałbrzychu. Na posiedzeniu
zarządu wspólnoty w dniu 18
czerwca 1908 roku zatwierdzono przedłożone projekty
oraz wyznaczono komisarza
budowy stacji, którym został
dyrektor kopalni Glückhilf-Friedenshoffnung w Sobięcinie.
Na miejsce budowy wybrano
teren między obecnymi ulicami 1 Maja a Przemysłową.
Wcześniej działała tu cegielnia Carla Kristera, właściciela
sąsiedniej fabryki porcelany
(obecnie Krzysztof).
W trakcie budowy, na przełomie lat 1908 i 1909, uru-

17

HIStorIa NIeZNaNa

WIESZ CO | NR 28/13.7.2021 r.

chomiono budynek centralnego magazynu. Ostatecznie
budowę stacji zakończono
na początku 1909 roku, a jej
statutowa działalność rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia.
Po raz pierwszy sprzęt z magazynu (aparaty oddechowe
oraz maski-respiratory) użyto
podczas pożaru w Szybach
Siostrzanych na Sobięcinie w
marcu 1909 roku. Za początek zorganizowanego ratownictwa górniczego na Dolnym
Śląsku przyjmuje się dzień
18 maja 1909 roku, gdy w
nowej stacji przeprowadzono
pierwszy kurs ratowniczy.
W skład stacji ratownictwa górniczego wchodziły:
biuro, magazyn aparatów
oddechowych, sala wykładowa, warsztat, sanitariaty,
mieszkanie służbowe i komora ćwiczeń. Do dyspozycji ratowników był wóz
pogotowia sprzętowego. W
stacji prowadzono wykłady,
ćwiczenia, kursy dla dozoru i drużyn ratowniczych z
okolicznych kopalń. Utworzono rezerwę materiałową i
sprzętową na wypadek akcji
ratowniczej, prowadzono
drobne naprawy sprzętu
ratowniczego. Centralna
Stacja Ratownictwa prowadziła również kontrole kopalnianych stacji ratownictwa. Początkowo stacja nie
posiadała własnej drużyny
ratowniczej tylko dbała o
dobre wyszkolenie drużyn
kopalnianych, doradzała i
niosła pomoc w czasie nieszczęśliwych wydarzeń. Do
1923 roku przy dolnośląskich kopalniach funkcjonowało łącznie 17 stacji
ratowniczych z zapleczem
osobowym i sprzętowym.

» Wejście na teren ośrodka rekreacyjnego kopalni Wałbrzych, od strony ul. 1 Maja.
Po prawej - budynek nr 41 (Fot. zbiory A. Ajchela, lata 70. XX wieku)

» Stacja ratownictwa górniczego w Wałbrzychu, lata 20. XX wieku (Fot. Stein E., Das Buch
der Stadt Waldenburg, 1925)

W 1926 roku centralną stację zmieniono na Główną
Stację dla Ratownictwa Górniczego na Dolnym Śląsku,
znacząco rozszerzając obszar
jej działania pod względem
terenowym i rodzaju wydobywanych surowców. Wkrótce okazało się, że istniejąca
stacja jest za ciasna, dlatego
w dniu 1 października 1929
roku przeniesiono ją do nowej
siedziby na terenie szybu górniczego Wanda przy obecnej
ul. Reja.
Jadąc ul. 1 Maja łatwo
można przeoczyć budynek z
charakterystyczną wieżyczką,
schowany za ścianą zieleni.
Dom nr 41 przy tej ulicy na
planie z 1905 roku opisany
jest jako fabryka szamotu
na terenie wspomnianej już
wcześniej cegielni Kristera.
Plan z 1912 roku informuje
o nowej funkcji tego obiektu
– hotel robotniczy (Arbeiterheim). W 1968 roku z inicjatywy
ówczesnego dyrektora kopalni
Wałbrzych dra Władysława
Hałamaja na terenie dawnej

cegielni, później stacji ratownictwa górniczego, rozpoczęła
się budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego kopalni
Wałbrzych. W połowie 1970
roku, pomimo wielu trudności
(głównie finansowych), ośrodek był niemal gotowy. Redaktor Trybuny Wałbrzyskiej
tak o nim pisał: „W rekordowo
krótkim tempie powstały rozległe place zabaw dla dzieci wyposażone w rozmaite
urządzenia, boiska do piłki
ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni asfaltowej
i kortowej oraz znakomicie
urządzona strzelnica sportowa
mogąca przyjąć organizację...
nawet mistrzostw Europy.
Obecnie trwają jeszcze prace
natury kosmetycznej; wyburza
się ostatnie zbędne zabudowania, a na ich miejscu
powstanie bieżnia i skocznia
lekkoatletyczna. O tym, jak
bardzo ośrodek ten był potrzebny tej dzielnicy miasta,
może świadczyć fakt, że nie
zdarzyło się, aby w jakikolwiek pogodny dzień stał on

pusty. Korzystają zeń szkoły
prowadząc lekcje wf i imprezy
sportowe, trenują sportowcy
klubowi, a w każdą niedzielę
organizowane są rozgrywki
w siatkówce, koszykówce i
piłce ręcznej”. Autor artykułu
nie wspomniał o jednym –
powstał tu także niewielki basen, czy może raczej brodzik.
Ośrodek miał służyć głównie
pracownikom kopalni i ich
rodzin, ale był dostępny dla
wszystkich chętnych. Korzystała z niego np. Zasadnicza
Szkoła Zawodowa z ul. Pankiewicza, która nie posiadała
własnych urządzeń sportowych. Na terenie ośrodka
funkcjonowała wypożyczalnia
sprzętu sportowego.
Z czasem ośrodek popadł
w ruinę. Gdy na początku lat
80. ubiegłego wieku rozpoczęto budowę ul. Sikorskiego
i wiaduktu nad ul. 1 Maja
część terenu ośrodka zajęto
pod łącznicę. W 2014 roku
rozpoczęto rewitalizację tego
terenu. Wycięcie samosiejek, uszkodzonych drzew i
zbędnych krzewów, a także urządzenie placu zabaw,
terenowej siłowni, boiska
do koszykówki i siatkówki
plażowej, placu do gry w
bule, stołu do tenisa i małej
architektury miało kosztować
303 tys. zł. W kolejnych latach
wycięto zbędną roślinność i
posadzono nowe drzewa. W
2018 roku między ul. Przemysłową a domem nr 41 powstał
bezpłatny parking dla 104
samochodów.
Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) Kamiński J., 80 lat zorganizowanego
ratownictwa górniczego na Dolnym
Śląsku [w:] Kronika Wałbrzyska tom VII,
WTK-PWN, Warszawa - Wrocław 1991
2) Piątek Z., Przyczynek do dziejów
ratownictwa górniczego w dolnośląskich
kopalniach od XVI w. do pierwszego
dziesięciolecia XX w. [w:] Kronika Wałbrzyska tom VII, WTK-PWN, Warszawa
- Wrocław 1991
3) Trybuna Wałbrzyska nr 24, 16-22
czerwca 1970 r.
4) www.pl.wikipedia.pl (dostęp
05.07.2021)
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Fot. użyczone (WOK)

» Wycieczki, warsztaty ekologiczne oraz artystyczne. Dzieje się w te wakacje

Trzymajcie się, bo karuzela pędzi
Wzięliście już udział w letnich warsztatach organizowanych przez Wałbrzyski Ośrodek
Kultury? Choćby artystycznych lub ekologicznych. Nie, a to szkoda. Zaraz, zaraz, ale nie
wszystko stracone. Wakacje przecież wciąż trwają, a od czego macie WieszCo, żeby was
informowało na bieżąco, co ciekawego dzieje się wokół. Czytajcie dalej, a na tacy otrzymacie gotowe pomysły, jak pożytecznie spędzić kolejne tygodnie. Gotowi?

» Dzieciaki uwielbiają takie zajęcia

Dzieciaki, które wzięły udział w
zajęciach Zieloni Mi, do dzisiaj je
wspominają. Młodzi ludzie sadzili
miododajne rośliny, konstruowali
hotele dla owadów, wsłuchiwali
się w opowieści pszczelarza. Ponadto stworzyli własne obrazy
z mchu i paproci, a także małe
ekosystemy zamknięte w szkle.
Wszystko w Parku Sobieskiego.
Nie będziemy zadawać retorycznego pytania, bo jesteśmy
pewni, że tym opisem, no cóż, po
prostu zaintrygowaliśmy. Wałbrzyski Ośrodek Kultury przygotował
bogaty program na lipiec i sierpień
wypełniony relaksem. Wycieczki
krótkie i długie, zabawy nowe i
podwórkowe. Basen, kino i lokalne
atrakcje. Warsztaty recyklingowe,
ekologiczne, zero waste i oczywiście artystyczne. Pierwsza odsłona
tych ostatnich odbyła się na przełomie czerwca i lipca, a kolejne
zaplanowano pod koniec lipca i
przez cały sierpień. Zapowiada się
więc kilka intensywnych tygodni
pełnych zabawy. Wiek to 7-13 lat.
Cena – 120 zł za tydzień. Ilość osób
– 15 w jednym tygodniu.
A może zainteresują was warsztaty ekologiczne, które rozpoczęły
się 12 lipca? Nazwano je Sobieski
na chilloucie i zapewniamy, że
zapowiada się istny odpoczynek
pod chmurką, wypełniony dobrą zabawą. Potrenujecie ciało,

umysł i dusze. Będą gry i zabawy,
zajęcia muzyczne z koncertem
relaksacyjnym i zajęcia ruchowe
inspirowane jogą dla dzieci. W
Parku Sobieskiego (to naprawdę
idealne miejsce na tego typu inicjatywy) uczestnicy zajęć stworzą
specjalne, kolorowe, ciche miejsce
do medytacyjnych podróży w głąb
siebie. Te bezpłatne warsztaty
potrwają do 16 lipca (każdego
dnia w godz. 9:00-14:00). Wiek to
7-13 lat, a ilość osób ograniczona
jest do 20.
Może zainteresuje was Ptasie Radio? Kolejne warsztaty ekologiczne.
To również projekt Stowarzyszenia
Więcej o Kulturze i Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury (podobnie jak
Zielono Mi), w którym będziemy z
ornitologiem Krzysztofem Żarkowskim obserwować życie lokalnego
ptactwa, konstruować budki lęgowe i karmniki oraz wchłoniemy
ogromną dawkę wiedzy przyrodniczej. Zajęcia dedykowane są dla
dzieci z dzielnicy Śródmieście, ale
młodzi ludzie z innych części Wałbrzycha również są mile widziani.
Miejsce, a jakże, teren Parku Sobieskiego. Termin – 19-23 lipca w
godz. 9:00-14:00. Wiek, podobnie
jak w przypadku innych aktywności
to 7-13 lat. Warsztaty są bezpłatne,
a ilość osób ograniczono do 20.
Zadanie zostało sfinansowane z
budżetu gminy Wałbrzych.

Przypominamy, że od 23 sierpnia Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” wznawia swoją pełną
działalność we wszystkich grupach wiekowych. Grupy przedszkolne zajęcia będą mieć 2 razy w
tygodniu (wokal i taniec), podobnie jak grupy szkolne. Młodzież
rozpocznie natomiast prace nad
powstaniem płyty.
W WOK na terenie Starej Kopalni
odbędą się też warsztaty i występy
w ramach Brave Kids. Artystyczne
zajęcia rozpoczną się 17 i potrwają
do 27 sierpnia. Tego dnia odbędzie
się też finałowe przedstawienie w
Wałbrzychu. A 28 i 29 sierpnia pojedziemy do Wrocławia na Festiwal
„Brave Kids pod wrocławskim niebem”, na finałowe przedstawienia.
Z kolei 30 sierpnia na wszystkich
czekają Oborniki Śląskie dokąd
wyjadą dzieci i zostaną tam do 6
września.
Nie piszemy tu szczegółowo o
takich rzeczach jak kino plenerowe
m.in. w ramach projektu „Piast
wspiera region”, wydarzenia w
Galerii na Piętrze WOK, standupy,
tr wający projekt Dom Kultur y
+ czy Wałbrzych ma Talent, o
których pewnie wiecie, więc tu
tylko krótko przypominamy, że
to też inicjatywy Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury, w których warto
brać udział.
Red
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Jazz zupełnie
za darmo

Po długiej i niezamierzonej przerwie zapraszamy
fanów jazzu na dziedziniec pod Wieżą Ratuszową na pierwsze koncerty
inaugurujące tegoroczny
sezon. Mając na uwadze,
że byliście pozbawieni takich doznań na żywo, i to
dość długo, organizatorzy
chcą to wam zrekompensować wolnym wstępem
na koncerty 15 i 16 lipca. W przypadku deszczu, burzy i huraganu koncerty odbędą się w sali
teatralnej ŚOK. Terminy to 15 i 16 lipca 2021, godz. 19:00-21:00. Posłuchajcie Mike Parker’s
„Meta”. Liderem tego amerykańskiego trio jest wybitny nowojorski kontrabasista i kompozytor
Mike Parker. Jego muzyka oceniana jest przez amerykańskich krytyków jako genialna synteza
wielu gatunków.

Aktywne wakacje
w Boguszowie

Przez całe wakacje zapraszamy na obiekty boguszowskiego OSiR-u. Hala sportowa przy ul. Olimpijskiej
czynna jest w godzinach
od 8:00 do 20:00 – rezerwacja tel. 74 844 03 05,
mail biuro@osir-boguszow.
eu. Na korty tenisowe oraz
boisko do koszykówki przy
ul. Wałbrzyskiej wstęp jest
bezpłatny, podobnie jak na
boiska orlik przy ul. Bema i
sportowe przy ul. Kosynierów. Ośrodek Dzikowiec w
Boguszowie-Gorcach zaprasza na szlaki turystyczne, rowerowe, wieżę widokową i plac zabaw.
Pamiętajcie, że ze względu na prace modernizacyjne kolej linowa i trasy DH są nieczynne. Ze
względu na konieczność regeneracji murawy boiska piłkarskie przy ul. Kusocińskiego i przy
ul. Olimpijskiej są również wyłączone z użytkowania.

Takie pokazy to się rozumie

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Łącznie aż 20 seansów zaplanowano w tegorocznym Kinie Open Air Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Pokazy
odbywać się będą w Wałbrzychu i okolicznych miejscowościach. Komedie, filmy sensacyjne, przygodowe czy
kino dla dzieci. Tegoroczne Kino Open Air to seria plenerowych pokazów, w czasie których obejrzycie najlepsze
produkcje. Pokazy przygotowane zostaną przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury przy wsparciu z programu „Piast
wspiera region”. Wszystkie seanse są darmowe! Ekran ma 20 m. kw. i robi wrażenie. Do tego organizatorzy
gwarantują wygodne leżaki. W tym roku kino plenerowe to jednak nie tylko seanse. Przed pokazami, w poszczególnych lokalizacjach, zaplanowano dodatkowe wydarzenia. Warto zatem przyjść już godzinę przed planowanym
seansem. Będzie catering, warsztaty, spektakle teatralne, występy didżejów. W ramach plenerowych pokazów
zobaczymy kinowe hity, ale o tym, co zostanie wyświetlone mogą decydować także widzowie. Na fanpage’u
Kino Open Air ogłoszono konkurs, gdzie można zaproponować tytuły filmów, które chcielibyście obejrzeć na
wielkim ekranie. Seanse poza Wałbrzychem zaplanowano w Głuszycy, Starych Bogaczowicach, Jedlinie-Zdroju,
Szczawnie-Zdroju, Walimiu, Czarnym Borze, Świebodzicach, Mieroszowie i Boguszowie-Gorcach. O terminach,
tytułach i atrakcjach dowiecie się na społecznościowych profilach www.facebook.com/kinowplenerze i www.
facebook.com/kulturalny.walbrzych.
Tegoroczne Kino Open Air Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury wspiera marka Piast w ramach programu „Piast
wspiera region”. Projekt WOK-u otrzymał 15 tys. zł wsparcia. Kino Open Air jest także współfinansowane ze
środków gminy Wałbrzych. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie WOK – Więcej o Kulturze.

Gwoździem po ekranie

Wróg doskonały – zabetonowany
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Wróg
doskonały” w reżyserii Kike Maillo.
Najnowszy obraz Kike Maillo, hiszpańskiego reżysera,
może nie jest dziełem wybitnym, ale na pewno jest kilka
powodów, aby go obejrzeć.
Przede wszystkim we „Wrogu
doskonałym” wziął udział
Tomasz Kot. Aktor nie był w
nim trzecioplanowym przechodniem, lecz wcielił się w
głównego bohatera. I zrobił
to imponująco. Nadąża za
nim partnerująca mu charyzmatyczna Athena Strates
jako Texel Textor. Kolejnym
powodem jest intrygująca
fabuła. Filmowcom udało się
także oddać atmosferę literac-

kiego pierwowzoru – Amelie
Nothomb. Raczej szerzej nieznany w Polsce, współautor
scenariusza i reżyser – Kike
Maillo – jak twierdzi tylko
inspirował się thrillerem psychologicznym – „Kosmetyka
wroga”. Przedstawia w swoim filmie rodzaj iskrzącego
dialogu między Jeremiaszem
Angustem (Kot), czyli światowej sławy architektem a
pochodzącą z patologicznej
rodziny, Holenderką zbiegłą
do Paryża (Strates).
Wszystko zaczyna się niewinnie. Projektant, wracając do Polski z konferencji o

współczesnej architekturze,
zabiera z ulicy przemokniętą
dziewczynę z plecakiem. Przypadkowa pasażerka opowiada mu historię jej trudnego
dzieciństwa z morderstwami
w tle. Dwudziestolatka jest
bezczelna, opryskliwa i męcząca. Irytuje nie tylko nas,
ale przede wszystkim stręczonego mężczyznę. W kilku
scenach dostajemy sygnały,
że postać w czarnych glanach
jest nierealna. Coraz częściej
rozmowy uzupełniane są dramatycznymi retrospekcjami.
W ten sposób thriller wypiera
kino psychologiczne trochę ze

stratą dla obrazu. Zastrzeżenia
mogą budzić także finałowe sceny z betonem w tle.
Ponadto, szkoda, że twórcy,
nie wiedzieć czemu, musieli
każdy wątek kończyć wyrazistą kropką. W ten sposób nie
zostawili żadnej przestrzeni
do interpretacji.
Mimo to, „Wroga idealnego” ogląda się z zaciśniętymi
kciukami. Maillo funduje nam
niezłe emocje. Największe
gratulacje należą się mu jednak za coś innego – dobór
dwójki aktorów. Tomasz Kot
subtelnie przeistacza się z
chłodnego, zamkniętego w

sobie intelektualisty w opętanego psychopatę. Mam
nadzieję, że to tyko początek jego międzynarodowej
kariery filmowej. Wielkim
światem powiało już kiedy na
ekranie pojawił Dominique Pinon, twarz znana chociażby z
„Amelii”. Z kolei Athena Strates błyszczy od pierwszych do
ostatnich chwil filmu. Młoda

aktorka kokietuje, drażni i intryguje. Artyści przeprowadzili
prawdziwy pojedynek aktorski, bez wskazania zwycięzcy.
Dla uważnych widzów Kike
Maillo przygotował dodatkowo sporo smaczków i drobiazgów, które są wskazówkami
dla rozwiązania zagadki.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fot. ilustracyjne (materiały prasowe)

SCB, KaR
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Okiem gracza

Lubicie odgrzewane kotlety?
Ciężko mi mówić źle o grach, które darzę sympatią, ale muszę przyznać, że seria Assassin’s Creed to trochę… odgrzewane kotlety. Każdy nowy tytuł podawany jest z mniej lub bardziej udanymi
nowościami i dodatkami jak np. tryb multiplayer, nowe środki transportu czy możliwość głaskania
kotów. Jednak główne założenia w dużej mierze są prawie za każdym razem takie same.

CHALLENGER
błędzie. Oczywiście przez to,
że jest to platformówka niektóre rzeczy wyglądają trochę
nienaturalnie, mówię tu głównie o strażnikach chodzących
cały czas w prawo i lewo.
Jednak patrząc na całość, są
to naprawdę przyjemne gry
ze świetnym UX designem

Prawnik radzi

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie na
rynku wtórnym? To na pewno przyda
się każdemu. Radzi nasz prawnik
Adam Daraż.
Zawsze istotną kwestią celu poproś o przedstawienie
podczas zakupu mieszka- umowy kupna-sprzedaży w
nia z rynku wtórnego jest formie aktu notarialnego lub
jego stan prawny. Jego oce- zaświadczenia o prawie włanę można zlecić prawnikowi snościowym ze spółdzielni
bądź zaufanemu pośredni- mieszkaniowej i skontroluj
kowi nieruchomości. Możesz wpis w księdze wieczystej.
także sprawdzić niezbędne
2.Czy mieszkanie nie jest
dokumenty osobiście, ale cza- obciążone prawami osób
sem bezpieczniej jest zaufać trzecich? Poproś o zaświadprofesjonalistom. Poniżej kilka czenie o braku zameldowawskazówek na co zwrócić nych lokatorów, a także zauwagę.
dbaj, by w umowie znalazło
1.Czy sprzedający jest wła- się oświadczenie sprzedaścicielem mieszkania? W tym jącego o braku obciążenia

(który moim zdaniem jest największym plusem tej podserii), wieloma możliwościami
przejścia przez poziom oraz
oryginalną grafiką (zwłaszcza podczas cut scenek).
W ramach podserii Assassin’s Creed Chronicles do wyboru są trzy gry, a każda z
nich rozgrywa się w innym
kraju (Rosja, Indie lub Chiny).
Na Steam za całość zapłacicie
36zł, czyli o wiele mniej niż
gry z głównej serii Assassin’s
Creed. Nie widzę powodów,
żeby nie spróbować.

Fot. użyczone (www.microsoft.com)

SKN

Julia SKN Challenger

lokalu prawami osób trzecich
i skontroluj wpis w księdze
wieczystej
3.Czy mieszkanie nie jest
zadłużone? Informację o obciążeniu hipoteką znajdziesz
w księdze wieczystej. Ponadto zażądaj zaświadczeń od
gminy, dostawców mediów,
wspólnoty mieszkaniowej lub
spółdzielni o braku zaległości
w opłatach i podatkach.
4.Dla pełnego bezpieczeństwa podpisz umowę
przedwstępną w formie aktu
notarialnego – nie jest ona
niezbędna, ale jest dla ciebie
zabezpieczeniem na wypadek,
gdyby sprzedający zrezygnował z transakcji.
5.W umowie przedwstępnej (a także ostatecznej)
uwzględnij obecność protokołu, który szczegółowo określa,

UWAGA KONKURS

Domowe naleśniki z nadzieniem, jakie tylko sobie wymyślicie.
Na słono i na słodko. To wszystko w jednym miejscu, niepozornym , ale gdy przekroczycie próg Fabryki Naleśników i Pierogów
w Wałbrzychu przy ul. Obrońców Westerplatte (Piaskowa Góra),
poczujecie się jakby w innym świecie. Ta restauracja ponownie
jest partnerem w naszej cotygodniowej zabawie. Jeśli weźmiecie udział w konkursie i będziecie znać odpowiedź na pytanie,
zjecie tam taniej lunch. Zerknijcie na fotografię obok. W której
dolnośląskiej kopalni zrobiono to zdjęcie?
W knajpce pokażecie kupon z dobrą odpowiedzią, a zapłacicie
za naleśnika 2 zł mniej. Oferta nie obejmuje pierogów. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w Fabryce Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu
czekają od najbliższej środy (14 lipca) do piątku (16 lipca).
Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.wieszco.pl.
Naleśniki otrzymacie zarówno na wynos, jak i zjecie w lokalu.
Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

jakie elementy wyposażenia i
ich stan techniczny oraz dodatkowe pomieszczenia (np.
garaż, piwnica) obejmuje cena
mieszkania.
6.Dokładnie przeczytaj ostateczną umowę kupna-sprzedaży. Sprawdź, czy zawiera
wszelkie niezbędne ustalenia
i postanowienia określone w
umowie przedwstępnej. Jeśli
kupujesz mieszkanie na kredyt, umowę nabycia nieruchomości powinieneś podpisać
dopiero po zawarciu umowy
kredytowej.
7.Jeśli kupujesz mieszkanie
na kredyt, złóż w banku odpis
aktu notarialnego i potwierdzenie złożenia wniosku o
wpis hipoteki do księgi wieczystej.
8.Ubezpiecz nieruchomość
przynajmniej w minimalnym

zakresie: od ognia oraz zdarzeń losowych.
9.Protokół wypełnij także
na etapie odbioru mieszkania,
zapisując w nim stan liczników oraz ewentualne uwagi
dotyczące stanu lokalu.
10.Po sfinalizowaniu transakcji opłać podatek od czynności cywilnoprawnych.
11.Idź do urzędu miasta
lub gminy i zgłoś nabycie
nieruchomości w celu ustalenia obowiązków podatkowych od nieruchomości
oraz opłat za użytkowanie
wieczyste (jeśli dotyczy).
Powinieneś to zrobić w ciągu 14 dni od daty nabycia
nieruchomości.
Zakup mieszkania na rynku wtórnym jest transakcją
wymagającą uwzględnienia
wielu aspektów natury tech-

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Produkcją, która próbowała
odejść od tego schematu jest
trylogia Assassin’s Creed Chronicles.W tym przypadku ciągle
mamy do czynienia z asasynami, którzy robią to co asasyni
muszą robić, jednak jest to
podane w inny sposób niż
pozostałe tytuły z tej franczyzy.
Główną cechą charakterystyczną tej podserii jest to,
że zalicza się ona do gatunku
gier platformowych.
Gdy usłyszałam o tym po raz
pierwszy, od razu pomyślałam,
że to nie może się udać. Wyszło na to, że byłam w dużym

nicznej oraz prawnej. Warto
poświęcić czas na zapoznanie
się z nimi, by móc cieszyć się
z udanego i bezpiecznego
zakupu.
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
W której dolnośląskiej kopalni zrobiono to
zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników
i Pierogów przy ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola)
w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)
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Fot. użyczone (materiały organizatorów)

» Dzięki takim inicjatywom można na rowerze zjeździć całą Polskę

Rower jest OK

Rajdy dla wielkiej frajdy
Nieważne, czy chcesz przejechać trasę i podziwiać widoki, czy sprawdzić swoją kolarską moc w starciu z innymi uczestnikami z całej Polski.
Na starcie Grand Prix na szosie w Boguszowie-Gorcach stanąć może
każdy i po prostu pojechać swoim tempem. Takie są Rajdy dla Frajdy.
Grand Prix amatorów na
szosie „Rowerem przez Polskę” to cykl, jak nazwa wskazuje amatorskich wyścigów.
Istne rajdy dla frajdy przez
wszystkie województwa w
naszym kraju. Podzielona
na 16 etapów – po jednym

UWAGA

w każdym z województw
– rowerowa impreza, której głównym celem nie jest
rywalizacja sportowa, a po
prostu dobra zabawa. Choć
mocnej sportowej walki i
faworytów do zwycięstwa
w „generalce” i na poszcze-

gólnych trasach nie brakuje,
to na starcie można spotkać
fanów dwóch kółek, którzy
jadą, by dobrze się bawić
i poznawać nowe, piękne
zakątki naszego kraju.
Każdy z etapów w poszczególnych województwach

KONKURS

Tu można jeść i jeść, takie wszystko jest pyszne. Co byście nie
zamówili, zawsze będzie smakowało. Tak właśnie jest w świdnickiej Restauracji Kryształowa. To chyba wystarczy za całą zachętę,
żebyście tam zajrzeli. Ale chwila, musimy jeszcze dodać, że dzięki
nam zjecie w tej knajpce obiad dużo taniej. Zainteresowani? Jeśli
tak, musicie wiedzieć, że aby skorzystać z rabatu trzeba wziąć
udział w naszej zabawie. Widzicie fotografię obok? Kogo przedstawia ten pomnik stojący w Dusznikach-Zdroju?
Upust na wybrane przez was danie w lokalu to 15 proc. Jeśli
znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kupony i pokażcie przy zamówieniu w knajpce. Tylko wtedy zapłacicie mniej za obiad lub
kolację. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy
czekają od najbliższej środy (14 lipca) do piątku (16 lipca).
Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.wieszco.pl.
Potrawę dostaniecie zarówno na wynos jak i zjecie na miejscu.
Podstawą jest kupon z dobrą odpowiedzią.

wytyczony jest tak, by można było na nim zobaczyć
ciekawe atrakcje turystyczne
i miłe dla oka widoki. Etap
dolnośląski już po raz trzeci z rzędu odbędzie się w
Boguszowie-Gorcach, gdzie
start i meta ulokowana zo-

stanie niedaleko najwyżej
położonego rynku w Polsce.
O tym, że nie jest to czysto
sportowa rywalizacja, niech
świadczy fakt, że cała impreza odbywa się przy otwartym
ruchu ulicznym. Co oznacza,
że na czas przejazdu zawod-

ników nie są zamykane drogi.
Ostrożność, bezpieczeństwo i
wspólna zabawa są więc najważniejszą ideą tego rajdu, a
wszystkich od startu do mety
obowiązują bezwzględnie
przepisy ruchu drogowego.
Grand Prix amatorów na
szosie „Rowerem przez Polskę” stroni jednak od głównych dróg. To właśnie dzięki
tej imprezie wielu poznaje
nieodkryte dotąd zakamarki,
gdzie jak się okazuje można
pokręcić po całkiem dobrym
asfalcie.
Etap w Boguszowie-Gorcach odbędzie się w sobotę
21 sierpnia i jest uznawany
za jeden z najtrudniejszych
w całym cyklu. Jeśli chcecie
liczyć się w ogólnej stawce zawodników, koniecznie
musicie pojawić się na innych etapach w Polsce. Rajd
odwiedza ciekawe miejsca
w naszym kraju. W tym roku
etapy odbyły się już m.in. w
Szczyrku, Myślenicach czy
Szczytnie, a dzień po Dolnym Śląsku peleton rowerowych amatorów pojawi
się w Brzegu. Jaka będzie
tegoroczna trasa? Czy ponownie jak w ubiegłym roku
poprowadzi przez Krzeszów,
Kamienną Górę, Świebodzice, Wałbrzych, Zagórze
Śląskie, Rzeczkę i Głuszycę,
czy może pojawi się zupełnie
nowa trasa? W tym roku na
pewno będą aż trzy możliwości dystansowe – najdłuższa
podróżnicza, sportowa z rywalizacją najlepszych oraz
rekreacyjna. Wszelkie informacje o wydarzeniu, zapisy,
trasę oraz wyniki i relacje
z poszczególnych etapów
znajdziecie na stronie www.
rajdydlafrajdy.pl
Jeśli tylko jesteście pozytywnie zakręceni rowerem, to
ta impreza jest dla was! Do
zobaczenia na starcie!
Tomasz Czeleń

KUPON
Kogo przedstawia ten pomnik stojący
w Dusznikach-Zdroju?
............................................................................

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Ostrożnie ze słońcem
Lato, słońce, złota opalenizna... Kto
z nas nie lubi skóry muśniętej słońcem,
a także ciepła za oknem. Dzięki kąpielom
słonecznym nasz organizm wytwarza witaminę D, potrzebną m.in. do zachowania
zdrowych i mocnych kości. Ale pamiętajcie,
nie przesadzajcie z opalaniem.
» Filtry to podstawa podczas opalania

Podczas pięknej pogody,
należy stosować odpowiednią
ochronę skóry. Preparaty zapew-

niające bezpieczne opalanie posiadają w swojej nazwie SPF i liczbę. Ale
co to właściwie odznacza?

SPF to skrót od sun protection factor. Określa ile czasu możemy spędzić
na słońcu bezpiecznie, nie narażając

się na oparzenia. Czas ten zależny
jest od rodzaju karnacji, może to być
10 minut, a u innych nawet dwa razy
dłużej. Liczba przy SPF to wielokrotność tego czasu. Czyli gdy osoba
u której rumień powinien wystąpić
po 15 minutach, użyje kosmetyku
z filtrem SPF 30, może spędzić na
słońcu około 450 minut, co wynika z
prostego działania 15 x 30. Przekłada
się to na 7,5 godz.
Nie wolno zapominać, że filtr trzeba
uzupełniać po każdej kąpieli wodnej,
a także gdy się spocimy. Ilość kosmetyku też musi być odpowiednia, aby
dokładnie pokryć całą powierzchnię
ciała narażoną na oparzenia.
Mamy bardzo dużo dostępnych
kosmetyków chroniących naszą skórę przed promieniami słonecznymi.
Są to preparaty np. w kremie czy
sprayu. Ja jako mama lubię tę ostatnią, w razie potrzeby można uzupełnić pielęgnację nawet w biegu.
Oczywiście prócz ochrony w postaci odpowiednich preparatów,
konieczne jest nakrycie głowy w postaci czapki, chustki czy słomkowego
kapelusza, które spełniają funkcje nie
tylko ochronną, ale też są świetnym
uzupełnieniem stylizacji.
Osoby posiadające fotoalergie,
czyli uczulenie na światło słoneczne,
muszę jeszcze bardziej uważać. U
nich na skórze często pojawiają się
zmiany w postaci wyprysku, zaczerwienienia, „opalone” miejsca mogą
swędzieć. Wtedy bezwzględnie
należy stosować kosmetyki z wysoką ochroną przeciwsłoneczną, aby
uniknąć dolegliwości i dyskomfortu.
Wakacje trwają, sezon urlopowy
w pełni, a ochronę przed słońcem
stosujmy nie tylko na plaży. Bardzo
ważne jest zastosowanie filtrów podczas spacerów czy nawet drogi na
zakupy. Słońce jest teraz szczególnie
intensywne.
Pamiętajcie, aby rozważnie korzystać ze słońca i unikać opalania w
godzinach, gdy jest ono najbardziej
niebezpieczne.
Barbara Krause-Maniowska

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Pamiętajcie, aby rozważnie
korzystać ze słońca

WIEMY JAK ŻYĆ
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» Tak wygląda komora hiperbaryczna

Fot. użyczone (Hiperbar)

Woda wodorowa
– współczesny lek
na zdrowie!

Hiperbar, ale co to jest?
Miejsce powstało z pasji do zdrowia oraz w trosce o ludzi. Jako pierwsze w Świdnicy zostało wyposażone w komorę hiperbaryczną. Ze
względu na bardzo szerokie spektrum działania tlenu Hiperbar kieruje
swoją ofertę tak naprawdę do wszystkich. Jak to możliwe?
Hiperbar oferuje nowoczesną terapię tlenem oraz wodorem, która wykazuje właściwości regeneracyjne oraz
detoksykujące, co jest bardzo
istotne w rekonwalescencji po
przebytym COVID-19.

Tlenowa terapia
hiperbaryczna (HBOT)

Jest jedyną efektywną metodą dostarczania tlenu do
wszystkich komórek ciała.
W warunkach tlenoterapii
hiperbar ycznej dochodzi
do znaczącego zwiększenia
» Picie takiej wody to dobry
sposób na dostarczenie
do organizmu wodoru

prężności tlenu, co w efekcie pozbawia tlen fizjologicznych barier przenikania
przez tkanki. W rezultacie
zabiegu „pierwiastek życia”
przenika nie tylko do krwinek czerwonych, ale również
zwiększa się jego stężenie w
miejscach, w których w normalnych warunkach byłoby
niższe – w osoczu, układzie
limfatycznym i płynie mózgowo rdzeniowym.
Tlen wspomaga leczenie
zakażeń i stanów zapalnych
oraz zwiększa aktywność ko-

mórek macierzystych, które
przemieszczają się do uszkodzonych tkanek, powodując
ich regenerację.

Przebieg zabiegu
w komorze

Pacjentowi wchodzącemu
do komory hiperbarycznej
zakłada się maskę tlenową.
Pierwszy etap zabiegu trwa
10 min. i polega na stopniowym sprężaniu powietrza
do docelowej wartości 1,3
ATA. W tym czasie mogą być
odczuwane dolegliwości podobne do tych w trakcie lotu
samolotem bądź nurkowania.
W celu redukcji nieprzyjemnych dolegliwości zaleca się
ziewanie, zatykanie nosa i ust,
przełykanie śliny. Po kilku zabiegach dyskomfort przestaje
być odczuwany.
Po osiągnięciu docelowej
wartości ciśnienia tlenu w
komorze następuje druga faza
zabiegu, trwająca 60 min.,
która polega na utrzymaniu
jego stałej wartości. W tym
czasie można czytać książkę,
słuchać muzyki, a nawet uciąć
sobie krótką drzemkę. Po 60
min. następuje 3-4 minutowy
etap rozprężania ciśnienia,
czyli obniżania do jego wartości atmosferycznej.
Zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej stosowane są w

Pozytywne skutki tlenoterapii
hiperbarycznej:
➝ odbudowa systemu odpornościowego
➝ tworzenie nowych tkanek i naczyń krwionośnych
➝ działanie bakterio- i wirusobójcze oraz grzybobójcze
➝ redukcja obrzęków i stanów zapalnych
➝ przyspieszenie procesu gojenia ran
➝ pobudzenie metabolizmu
➝ detoksykacja i biostymulacja organizmu
➝ przyspieszenie syntezy kolagenu
➝ regeneracja tkanki kostnej i mięśni szkieletowych
➝ wzmocnienie sił witalnych
seriach, których liczbę do- codziennie przez określony
pasowuje się indywidualnie okres czasu. W praktyce
do rodzaju schorzenia lub pierwsze efekty lecznicze
dolegliwości. Aby zabieg tlenoterapii zauważalne są
był skuteczny, osoba po- po co najmniej 10 zabiewinna poddawać się jemu gach.

Dostarczanie wodoru do
organizmu pomaga usunąć
toksyny, cholesterol i tłuszcz
oraz pozwala przywrócić równowagę kwasowo-zasadową. Tutaj znajdziesz gotowy
przepis na to, jak być zdrowszym, szczęśliwym i cieszyć
się dłuższym życiem. Jakie są
zalety H2?
Wodór jest najmniejszą cząsteczką poznaną przez człowieka. Jest aż 200 razy silniejszym
antyoksydantem od witaminy
C! Jest bardzo naturalny dla
organizmu, występuje w naszym DNA. Wodoru nie da
się przedawkować i nie niesie
on ze sobą żadnych skutków
ubocznych. Dodatkowo opóźnia procesy starzenia!

Jak zatem dostarczyć
wodór do organizmu?

*Inhalacje H2: maska lub
wąsy do nosa są połączone
bezpośrednio z generatorem
wodoru, oddychając swobodnie przez nos możemy
cieszyć się właściwościami
zdrowotnymi. Chociaż inhalacja gazem H2 zdaje się nieść
ze sobą duże korzyści, na co
dzień nie jest stosowana.
* Picie wody wodorowej:
minimalny leczniczy potencjał
wody wodorowej (ORP) powinien wynosić poniżej -300mV.
Woda produkowana w generatorze osiąga wartość nawet
do -750 mv przeciwutleniaczy.
Zapisy na sesje Hiperbar
przyjmuje telefonicznie pod
numerem 515 985 242 lub on-line przez stronę internetową
www.hiperbar.swidnica.pl.

Z TYM KUPONEM TANIEJ

Red

Dla czytelników WieszCo mamy specjalny kupon rabatowy
o wartości 20 zł na sesję hiperbaryczną! Wycinacie, pokazujecie
w Hiperbarze, płacicie mniej. Proﬆe, prawda?
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

Wałbrzyszanka
Poziomo:
1 - przestawiony krab z
łopatką
4 - a owoc nie na nich
7 - podstaweczka do kucia
w uchu
9 - alkoholowy kwiat piwonia
11 - grupa ptaków na
pięciolinii
12 - ciemność z jednostką
czasu
13 - dla kota w czeskiej
bajce
Pionowo:
2 - kompozycja plastyczna
na rowerze dla dysortografa
3 - leci mi wolno dla rycerza
5 - kościelne części ciała
6 - uwielbiany filmowy
gatunek drżenia zwierząt
8 - slangowo komputer z
imieniem w wojsku
9 - pierwiastek mniejszy od
kompanii
10 - admirał w zapasach

z przymrużeniem oka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - powiedzenie niemające
głębszej treści - banał
5 -biblijny patriarcha, który
miał żyć 969 lat – Matuzalem
7 - osoba, dawniej zajmująca
się zawodowo np. goleniem
czy kąpaniem - cyrulik
9 - długa gładkolufowa broń
palna wyposażona w zamek
kołowy - arkebuz
12 - leczenie polegające na stymulowaniu organizmu bodźcami fizycznymi - fizjoterapia
13 - brzydki, złośliwy karzeł
- goblin
15 - tłuszcz dodawany do
potraw - omasta
16 - duża małpa człekokształtna, o bardzo długich kończynach przednich - orangutan
17 - morderca lub bandyta
działający na czyjeś polecenie
- siepacz

18 - potocznie osoba zmarła
- umarlak
Pionowo:
1 - naturalne lub sztuczne
usuwanie wody z obszaru z
nadmiarem wody - drenaż
2 - przerwa między aktami przedstawienia teatralnego – antrakt
4 - duży i zwykle zabytkowy
cmentarz - nekropolia
6 - sztuczne nawadnianie pól
– irygacja
8 - autonomiczne terytorium
murzyńskie wydzielone w
granicach RPA - bantustan
10 - refleksyjny utwór liryczny,
utrzymany w tonie smutnego
rozpamiętywania - elegia
11 - roślina ozdobna o pachnących kwiatach zebranych w
grona – hiacynt
14 - schłodzony deser z ciasta
biszkoptowego, nasączonego
kawą i alkoholem - tiramisu

StreFa roZrYWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

21:30
TVP1

piątek
20:00

16 - 22 lipca 2021
Poniedziałek

22:15
POLSAT

20:00
TVN

Hobbit Bilbo Baggins, Gandalf i krasnoludy
pod wodzą Thorina kontynuują niebezpieczną
podróż do legowiska Smauga. Celem ich
wyprawy jest odzyskanie Ereboru - królestwa
krasnoludów, które okupuje smok. Zanim
jednak staną oko w oko z potworem, muszą
pokonać szereg przeciwności. Członkowie kompanii uciekają przed podążającymi ich tropem
orkami. Na szczęście na swojej drodze spotykają
Beorna, pół człowieka, pół niedźwiedzia, który
daje im konie i pomaga dostać się do Mrocznej
Puszczy.

Kraina lodu
POLSAT

Hobbit: Pustkowie Smauga
ﬁlm fantasy, Nowa Zelandia, USA, 2013

Sobota

21:30

Zabójca

TVN

Agent FBI Jack Crawford rozpracowuje właśnie
amerykańską grupę przestępczą powiązaną
z japońską maﬁą. Wraz z partnerem Tomem
uczestniczy w akcji mającej na celu schwytanie płatnego zabójcy, Rogue’a. Tom ciężko
rani przestępcę, któremu jednak udaje się
uciec. Następnego dnia funkcjonariusz i cała
jego rodzina zostają brutalnie zamordowani.
W domu przyjaciela Jack znajduje tytanową
łuskę - jedyny ślad po sprawcach zbrodni.
Crawford poprzysięga zemstę, ale Rogue znika
bez śladu.

01:20

Siostry

TVP2

komedia, USA, 2015

Róża
dramat historyczny, Polska, 2011

Były żołnierz AK, Tadeusz (Marcin Dorociński),
został ciężko ranny w trakcie powstania
warszawskiego. Mężczyzna widział też, jak
hitlerowcy gwałcą i mordują jego żonę. Teraz
dociera on na Mazury, na tereny poniemieckie. Odnajduje tu wdowę po żołnierzu
Wehrmachtu, którego śmierci był świadkiem,
i oddaje jej pamiątki po zmarłym. Okazuje się,
że Róża (Agata Kulesza) boryka się z wieloma
problemami: stara się utrzymać spore
gospodarstwo oraz stawić czoło wrogo do niej
nastawionym sąsiadom.

Siostry Ellis - Maura i Kate - nie przepadają za
sobą. Każda wiedzie własne życie. Pierwsza jest
odpowiedzialna, druga nieco szalona. Kobiety
mają zaledwie jeden weekend, żeby zabrać
swoje rzeczy oraz ocalić pamiątki z rodzinnego
domu, a także wyrzucić to, co niepotrzebne.
Okazuje się bowiem, że budynek niedawno
został wystawiony na sprzedaż przez ich rodziców (Dianne Wiest i James Brolin). Najnowsze
wieści wywołują u sióstr panikę. Maura i Kate
doskonale zdają sobie sprawę, że oto następuje
symboliczne pożegnanie z czasami dzieciństwa.

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, USA, 2007

Niedziela
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Środa

23:40

Ostatni gwizdek

TVP1

dramat obyczajowy, USA, 2014

Nadchodzi czas naboru młodych zawodników
do klubów znajdujących się w Lidze Futbolu
Amerykańskiego NFL. Dla początkujących graczy
oznacza to ich „być albo nie być” w profesjonalnym sporcie. Z kolei kluby mogą wyłowić
największe talenty, przy czym bardzo dużo zależy
od selekcjonerów. Sony Weaver (Kevin Costner)
jest menagerem Cleveland Browns. Mężczyzna
nie posiada wielkich funduszy, musi jednak
stworzyć zespół, który utrzyma się w lidze. W tym
ważnym momencie jego kariery dowiaduje się, że
jego dziewczyna, Ali Parker, jest w ciąży.

Czwartek

Niezgodna: Zbuntowana

22:30
TVN

ﬁlm sf, USA, 2015

Przyszłość. Ludzie są podzieleni na pięć frakcji:
Altruistów, Serdecznych, Erudytów, Nieustraszonych i Praworządnych. O przynależności
do danej grupy decyduje dominująca cecha
charakteru. Ci, którzy nie posiadają żadnej z nich
- Bezfrakcyjni - zostają wyrzuceni na margines
społeczeństwa. Z kolei osoby wykazujące więcej
niż jedną konkretną cechę określani są jako Niezgodni. Należy do nich Tris (Shailene Woodley).
Kiedy ona i Cztery (Theo James) niweczą plany
Erudytki Jeannie (Kate Winslet), ogłasza ona,
że wszyscy Niezgodni są wyjęci spod prawa.

Step Up III
ﬁlm muzyczny, USA, 2010

Nowy Jork. Uliczny tancerz Luke (Rick
Malambri) mieszka w starym magazynie,
który jest również miejscem spotkań
i ćwiczeń grupy tanecznej House of Pirates.
Teraz jej członkowie przygotowują się do
międzynarodowych mistrzostw, w których
będą musieli się zmierzyć ze swoimi
rywalami z ekipy House of Samurai. Przed
zawodami Luke postanawia wzmocnić
zespół, znajdując nowych tancerzy. Poznaje
piękną i niezależną Natalie (Sharni Vinson).
Między nią a Lukiem rodzi się uczucie.

piątek

16 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP,
reż. Mariusz Palej, wyk.
Krystian Wieczorek,
Piotr Bondyra, Magdalena
Walach, Beata Fido
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
12:55 Natura w Jedynce

05:25 Na dobre i na złe - serial
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Górscy
ratownicy - serial
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
20:10 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Kraina lodu
Anna wyrusza na wielką
wyprawę, by odnaleźć
swoją siostrę Elsę, której
magiczna moc uwięziła
królestwo Arendelle w
okowach zimy.

07:30 Teledyski
08:40 Kuchnia Jagiellonów
09:15 Cała zima bez ognia
- dramat obyczajowy,
prod. Belgia, Szwajcaria,
Polska, 2004, reż. Greg
Zgliński, wyk. Aurelien
Recoing, Marie Matheron,
Gabriela Muskała
11:00 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy
- serial TVP
13:30 Stany Zjednoczone
z lotu ptaka. Zachodnie
wybrzeże
- serial dokumentalny
14:30 Rok 2020
- cykl dokumentalny
15:00 Odprawa
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Filip Drzewiecki
15:30 Pajęczarki - komedia,
prod. Polska, 1993
17:30 Scena muzyczna
- Trio Jazzowe
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 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. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów

SERIAL OBYCZAJOWY

KONCERT

FILM SF

THRILLER

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
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 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Hobbit: Pustkowie
Smauga - ﬁlm fantasy,
prod. Nowa Zelandia
00:20 Człowiek w ogniu
- ﬁlm sensacyjny
02:50 Ocaleni - reality show

22:35 Muzyka, Taniec,
Zabawa
- koncert
23:40 Anything goes.
Ale jazda!
- program rozrywkowy
00:45 Lato na Majorce
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018,
reż. Florian Gärtner,
wyk. Katharina Müller
- Elmau, Christoph
M. Ohrt, Greagory
B. Waldis
02:25 W tajnej służbie Jej
Królewskiej Mości
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1969, reż. Peter Hunt,
wyk. Diana Rigg, Telly
Savalas, George Lazenby
04:50 Zakończenie
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20:05 Jupiter: Intronizacja
- ﬁlm S-F, USA,
Australia, 2015,
reż. Lana Wachowski,
Lilly WachowskiLana Wachowski Lilly Wachowski,
wyk. Mila Kunis, Channing
Tatum, Sean Bean, Eddie
Redmayne, Douglas Booth
22:50 Windykatorzy
- ﬁlm S-F, USA, Kanada,
2010, reż. Miguel Sapochnik, wyk. JudeLaw, Forest
Whitaker, Alice Braga,
Liev Schreiber, Carice van
Houten
01:10 Misja - Premiera Playera
01:20 Kuba Wojewódzki
02:25 Uwaga!
- magazyn
02:45 Noc magii
04:10 Szpital

22:10 Obcy: Przymierze
Statek osadniczy dociera
na nieznaną planetę,
która wydaje się być
prawdziwym rajem dla
człowieka. Członkowie
ekspedycji szybko się
jednak przekonują, że
traﬁli do mrocznego, pełnego tajemnic i zagadek
świata, którego jedynym
mieszkańcem jest android
David, ocalały z katastrofy.
00:55 To znowu ty
03:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

18:45 Serialowa nostalgia
- Samochodzik
i templariusze - serial
20:00 Komediowe lato
- Zemsta - komedia,
reż. Andrzej Wajda, wyk.
Roman Polański, Janusz
Gajos, Andrzej Seweryn
21:55 Geniusz: Picasso
23:00 Świat w piosence
- Wyścig kosmiczny
- cykl dokumentalny
23:50 Informacje kulturalne
00:15 Życie Carlita
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1993, reż. Brian
De Palma, wyk. Al Pacino,
Penelope Ann Miller, John
Leguizamo
02:45 Kino nocne - Pętla
- dramat, prod. Polska
04:35 Berlin Live

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 Zawrotna
prędkość
21:50 Xxx 2: Następny
poziom
23:50 Nikomu ani słowa
02:00 Castle
02:55 Reporterzy.
Z życia wzięte
03:55 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
04:20 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas

TVN 7
05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 40 kontra 20
07:20 Ten moment
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła - obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
15:55 Szkoła
- obyczajowy
16:55 Idealna niania
- program obyczajowy
prod. Polska
18:25 19 + - obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 40 kontra 20
KOMEDIA

21:00 Z ust do ust
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2005, reż. Rob
Reiner, wyk. Jennifer
Aniston, Kevin Costner,
Shirley MacLaine, Mark
Ruﬀalo, Richard Jenkins,
Mena Suvari
23:10 Dziewczyna
z portretu
- ﬁlm obyczajowy,
Niemcy, USA, Wielka
Brytania, Belgia, Dania,
Japonia, 2015, reż. Tom
Hooper, wyk. Eddie Redmayne, Alicia Vikander,
Ben Whishaw, Matthias
Schoenaerts, Sebastian
Koch, Amber Heard
01:40 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles (a
później na Hawajach). 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 22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:10 Nożownik Były
instruktor amerykańskich
Sił Specjalnych, który szkolił
perfekcyjne maszyny do zabijania. Paradoksalnie, uczył
czegoś, czego sam nigdy nie
doświadczył - nigdy nikogo
nie zabił.

TV Trwam
11:30 Kolory Świętości 11:35
100 cudownych miejsc na
świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:05 Wenezuela 13:30 Msza święta
14:20 100 cudownych miejsc
14:30 Zrozumieć Antycywilizacje 14:55 Słowo życia
15:00 Modlitwa 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat 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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program tv
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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
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:15 Sprawa dla reportera
10:15 Wakacje Waltera komedia, prod. USA, 2003,
reż. Tim McCanlies, wyk.
Robert Duvall, Michael
Caine, Haley Joel Osment
12:10 Fascynujący świat
- Niewidzialne miasta
starożytności - ﬁlm
13:10 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
13:45 Przyrodnik na tropie
14:15 Z pamięci - felieton

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
11:40 Giuseppe
w Warszawie - komedia
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces.
Opole 2021
- widowisko muzyczne
16:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:55 Smaki świata
po polsku - magazyn
17:25 Lajk!
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Postaw na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial
20:00 Centralne Biuro
Humoru

06:10 Uwaga! - magazyn
06:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:25 Polowanie na ogród
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
17:55 Zaplanuj długie życie
18:00 Weekendowa metamorfoza
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Siostry - ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Jason
Moore, wyk. TinaFey

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:00 Monster Trucks
Tripp jest nastolatkiem,
któremu przyszło
dorastać w małym,
zapomnianym przez Boga
i ludzi amerykańskim miasteczku. Zafascynowany
motoryzacją chłopak lubi
uciekać od codzienności.
Pewnego dnia udaje
mu się skonstruować z
przypadkowo znalezionych części własną
wersję popularnego Monster Trucka. Tymczasem
w pobliskiej raﬁnerii
dochodzi do wypadku.
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
15:40 Więzienie

07:50 Szlakiem miejsc
niezwykłych
08:05 16 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘78. Rinndial 78
09:05 Słowobranie - magazyn
09:35 Opowieści Oﬀenbacha
- ﬁlm dokumentalny
10:45 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku
- serial komediowy TVP
11:40 Tamte lata, tamte dni
12:20 Bosonoga Contessa
- ﬁlm fabularny
14:35 Komediowe lato
- Zemsta - komedia,
reż. Andrzej Wajda, wyk.
Roman Polański, Janusz
Gajos, Andrzej Seweryn
16:25 Zaginione Skarby
16:35 Retro kino - Winnetou
- III - Ostatnia walka
18:10 Mój czas - felieton
18:20 Co dalej?
18:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków

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
prod. Polska
Serial z dużą dawką
humoru, ale także okazji
do wzruszeń i reﬂeksji.
20:00 Mocne sobotnie
kino: Champion 4:
Walka o honor
Gdy Boyka dowiaduje się,
że żona człowieka, którego
zabił na ringu ma kłopoty,
postanawia stanąć do
walki o wolność kobiety.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:15 Tajemnica zawodowa
- serial, Polska
12:15 Makłowicz w drodze
12:50 Lorax - ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. Chris Renaud, wyk. Danny DeVito,
Ed Helms, Zac Efron,
Taylor Swift
14:45 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
17:10 Matrix Reaktywacja
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski

06:00 Kudłaty i Scooby Doo na
tropie 07:00 Galileo 11:00
Szczeniackie wojsko Major
Payne to istna maszyna
do zabijania, ale odkąd
zwolniono go z Marines
musi przystosować się do
funkcjonowania w cywilu.
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo 20:00 Ninja Warrior
Polska 21:55 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 23:55
Ocalenie Grupa terrorystów
porywa byłego agenta
CIA. Kiedy jego syn zostaje
odsunięty od zadania odbicia
ojca, postanawia działać na
własną rękę i sam wyrusza
z odsieczą...
01:55 Śmierć na 1000 sposobów
- program rozrywkowy
02:25 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
prod. Polska 03:25 TOP 10
- Lista przebojów

MAGAZYN KULINARNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
15:50 Geniusze i marzyciele.
Antoni Kocjan.
Człowiek, który zatrzymał rakiety V
17:00 Teleexpress
17:30 Skoki Narciarskie
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Hit na sobotę - Labirynt
- ﬁlm akcji, prod. USA
00:10 Boks - Gala Knock Out
01:25 Egon Schiele: Śmierć
i dziewczyna
- dramat
03:20 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP

21:20 Anything goes.
Ale jazda!
- program rozrywkowy
22:25 Ameryka da się lubić
- Wolna Ameryka
23:50 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
00:55 Nie lubię poniedziałku
- komedia, reż. Tadeusz
Chmielewski, wyk. Mieczysław Czechowicz, Jerzy
Turek, Halina Kowalska,
Kazimierz Witkiewicz,
Zygmunt Apostoł, Bohdan
Łazuka
02:50 3:10 do Yumy
- western, prod. USA,
2007, reż. James
Mangold, wyk. Christian
Bale, Russell Crowe,
Ben Foster
04:50 Zakończenie

22:25 Pitch Perfect II
- ﬁlm komedia, USA, 2015,
reż. Elizabeth Banks, wyk.
Anna Kendrick, Rebel
Wilson, Hailee Steinfeld,
Brittany Snow, Skylar
Astin
00:55 Zjawy
- ﬁlm horror, USA,
2012, reż. Todd Lincoln,
wyk. Ashley Greene,
Sebastian Stan, Tom
Felton, Julianna Guill, Luke
Pasqualino
02:35 Kuchenne
rewolucje - program
kulinarno-rozrywkowy
prod. Polska
03:40 Uwaga!
- magazyn
04:00 Noc magii
- program ezoteryczny

17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Avengers
Nad światem wisi widmo
zagłady. Ludzie stracili
kontrolę nad kosmicznym
sześcianem, który jest
źródłem potężnej energii.
Konsekwencje tego mogą
być niewyobrażalne.
Nick Fury, szef tajnej
organizacji S.H.I.E.L.D.,
desperacko szuka wyjścia
z beznadziejnej sytuacji.
23:10 Django
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
05:45 Telezakupy TV Okazje

20:00 Bilet do kina
- Powrót Bena
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2018, reż.
Peter Hedges, wyk. Julia
Roberts, Lucas Hedges,
Kathryn Newton
21:50 Bee Gees - One For All
Tour. Live in Australia
23:50 Mocne Kino - Wstręt
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 1965, reż. Roman
Polański, wyk. Catherine
Deneuve, Ian Hendry, John
Fraser, Patrick Wymark
01:45 Co dalej? - Czy przegramy walkę z naturą?
02:20 Kino nocne - Intruz
- dramat
04:10 Orson Welles
- blask i cienie
- dokumentalny

21:35 Niepokonany 3:
Odkupienie
Pomimo kontuzji kolana
Boyka decyduje się na
udział w eliminacjach do
mistrzostw świata, gdzie
walczą najlepiej wytrenowani więźniowie.
23:30 Człowiek pies
01:30 Castle
02:35 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:15 Na jedwabnym
szlaku
04:00 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Rambo - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1982, reż. Ted
Kotcheﬀ, wyk. Sylvester
Stallone, Richard Crenna,
Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack Sarrett, Michael
Talbott
22:05 Tequila Sunrise
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1988, reż. Robert Towne,
wyk. Mel Gibson, Michelle
Pfeiﬀer, Kurt Russell, Raul
Julia, J.T. Walsh
00:35 Oszukać
przeznaczenie III
- ﬁlm horror, USA,
Niemcy, 2006, reż.
James Wong, wyk. Mary
Elizabeth Winstead, Ryan
Merriman, Kris Lemche,
Alexz Johnson
02:30 Noc magii

TV Trwam
10:25 100 cudownych miejsc na
świecie 10:35 Polski Punkt
Widzenia 11:00 Kropelka
radości 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Pustynia Boga 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:25 Antarktyda 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 ks. Witold
Andrzejewski - duszpasterz
pokoleń
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30 Mocni Jego
mocą 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel 21:20 Informacje dnia
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niedziela
TVP 1
06:00
06:25
06:55
07:00
08:00
08:30
09:00
09:10
09:45
10:25
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:50
13:15
14:15
14:25

Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Policzmy się dla Polski
Przyrodnik na tropie
Japonia
Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Wadowickie spotkania
ze Świętym JP II
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
Okrasa łamie przepisy

SERIAL KRYMINALNY

14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
15:50 Geniusze i marzyciele
- ﬁlm dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Skoki Narciarskie
19:30 Wiadomości
20:15 Królowa
i konkwistador - serial
22:10 Zakochana Jedynka
- Nie ma mowy!
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Kanada, USA, 2015,
reż. Sean Mewshaw
00:05 Labirynt - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2013
02:45 Nieproszony gość
- dramat,
reż. Feliks Falk
03:55 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP

18 lipca
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Dookoła Bałtyku magazyn kulinarny
11:35 Nie lubię poniedziałku
- komedia, reż. Tadeusz
Chmielewski, wyk. Mieczysław Czechowicz, Jerzy
Turek, Halina Kowalska,
Kazimierz Witkiewicz,
Zygmunt Apostoł, Bohdan
Łazuka
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:55 Alternatywy 4 - serial
komediowy TVP
18:00 Panorama

05:55 Uwaga! - magazyn
06:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:15 Nowa Maja w ogrodzie
08:45 Akademia ogrodnika
08:50 Zaplanuj długie życie
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Weekendowa
metamorfoza
12:30 Co za tydzień
- magazyn
13:15 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
13:50 Bliźniacy - ﬁlm komedia,
USA, 1988, reż. Ivan
Reitman, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Danny
DeVito, Kelly Preston,
Chloe Webb, Bonnie
Bartlett, Trey Wilson
16:05 Jaś Fasola: Nadciąga
totalny kataklizm
- ﬁlm komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:20 Herkules
Obdarzony nadludzką siłą
Herkules, młodzieniec
żyjący pośród zwykłych
śmiertelników, dowiaduje
się nagle, że jego ojcem
jest sam Zeus - najpotężniejszy z wszystkich
greckich bogów. Aby powrócić na Olimp, Herkules
musi udowodnić, że jest
prawdziwym bohaterem,
godnym swego boskiego
rodowodu. Wyrusza więc
z wiernym Pegazem na
poszukiwanie Filokteta
- legendarnego trenera
herosów.
10:05 Fantastyczna czwórka
Ekranizacja kultowego
komiksu Marvela sprzed
lat i fantastyczni superbohaterowie, jakimi ich
jeszcze nie oglądano.

07:00 Co dalej? - Czy przegramy
walkę z naturą?
07:35 Opole na bis - 80 lat
Polskiego Radia - koncert
08:35 Tamte lata, tamte dni
- Anna Dymna - magazyn
09:05 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
09:35 Z przytupem - Kujawiak
- widowisko kameralne,
reż. Grzegorz Jankowski
09:55 Animama
- Dżin mórz i oceanów
- animowany
10:30 Serialowa nostalgia
- Janosik - serial TVP
11:30 Trzeci punkt widzenia
12:05 Winnetou - III - Ostatnia
walka - serial
13:50 Mały książę - ﬁlm
15:50 80. Koncert
jubileuszowy Leszka
Długosza - koncert
17:05 Mój czas - felieton
17:15 Niedziela z...polskim
big beatem

06:00 Rodzinny interes
Podstarzały złodziej,
jego syn i wnuk
planują skok, dzięki
któremu zarobią
milion dolarów.
09:25 Guardians: Misja
superbohaterów
Grupa superbohaterów
staje do walki ze swoim
stwórcą posiadającym
ogromną moc.
11:15 Kraina jutra
13:35 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Rumpelstiltskin
14:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Królewska zagadka
16:05 Goście w Ameryce
W wyniku pomyłki
czarnoksiężnika francuski
rycerz Thibault oraz jego
giermek André traﬁają do
współczesnego Chicago.
18:00 Dirty Dancing

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Ten moment
12:30 Makłowicz w drodze
13:40 Chisum - ﬁlm western,
USA, 1970, reż. Andrew
V. McLaglen, wyk. John
Wayne, Forrest Tucker,
Christopher George, Ben
Johnson, Glenn Corbett
16:05 Mała księżniczka
- ﬁlm rodzinny, USA,
1995, reż. Alfonso Cuarón,
wyk. Eleanor Bron, Liam
Cunningham, Liesel Matthews, Rusty Schwimmer,
Arthur Malet
18:10 Kopciuszek: W rytmie
miłości - ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Damon
Santostefano

07:00 Gang Szklanych Kulek Zip
i Zap za karę mają spędzić
wakacje w szkółce letniej,
której dyrektor skrupulatnie
egzekwuje surową dyscyplinę i zakaz wszelkiej zabawy.
08:55 Szczeniackie wojsko Major
Payne to istna maszyna
do zabijania, ale odkąd
zwolniono go z Marines
musi przystosować się do
funkcjonowania w cywilu.
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 2 Dwaj księża próbują
wypędzić złego ducha z ciała
Megan Voorhees, jednak
egzorcyzm nie kończy się tak
jak planowali. 21:45 Wampiry 23:25 Ryzykanci 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 - Lista przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

REALITY SHOW

PROGRAM KULINARNY

FILM ANIMOWANY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

FILM SF

18:30 Sekretne życie
kotów
- reality show
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki - 2021
00:20 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
01:20 Róża
- dramat
reż. Wojciech Smarzowski,
wyk. Agata Kulesza, Marcin Dorociński, Kinga Preis,
Jacek Braciak, Marian
Dziędziel
03:10 Lekcje pana Kuki
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, Austria,
2007
04:50 Zakończenie

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 Dziedzictwo Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2012, reż. Tony
Gilroy, wyk. Jeremy
Renner, Rachel Weisz,
Edward Norton, Stacy
Keach, Dennis Boutsikaris
22:50 Niesamowity
jeździec - ﬁlm western,
USA, 1985, reż. Clint
Eastwood
01:10 Jupiter:
Intronizacja
- ﬁlm S-F, USA
03:50 Noc magii

12:15 Kraina lodu
Anna wyrusza na wielką
wyprawę, by odnaleźć
swoją siostrę Elsę, której
magiczna moc uwięziła
królestwo Arendelle w
okowach wiecznej zimy.
14:35 Avengers
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Kabaret na żywo
22:05 Słoneczny patrol
00:45 Dzień, w którym
zatrzymała się Ziemia
03:00 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island. Wyspa
miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:00 Chinatown
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1974,
reż. Roman Polański
22:10 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:40 Opowieści Oﬀenbacha
- ﬁlm dokumentalny
23:50 Powrót Bena - ﬁlm
fabularny, prod. USA
01:45 Polska szkoła
animacji - Egzamin
- ﬁlm animowany,
reż. Marek Seraﬁński
01:55 Polska szkoła animacji
- 14 bajek z królestwa
02:20 Mocne Kino - Wstręt
- dramat
04:15 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
05:20 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury

20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Need For Speed
Wrobiony w przestępstwo
kierowca wyścigowy,
Tobey, szuka zemsty.
22:40 Zawrotna
prędkość
00:15 Znaki
02:25 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Matrix Rewolucje
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk.
Keanu Reeves, Carrie-Anne
Moss, Laurence Fishburne,
Hugo Weaving, Jada
Pinkett Smith, Harold
Perrineau Jr., Nathaniel
Lees, Clayton Watson,
Mary Alice
22:45 Keanu - ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Peter Atencio, wyk. Jordan Peele,
Keegan-Michael Key,
Method Man
00:50 Honey - ﬁlm obyczajowy,
USA, 2003, reż. Bille
Woodruﬀ
02:50 Druga strona
medalu
03:25 Noc magii

TV Trwam
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:35 Jesteśmy
katolikami 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:25
Wyścig po marzenia 16:00
Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 Prawda a Historia
17:30 Nowa Ewangelizacja
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego Testamentu 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Kolory
Świętości 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja 21:45
Geniusz Stworzenia

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 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
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce - Wyprawa do wnętrza wulkanu
- ﬁlm dokumentalny

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Życiowe wybory
- telenowela
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy, 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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
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 To był rok!
22:35 Świat bez ﬁkcji
23:35 Święci i żołnierze:
Ludzie nieważni
01:20 Nie ma mowy!
- ﬁlm obyczajowy

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Żywiec
21:15 Cena wolności - serial,
prod. Rosja, 2018
22:25 Tajemnice Majorki
23:25 Styks - dramat
01:00 Warto kochać - serial
01:55 Zemsta ponad
wszystko - dramat
03:35 Rodzinka.pl - serial

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Szczęściarz
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2012, reż. Scott Hicks,
wyk. Zac Efron, Taylor
Schilling, Blythe Danner,
Riley Thomas Stewart,
Jay R. Ferguson
23:45 Dziedzictwo Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2012, reż. Tony
Gilroy, wyk. Jeremy
Renner, Rachel Weisz,
Edward Norton, Stacy
Keach, Dennis Boutsikaris,
Oscar Isaac, Joan Allen
02:30 Co za tydzień
03:15 Wewnętrzny wróg
04:15 Noc magii

19 lipca
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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
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
20:00 Dzień, w którym
zatrzymała się Ziemia
Jennifer wciela się
w doktor Helen Benson,
która poznaje Klaatu - kosmitę usiłującego ostrzec
Ziemian przed katastrofą.

07:30 Teledyski
08:25 Co dalej?
09:00 Pajęczarki - komedia,
reż. Barbara Sass, wyk.
Maria Pakulnis, Adrianna
Biedrzyńska, Jan Nowicki,
Marian Opania, Wojciech
Malajkat, Danuta Szaﬂarska, Maciej Robakiewicz,
Marek Walczewski
11:00 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy
- serial TVP
13:30 Wędrujące książki.
Karaiby - serial
dokumentalny
14:00 Wędrujące książki.
Kolumbia - serial
dokumentalny
14:35 Poznań 56 - dramat,
reż. Filip Bajon, wyk. Daniel Olbrychski, Jerzy Radziwiłowicz, Piotr Prońko,
Marta Stanisławska,
Mariusz Puchlowski,
Bogdan Kupisiewicz

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
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

05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła - obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła - obyczajowy
16:55 Idealna niania
- program obyczajowy
18:25 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
21:00 Tajemnica zawodowa
- serial, Polska

FILM SENSACYJNY

MELODRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

22:15 Zabójca
Crowford jest agentem
FBI rozpracowującym
amerykańską gałąź
japońskiej maﬁi.
Razem z partnerem
Tomem uczestniczy
w akcji, podczas której
liczy na pojmanie płatnego zabójcy Rogue’a.
00:50 Iluzja 2
Grupa magików,
która na wyżyny
wzniosła sztukę scenicznej
iluzji - ukazując ludzkim
oczom rzeczy o jakich
dotąd nikomu się nie
śniło i obdarowując
publiczność milionami
dolarów.
03:25 Kabaretowa
Ekstraklasa

16:35 Dama Kameliowa
- melodramat
18:35 Serialowa nostalgia
- Samochodzik i templariusze - serial TVP
19:15 Serialowa nostalgia
- Sto minut wakacji
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Czysta formalność
- ﬁlm fabularny
22:00 Powidoki - Arystofanes
Sejm Kobiet
22:20 Więcej niż ﬁkcja - Amy
- ﬁlm dokumentalny
00:35 Kino nocne
- Chinatown
- ﬁlm sensacyjny
02:55 Zrodzeni do szabli
04:10 Plakat - Narodziny
nowoczesnej reklamy

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Cena powrotu
21:55 Demonstracja siły
00:00 Podniebny terror
02:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy

HORROR

23:00 Oszukać
przeznaczenie III
- horror, USA,
Niemcy, 2006,
reż. James Wong,
wyk. Mary Elizabeth
Winstead, Ryan
Merriman, Kris Lemche,
Alexz Johnson,
Sam Easton
01:00 Trzy noce
z duchami
02:00 Zbrodnie,
które wstrząsnęły
Ameryką S3
03:00 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
03:35 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
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard
17:00 Septagon Fabularnie
serial opiera się na pełnych
zwrotów akcji historiach,
które poznajemy przez
pryzmat prowadzonych przez
detektywów śledztw oraz
na równolegle rozwijanych
wątkach osobistych z życia
głównych bohaterów.
18:00 Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Columbo
23:00 Wzór 00:05 Śmierć na
1000 sposobów 01:25 Pękniesz ze śmiechu 02:30 Interwencja 02:50 SuperLudzie
03:50 Trans World Sport

TV Trwam
11:30 Przyroda w Obiektywie
11:45 Kolory Świętości
11:50 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz-10 przykazań 13:15
Mój brat papież
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Szansa na dziecko
14:45 Święta Klara 15:40
100 cudownych miejsc
na świecie 15:50 Ma się
rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30
Zew natury 16:55 Świadkowie 17:30 Natura obiektywnie 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

20 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

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 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 kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Sekrety wiewiórek
- ﬁlm dokumentalny

04:55 Cafe piosenka
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Świadectwo Bożego
działania... - 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
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
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
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

MAGAZYN

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 - serial
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 Ocaleni - reality show
23:40 Robocop 3
- ﬁlm fabularny,
prod. USA
01:35 Randka z zabójcą
03:10 Bikini Blue - dramat
04:45 Notacje

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Mrągowo
21:35 Cena wolności - serial,
prod. Rosja, 2018, reż.
Dmitrij Czerkasow, wyk.
Iwan Dobronrawow,
Ksienia Razina
22:40 Tajemnice Majorki
23:40 Ludzkie historie
- Fateicz i morze - ﬁlm
00:45 Karate po polsku
- ﬁlm obyczajowy
02:30 Styks - dramat
04:15 Elżbieta Bowes Lyon.
Jak zostać królową?

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Ostatni gwizdek
- ﬁlm obyczajowy,
2014, reż. Ivan Reitman,
wyk. Kevin Costner,
Jennifer Garner, Denis
Leary, Frank Langella,
Ellen Burstyn, Terry Crews,
Sean Combs, Chadwick
Boseman, Sam Elliott,
Rosanna Arquette
23:50 Kuba Wojewódzki
00:50 Porwani
- serial, USA
01:50 Oszuści - serial, USA
02:45 Uwaga! - magazyn

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

20:05 Iluzja 2
Grupa magików, która
na wyżyny wzniosła
sztukę scenicznej iluzji ukazując ludzkim oczom
rzeczy o jakich dotąd
nikomu się nie śniło i
obdarowując publiczność
milionami dolarów z kont
niczego nie podejrzewających bogaczy - tym
razem wpadnie w nie lada
tarapaty.
22:55 Mission: Impossible 2
Sean były agent
rządowy, wykrada
z laboratorium ﬁrmy
farmaceutycznej próbki
śmiertelnego wirusa
zwanego Chimerą.
01:35 Kabaretowa
Ekstraklasa

TVP Kultura
07:30
08:25
08:40
09:00

11:00
12:40

13:30

15:10

Teledyski
Powidoki
Rzecz Polska
Dama Kameliowa
- melodramat, reż.
Jerzy Antczak, wyk. Anna
Dymna, Jan Frycz, Anna
Radwan, Stanisława
Celińska, Jerzy Kamas
Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy
- serial TVP
Doktor Ewa - serial
TVP, reż. Henryk Kluba,
wyk. Ewa Wiśniewska,
Ryszard Pietruski,
Celina Niedźwiecka, Maria
Kaniewska
Pory roku w Quincy:
Cztery portrety Johna
Bergera - ﬁlm dokumentalny, prod. Wielka
Brytania, 2016, reż. Bartek
Dziadosz
... Gdziekolwiek jesteś
panie prezydencie...

DRAMAT OBYCZAJOWY

16:50 Życie jako śmiertelna
choroba przenoszona
drogą płciową
- dramat obyczajowy
18:40 Serialowa nostalgia
- Sto minut wakacji
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Lekkie obyczaje
- Zwariować ze szczęścia - komedia, prod.
Włochy, Francja, 2016
22:05 Co dalej? - Czy przegramy
walkę z naturą?
22:35 Dokument w podróży
- Bilet na księżyc - ﬁlm
24:00 Kino Mocnych
Wrażeń - Czysta
formalność
- ﬁlm fabularny
02:00 Henry Purcell
- Dydona i Eneasz

TV Puls
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 Czas zemsty
FILM SENSACYJNY

21:55 Need For Speed
Wrobiony
w przestępstwo kierowca
wyścigowy, Tobey,
szuka zemsty.
00:20 Xxx 2: Następny
poziom
02:20 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani
po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła - obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
- obyczajowy
16:55 Idealna niania
- program obyczajowy
18:25 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy - serial, Polska
20:00 40 kontra 20
FILM SENSACYJNY

21:00 Dług - ﬁlm sensacyjny,
Węgry, Wielka Brytania,
USA, Izrael, 2010, reż.
John Madden, wyk. Helen
Mirren, Jessica Chastain,
Ciaran Hinds, Sam Worthington, Tom Wilkinson,
Marton Csokas, Jesper
Christensen, Brigitte Kren
23:25 Firefox - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1982, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Freddie Jones,
David Huﬀ man, Warren
Clarke, Ronald Lacey
02:00 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S3
03:00 Druga strona
medalu
- talk show
03:40 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
Serial trzymający w napięciu
z wartką akcją i znakomitymi
pokazami sztuki walki
w wykonaniu Chucka Norrisa
zdobył ogromną popularność
zwłaszcza wśród młodych
ludzi. 08:00 Nasz nowy dom
09:00 Pierwsza miłość 09:50
Święty 10:20 Food Factory
11:20 Detektywi w akcji
- serial kryminalny 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
21:05 Żelazny rycerz 2 Na
pograniczu Anglii i Szkocji
rodzina de Vesci toczy walki
z celtyckimi najeźdźcami.
23:25 Wzór 00:20 Śmierć
na 1000 sposobów

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:15 Święty na każdy dzień
13:20 Hwange 13:30 Msza
święta 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Objawienie w Paray 15:25
Moja katolicka rodzina 15:50
Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Jestem mamą 16:30 Fryderyk
Chopin i jego muzyka 16:55
Kolory Świętości 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
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
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel

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 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:30 Uzdrowisko
- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Dzikie delﬁny - ﬁlm

05:30 Na dobre i na złe - serial
06:25 Dom pod Zwariowaną
Gwiazdą - reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2013
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły - serial
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:
Zbuntowana - ﬁlm akcji
01:50 Wojsko - polskie.pl
02:20 Czas surferów
- komedia sensacyjna

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki - 2021
Mrągowo
21:30 Cena wolności - serial
22:35 Tajemnice Majorki
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2019
23:30 Kino relak
- Rozumiemy
się bez słów
- komedia
01:25 Kraina miodu
- ﬁlm dokumentalny
03:00 Instynkt
- serial kryminalny
prod. TVP
03:50 Zakończenie
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program tv
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TVN
05:40
06:00
07:00
08:00
09:00
09:35
10:35
11:35
11:45
14:55
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10
20:15
20:55

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

FILM KATASTROFICZNY

21:30 Posejdon
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 2006, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. Josh Lucas,
Kurt Russell, Jacinda
Barrett, Richard Dreyfuss,
Emmy Rossum, Kevin
Dillon, Andre Braugher
23:40 Oldboy: Zemsta
jest cierpliwa
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2013, reż. SpikeLee,
wyk. Josh Brolin,
Elizabeth Olsen, Sharlto
Copley, Samuel L. Jackson,
Michael Imperioli, Rami
Malek
01:50 Uwaga!
- magazyn
02:10 Noc magii
03:35 Szpital - program
obyczajowy

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
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
20:00 Poznaj naszą rodzinkę
Musiało upłynąć dziesięć
lat, jak również pojawić
się dwójka dzieci, żeby
w końcu Greg zaskarbił
sobie zaufanie twardego i
nieufnego teścia.

07:30 Teledyski
08:30 Trzeci punkt widzenia
09:10 Życie jako śmiertelna
choroba przenoszona
drogą płciową
- dramat obyczajowy
11:00 Doktor Ewa - serial TVP
12:50 Romek i Anka
- ﬁlm obyczajowy
13:30 Bilet na księżyc - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Niemcy, Czechy, 2019,
reż. Veronika Janatkova
14:50 Samba - komediodramat,
prod. Francja, 2014,
reż. Olivier Nakache, Eric
Toledano, wyk. Omar Sy,
Charlotte Gainsbourg,
Tahar Rahim, Izia Higelin
16:55 Lepiej być piękną i
bogatą - komedia, prod.
Polska, Niemcy, Ukraina,
1993, reż. Filip Bajon
18:45 Serialowa nostalgia
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki

06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Porwanie
22:00 Anatomia strachu
Na dom handlarza
diamentami napadają
bandyci, którzy chcą
dostać się do sejfu z cenną
zawartością. Właściciel
nie ma zamiaru im tego
ułatwiać.

05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła - obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła - obyczajowy
16:55 Idealna niania
- program obyczajowy
18:25 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
21:00 Krwawa profesja - ﬁlm
sensacyjny, USA, 2002

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

22:25 Super Tata
Sonny Koufax ma 32 lata
i nie ma najmniejszej
ochoty, by się ustatkować.
Pewnego dnia do drzwi
Sonny’ego puka pięcioletni Julian, który oświadcza,
że jest synem Kevina,
jego współlokatora,
który wyjechał w podróż
służbową do Chin. Sonny
postanawia zaopiekować
się chłopcem, głównie po
to by zaimponować swojej
dziewczynie, która oskarża
go o brak dojrzałości.
00:25 Bracia Solomon
02:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
02:35 Love Island
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:00 Mistrz i Małgorzata
- serial, prod. Rosja, 2005
21:05 W trzy miesiące
dookoła świata
- Podróż na sto stóp
- komedia
23:15 Portrety - Cunningham.
Choreograf współczesności - ﬁlm dokumentalny,
prod. Niemcy, Szwajcaria,
Francja, 2019
00:55 Powidoki - Arystofanes
Sejm Kobiet - program
publicystyczny
01:25 Lekkie obyczaje
- Zwariować ze szczęścia
- komedia, prod. Włochy,
Francja, 2016
03:25 Scena Klasyczna - Fair
Play Quartet - koncert
04:10 Kino nocne - Samowolka
- dramat obyczajowy

23:50 9. kompania
- dramat
Młodzi radzieccy
żołnierze wyruszają na
misję do Afganistanu.
Ataki tamtejszych
partyzantów mocno przerzedzają ich szeregi.
02:00 Zobacz to! Blok rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso
- Ziemia Święta
03:35 Taki jest świat
- program informacyjny
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

23:30 Wyścig po życie
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Bułgaria, 2013,
reż. Courtney Solomon,
wyk. Ethan Hawke, Selena
Gomez, Jon Voight, Rebecca Budig, Paul Freeman
Były kierowca wyścigowy
dostaje tajemnicze zadania do wykonania. Jeśli
zawiedzie, jego porwana
żona zginie.
01:20 Błękitna fala
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Niemcy, 2002,
reż. John Stockwell,
wyk. Kate Bosworth,
Matthew Davis,
Michelle Rodriguez,
SanoeLake
03:35 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
nowy dom 09:00 Pierwsza
miłość Marysia opuszcza
rodzinną wieś i przenosi się
do Wrocławia, by studiować
medycynę. W nowym
miejscu kobieta poznaje
Pawła, który zdobywa jej
serce. 09:50 Święty
10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka magazyn prod. Polska 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Najemnik John Seegar,
najemnik pracujący dla CIA,
podejmuje się misji, podczas
której ginie jego przyjaciel.
23:05 Wzór 00:05 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Próba wiary 11:10 Filmowe
życiorysy. Biegnę całym
swoim sercem 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
Ojcostwo polecam 14:50
Kobiety wolności 15:30
Narodowe Sanktuarium
Maryjne w Subukia
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Wyszyński
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 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

22 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

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 Pełnia Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Urodzone by latać
- ﬁlm dokumentalny,
reż. Phil Coles

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2013
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Wolni od długów
21:05 To tylko seks
Jamie to młoda, żyjąca
pełnią życia specjalistka
od rekrutacji. Dzięki swojej
pracy poznaje Dylana,
dyrektora artystycznego.

07:30 Teledyski
08:30 Wydarzenie
aktualne
09:10 Lepiej być piękną
i bogatą
- komedia, prod.
Polska, Niemcy, Ukraina,
1993, reż. Filip Bajon,
wyk. Marek Kondrat,
Adrianna Biedrzyńska,
Daniel Olbrychski, Ryszard
Pietruski, Aleksander
Bielawski, Anna Prucnal
11:00 Doktor Ewa
- serial TVP
Ewa Lipska, młoda lekarka
tuż po ukończeniu studiów
medycznych, atrakcyjna
ﬁzycznie. Chociaż miała
ciekawszą propozycję
zawodową w Warszawie,
wybrała jednak pracę
lekarki na wsi. Pochodzi
z dużego miasta, osiada
w małej miejscowości
- w Międzyborzu.

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
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Pan i Pani Kiler
Atrakcyjna Jen spotyka
przystojnego Spencera,
z którym wkrótce potem
bierze ślub. Nie wie, że jej
ukochany to były płatny
zabójca i za niedługo
będzie zmuszony rozliczyć
się ze swojej przeszłości.

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

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 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy
Anity Gargas
- magazyn
22:55 Magazyn kryminalny
23:50 Razem na zawsze - ﬁlm
01:40 Paradoks - serial
03:00 IO Tokio 2020

SERIAL OBYCZAJOWY

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 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Żywiec
21:35 Cena wolności - serial
22:40 Tajemnice Majorki
23:40 Diamenty są wieczne
- ﬁlm sensacyjny, prod.
Wielka Brytania, 1971, reż.
Guy Hamilton
01:45 Biały słoń - ﬁlm
03:30 Art Noc - Europejski Stadion Kultury

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Step Up III
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2010, reż. Jon
M. Chu, wyk. Rick Malambri, Adam G. Sevani,
Sharni Vinson,
Alyson Stoner, Keith
Stallworth
00:50 Totalne remonty
Szelągowskiej
01:50 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:10 Noc magii
03:35 Szpital - program
obyczajowy

23:40 Przyjaciele z kasą
Olivia rzuca pracę nauczycielki i zaczyna utrzymywać się ze sprzątania
domów, jednocześnie
kontynuuje niekończące
się poszukiwania
przyzwoitego faceta.
Jej trzy przyjaciółki
mają więcej szczęścia,
a przynajmniej tak się
wydaje. Jane jest
odnoszącą sukcesy
projektantką, ale coraz
bardziej oddala się
od męża, Aarona.
Christine jest scenarzystką, ale jej mąż Patrick
z każdym dniem staje
się coraz bardziej
zrzędliwy.
01:15 Zakończenie

12:45 I tak upłynął wieczór
i poranek - ﬁlm
13:30 Cunningham.
Choreograf
współczesności
15:10 300 mil do nieba
- dramat, prod. Polska
17:00 Kapitan z „Oriona”
18:40 Serialowa nostalgia
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Złota Setka Teatru
Telewizji
- Bal manekinów
21:55 Tamte lata, tamte dni
- Anna Dymna - magazyn
22:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Austeria
00:35 Berlin Live - Morcheeba
01:45 Nocny dokument
03:30 W trzy miesiące
dookoła świata

21:55 Jak ugryźć
10 milionów 2
Były płatny morderca,
Jimmy Tudeski, wiedzie
spokojny i nudny żywot
gospodyni domowej.
Wraz z pojawieniem się
dawnego znajomego,
powraca na drogę
bezprawia, by stawić
czoła węgierskiej maﬁi.
00:00 Strażnik czasu
02:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Menu na miarę
02:35 Wojciech
Cejrowski. Boso
- Ziemia Święta
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Z archiwum policji
05:00 Rodzinny interes

TVN 7
05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani
po uszy - serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła - obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
- obyczajowy
16:55 Idealna niania
- program obyczajowy
18:25 19 + - obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
20:00 40 kontra 20
FILM OBYCZAJOWY

21:00 Błękitna fala
- ﬁlm obyczajowy, USA,
Niemcy, 2002, reż. John
Stockwell, wyk. Kate
Bosworth, Matthew Davis,
Michelle Rodriguez, Sanoe
Lake, Mika Boorem
23:20 Rambo
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1982, reż. Ted
Kotcheﬀ, wyk. Sylvester
Stallone, Richard Crenna,
Brian Dennehy, Bill
McKinney, Jack Sarrett,
Michael Talbott
01:20 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S3
02:25 Druga strona
medalu
- talk show
03:35 Noc magii

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
13:25 STOP Drogówka
14:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon
18:00 Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 21:00 Straszny ﬁlm
2 Kontynuacja zwariowanej
parodii ﬁlmów grozy, a zarazem wielkiego przeboju kinowego. Dwaj księża próbują
wypędzić złego ducha z ciała
Megan Voorhees, jednak
egzorcyzm nie kończy się tak
jak planowali. 22:40 Wzór
A ale mu się to nie udaje.
23:40 Śmierć na 1000 sposobów Film przedstawiający
nieszczęśliwe wypadki.

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
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 Maria Magdalena
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Akademia pro-life 17:05
Mahajanga 17:25 Kolory
świętości 17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel
21:20 Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia
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Górniczy quiz (część 2)
Zaskoczeni skalą trudności pytań o koszykarskim Górniku? Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nie poddawajcie się, dziś druga część sprawdzianu
waszej wiedzy o biało-niebieskich. Quiz przygotowaliśmy przy współpracy
z kibicami z grupy „Wałbrzyski Kocioł”.
Odpowiedzi na poniższe pytania znają jedynie prawdziwi
zapaleńcy! Zapnijcie pasy i
zaczynamy!
1.Z kim koszykarze Górnika Wałbrzych rozegrali
ostatni w I lidze w sezonie
2010/2011 słynny „mecz z
taczką”?
A. Politechnika Warszawa
B. SKK Siedlce
C. Znicz Pruszków
D. MOSiR Krosno
2.W jakiej reprezentacji w
młodości oprócz Polski występowała jedna z legend
Górnika Wałbrzych, Jerzy
Sterenga?
A. Litwa
B. Ukraina
C. Niemcy
D. Czechosłowacja
3.Wysokie wyjazdowe zwycięstwo z WSTK Wschowa-Sława w 2012 roku kibice
Górnika świętowali jeszcze

w trakcie meczu. W jaki
sposób?
A. Odpalili race
B. Wyrzucili na parkiet serpentyny
C. Wykonali popularną „ciuchcię” wokół trybun
D. Dopingowali koszykarzy w
częściowym negliżu
4.Który z poniższych zawodników jest najbardziej utytułowanym koszykarzem w
historii Górnika Wałbrzych?
A. Stanisław Kiełbik
B. Mieczysław Młynarski
C. Tadeusz Reschke
D. Wojciech Krzykała
5.Rafał Glapiński zdobył
pierwsze punkty w seniorskim Górniku w 1998 roku.
Z kim mierzyli się wtedy
biało-niebiescy?
A. Płyty Grajewo
B. Linodrut Zabrze
C. Techmet Częstochowa
D. AgroFar Kraśnik

6.Który z wymienionych
zawodników Górnika z rozgrywek 2020/21 był najstarszy?
A. Bartłomiej Ratajczak
B. Marcin Wróbel
C. Krzysztof Jakóbczyk
D. Tomasz Ochońko
7.Kto zdobył pier wsze
punkty dla Górnika po powrocie do ekstraklasy w
2007 roku?
A. Tomasz Zabłocki
B. Kris Clarkson
C. Kristian Ercegovic
D. Łukasz Wichniarz
8.Jedną z legend Górnika jest
wspomniany wcześniej Stanisław Kiełbik. W trakcie swojej
kariery był zmuszony do odbycia służby wojskowej, co związało go ze Śląskiem Wrocław. W
którym roku Kiełbik przeniósł się
do wrocławskiego klubu?
A. 1980
B. 1979

C. 1983
D. 1985
9.W sezonie 1994/95 Górnik
Wałbrzych występował w
ekstraklasie pod nazwą
Śnieżka Aspro Świebodzice
i zajął na koniec sezonu 4
miejsce. Jaki miał bilans?
A. 13-9
B. 14-8
C. 10-12
D. 15-7
10.W którym roku pierwszym trenerem Górnika został Teodor Mołłow?
A. 1989
B. 1993
C. 1995
D. 1991
11.„Na pierwszych zajęciach pojawiłem się w hali
przy ul. Wysockiego. Już w
najbliższą sobotę zagrałem
pierwszy mecz. W moim debiucie zmierzyliśmy się na
wyjeździe ze Śląskiem Wro-

cław. Tamten mecz utkwił
mi w pamięci, bo zdobyłem 36 punktów. Wcześniej
jednak, jak każdy młody
chłopak chciałem zostać piłkarzem. Przed dołączeniem
do koszykarskiego Górnika
trenowałem w tym klubie
piłkę nożną, byłem bramkarzem” – tak wspominał
swoje początki w biało-niebieskich barwach jeden
z zawodników. Który?
A. Piotr Niedźwiedzki
B. Bartłomiej Ratajczak
C. Damian Pieloch
D. Damian Durski
12.W 1949 roku doszło do
połączenia czterech wałbrzyskich klubów i powołano do życia klub pod nazwą
Górnik Wałbrzych. Który
klub nie połączył się z Górnikiem-Zamkiem Wałbrzych?
A. KS Mieszko
B. KS Chrobry

C. KS Victoria
D. KS Huta Karol
13.W 2000 roku Górnik zajął
3. miejsce w sezonie regularnym 1. ligi, ale z play-off
odpadł już w I rundzie, z
szóstą drużyną po sezonie
regularnym. Kto wyeliminował wałbrzyszan?
A. Alba Chorzów
B. Znicz Jarosław
C. Resovia Rzeszów
D. Astoria Bydgoszcz
14.Pierwszy czarnoskóry
zawodnik, który grał w Górniku, to Eric Morgan. Przyszedł do klubu w sezonie
93/94 roku. Z jakiego kraju
pochodził?
A. Francja
B. Kanada
C. Wielka Brytania
D. USA
15.Jak prezentował się bilans Górnika na początku
sezonu 2012/13 w 3. Lidze?
A. 1-5
B. 0-6
C. 3-3
D. 5-1
16.Kto był rywalem Górnika
w finale II ligi w sezonie
2003/2004, który Górnik wygrał i awansował do I ligi?
A. KKS Poznań
B. Pyra Poznań
C. Alpen Gold Poznań
D. Basket Poznań
17.Ile lat trwała pierwsza
przygoda Górnika z Ekstraklasą?
A. 2
B. 5
C. 1
D. 7
18.Bartosz Kosior to wychowanek Górnika, który
w 2018 roku sięgnął po
mistrzostwo Polski juniorów. W jakim klubie wtedy
występował?
A. Hensfort Przemyśl
B. WKK Wrocław
C. Śląsk Wrocław
D. Trefl Sopot
19.Rekord punktów zdobytych w jednym spotkaniu
należy do Mieczysława Młynarskiego i wynosi 90. Ile
wynosi jego drugi najlepszy
wynik?
A. 59
B. 79
C. 63
D. 67
20.Po spadku z Ekstraklasy
Górnik dzielnie walczył o
utrzymanie w I lidze. Kto był
najskuteczniejszym zawodnikiem Górnika Wałbrzych
w sezonie 2009/2010?
A. Bartłomiej Józefowicz
B. Marcin Sterenga
C. Damian Pieloch
D. Krzysztof Jakóbczyk
Dominik Hołda

ODPOWIEDZI:1.C, 2.A, 3.C, 4.A, 5.C, 6.D, 7.C, 8.D, 9.A, 10.D, 11.B, 12.A, 13.A, 14.B, 15.B, 16.A, 17.C, 18.A, 19.C , 20.B

Fot. Dominik Hołda

» Wykaż się wiedzą o swoim
ukochanym klubie
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Fot. Dominik Hołda

» Oto nowi zawodnicy Górnika Trans.eu
Wałbrzych

Wreszcie odkryli karty
Długo biało-niebiescy kazali nam czekać na ten moment. W końcu poznaliśmy skład Górnika Trans.eu Wałbrzych na sezon 2021/22 w Suzuki
1 Lidze. Zaszło kilka istotnych zmian!

W Górniku nie zobaczymy
Macieja Bojanowskiego, który
przeniósł się do Energa Basket
Ligi, do Anwilu Włocławek.
W ekipie GKS-u Tychy zagra
Maciej Koperski, a do WKK
Wrocław przeszedł Tomasz
Ochońko. Te dwa ostatnie
zespoły będą rywalizować z
wałbrzyszanami w rozgrywkach 2021/22. Działacze Górnika długo przekonywali także
Marcina Wróbla do pozostania w Wałbrzychu, ale ten
34-letni weteran zdecydował
się ostatecznie poszukać gry
bliżej rodzinnych stron i w
końcu zdecydował, że przechodzi do 2-ligowego Sokoła
Międzychód.

W biało-niebieskich barwach wciąż będziemy natomiast oglądać dwóch
wychowanków, czyli kapitana Bartłomieja Ratajczaka oraz Damiana Durskiego.
W Wałbrzychu zostają także
Krzysztof Jakóbczyk, Damian
Cechniak, Kamil Zywert i Jan
Malesa. W letniej przerwie
wałbrzyski klub pozyskał
czterech koszykarzy: Huberta
Kruszczyńskiego, Marcina
Dymałę, Szymona Pawlaka i
Huberta Pabiana.
Hubert Kruszczyński wraca
do Górnika po dwóch latach
spędzonych w Kotwicy Kołobrzeg. 26-latek wywodzi się
z Chełmna, a w Wałbrzychu

występował w latach 20172019, odgrywając ważną
rolę podczas awansu do 1
ligi w 2018 roku. Z beniaminkiem spod Chełmca na
zapleczu ekstraklasy zajął 8.
miejsce, wchodząc do play-off (był drugim najlepszym
strzelcem Górnika ze śr. 10,7
pkt). 31-letni Marcin Dymała
to rzucający rodem z Ostrowa
Wielkopolskiego. Od stycznia
tego roku był zawodnikiem
Kotwicy Kołobrzeg, dla której
notował śr. 14,1 pkt. Sezon
rozpoczynał jednak w Arged
BMSlam Stali Ostrów Wielkopolski, czyli późniejszym
mistrzu Polski. Na poziomie
pierwszoligowym w przeszło-

ści bronił barw wspomnianej
Stali, Astorii Bydgoszcz, Spójni
Stargard oraz Miasta Szkła
Krosno. Ze Spójnią awansował do ekstraklasy w 2018

roku, będąc jednym z liderów
(śr. 16,4 pkt, 5 zb., 5 as). Dymała w ciągu siedmiu lat gry
w 1 lidze ani razu nie schodził
poniżej dwucyfrowej średniej

zdobyczy punktowej (od 10,2
pkt do 17,7 pkt), a w 2017
roku został wybrany do najlepszej piątki sezonu.
Z kolei 23-letni Szymon Pawlak pierwsze kroki stawiał w
Kutnie, gdzie jako wchodzący
do składu junior ekstraklasowego Polfarmexu grał razem
z Krzysztofem Jakóbczykiem.
Sezon 2019/20 spędził w Sokole Łańcut (ś. 9,7 pkt), a ostatni
– podobnie jak Kruszczyński
i Dymała – w Kotwicy Kołobrzeg. Reprezentując zespół
znad morza notował podobne
osiągnięcia, ale mocno we
znaki dał się Górnikowi. Na
inaugurację rozgrywek w Kołobrzegu rzucił biało-niebieskim
22 punkty, a w Aqua-Zdroju zakończył mecz z 16 „oczkami”.
Pawlakowi zależało na grze w
Wałbrzychu już dwa lata temu,
gdy oferował w klubie swoje
usługi. Wtedy nic z tego nie
wyszło, ale teraz dopiął swego.
Na zawodniku zależało także
przedstawicielom biało-niebieskich, którzy są przekonani, że
drzemie w nim duży potencjał.
W biało-niebieskim trykocie
zobaczymy także 32-letniego
Huberta Pabiana. Skrzydłowy
rodem z Opalenicy już trzykrotnie awansował ze swoimi
ekipami do elity: w 2014 jako
gracz Polfarmexu Kutno (wraz
z Jakóbczykiem,) w 2018 ze
Spójnią Stargard (razem z Marcinem Dymałą) oraz w ostatnim sezonie z Czarnymi Słupsk.
W zmaganiach 2020/21 notował dla słupszczan śr. 11,7
pkt, 6.4 zb. i świetne 45 proc.
skuteczności za 3 pkt. W 2018
z kolei grał pierwsze skrzypce
w 1 lidze, gdy jako koszykarz Spójni został wybrany
do najlepszej piątki sezonu
oraz wyróżniono go nagrodą
MVP rozgrywek. Po udanym
sezonie 2020/21 Pabian nie
narzekał na brak ofert. Początkowo Górnicy byli daleko od
jego pozyskania, ale determinacja działaczy sprawiła,
że zdecydował się na przenosiny na Dolny Śląsk. Skład
Górnika uzupełni duet wychowanków: Mateusz Stankiewicz oraz Kuba Niziński.

Górnik Trans.eu Wałbrzych – sezon 2021/22

Kamil Zywert, rozgrywający, 1996, 185 cm
Mateusz Stankiewicz, rozgrywający, 2002, 182 cm
Hubert Kruszczyński, rozgrywający/rzucający, 1995, 187 cm
Marcin Dymała, rzucający, 1990, 187 cm
Krzysztof Jakóbczyk, rzucający, 1986, 183 cm
Damian Durski, rzucający/skrzydłowy, 1997, 182 cm
Jan Malesa, rzucający/skrzydłowy, 1999, 187 cm
Szymon Pawlak, skrzydłowy, 1998, 192 cm
Bartłomiej Ratajczak, skrzydłowy, 1991, 197 cm
Kuba Niziński, skrzydłowy, 2003, 191 cm
Hubert Pabian, skrzydłowy, 1989, 201 cm
Damian Cechniak, środkowy, 1993, 210 cm
Trener: Łukasz Grudniewski

Dominik Hołda
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