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Czy wiesz, że…
cenie Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu. W 1954 roku Gustaw
Morcinek odwiedził Szczaw-

Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

Gustaw Morcinek napisał
opowiadanie o wałbrzyskich
kopalniach? Opowiadanie
„Viktoria” powstało na zle-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

no-Zdrój, gdzie zapewniono
mu pobyt w sanatorium z
możliwością pracy twórczej.
Jego zadaniem było opisanie
pracy górników w zagłębiu
wałbrzyskim. Morcinek z
pisarską rzetelnością zbierał
materiał, odwiedzając kopalnie i zjeżdżając pod ziemię.
Zarówno w opowiadaniu,
jak i późniejszej powieści
„Victoria”, opisał ratowanie
wałbrzyskiej kopalni przed
zalaniem. Utwór ten nie jest
podręcznikiem wiedzy o regionie, ale zawiera wiele
spostrzeżeń na temat pracy
w trudnych warunkach. W
dialogach (często wulgarnych) podkreśla wielokulturowość i niezadowolenie
bohaterów z przybycia do
Wałbrzycha. W napisanej w
1958 roku powieści „Victoria”, wydanej przez wydawnictwo Iskry, zmienia pewne
wątki i pogłębia portrety
psychologiczne bohaterów.
Można pokusić się o stwierdzenie, że pisanie na zlecenie
z reguły nie działa na korzyść
powstającego utworu, w
dodatku pisanego w nurcie
Red
socrealizmu.
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Odkładacie i wracacie. To jest to!

Zapytacie, ale o co chodzi? To proste. Obok naszej gazety nie można
przejść ot tak sobie obojętnie. Gdy już ją weźmiecie do ręki, to przepadliście. Będziecie się zaczytywać i zaczytywać. A jeśli już pozornie nasyceni informacjami odłożycie na półkę, po chwili lub na drugi
dzień ponownie po nią sięgniecie. Tyle jest u nas ciekawych rzeczy.
W końcu co tydzień dajemy wam porządną porcję
informacji. Głównie publicystyki na wysokim poziomie.
Nie tam żadne „biedne” 12
lub 16 stron, które można
przejrzeć w kilka minut. Tylko
opasłe 32 strony, na których
znajdziecie nietuzinkowe treści. Których, bardzo praw-

dopodobne, że gdzie indziej
nie znajdziecie. Nawet jeśli
poświęcicie całe popołudnie
i wieczór, to nie zdążycie
ze wszystkim zapoznać się
dokładnie. I o to nam właśnie
chodzi, żebyście odkładali
WieszCo na półkę i wracali
do naszej gazety. Nie raz, ani
nie dwa, ale wielokrotnie.

Wszak dajemy do myślenia.
Nieprawdaż?!
Wciąż zachęcamy was do
wspólnego tworzenia treści,
bo przecież naszą gazetę robimy dla was i chcielibyśmy, żebyście z wielką przyjemnością
sięgali po każdy kolejny numer
swojego ulubionego tygodnika. No więc jeśli wiecie o

czymś ciekawym lub znacie
interesujących ludzi, dajcie
nam znać. Na maile czekamy
pod tym samym adresem
mailowym, co zwykle, czyli:
redakcja@wieszco.pl.
Nowy tydzień najlepiej
zacząć… wiadomo, że we
wtorek od WieszCo. Na 32
stronach proponujemy wam

mnóstwo nieszablonowych
treści. My nie przepisujemy
urzędniczych komunikatów,
ale staramy się uprawiać
prawdziwe dziennikarstwo.
Tworząc informacje od podstaw. Jesteśmy niemal w
każdym zakątku Aglomeracji
Wałbrzyskiej, a gazetę w
wersji papierowej znajdziecie w blisko 400 punktach
kolportażu. Możecie każdy
nowy numer ściągać również na urządzenia mobilne
w wersji PDF. Wystarczy, że
wejdziecie na stronę www.
wieszco.pl skąd bezpłatnie
pobierzecie każdy numer tygodnika. Również wszystkie
archiwalne.
Redakcja
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Czy wiesz, że…
2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

ale wg powierzchni użytkowej

Takie ma skarby!

przypadkowo. Kilkanaście
lat temu, gdy przechodzący
na emeryturę Zbigniew Jóźwiakowski wymyślił sobie,
że w piwnicy stworzy salę
bilardową. Wszystko było
przygotowane, gdy zawitali
do niego koledzy, przynosząc
w prezencie stare lampy górnicze. Jakoś nie pasowały do
wnętrza. Wówczas w głowie
byłego pracownika kopalni
Victoria zakiełkowała myśl „a
może by tak zacząć zbierać
eksponaty”. Kolekcja błyskawicznie zaczęła się powiększać, a znajomi i przyjaciele
co rusz przynosili do domu
naszego bohatera niesamowite rzeczy, wygrzebane gdzieś
na strychu po dziadku górniku
z Belgii czy Francji lub przybyszu z Borysławia. Nierzadko
mające 100 i więcej lat. Dumą
wałbrzyszanina jest kolekcja
lamp górniczych. Jak sam
o niej mówi – największa
w Polsce, a być może też w

Europie. Ma ich ponad 250. Z
każdego chyba miejsca, gdzie
wydobywano węgiel i z wielu
okresów. Nawet takie, które
mają ok. 350 lat.
I te niesamowite kufle. Setki
ceramicznych, fajansowych i
szklanych naczyń, z których
górnicy popijali piwo podczas
tradycyjnych Barbórek. To
wręcz nierealne, ale Zbigniew
Jóźwiakowski ma wszystkie
kufle, które kiedykolwiek wyprodukowano z okazji górniczego święta w Wałbrzychu.
Ze wszystkich trzech kopalń!
Jeden szczególnie jest cenny.
Raczej niepozorny, z przypalanego szkła. Dlaczego taki wyjątkowy? Bo są tylko trzy takie
na świecie. W USA, w domu
u pewnego profesora z AGH i
w piwnicy u wałbrzyszanina.
Takich „białych kruków” w
kolekcji emerytowanego górnika jest jeszcze kilka. Tylko
górniczej ciuchci brakuje…
Tomasz Piasecki

Gdy dowiedzieliśmy się, że w prywatnym domu w centrum Wałbrzycha emerytowany górnik
stworzył minimuzeum, pomyśleliśmy, że może jest tam kilkadziesiąt, no góra sto przedmiotów. Tymczasem na miejscu okazało się, że w kilku pomieszczeniach Zbigniew Jóźwiakowski
zgromadził kilka… tysięcy górniczych eksponatów! Niesamowite. Choć bardzo się staraliśmy,
trudno nam było ukryć zachwyt nad kolekcją.

Gdy podeszliśmy pod niepozorny budynek przy ul.
Szpitalnej w Wałbrzychu,
wciśnięty gdzieś między stację krwiodawstwa a szpital,
wiedzieliśmy już, że czeka nas
fascynująca podróż po górniczych pamiątkach. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to
wózki, stojące w ogródku
przed wejściem. Wyglądające
jakby przed chwilą wyjechały
z kopalni. Drzwi otworzył niepozorny mężczyzna. Uścisnęli-

śmy sobie dłonie. Nie dało się
nie zauważyć szelmowskiego
uśmiechu właściciela. On doskonale wiedział, że za chwilę
nas oczaruje, my jeszcze byliśmy niepewni, co zobaczymy.
A zobaczyliśmy prawdziwe skarby. Poukrywane w
piwnicach oraz na dwóch
poziomach strychu. Eksponaty doskonale zachowane,
w ok. 90 proc. „na chodzie”.
Wzięliśmy do ręki kompas
sprzed 100 lat. Niesamowite,

» Żeliwna lampa, którą górnicy używali w XVIII wieku

działa. Emerytowany górnik zapalił żeliwną lampę z
XVIII wieku. Oczywiście, że
płomień wesoło zaskwierczał. To samo z aparatami
tlenowymi, metanomierzami, teodolitami. Wszystkiego
można dotknąć, powciskać,
przekręcić, i zadziała. Tam pełno było młotków, skórzanych
poniemieckich hełmów, łopat, starych map, mundurów,
przedwojennych dokumentów, kamiennych słupków pól
górniczych oraz setek, nawet
tysięcy innych przyrządów
i urządzeń górniczych. Czego tam nie było? – Brakuje
mi tylko chyba lokomotywy,
ale jakby tu ją przetransportować? – rzucił żartem Zbigniew Jóźwiakowski. Fakt, w
tym miejscu jest dosłownie
wszystko, co związane było
z kopalniami i górnictwem.
Nawet skamieliny wykopane
kiedyś przez pracowników
dołowych. Eksponaty są dokładnie opisane na kartkach
papieru. Z której kopalni pochodzą, z jakiego oddziału, a
nawet wskazane są pokłady.
Nieprawdopodobne!
Właściciel kolekcji nie lubi
mówić o tym, co stworzył
jako muzeum, choć niejedno
ma mniej pamiątek, co on.
Woli określać to miejsce Izbą
Tradycji Górniczej. Zaczęło się
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Fot. (red)

» Niesamowita kolekcja kufli, z których popijali wałbrzyscy górnicy

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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Kopią na stadionie
Ruszyła przebudowa boiska na Piaskowej Górze.
Jest to projekt realizowany w ramach wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego kryjący się pod
nazwą „FlowPark, siłownia, biegi, rolki i rowery”.

bieżnia i ciągi komunikacyjne do
jazdy na wrotkach i rowerach,
flowpark, siłownia oraz wiaty
dla piłkarzy.

Autorami projektu są: Teresa
Ziegler, Katarzyna Wojnicka,
Daniel Dobrowolski, Michał
Gnacy, Mariusz Kalinowski,
Roman Magdziarczyk, Michał Michalak, Michał Piaskowski, Piotr Piątek, Mateusz Rosiak. Projekt powstał
we współpracy z ówczesnym gospodarzem obiektu,
Aqua-Zdrojem.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Projekt z 1848 głosami wygrał
w 2019 roku. Stadion będzie
wyłączony z użytku przez około
3 miesiące. Powstanie tam nowa

- To miejsce kultowe nie tylko
dla mieszkańców Piaskowej
Góry. Tu często widać osoby
biegające czy też spacerujące.
Stadion zmieni swoje oblicze i
będzie wyglądał zupełnie inaczej. Powstanie nowa infrastruktura i nowe nasadzenia.
Koszt całkowity pewnie przekroczy planowane 600 tys. zł
– mówi prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.
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Tolerowani sami swoi
Sprawiedliwość jest jak pajęczyna. Szerszeń się przebije, ale komar już
nie da rady i ugrzęźnie na dobre. Dlatego jeśli stoicie na straży poprawności politycznej, jak pająk przy swojej sieci, to… lepiej dalej nie czytajcie
tego tekstu. Po co nerwy sobie szargać. Dobra, może do niedawna byliśmy
naiwni jak ten Muminek z serii książek Tove Jansson, wierząc w sprawiedliwość, ale ostatnio przestaliśmy się łudzić równym traktowaniem.

Powiecie, na jakim świecie my żyliśmy? Też się sobie dziwimy, że była w
nas ta dziecięca naiwność, jakbyśmy
nigdy nie pili przypalonego mleka w
podstawówce, a koleżankom na wycieczce szkolnej nie wrzucali skorków
do śpiwora. Nie ma co, przyznajemy,
niedawno przeżyliśmy większe zaskoczenie niż gdy kelner przynosił nam w
Ustroniu Morskim paragon za rybę z
frytkami. Teraz zrobiło nam się niemiło
naprawdę na długie godziny, nad
morzem była tylko chwila „grozy”.
Już dawno chcieliśmy napisać
o niesprawiedliwości, o różnych
standardach, o nierównym traktowaniu jednych kosztem drugich. To
trochę jak z paprochami w pępku.

Nawet gdybyście kąpali się trzy razy
dziennie, to i tak w tym zagłębieniu
pod wieczór mielibyście szansę
znaleźć jakieś farfocle. Tak jest z
niesprawiedliwością wkurzającą
bardziej niż kamień w bucie turysty,
który ma do przejścia raptem kilka
metrów, by znaleźć się na Giewoncie.
Zapowiadaliśmy, że to nie będzie
artykuł poprawny politycznie. Tak jak
niepoprawna jest UEFA. Dla mniej
wtajemniczonych, to organizacja,
najogólniej mówiąc, zarządzająca
europejskim futbolem. Ta sama,
która stoi na straży tolerancji i sprawiedliwości, mieniąc się jako matka
wszystkich swoich dzieci. Nawiasem
mówiąc reprezentujący ją ludzie,

gdyby opiekowali się kaktusem,
pewnie by im usechł, bo byliby w
tym czasie zajęci przeliczaniem pieniędzy z transmisji spotkań.
No więc ta nieskazitelna UEFA
podczas ostatnich mistrzostw Europy
„popłynęła”. Nie dlatego, że ukarała
węgierskich kibiców, którzy odkleili
się od rzeczywistości, obrażając na
tle rasowym zawodników drużyny
rywali, ale dlatego, że nierówno
podeszła do sprawy. Bratanków
ukarano surowo za ich głupotę (i
słusznie), ale co w takim razie powiedzieć o aroganckich miłośnikach
piwa i potrawy typu „fish and chips”
z pewnej wyspy na północno-zachodnich rubieżach Europy? Gwiż-

dżących w półfinale podczas hymnu
reprezentacji Danii, odpalających na
stadionie fajerwerki i świecących
laserem po oczach bramkarzowi
rywali, co mogło skończyć się jego
ślepotą. Anglicy dostali 30 tys. euro
kary za chamskie i bandyckie wybryki. To chyba tyle, ile ich federacja
wydaje na popcorn podczas jednego
meczu. Węgrom nakazano z kolei
zapłacić 100 tys. euro i trzy spotkania
rozegrać przy pustych trybunach. Za
kilka okrzyków i wywieszenie prześcieradła na płocie z niepoprawnym
hasłem. Idziemy o zakład, że gdyby
bramkarzem, którego oślepiano laserem, był nie daj Bóg Afroamerykanin
(przecież przestrzegaliśmy, że nie

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)
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będzie w tym tekście poprawności
politycznej), poza tym gej (a nie mówiliśmy), a wszystko działoby się na
Węgrzech lub co gorsza w Polsce, to
oba kraje wyleciałyby ze wszystkich
europejskich rozgrywek do czasu
znalezienia pozaziemskiej cywilizacji.
UEFA odleciała też podczas finału
Euro. Gdy na początku spotkania
do sędziego czekającego na środku
boiska podjechał zdalnie sterowany
samochodzik – taki, jakiego być może
kiedyś kupiliście swojemu synowi pod
choinkę – w… tęczowych barwach.
Dlaczego np. autko nie podjechało
całe we fladze Palestyny? Noż ku*wa
mać. Jeśli ma się gębę pełną frazesów
i wyrzuca ze stadionów ideologie (co
jest zresztą słuszne, bo to sport), to
wypada być konsekwentnym. Jacy
my dalej jesteśmy naiwni!!! Ciekawe
co ta sama UEFA zrobiłaby, gdyby taki
Lewandowski wyszedł na mecz w
dresie z napisem „jestem hetero”, a
takiego Szczęsnego przed początkiem
gry naszłaby wielka ochota, żeby
kucnąć i zmówić trzy zdrowaśki. Skoro Anglicy klękają przed pierwszym
gwizdkiem pokazując w ten sposób
swoją solidarność z ruchem Black
Lives Matter, walczącym o prawa
osób czarnoskórych, to czy Polakom
też by się upiekło? Raczej wątpimy.
Podobno sprawiedliwa UEFA chce
ukarać angielską federację za chlew,
który zrobiono przed i w trakcie finału.
Za regularną bijatykę w katakumbach
stadionu, wdarcie się na Wembley
kibiców bez biletów i wbiegnięcie jednego desperata na murawę w trakcie
gry. Pożyjemy, zobaczymy.
Teraz z innej mańki. Przed finałem
Euro 2020 Brytyjczycy pozwolili na
wjazd do kraju dziesiątkom VIP-ów
z UEFA. Mogli przebywać w Anglii,
a jakże, bez obowiązkowej kwarantanny. Na Wembley natomiast, gdzie
rozgrywano finał, dystans społeczny
był mniej więcej taki jak w kolejce
do mięsnego za czasów PRL, gdy
kiełbasę rzucili. Widocznie na chwilę
wariant Delta koronawirusa gdzieś
wyparował, a Lambda jeszcze nie
dotarła. Bardziej żenujący w porównaniu z tymi obrazkami był chyba
tylko Michał Milowicz w niektórych
scenach w „Poranku kojota”.
Walka o równe traktowanie ma
mniej więcej takie same szanse na
powodzenie jak starania żuczka
leżącego na plecach o szybkie przewrócenie się na odnóża. W końcu
mu się kiedyś uda, ale nikt nie wie,
ile to potrwa.
Tomasz Piasecki
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Lasy pod specjalnym nadzorem
Rozpoczęły się wspólne patrole strażników leśnych z Nadleśnictwa
Wałbrzych oraz Jugów i policjantów z Boguszowa-Gorc na terenach
zielonych położonych w powiecie wałbrzyskim.

Mundurowi samochodami terenowymi oraz quadami przemierzyli sporą
część powiatu wałbrzyskiego. Byli między innymi na

terenach leśnych położonych w miejscowościach
Mieroszów, Nowe Siodło,
Sokołowsko, Unisław Śląski
i Boguszów-Gorce. Patro-

lując lasy funkcjonariusze
pilnowali, aby „zielone płuca
ziemi” nie były niszczone.
Zwracali również szczególną
uwagę na turystów, którzy

To szansa dla
całego regionu

nagminnie naruszają zakaz
wjazdu do lasów pojazdami
mechanicznymi, czy też parkują swoje samochody na
drogach leśnych.
Mundurowi podjęli 3 interwencje związane z wjazdem
przez osoby nieuprawnione
na tereny zielone. Wylegitymowali 14 osób, dokonali 4
kontroli pojazdów i nałożyli 3
mandaty karne na sprawców

wykroczeń. Wspólne patrole
policji i straży leśnej będą
kontynuowane cyklicznie
również z funkcjonariuszami
innych komisariatów, szczególnie w trakcie weekendów,
kiedy najwięcej turystów
udaje się do lasów oraz wybiera w góry położone w
Wałbrzychu oraz w powiecie
wałbrzyskim.
SCB

doskonale skomunikowane z
resztą Polski. Wybudowano
autostrady, drogi szybkiego
ruchu, które ułatwiają rozwój wielu dziedzin życia. Na
naszych terenach mamy natomiast chroniony obszar Natura 2000 – mówi starosta.
Taki sposób prowadzenia
polityki w ubiegłych latach
sprawił, że południowe tereny województwa dolnośląskiego zostały daleko
w tyle. Dzięki środkom z
Unii Europejskiej będą dalej
mogły toczyć się prace nad
rozwojem infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej,
sportowej i wielu innych
umożliwiających samodzielne funkcjonowanie i rozwój
gospodarczy, który pozwoli
mieszkańcom na godne życie. Dla wielu miejsc to także
szansa na powrót do życia.

Wiele zaniedbanych i zniszczonych lokacji subregionu
może doczekać się rewitalizacji. W Wałbrzychu dotknie
to między innymi dzielnicę
Sobięcin, ale Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to
też ogromna szansa choćby
dla Boguszowa-Gorc, Głuszycy czy Nowej Rudy.
- Nasze miasto od lat boryka się z problemami, jakie występują w regionach
pogórniczych, w któr ych
kopalni już nie ma, ale skutki
zlikwidowanej gospodarki
węglowej wciąż są bardzo
odczuwalne. Czekamy na
środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo to
ogromna szansa dla rozwoju
Boguszowa-Gorc – mówi
burmistrz Sylwia Dąbrowska.
SCB

Podział środków według Funduszu Sprawiedliwej Transformacji budzi cały czas duże
emocje. Samorządowcy z naszego regionu
jeżdżą po terenie Subregionu Wałbrzyskiego, by uzmysłowić mieszkańcom, jak ważne
dla całego naszego regionu są to pieniądze
i jak za ich sprawą może zmienić się rzeczywistość miast, miasteczek i wsi.
Subregion Wałbrzyski, od
momentu powstania, prężnie działał w celu poprawienia jakości życia swoich
mieszkańców. W najbliższym
czasie samorządowców czeka do wydania ponad pół
miliarda unijnych dotacji
z Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji. Będzie to
szansa na wyrównanie warunków życia po zapaści,

jaka powstała, kiedy w regionie zlikwidowany został
przemysł węglowy. Dostaniemy blisko 2,5 mld złotych.
- Po zamknięciu kopalń
nasz dystans do lepiej rozwiniętych regionów wciąż się
powiększa. To skutek braku
pomocy w okresie, w którym
ta pomoc była najbardziej
potrzebna. Dzisiaj jesteśmy
zmuszeni walczyć o pomoc

finansową, która pozwoli
nam po 25 latach wyrównać dzielące nas różnice –
mówi prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej. Krzysztof
Kwiatkowski, starosta powiatu wałbrzyskiego, zwraca
też uwagę na różnice w położeniu geograficznym subregionów. - We Wrocławiu
prężnie rozwijają się zakłady
produkcyjne. Miasto zostało

REKLAMA

Fot. (red)

» Wiele gmin w regionie czeka na deszcz pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
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Wy odpoczywacie, oni cierpią
Setka psów i kotów przebywa aktualnie pod czujną opieką pracowników
świdnickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Każde zwierzę to inna
historia. Pracownicy i wolontariusze w schronisku robią wszystko, aby każda z nich miała szczęśliwe zakończenie.
Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Świdnicy rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia
2017 roku. Projekt budowy
znalazł się wśród zwycięskich
zadań drugiej edycji budżetu

obywatelskiego i na inwestycję przeznaczono 600 tys. zł.
Lato to trudny czas w świdnickiej placówce każdego
roku... Liczba potrzebujących
podopiecznych jest ogrom-

na, bo to aktualnie aż 70
psów i 30 kotów. Świdnickie
schronisko istnieje już 5 lat
i to właśnie w tym czasie,
w okresie wakacyjnym, problemy nasilają się bardzo. A

przecież wszyscy podopieczni
placówki zasługują na nowe
domy... – Pierwszy raz od tylu
lat naszej pracy borykamy się
z sytuacją, w której mamy
trudność w znalezieniu wła-

ścicieli zagubionych zwierząt
i znalezieniu nowych rodzin
adopcyjnych dla naszych
czworonogów – mówi kierownik świdnickiego schroniska, Adrianna Kaszuba.

Może problemy wynikają
z naszej niewiedzy? Może
chcemy pomóc, a nie wiemy
jak? Jesteś zainteresowany
adopcją zwierzaka? Zajrzyj
na stronę internetową schroniska. Najlepiej oczywiście jest
osobiście przyjść i zapoznać
się z przebywającymi w schronisku psiakami i kotkami.
Zdjęcia zwierząt, które w
danym momencie poszukują
domu, znajdują się wyłącznie
pod tym linkiem: http://bit.ly/
DoAdopcjiSwidnica. Nie przeszukujcie innych zakładek. Ta
adopcyjna jest aktualizowana codziennie, jednak przed
przyjazdem do schroniska
na spotkanie zapoznawcze
warto zadzwonić i dopytać,
czy wybrany pupil jeszcze jest
pod opieką. Pamiętajcie, że
możecie zostać poproszeni o
wypełnienie ankiety adopcyjnej, odbycie kilku spotkań w
schronisku. Procedury dostosowywane są do konkretnego
zwierzaka. Za każdym razem
podpisywana jest umowa
adopcyjna. Zobowiązuje ona
do opieki i troski nad zaadoptowanym zwierzęciem. Pamiętajcie, pies i kot to nie są
zabawki...
Najlepszą formą pomocy
jest oczywiście adopcja. Nie
każdy może jednak przygarnąć zwierzę do siebie. Można
pomóc schronisku w inny
sposób. Zawsze potrzebne są
koce, ręczniki, prześcieradła,
pościele. To do legowisk. Potrzebne są także żwirki, stare
gazety, podkłady higieniczne.
Mile widziane są kuwety,
smycze, obroże. Zapraszamy
na ulicę Pogodną 3 w Świdnicy. Jesteście tu zawsze mile
widzianymi gośćmi!
KaR

O G ŁO S Z E N I E
„SPOŁEM” PSS w Wałbrzychu ul. Gdańska 10 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lub najem n/w lokali handlowych:
1.Budynek biurowy ul Gdańska 10 Wałbrzych
Pow.użytkowa - 765,81 m2 SW1W/00020562/2
Cena wywoławcza -1 838 800 zł
Wadium w kwocie - 183 880 zł
Postępowanie 10 000 zł
Sprzedający oświadcza że w/w budynek jest częściowo
przedmiotem najmu.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2021 r o godz.12.30 w
Siedzibie Spółdzielni.
2. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
Pow. użytkowa – 133,5 m2 SW1W/00037439/3
Cena wywoławcza sprzedaż – 81 240 zł najem – 700 zł netto
Wadium w kwocie sprzedaż – 8 124 zł. najem – 700 zł
Postępowanie sprzedaż – 1 000 zł. najem – 100 zł
Przetargi odbędzie się ;na sprzedaż 28.07.2021r.o godz.12.40,na
najem 28.07.2021r o godz.12 50 w siedzibie Spółdzielni.
3.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 52
Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6
Cena wywoławcza: sprzedaż -62 000. zł najem – 600 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 6. 200 zł; najem - 600 zł

Postępowanie: sprzedaż – 1 000 zł; najem 100zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 28.07.2021 r o godz. 13.00 a
najem 28.07.2021r. o godz 13.10 w siedzibie Spółdzielni.
4. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Piłsudskiego 78
Pow. użytkowa 69,64 m2 SW1W/00045946/9
Cena wywoławcza sprzedaży – 69 000 zł najem 800 zł netto
Wadium w kwocie : sprzedaż – 6 900 zł najem 800 zł
Postępowanie : sprzedaż -1 000 zł najem 100 zł
Przetarg odbędzie się na sprzedaż 28.07.2021 ro godz.13.20, na
najem 28.07.2021 r
o godz.13.30 w siedzibie Spółdzielni.
Spółdzielnia posiada do sprzedaży wyposażenie do sklepów
spożywczych tj; meble sklepowe, urządzenia chłodnicze,
rożna, wagi, krajalnice, urządzenia piekarnicze kontakt
784041087.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na zakup lokalu jest
wpłacenie wadium przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI
37 1050 1908 1000 0022 6920 9140 do dnia 26.07.2021r w
przypadku najmu lokalu kwota wadium płatna w kasie Spółdzielni
do godz. 12.00 w dniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz „Społem „PSS Wałbrzych , jeżeli
żaden z uczestników licytacji nie dokona co najmniej jednego
postępowania.
Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed przystąpieniem do
przetargu. Wygrywającemu przetarg na sprzedaż lub najem
wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu lub pierwszego
czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie przelane
na konto wpłacającego lub wypłacone z kasy Spółdzielni w
przypadku najmu lokalu. Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku
wadium podlega zwrotowi. W przypadku wycofania się
wygrywającego przetarg z podpisania notarialnej umowy kupna
sprzedaży lub umowy najmu kwota wadium przepada na rzecz
Spółdzielni.
Wygrywający przetarg na najem lokalu zobowiązany jest do
zapłaty kaucji wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Wygrywający przetarg na zakup lokalu zobowiązany jest do
zapłaty dodatkowo za operat szacunkowy określający wartość
rynkową danej nieruchomości.
Informacji dot. przedmiotu przetargu udziela Sekcja Techniczna
„SPOŁEM” PSS Tel. 74 84 242 28, tel. kom.784 041 087
Zarząd „SPOŁEM” PSS zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

REKLAMA

Fot. użyczone (FMP)

» Pamiętajcie, pies i kot to nie są zabawki...

FakTY

Granitowa lilijka w Strzegomiu
„Harcerska lilijka – harcerska droga w pomniku” – w Strzegomiu powstaje dzieło rzeźbione w granitowej bryle o wysokości ponad 2,5 m.
Będzie to harcerska lilijka.

Swego czasu projekt zadania w ramach
prowadzonego w Strzegomiu budżetu obywatelskiego złożyła strzegomianka Anna Rudnicka-Kubiak. Znany w mieście rzeźbiarz – Jerzy Zysk
zajął się wykonaniem granitowej lilijki.

Pomnik ma już swoje miejsce posadowienia – będzie nim istniejący już cokół na
terenie parku miejskiego przy ul. Kościuszki
w Strzegomiu. Uroczystość odsłonięcia pomnika zaplanowana została na 4 września
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w ramach obchodów Święta Granitu
Strzegomskiego.
- Lilijka jest symbolem czystości. Kompasem wyznaczającym tym młodym ludziom
drogę, drogę wszystkich harcerzy. W dzisiejszych czasach, kiedy tak nisko cenione
są wartości wśród młodzieży, pomnik ten
być może natchnie niejednego młodego
człowieka, aby zostać harcerzem, harcerką – mówi pomysłodawczyni i autorka
samego pomnika, Anna Rudnicka- Kubiak.

Fot. użyczone
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» Świdnicki Rynek czeka na pieniądze z rządowego programu Polski Ład

Polski Ład w Świdnicy. Jest nadzieja
Trwa nabór wniosków w ramach funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych. Każda gmina w kraju może zgłosić do trzech propozycji inwestycyjnych. Na co postawiła Świdnica?
wej, szczególnie w obszarach
przemysłowych i poprzemysłowych. Rozbudowa infrastruktury drogowej ma służyć
rozwojowi gospodarczo-społecznemu. Zgłoszono w sumie
7 ulic do remontu o łącznej
długości 3 km. Są to m.in. ul.
Inżynierska czy Kraszowicka – ostatni etap. Zadania
te poprawią dostępność do
terenów inwestycyjnych oraz
obszarów ważnych społecznie
– szpitala oraz zabytkowego i
kulturalnego centrum miasta.
Całość mają wzbogacić ścieżki
rowerowe wzdłuż remontowanych odcinków jezdni.
Wartość wnioskowanego dofinansowania to 38 mln zł.
Drugim programem jest
kontynuacja rewitalizacji zabytkowej części miasta. Zgłoszono w związku z tym projekt rewaloryzacji przestrzeni
publicznej wewnątrz dwóch
kwartałów starego miasta
w Świdnicy. Uzyskane dofinansowanie pozwoli zmienić

oblicze obecnie zaniedbanych
przestrzeni, dodać im nowe
funkcje, ułatwić korzystanie z
tych terenów osobom niepełnosprawnym ruchowo, a także wzbogacić centrum miasta
o nowe nasadzenia zieleni.
Trzecim projektem jest
przebudowa infrastruktury
drogowej w Rynku wraz z
rewaloryzacją obiektu zabytkowego (kamienica nr 43).
Projekt opiewający na ponad
30 mln zł pozwoliłby przebudować cały Rynek wraz z
siecią wodno-kanalizacyjną i
deszczową oraz oświetleniem.
Dodatkowo przeprowadzony
byłby remont teatru miejskiego – zabytkowego obiektu
użyteczności publicznej w bloku śródrynkowym, dokonując
jego kompletnej modernizacji.
Chodzi tu m.in. o remont dachu, elewacji, stolarki, instalacji, nagłośnienia, wentylacji,
klimatyzacji, sceny, windy,
pomieszczeń socjalnych i sanitariatów z dostosowaniem

obiektu do potrzeb osób z
niepełnosprawnością.
Wójtowie, burmistrzowie,
prezydenci z całego kraju apelują w specjalnym liście do
premiera RP o sprawiedliwy
i jasny podział pieniędzy w

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu
Inwestycji Strategicznych.
Chodzi o kwotę 20 mld zł,
która ma być przeznaczona
na inwestycje publiczne w
kraju w celu przeciwdziała-

nia negatywnym skutkom,
jakie pandemia koronawirusa
spowodowała w gospodarce.
Wśród sygnatariuszy apelu
jest prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
KaR

REKLAMA

- Świdnica pozyskuje środki
zewnętrzne z różnych źródeł.
Mam nadzieję, że odmiennie jak w przypadku dwóch
ostatnich „rozdań” dotacji
w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, tym razem
pieniądze trafią do wszystkich samorządów w Polsce.
Przypomnieć bowiem należy,
że środki te mają pobudzić
inwestycje lokalne i realizować takie zadania, które
wpływają na rozwój miast i
wsi, a cały projekt wynika z
intencji pobudzenia gospodarki po kryzysie covidowym.
Skoro zatem nie ma w Polsce
miejscowości, która nie ucierpiałaby w wyniku pandemii,
to my, samorządowcy, liczymy,
iż sposób rozdziału środków
będzie sprawiedliwy – mówi
Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
Pierwszy złożony projekt
dotyczy dróg w mieście. W
założeniach ma on poprawić
stan infrastruktury drogo-
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Jako dzieci też się nudziliśmy
Przyznacie, że tak było, więc nie dziwcie się, że dzisiaj młodych ludzi też czasem dopada nuda.
Co zrobić, by kreatywnie wypełnić wolny czas najmłodszym w wakacje oraz oderwać ich od
smartfonów i komputerów, pytamy Katarzynę Serwetę, właścicielkę Kamayu Art.
Myślę, że część młodszych czytelników może
sobie teraz pomyśleć „co ta
kobieta wygaduje”?
- Tak było. Myślę, że teraz
też wiele dzieci spędza aktywnie czas. Jeśli chcesz się
dobrze bawić, zawsze znajdziesz na to sposób.
Mnie się wydaje, że dziś
miło spędzony czas dzieciakom kojarzy się wyłącznie
ze smartfonem lub tabletem w ręku?
- Niekoniecznie. Mam przyjemność pracować z dziećmi
i młodzieżą przy różnego rodzaju projektach, prowadząc
warsztaty i imprezy dla nich
i wiem, że uwielbiają się bawić, poznawać nowe rzeczy,
zabawy, brać udział w różnego rodzaju wyzwaniach czy
konkurencjach sportowych.
Pewnie słyszała Pani to
pytanie wiele razy, ale jest
prosty sposób, by odciągnąć latorośle od konsoli
i komputera?
- Na to pytanie nie ma
jednej odpowiedzi, bo
każde dziecko jest inne,
ale nie jest to niemożliwe.
Jest mnóstwo sposobów i
możliwości.
Zamieniam się w słuch.
- Możemy zmieniać się
w artystów i tworzyć
prace, różnymi technikami, z różnych
materiałów.
Możemy
b y ć

Fot. użyczone (Archiwum Katarzyny Serwety)

Pamięta Pani swoje najlepsze wakacje?
- Kiedy byłam dzieckiem,
czas wakacji zawsze był pełen
przygód, zabaw i radości.
Trudno powiedzieć, które z
nich były najlepsze, na pewno
wyjątkowe były te spędzane
na wsi u dziadków.
Dlaczego były takie cudowne?
- To była taka odskocznia od
życia w mieście. Cisza, spokój,
dużo zieleni wokół. Dziadkowie prowadzili gospodarstwo
i mieli mnóstwo zwierząt:
krowy, świnie, konie, owce,
kaczki, indyki, kury, gęsi, koty i
psy. Opieka nad nimi, karmienie ich, głaskanie, wyprowadzanie z dziadkiem na pole,
zbieranie jaj było dla mnie
czymś niesamowitym. Tam
nauczyłam się, jak doić krowy
czy jeździć konno. Razem z
rodzeństwem i kuzynostwem
uwielbiałam skakać na siano
z półpiętra w stodole, albo
zwozić je z dziadkiem z pól na
wozie. Mimo ogromu pracy
dziadek zawsze znalazł czas
na wspólne wędrówki po lesie, zbieranie grzybów, malin,
jagód czy orzechów.
Nie nudziło się to w końcu?
- Pewnie, że się w którymś
momencie nudziło. Wiadomo
jak to z dziećmi bywa, ale
hasło „kto zbierze więcej”
działało cuda. Często rozbijaliśmy namiot w ogrodzie przed
domem i spaliśmy w nim, a
wieczorem paliliśmy ognisko,
piekliśmy kiełbaski i ziemniaki.
Dla dziecka z miasta była to
nie lada atrakcja.
Co Pani robiła, gdy nie
jechała na wieś i zostawała
w domu?
- Ten czas też był radosny.
O 9.00 było nas już całe podwórko i od samego rana
wszyscy bawiliśmy się w
chowanego, głupiego Jasia,
ziemniaka, puszkę, berka,
graliśmy w krawężniki, klasy,
zośkę, kapsle i podchody –
tę grę lubiliśmy najbardziej.
Robiliśmy podwórkowe mistrzostwa w badmintona i
piłkę nożną, no i oczywiście
skakaliśmy w gumę. Mieliśmy
też odwieczną rywalizację
dziewczyny kontra chłopaki w
tak zwanych „bandach”. Było
bardzo wesoło.

architektami i budować
wszystko, co nam przyjdzie
do głowy z klocków, kartonów
czy pudełek. Możemy grać w
karty i planszówki, albo sami je
tworzyć. Gry z kartką papieru
i długopisem: statki, państwa
i miasta, kropki, łapki też się
sprawdzają. Możemy być
detektywami i rozwiązywać
zagadki lub poszukiwać zaginionej rzeczy albo ukrytego
skarbu. Świetnym pomysłem
są wycieczki piesze i
rowerowe,
spacery,
w

trakcie których dajemy dzieciom zadania do wykonania np. szukamy oznak lata,
konkretnego drzewa, śladów
zwierząt.
Co mogą zrobić rodzice,
żeby ich dzieci zapamiętały
te wakacje, jako zupełnie
wyjątkowe?
- Myślę, że być z dzieckiem
i dla dziecka na tyle, na ile się
da. Wiem, że każdy z nas ma
mnóstwo rzeczy na głowie: praca, obowiązki domowe, inne
zajęcia, ale wiem
też, że jeśli
się chce,
zawsze
znajdzie
się

czas, aby zrobić coś razem z
dzieckiem. Ktoś może powiedzieć, że nie ma pomysłu, a mi
łatwo powiedzieć, bo zajmuję
się tym zawodowo, ale wystarczy przypomnieć sobie, co
nam sprawiało radość, kiedy
byliśmy dziećmi, w co lubiliśmy
się bawić. Mnóstwo inspiracji
na wspólną zabawę można
znaleźć również w internecie.
Czym i jak zainteresować
swoją pociechę, gdy już
całą rodziną wyjeżdżamy na
urlop, np. za granicę, nad
polskie morze lub w góry?
Zabytki, kuchnia, kultura?
- Dzieci z reguły są bardzo
ciekawe świata, lubią poznawać nowe rzeczy, więc nie
powinno być problemu z zainteresowaniem ich, szczególnie
jeśli jedziemy w jakieś miejsce
pierwszy raz. Warto z dzieckiem porozmawiać o danym
miejscu przed wyjazdem, jeśli
jedziemy za granicę, może nauczyć się kilku podstawowych
zwrotów w danym języku,
opowiedzieć dziecku o zwyczajach i kulturze danego kraju, o
charakterystycznych miejscach,
zabytkach czy potrawach, a
potem wykorzystywać te informacje będąc na miejscu w
formie zagadek i zabaw.
A w Polsce?
- W wielu polskich
miastach dostępne są w centrach
informacji turystycznej
g r y
miej-

» – Pozwólmy dzieciom współdecydować o tym, co będziemy robić i jak będziemy spędzać czas – mówi Katarzyna Serweta

skie zrobione specjalnie z myślą o dzieciach i młodzieży,
dzięki którym poznanie historii
miasta i zwiedzenie jego staje
się niezapomnianą przygodą.
Sami również możemy przygotować taką grę wiedząc, gdzie
wyjeżdżamy i jakie miejsca
chcemy zwiedzić, wystarczy
wyszukać ciekawostki, legendy, napisać zagadki nawiązujące do konkretnych miejsc,
zrobić kartę zabytków i dać
dziecku, by je odszukiwało
zwiedzając z nami miasto.
Ma Pani doświadczenie w
przygotowywaniu animacji.
Dostrzega Pani to, że coraz
trudniej dzieci jest czymś
zachwycić, ba choćby zaskoczyć?
- Może troszkę tak jest, ale
nie jest to niemożliwe. Jest
mnóstwo metod aktywizujących i cały wachlarz różnorodnych zajęć, po które
można sięgnąć organizując
czas dzieciom, więc nie ma z
tym problemu.
Dziś dzieciaki potrzebują
coraz to nowych bodźców,
nudzą się szybciej niż dawniej?
- Nie sądzę. My będąc
dziećmi też się nudziliśmy i
tak naprawdę nie ma w tym
nic złego. Często było to twórcze, bo prowadziło do tego,
że sami wymyślaliśmy nowe
zabawy, by temu zapobiec.
Wakacje to najlepszy czas,
żeby relacje na linii rodzic –
dziecko odbudować?
- Zdecydowanie tak. Szczególnie wtedy, kiedy mamy
urlop, a więc i czas na to,
by poświęcić więcej uwagi
naszym pociechom, zaangażować się.
No to jednym zdaniem,
jak to zrobić?
- Chyba nie da się jednym
zdaniem (śmiech). Bądźmy z
dziećmi i dla dzieci. Nie narzucajmy im tylko swojej wizji
wakacji, bo nie chodzi o to,
aby organizować im cały czas,
ale aby go tworzyć razem z
nimi. Traktujmy dzieci jako
partnerów i pozwólmy im
współdecydować o tym, co
będziemy robić i jak będziemy
spędzać czas. Dajmy zaprosić
się do ich świata i zrobić to, na
co one mają ochotę, pobawić
się w ich zabawy.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

» Ścieżką Hochbergów znów można
spacerować. Zapraszamy na szlak!

FakTY / reklama

Spacerować
każdy może

Remont całej infrastruktury trochę
trwał, przyznajemy, ale ile po drodze było trudności?! Oczywiście ze
znalezieniem przez Nadleśnictwo
Wałbrzych wykonawców, którzy za
rozsądne pieniądze podjęliby się
naprawy mostków i kładek.
Po tym jak w lipcu zeszłego roku
kawał drzewa zniszczył jedną z prze-

REKLAMA

Fot. użyczone (Kamil Chlipała)

W Wałbrzychu i okolicach jest pełno uroczych miejsc na krótką wędrówkę. Jednym z nich jest Ścieżka Hochbergów w sąsiedztwie
Zamku Książ. Byliście niedawno?
No tak, głupie pytanie, przecież
była zamknięta, bo zniszczone
kładki uniemożliwiały spacer. Od
niedawna pętlę możecie ponownie
bezpiecznie pokonywać.
praw, dopiero po pół roku udało się
znaleźć firmę, która ją doprowadziła
do użytku. Gdy leśnicy chcieli ogłaszać sukces, przyszedł lockdown
i nie wypadało ludzi nakłaniać do
wychodzenia z domów, gdy wszyscy
namawiali, by w nich pozostać. Później drzewo uszkodziło inną kładkę,
której naprawa znów się ślimaczyła.
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Z tych samych powodów, co poprzednio. W końcu i ją udało się
zreperować, więc wreszcie możemy
podzielić się świetną nowiną. Ścieżka
Hochbergów jest już znów w pełni
otwarta i czeka na spacerowiczów.
Możecie po niej bezpiecznie chodzić
bez ograniczeń. Ale pamiętajcie o
kilku podstawowych zasadach. Nie
można w jej pobliżu biwakować,
jeździć po niej rowerami czy quadami. Jeśli wybieracie się z psem,
pamiętajcie, by miał smycz. Trakt
może być zamknięty, gdy warunki
atmosferyczne są nieodpowiednie,
np. podczas burzy. Ograniczeń jest
więcej, najlepiej przed wyruszeniem
na trasę zapoznajcie się z regulaminem użytkowania, który znajdziecie
na stronie Nadleśnictwa Wałbrzych w
zakładce „Turystyka”.
Edukacyjna „Ścieżka Hochbergów”
liczy ponad 3 km i jest pętlą. Trasa
została wytyczona wzdłuż wąwozu
rzeki Pełcznicy w Wałbrzychu. Wiele
jest tam kładek biegnących nad
przepaściami, przejść przez skały,
schodków oraz punktów widokowych. Z tablic edukacyjnych dowiecie
się wielu ciekawostek przyrodniczych,
geologicznych oraz historycznych.
Możecie na nią wejść np. przy Cisie
Bolko, który jest pomnikiem przyrody,
łatwo tam trafić też od Starego Książa
lub ul. Lubiechowskiej, wejść także
można od parkingu przy Zamku Książ.
Nic tylko spacerować.
ToP

REKLAMA
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Nowe mieszkania w Jedlinie
Jedlina-Zdrój została członkiem Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) w Kamiennej Górze.

innymi takie gminy jak: Kamienna Góra, Mieroszów, Oława, Lubawka, Marciszów, Złotoryja,
Szklarska Poręba, Jawor czy Legnica. W trakcie
spotkania, które odbyło się w Jedlinie-Zdroju,
burmistrz Leszek Orpel przekazał prezesowi

TBS Kamienna Góra Władysławowi Niemasowi
opracowaną przez gminę koncepcję budowy
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Andersa. Projektowany blok, który wybuduje
TBS Kamienna Góra, będzie miał 44 mieszkania
o średniej powierzchni ok. 50,7 m. kw. W budynku będzie winda oraz garaż podziemny na
30 miejsc postojowych. Do końca roku mają zakończyć się prace projektowe. Inwestor ma także
uzyskać pozwolenie na budowę. Zakończenie
całej inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

JEDLINA-ZDRÓJ

W Oławie odbyło się walne zebranie członków TBS Kamienna Góra, na którym gmina
Jedlina-Zdrój została przyjęta do jego grona. TBS
Kamienna Góra jest jednym z najprężniej działających TBS-ów w kraju. Członkami są między

11

Co W gmINaCH pISZCZY

WIESZ CO | NR 29/20.7.2021 r.

SCB

Tu w przyszłości
też powstaną
komfortowe
mieszkania
komunalne

» Przy ul. Zajączka powstaje 19
komfortowych mieszkań komunalnych

WAŁBRZYCH

Wiją gniazdka lokatorom
Ojojoj, ale pieszczotliwy tytuł wymyśliliśmy. Pewnie niektórzy z was
uśmiechem kwitowali słowa prezydenta Wałbrzycha sprzed ponad roku.
Roman Szełemej mówił wtedy, że miasto zamierza w krótkim czasie
przygotować około 300 mieszkań komunalnych. I co? Generalne remonty
starych kamienic dzieją się na naszych oczach.
Ba, nawet w jednej lokalizacji roboty zmierzają do szczęśliwego końca, a w drugiej
są mocno zaawansowane.
Wyobrażacie sobie, że w stuletnich kamienicach powstają
komfortowe lokale. Może
nie luksusowe, bo to byłoby
nadużycie, ale bardzo nowoczesne, w których pewnie
wielu z was chciałoby uwić
sobie gniazdko. Krótko mówiąc robią XXI wiek w starych
budynkach.
Tak jest choćby w kamienicach przy ul. Niepodległości

14 i 16 na Podgórzu. Powstaje
tam łącznie 31 mieszkań. Ze
środków Banku Gospodarstwa
Krajowego i w ramach funduszy z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. A właściwie
należałoby powiedzieć, że
powstało. Termin zakończenia
inwestycji określono bowiem
na koniec lipca tego roku. Nie
będziemy was zanudzać wymienianiem robót, które wykonano, bo powinny paść tu nieśmiertelne w takich sytuacjach
karkołomne sformułowania, że
wymieniono więźbę dachową,

wykonano izolacje pionowe
oraz iniekcję krystaliczną. Wiecie jednak doskonale, że my
unikamy takich technicznych
sformułowań. Mało kogo to
obchodzi. Napiszemy więc
wprost, pomieszczenia wyglądają super. Wszystko jest
w nich nowe. Drzwi, okna,
instalacje. Każda rurka, listwa,
śruba i gwóźdź pachną nowością. A i jest winda. Nie
do pomyślenia w stuletnich
budynkach. Tylko wchodzić i
mieszkać. Jeśli nie zdarzy się
nic nieprzewidzianego, to być

może późną jesienią, a najdalej
zimą wprowadzą się tu pierwsi
lokatorzy.
Prace trwają też przy ul. Zajączka 7 i 8 w ścisłym centrum
Wałbrzycha. Rudery, na które
jeszcze kilka tygodni temu
byście w życiu nie spojrzeli,
zamieniają się niczym brzydkie
kaczątko w łabędzia. Tu też
wszystko jest wymieniane.
Właściwie pozostaną tylko
mury, a reszta będzie całkowicie nowiuteńka. W Śródmieściu powstanie 19 komfortowych mieszkań komunalnych.

Też zaręczamy, że zawita tu
wkrótce XXI wiek. Tu w odróżnieniu do bloków przy ul.
Niepodległości, do ogrzewania
pomieszczeń wykorzystywane
zostaną odnawialne źródła
energii. Na przełomie tego i
przyszłego roku ludzie oczekujący w mieście na własne M
powinni otrzymać klucze do
swoich lokali.
To wszystko nie byłoby
możliwe, gdyby nie pieniądze
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dofinansowanie
w ramach funduszy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Na podobnej zasadzie łącznie
16 kamienic w całym Wałbrzychu, a w zasadzie w jego
starych dzielnicach, zostanie
wyremontowanych i powstanie w nich łącznie około 300
mieszkań komunalnych w wysokim standardzie. Przyznacie,
to już konkretna liczba, która
robi różnicę. Zerknijcie powyżej do ramki, gdzie jeszcze w
niedalekiej przyszłości ruszą
inwestycje mieszkaniowe.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Fot. Ryszard Burdek

* ul. Kubeckiego 1 i 2
* ul. Piłsudskiego 84
* ul. Kościelna 6a
* ul. Mickiewicza 2a
* ul. Młynarska 13
* ul. Młynarska 37
* ul. Traugutta 5
* ul. Pocztowa 26
* ul. Moniuszki 10a
* ul. Moniuszki 13-15
* al. Wyzwolenia 36 i 38
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Strefa Sztuki w Jedlinie
rozpoczęta. Na pierwszy
ogień jazzowy koncert grupy
„Franciszek Pospieszalski
Special Trio”

JEDLINA-ZDRÓJ

Strefa wystartowała śpiewająco
Nie będzie o locie w kosmos. Aktywności fizyczne też odkładamy na bok. Choć akurat tych
ostatnich w Jedlinie-Zdroju nie brakuje. Zamierzamy wam do znudzenia przypominać o Strefie
Sztuki. Świetnym pomyśle kulturalnym na wakacyjne popołudnia i wieczory. Projekt wystartował występem jazzowej grupy „Franciszek Pospieszalski Special Trio”.
Kameralny koncert odbył się na terenie Parku
Aktywności „Czarodziejska
Góra”. Dopisali muzycy i

publiczność. Dzień później
w Jedlinie-Zdroju rozległy się
ostrzejsze, rockowe brzmienia. Koncert charytatywny

„Gramy dla Anity” został
pr zer wany pr zez obfite
opady deszczu, ale nic straconego. Organizatorzy już

zapowiedzieli, że zostanie
wznowiony w tę środę (21
lipca). Nie może was tam
zabraknąć.

Koncerty to tylko wstęp do
rozmaitych wydarzeń w ramach Strefy Sztuki. Nowego
pomysłu w tej uzdrowiskowej

miejscowości, który z miejsca
spodobał się mieszkańcom
i turystom. Nie tylko muzyką kulturalny człowiek żyje.
Czekają na was warsztaty,
wykłady, wystawy i przedstawienia.
O Adamie Lizakowskim
już wspominaliśmy. Więcej o
wykładach tego poety, prozaika, tłumacza literatury i
fotografa znajdziecie w poprzednim wydaniu WieszCo.
W ostatni weekend mogliśmy
posłuchać koncertu „Wolnej
Grupy Bukowina”, zobaczyć
wystawę poplenerową na
terenie kompleksu „Jedlinka”
oraz dwa spektakle teatralne
dla młodszych widzów „Trzy
świnki” oraz „Pastuszkowie
Matki Bożej”.
Kolejne tygodnie przyniosą
następną dawkę kulturalnych
doznań. Na młode zespoły
czekają konkursy i szansa
wystąpienia przed szerszą
publicznością na terenie kompleksu „Active Jedlina”. Nie
przegapcie spotkań z kulturą
hinduską i japońską, warto też
wybrać się na kolejne koncerty
i przedstawienia teatralne. A
i jeszcze po drodze nie zapomnijcie o kinie plenerowym.
Strefa Sztuki dopiero się rozkręca i zakończy się 8 sierpnia
występem grupy „Ascetic”.
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegóły znajdziecie na stronie
www.ckjedlina.pl.
Red

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Ależ słodziak! Do
tego egzotyczny

Fot. użyczone (Kompleks Dworzysko)

Nie tak dawno pisaliśmy o nowych lokatorach w Dworzysku. Alpakach, które z miejsca stały się ulubieńcami gości tego kompleksu. A tu proszę kolejna miła
niespodzianka. Na świat przyszło potomstwo Walentyny, która nie tak dawno przecież przybyła do Szczawna-Zdroju.

» Trwa konkurs na imię dla
tego przemiłego samca

Junior urodził się w piątek, 9 lipca o godz. 9:00.
Dla pracowników Dworzyska
to ważna data, bo po raz

pierwszy doszło tu do takiej
niecodziennej sytuacji. Mama
o imieniu Walentyna, można
powiedzieć, że urodziła „chło-

paka” w okamgnieniu, ponieważ poród trwał niecałe 10
minut i przebiegł bez żadnych
komplikacji. Młodziutki samiec

jest zdrowy i po porodzie ważył około 9 kg.
Młoda alpaka (tak, tak, to
rodzaj żeński i mianownik
słowa określającego to zwierzę – przyp. red.) jest biały jak
jego mama. W pierwszych
dniach miał problemy z piciem
mleka, ale nie ma się co dziwić. Wszak alpakowa mama
ma 4 piersi. Młodzian nie ma
jeszcze imienia, ale od czego
ma swoich ludzkich przyjaciół, którzy na facebookowym

profilu Dworzyska ogłosili
niedawno konkurs na imię
dla najmłodszego mieszkańca.
Jeżeli macie pomysły, dzielcie się nimi śmiało. Konkurs
potrwa do 23 lipca. Nam się
spodobało imię „Szczawnik”.
Pamiętacie, jak przed kilkoma miesiącami pisaliśmy o
nowych lokatorach w Dworzysku? Wiosną zamieszkały
tam trzy alpaki. Wspomniana
już Walentyna oraz Whisky
i Szampan. Od razu stały się

wielką atrakcją szczawieńskiego kompleksu. Niektórzy
wręcz oszaleli na ich punkcie,
a dzieci, wiadomo, od razu
chciały głaskać i dokarmiać
zwierzęta. Alpaki jednak za
bliskim kontaktem nie przepadają, a i jeszcze jedno. Jak
mówią pracownicy Dworzyska,
nie dokarmiajcie alpak. Jeśli
jeszcze długo chcecie śledzić
ich rozwój i napawać się ich
widokiem, lepiej dobrze to
Red
zapamiętajcie.
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BOGUSZÓW-GORCE

Poszukują wolontariuszy
Dołącz do drużyny SuperW! W Boguszowie-Gorcach ruszyła rekrutacja osób chętnych do pomocy.

Szlachetna Paczka to jeden z programów
społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie „Wiosna”. Przyświeca mu idea mądrej
pomocy, dążenie do tego, by ludzie byli w
stanie samodzielnie rozwiązywać swoje

problemy, radzić sobie z wyzwaniami oraz
realizować swoje marzenia. Każda rodzina
czy każdy podopieczny są różni i wymagają
indywidualnego podejścia. Wolontariusze
docierają do osób, które podejmują nierówną

walkę z przeciwnościami losu, pracują z nimi,
a darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. W zeszłej edycji w całej Polsce wydano
ponad 800 paczek na łączną kwotę 200 tys. zł
Obecnie rusza 21 edycja projektu i poszukiwane są osoby chętne pomagać. Jeśli chcesz
spróbować swoich sił w zmienianiu świata,
wyślij zgłoszenie na www.superw.pl, zgłoś się
na facebookowym fanpage’u Szlachetna Paczka
rejon Boguszów-Gorce lub skontaktuj się pod
numerem telefonu 795 417 884.
SCB

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Czy na pewno potraficie
segregować śmieci?

CZARNY BÓR

Zielono, pysznie i zdrowo
Gdzie się nie obejrzycie, tam mówią o ekologii i robią wiele, żeby pomóc naturze.
Tak jak w Czarnym Borze, gdzie dzięki Dolnośląskim Małym Grantom rusza ciekawy
projekt „Z ekologią nam po drodze”.
Warsztaty przyrodnicze, warsztaty
kulinarne w myśl zasady „zero waste”, nauka segregacji odpadów, spo-

soby racjonalnego korzystania z wody
to tylko część zajęć proekologicznych,
które wkrótce wystartują w Czarnym

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)
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Borze. Mieszkańcy nauczą się zdrowo
odżywiać, dowiedzą się, co zrobić,
żeby „produkować” w domach mniej

śmieci, a także jak oszczędzać wodę.
Możecie pomyśleć sobie, co w tym
trudnego? W porządku, niby nic

nadzwyczajnego, a jednak gdy przyjrzycie się temu wszystkiemu bliżej i
zechcecie realizować te prozaiczne
rzeczy w swoich domach, to już takie
proste nie będzie.
Dlatego fajnie jest skorzystać z
porad specjalistów. Mieszkańcy gminy
będą mogli wymieniać się ubraniami
oraz innymi przedmiotami tak, by dać
im drugie życie. Otrzymają na zachętę
wielorazowe butelki z filtrem, które
zastąpią jednorazowe opakowania
typu PET. Wymienią się też roślinami
ogrodowymi, ziołami i kwiatami, a
we wszystkich sołectwach młodzież i
seniorzy złapią za grabie oraz łopaty i
posprzątają okolicę.
To wszystko będzie możliwe dzięki
inicjatywie grupy nieformalnej „Ludzie z pasją” działającej w Bibliotece+Centrum Kultury. Ich wniosek
uzyskał maksymalną ilość punktów i
otrzymał dofinansowanie w ramach
programu Dolnośląskie Małe Granty.
Projekt nazywa się „Z ekologią nam
po drodze”. Jak zapewniają organizatorzy, będzie zielono, pysznie i
zdrowo.
Informacji o zajęciach odbywających się w ramach projektu szukajcie na plakatach, ulotkach oraz
facebookowych profilach gminy oraz
centrum kultury w Czarnym Borze.
Pierwsze warsztaty ekologiczne i
zdrowego jedzenia zaplanowano
na 24 lipca.
Red

GŁUSZYCA

Takie newsy, to miód na nasze serca. Sami lubimy
chodzić po górkach, więc tym bardziej cieszymy się ze
ścieżki historyczno-przyrodniczej otwartej niedawno w
Głuszycy. To nie jest jakiś tam kolejny szlak wytyczony w lesie. Jeszcze nie byliśmy, ale mocno trzymamy
kciuki, żeby wkrótce stał się hitem.
Zapytacie dlaczego? Po
pierwsze dlatego, że udało się
skrzyknąć kilka podmiotów,
które mocno popracowały
nad otwarciem traktu. To gmina Głuszyca, Nadleśnictwo
Wałbrzych, Podziemne Miasto Osówka oraz Fundacja

Szlakiem Riese. Ścieżka historyczno-przyrodnicza – no
nie mogła inaczej się nazywać, jak tylko Szlakiem Riese
„Kompleks Soboń” – ma być
edukacyjnym dodatkiem dla
tych wszystkich, którzy lubią
wędrówki i relaks na świe-

żym powietrzu. Bo cóż jest
milszego, jak ciut się zmęczyć
podczas spaceru, a przy okazji
poznać historię?
Dodajmy, że otwarcie trasy poprzedziło podpisanie
trójstronnego porozumienia
między gminą, nadleśnictwem

» Ścieżkę historyczno-przyrodniczą w
Głuszycy możecie już przemierzać

a fundacją. Teraz o samej
ścieżce, bo tak ją wychwalamy, a jak dotąd słowem nie
zająknęliśmy się na jej temat.
Trakt ma ok. 8 km długości i
jest wzbogacony 10 tablicami
informującymi o historii nazistowskiego Projektu Riese.
Malownicza trasa zaczyna się

przy wjeździe na ul. Leśną w
Głuszycy i właśnie tam znajduje się pierwsza z tablic. Na
szlak możecie też wkroczyć
nieco wyżej, bo w okolicach
pięciu stawów.
Jak dojechać do nowej atrakcji? Zmotoryzowani z własnym
środkiem transportu mogą

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Dać się uwieść na
kilku kilometrach
zostawić auta na parkingu przy
ul. Leśnej. Możecie też dotrzeć
niemal pod samo wejście na
ścieżkę autobusem linii nr 51
(dawna 5), który dojeżdża
pod Centrum Kultury-MBP w
Głuszycy. Oczywiście cały trakt
można pokonać rowerem.
Red
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Te „miziaki” też lubią zabawę
Jesteście już po urlopie? Jeśli tak, zamknijcie na chwilę oczy, wyrównajcie oddech. Co widzicie? Błogie wspomnienia z wakacji, beztroską zabawę z całą rodziną. A teraz pomyślcie, że tej miłości, ciepła, wzajemnego zaufania i szalonej
zabawy brakuje podopiecznym Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. Możecie
zmienić ich los. Wiecie jak!
AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: około 9 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
17.10.2020

Samiec Ami to duży piesek, dla którego
na stare lata szukamy nowej, kochającej
rodziny. Polecamy go do adopcji!

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
06.06.2019

Michu to duży senior, który całe życie
stróżował, więc pilnuje swojego terenu.
Przy bliższym poznaniu chętnie spaceruje i spędza czas z człowiekiem.

SCARLET, nr ewidencyjny 166/20
Scarlet to psia staruszka. Z racji wieku i
nadwagi ma problemy z poruszaniem się,
dlatego obecnie jest na specjalnej diecie.
Szukamy dla niej dobrego, nowego domu.

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.01.2021

Gibson trafił do schroniska w styczniu
2021 roku i od tego czasu cierpliwie
czeka na nowy dom. Polecamy go do
adopcji, bo to kochany psiak!

ORKAN, nr ewidencyjny 276/20
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
28.12.2020

Staruszek Orkan to psiak, któremu
wiek daje się już we znaki. Piesek ma
problemy z poruszaniem się, ale nadal
jest pełen energii.

SZOGUN, nr ewidencyjny 236/20
Wiek: około 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
22.10.2020

Szogun to wymagający psiak, na pewno
potrzebuje pracy i cierpliwości. Adopcja
tylko po dłuższym zapoznaniu.

GIZELA, nr ewidencyjny 65/21
Wiek: około 13 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
30.04.2021

Urocza suczka Gizela jest skora do zabaw
i kontaktu z ludźmi. Z niecierpliwością
czeka na nowych, kochających właścicieli.
Pomimo wieku, poleca się do adopcji.

PIERNIK, nr ewidencyjny 89/21
Wiek: 14 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
08.06.2021

Czternaście lat to bardzo dużo jak na psa,
ale mamy nadzieję, że uroczy i kochany
psiak Piernik znajdzie jeszcze dla siebie
nowy, kochający dom.

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

Wedel to bardzo silny psiak, wymaga
sporo uwagi i doświadczenia. Poleca
się do adopcji, bo to kochany zwierzak!
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.07.2020

GIBSON, nr ewidencyjny 9/21

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

» Kościół w Grzmiącej jest malowniczo
położony w Górach Sowich

Drewniane też jest piękne
Jeśli nie macie dość zwiedzania obiektów sakralnych, zapraszamy was dziś w jeszcze
jedną podróż po kościołach, ale takich trochę nietypowych. Malownicze, wiejskie kościoły mają w sobie pewną magię. Powstałe na przełomie XVI i XVII wieku, choć są drewniane, przyciągają do siebie jak magnes.

Po co wyjeżdżać daleko
w Polskę w poszukiwaniu
klimatycznych kościółków,
położonych gdzieś na uboczu,
„zagubionych” pośród łąk
i pól, skoro tuż pod nosem
mamy piękne zabytki sprzed
kilku stuleci.
Weźmy pierwszy z brzegu
w Sierpnicy (gm. Głuszyca) kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej.
Ten niewielki drewniany
kościół malowniczo położony
w Górach Sowich budowany
był w latach 1548-64. Pierwotnie był to kościół protestancki, ponieważ w tamtym
czasie większość mieszkańców

Sierpnicy była takiego właśnie
wyznania. Murowana wieża,
zwieńczona cebulastym hełmem, została dobudowana
później. Wewnątrz świątyni
znajduje się skromne wyposażenie, ale warto zwrócić
uwagę na cenną drewnianą
chrzcielnicę z 1642 roku oraz
na zachowane na ścianach za
ołtarzem motywy maureski.
Ciekawostką są również drzwi
do zakrystii i na ambonę, które
ozdobiono tzw. szkłem gomółkowym łączonym ołowiem.
Uwierzcie, jest tam magicznie.
W najbliższej okolicy znajdują się jeszcze dwie podobne

» Drewniane kościółki możecie zwiedzać wewnątrz tylko
przy okazji otwarcia podczas mszy

wiejskie, drewniane świątynie. Jedną z nich jest Kościół
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Grzmiącej (gm.
Głuszyca) oraz Kościół p.w.
Św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej
(gm. Mieroszów). Z Kościoła
w Sierpnicy kierujemy się do
tego w Grzmiącej. Ta malowniczo położona budowla
sakralna została wzniesiona
prawdopodobnie w 1588
roku w konstrukcji zrębowej.
Początkowo była to świątynia ewangelicka, jednak
po wojnie trzydziestoletniej
(zakończonej w 1648 roku)
przeszła w ręce katolików.
Stylowe wnętrze nakryte jest
drewnianym sklepieniem,
a zachowane wyposażenie
pochodzi z XVII (empory oraz
chrzcielnica) i XVIII wieku
(ołtarz). Od północy do kościoła przylega prostokątna,
drewniana wieża nakryta
wielospadowym dachem.
Niedaleko, już na terenie
gminy Mieroszów w Rybnicy
Leśnej znajduje się kolejna
drewniana kaplica, którą koniecznie trzeba zobaczyć – Św.

Jadwigi Śląskiej. Ten nieduży
wiejski kościół wybudowano
w 1608 roku dla górników
pracujących w okolicznych
kopalniach. Zachowana do
dziś świątynia stanowi jeden
z najciekawszych przykładów
architektury drewnianej na
Dolnym Śląsku. Renesansowe wyposażenie pochodzi
z okresu budowy i wyróżnia
się bogatą dekoracją ścienną (nawiązująca do islamu
maureska). Tuż przy kościele
znajduje się ciekawostka geomorfologiczna tzw. kolano
kaptażowe związane ze zjawiskiem kaptażu polegającym
na przejęcie przez rzekę wód
innej rzeki (w tym przypadku
miało miejsce przejecie przez
potok Rybna wód Ścinawki). Niestety, ale kościoły te
możecie zwiedzać wewnątrz
jedynie przy okazji otwarcia
podczas mszy.
Jeżeli znajdziecie trochę
czasu, warto wybrać się do
Sokołowska, położonego niedaleko Rybnicy Leśnej. Tu
znajduje się jeszcze jedna
wyjątkowa świątynia na tere-

» Tę niedużą świątynię wybudowano w 1608 roku dla
górników

nie Aglomeracji Wałbrzyskiej
– cerkiew św. Michała Archanioła. Powstała na początku
XX w. na potrzeby kuracjuszy wyznania prawosławnego, licznie odwiedzających
uzdrowisko. Wiernym obiekt
służył do lat 30. ubiegłego
stulecia. Po II wojnie światowej cerkiew wykorzystywana
była m.in. jako kostnica, a
nawet prywatny domek letniskowy. Staraniem parafii
prawosławnej z Wrocławia
obiekt odkupiono i gruntownie
odbudowano przywracając
mu funkcję sakralną. W roku

1997 arcybiskup wrocławski i
szczeciński Jeremiasz poświęcił
nowy krzyż na kopule. Gmina
prawosławna w Sokołowsku
była swego czasu najmniejszą
czynną placówką i w 2010
roku liczyła zaledwie dwóch
wiernych. Obecnie na nabożeństwa przychodzi znacznie
więcej osób, głównie za sprawą napływowej ludności ze
wschodu. Obiekt należy do
dekanatu Wrocław diecezji
wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Kościoła Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Red
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» Wałbrzyski rynek w drugiej dekadzie XX wieku. Widok takiego samochodu był wówczas ciągle jeszcze rzadkością / www.polska-org.pl

Świat czterech kółek sprzed lat
Trudno nam dziś wyobrazić sobie współczesny świat bez wszechobecnych samochodów. Tymczasem przed blisko studziesięcioma laty, w 1922 roku na całym Śląsku
było ich niespełna trzy tysiące (a dokładnie 2673) na 70 tysięcy jeżdżących po całym
terenie ówczesnych Niemiec. Jeden samochód przypadał wówczas na ponad 900
mieszkańców – dwukrotnie mniej niż np. we Francji i aż czterokrotnie mniej niż w
Wielkiej Brytanii.
O tej i innych ciekawostkach
motoryzacyjnych sprzed wieku
dowiadujemy się z wydanego w 1913 roku informatora
Ogólnoniemieckiego Automobilklubu (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club – ADAC),
istniejącego notabene do dnia
dzisiejszego.
Ciekawie z dzisiejszej perspektywy, choć w większości nadal
aktualnie, brzmią „złote rady”
kierowane do ówczesnych kierowców. Czytamy w nich:

1.Nie traktuj pieszych jako
niewygodnej przeszkody, lecz
jako cenne dobro, o które należy
dbać i na które należy uważać za
wszelka cenę.
2.Pamiętaj, że wielu ludzi,
zwłaszcza kobiety i dzieci, prawie
zawsze zrobią coś przeciwnego
do tego, czego mógłbyś się spodziewać.
3.Uciec z miejsca wypadku, to
przyznać się do bycia tchórzem.
4.Najważniejsza zasada: najpierw bezpieczeństwo, potem

» Pierwsze cztery znaki drogowe zatwierdzone w 1908 roku przez Międzynarodową
Konferencję Automobilklubów w Paryżu. Ostrzegają kolejno o: skrzyżowaniu,
ostrych zakrętach, przejeździe kolejowym oraz koleinach i nierównościach /
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club. Provinz Schlesien. Auskunftsbuch 1913,
Breslau 1913

prędkość. Krótka chwila, jaką
zyskasz dzięki większej prędkości
jest marną nagrodą za niebezpieczeństwo, które ściągasz na siebie
i innych.
5.Nie jedź szybko, kiedy droga
jest dobra, ale wtedy, kiedy jest
także pusta.
6.Zakręty pokonuj zawsze powoli.
7.Umiejętności kierowcy i możliwości samochodu mogą nagle
zawieść – nie zdawaj się na nie
zbytnio. Lepiej jechać powoli albo
zatrzymać się, zamiast ufać nadmiernie swoim umiejętnościom
podczas mijania, wyprzedzania
itp.
8.Pamiętaj wciąż, że groźny
albo śmiertelny wypadek odbie-

rze ci na zawsze lub na długo
przyjemność prowadzenia samochodu.
9.Picie alkoholu i prowadzenie
samochodu się wykluczają – jeśli
musisz pić, nie siadaj za kierownicą.
10.Nawet jeśli samochód waży
tonę, a człowiek tylko kilkadziesiąt kilogramów, to i tak człowiek
ma więcej praw.
A co z tymi, którzy nie wzięli
sobie do serca powyższych reguł?
Za jazdę bez ważnego prawa
jazdy (również, kiedy zostało ono
czasowo odebrane z powodu
popełnionych wykroczeń, bo
taką karę także wówczas już
stosowano) albo niezarejestrowanym samochodem groziła
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» Reklama wrocławskiego salonu samochodowego z roku
1913 / Allgemeiner Deutscher Automobil-Club. Provinz
Schlesien. Auskunftsbuch 1913, Breslau 1913

kara do 300 marek lub do
dwóch miesięcy więzienia.
Tymczasem średnia pensja w
tamtym czasie wynosiła ok.
1100 marek, a więc grzywna

była dość dotkliwa. Z taką
samą karą musieli liczyć się
kierowcy, którzy po wypadku
uciekli z miejsca zdarzenia,
chyba że sami zgłosili się na
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policję najpóźniej następnego
dnia. Jednak kiedy ucieczka
z miejsca wypadku wiązała
się z nieudzieleniem pomocy
poszkodowanym, skutkowało
to karą do pół roku więzienia. Taryfikator mandatów z
początku XX wieku zamyka
jazda z fałszywymi tablicami
rejestracyjnymi (pochodzącymi np. z innego pojazdu) za
co groziło 500 marek grzywny
lub 3 miesiące więzienia.
Nie brak w cytowanym informatorze objaśnień przepisów ruchu drogowego.
Jak niełatwe było życie ówczesnych automobilistów,
świadczy choćby pochodząca
z 1911 roku definicja obszaru zabudowanego: „Obszar
uchodzi za zabudowany, kiedy budynki nie są rozsiane
pojedynczo na polach, które
przecina droga, lecz sprawiają wrażenie przynależenia do siebie. Wrażenie to
wynikać może w pierwszej
kolejności z pewnych zależności pomiędzy poszczególnymi zabudowaniami (...) jak
np. numeracja budynków,
oświetlenie uliczne czy nazwy
ulic”. Swoją drogą – ciekawe,
jak rozstrzygano potencjalne
spory między kierowcami a
policjantami, jeśli obie strony
miały różne „wrażenie przynależenia do siebie budynków”.
Pojawia się też bardzo istotna wskazówka, znana dziś
wszystkim kierowcom jako zasada ograniczonego zaufania:

» Prawdziwie „reporterskie” zdjęcie wałbrzyskiego Rynku z lat 20. XX wieku z ówczesnym
automobilem. Tablice rejestracyjne rozpoczynające się od rzymskiej cyfry I zarezerwowane
były dla Prus, a kolejne litery dla poszczególnych prowincji. W tym wypadku K oznaczało
Śląsk / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

„Kierowca nie może zakładać,
że pozostali uczestnicy ruchu,
tacy jak rowerzyści czy inni
kierowcy, będą postępować
właściwie. Musi on uwzględniać w swoich poczynaniach
możliwość nieprawidłowego
zachowania innych”.
Członkowie Automobilklubu
mogli korzystać z ubezpieczeń,
ponieważ suma składki uzależniona była od mocy silnika,
daje nam to też wyobrażenie
o możliwościach technicznych
ówczesnych pojazdów. Najtań-

» Wnętrza Gustav Rothes Weinstuben – winiarni mieszczącej się w kamienicy nr 8 przy dzisiejszym Pl. Magistrackim
w Wałbrzychu służyły wałbrzyskim automobilistom za miejsce comiesięcznych spotkań / www.polska-org.pl

sza roczna składka wynosiła
70 marek dla samochodów o
mocy silnika do 5 koni mechanicznych, zaś najdroższa – 200
marek dla właścicieli pojazdów
o silnikach przekraczających
25 koni mechanicznych. Ubezpieczenie obowiązywało we
wszystkich krajach, do których
miałby ochotę wybrać się jego
posiadacz i gwarantowało
wypłatę odszkodowania do
kwoty 150 tysięcy marek.
Wałbrzyski oddział ADAC
liczył 23 członków, poza sze-

ścioma osobami zasiadającymi w zarządzie – funkcję
pierwszego przewodniczącego pełnił inżynier Wolff z
Wałbrzycha, drugim przewodniczącym był ksiądz Fiedler z
Jedliny-Zdroju, sekretarzem
– kupiec Herfort z Wałbrzycha,
skarbnikiem zaś kierownik
budowy telegrafów Moser.
Członkami zarządu byli także
wałbrzyszanin i chemik dr
Engler oraz weterynarz dr Füllbier ze Świebodzic. Spotkania
Automobilklubu odbywały się
w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 20:00 w lokalu
„Rothes Weinstuben”.
W Wałbrzychu w 1913 roku
w benzynę zaopatrzyć można
się było w dwóch warsztatach
zajmujących się naprawą samochodów: B. Häuslera przy
Auenstraße 38 (dzisiejsza Al.
Wyzwolenia) i Ferdinanda
Kaizlera również przy Auenstraße pod numerem 36
oraz u Fabiga i Kühna przy
Freiburgerstraße (dzisiejsza
ul. Słowackiego). Obaj właściciele byli – jak nietrudno
się domyślić – członkami Automobilklubu.
Zapewne dla wielu z was
zmagających się codziennie z
korkami na naszych drogach i
poszukujących miejsca do zaparkowania, te opisy brzmią
niewiarygodnie, jednak warto
na chwilę zatrzymać się w tak
przecież nieodległych czasach,
kiedy widok automobilu na
wałbrzyskich ulicach był rzadkością i nie lada wydarzeniem
dla ówczesnych mieszkańców
naszego miasta.
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club.
Provinz Schlesien. Auskunftsbuch 1913,
Breslau 1913, opr. i tłum.: J. Drejer
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Marcin Orliński gra koncert
Gioacchino Rossiniego na fagot z
orkiestrą, na zakończenie 43 sezonu
artystycznego w Wałbrzychu

Nie szukam wielkich rzeczy
- Bardzo lubię fagot, ale jeszcze bardziej kocham samą muzykę – mówi
Marcin Orliński, fagocista Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie,
który na zakończenie sezonu artystycznego w Filharmonii Sudeckiej
zagrał koncert z wałbrzyskimi muzykami.
Zagrał Pan w Wałbrzychu koncert Rossiniego na fagot i orkiestrę. Kompozytor znany jest
przede wszystkim z pogodnych
i energetycznych melodii z oper
„Wilhelm Tell” czy „Cyrulik sewilski”. To dlatego wybór padł na
Rossiniego?
- Koncert Rossiniego wybrałem,
ponieważ wydaje mi się jednym z
najbardziej efektownych utworów
napisanych na fagot. Jest bardzo
„fagotowy”, w tonacjach sprzyjających wykonawcy, jest wirtuozowski,
można w nim pokazać możliwości
techniczne i kolorystyczne tego instrumentu. Nie do końca wiadomo,
czy jest to koncert samego Rossiniego. Nie ma autografu kompozytora,
najprawdopodobniej został naszkicowany przez Rossiniego, a dopiero
później dokończony przez któregoś z
jego uczniów. Kompozycja napisana
została dla wybitnego w tamtym
czasie fagocisty Nazareno Gattiego.
W koncercie widać podobieństwa do twórczości operowej
Rossiniego?
- Zdecydowanie. Język muzyczny
koncertu jest dojrzały. W czasie prób
z filharmonikami sudeckimi i panią
dyrygent staraliśmy się szukać tego
operowego języka, podążania za
partią solową. Chcąc propagować
muzykę fagotową warto pokazać, jak
bardzo „kolorowy” jest to instrument.
Koncert Rossiniego pozwala słuchaczowi doświadczyć efektu „wow”. Z
drugiej strony jest mało znany – jest

to odkrycie ostatnich lat. Nagrał go
fantastyczny włoski fagocista Sergio
Azzolini. Gdy po raz pierwszy odtworzyłem jego nagranie, z niedowierzaniem słuchałem, jak szybko można
grać na fagocie! Proponując ten
koncert na mój występ w Wałbrzychu
chciałem też uciec od sztandarowego
repertuaru fagotowego, od bardzo
znanych koncertów Mozarta, czy
Webera.
Jakie są trudności w technice
gry na fagocie?
- Są pewne połączenia dźwiękowe,
które są bardzo karkołomne. Gdy gramy np. dźwięk F, to dla wydobycia kolejnego dźwięku G musimy wykonać
ruch ośmioma palcami naraz. Żeby
to brzmiało płynnie, trzeba się dużo
natrudzić. Inną sprawą jest wydobycie
dźwięku, intonacja, znalezienie koloru
dźwięku. Przepona musi odpowiednio pracować, ale ważne jest również
gardło. Trudno jest opowiedzieć, także
w procesie nauczania co dokładnie
robię, żeby gardło było otwarte, a
przepływ powietrza był odpowiedni.
To samo z językiem – praca językiem
jest bardzo istotna, jeśli chodzi między
innymi o intonację. Kolejne mięśnie, które muszą być bardzo dobrze
wytrenowane, to te wokół ust. Ich
praca zapewnia nam kontrolę nad
dźwiękiem i intonacją. Potrzebny jest
ich regularny trening, ponieważ grając
na tym instrumencie wykorzystujemy
nienaturalną pracę mięśni.
Dzisiaj kiedy słucha się muzyki
głównie ze źródeł elektronicznych

o tych umiejętnościach wykonawcy w ogóle się nie myśli.
- Nagrania dają wiele możliwości,
jeśli chodzi o produkcję i mastering.
Trwają zwykle wiele godzin, dają
możliwość uzyskania pożądanych
efektów dźwiękowych, intonacyjnych oraz pozwalają osiągnąć perfekcję wykonawczą. Z jednej strony
wymaga to wielkiego skupienia od
muzyków, a z drugiej daje możliwość poprawienia ewentualnych
niedociągnięć.
To co innego niż granie na
żywo?
- O tak! Granie koncertów na żywo
nie daje artyście tyle komfortu, ponieważ ma tylko jedną szansę, aby
pokazać wszystkie swoje możliwości
i kunszt wykonawczy. Dla odbiorcy
koncert na żywo jest zupełnie innym
przeżyciem niż słuchanie muzyki z
nagrań. Pojawia się energia, która
płynie ze sceny, emocje, a słuchacz
doświadcza artyzmu razem z muzykami. Dodatkową wartością koncertów
na żywo jest to, że możemy się zatrzymać, oddać kontemplacji, czasem,
po prostu odpocząć, posiedzieć w
wygodnym fotelu i posłuchać pięknej
muzyki.
Prowadzi Pan na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w
Warszawie zajęcia z budowania
stroików i konserwacji instrumentu. Co to za zajęcia?
- Są to zajęcia dla studentów klasy
fagotu, na których uczę, w jaki sposób
wykonywać stroiki czyli tą część, w

którą wdmuchujemy bezpośrednio
powietrze do instrumentu, która drga
i sprawia, że możemy wydobywać
dźwięki. Stroiki to temat rzeka. Do ich
budowy wykorzystujemy drewno z rośliny o nazwie Arundo donax (Lasecznica trzcinowata – przyp. red.) rosnące
w klimacie zwrotnikowym. Stroik ma
niecałe sześć centymetrów, ale praca
nad nim potrafi zająć długie godziny.
Czasem żartując mówię studentom,
że aby być fagocistą, trzeba mieć drugi
fach w ręku – mikrocieśla. Praca nad
stroikiem to wykonywanie delikatnych
ruchów nożem w celu osiągnięcia dobrego balansu między poszczególnymi
jego częściami. Wprowadzenie tych
zmian potrafi diametralnie zmienić
komfort gry i walory dźwiękowe.
Czy młodzi wykonawcy i czy Pan
sam poszukujecie jakichś eksperymentów dźwiękowych związanych ze swoim instrumentem?
Czy muzyka współczesna oferuje
ciekawą literaturę na fagot?
- Nie jestem specjalistą od muzyki współczesnej. Chętniej słucham i wykonuję takie utwory, gdzie
kompozytorowi udaje się znaleźć
nowe barwy w instrumentacji. W
repertuarze Polskiej Opery Królewskiej, gdzie pracuję, znajduje się
przedstawienie „Gwałt na Lukrecji”
Benjamina Brittena. Jest tam taki
fragment, kiedy Lukrecja zasypia i ten
sen przedstawiony jest za pomocą
trzech instrumentów: fletu altowego,
klarnetu basowego i waltorni. Te trzy
instrumenty, o bardzo ciepłej barwie

i delikatnym brzmieniu, razem tworzą kolor, który fantastycznie imituje
głęboki snem, słychać niemal spokojne oddechy śpiącego człowieka. Jeśli
chodzi o literaturę muzyki współczesnej począwszy od XX wieku,
ilość utworów na fagot znacznie się
powiększa. Mamy liczne kompozycje
również polskich kompozytorów jak
Tansman, Panufnik czy Spisak.
Czy w czasie pandemii zdarzyło
się Panu myśleć, czy nie robić
czegoś innego w życiu?
- Jak najbardziej i nie tylko w
czasie pandemii! W ostatnich latach
jednak życie popycha mnie do tego,
abym muzykiem pozostał. Bardzo
lubię fagot, ale jeszcze bardziej
kocham samą muzykę. I właśnie
dlatego lubię pracować w operze,
gdzie oprócz wykonywania mogę też
słuchać muzyki. Rynek pracy instrumentalistów nie jest łatwy, dlatego
cieszę się, że udało mi się znaleźć
pracę w Warszawie – Polska Opera
Królewska, Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Tym bardziej, że nauczanie daje mi
ogromną satysfakcję. Na ten moment zawodowo nie szukam zmian,
jest mi z tym dobrze.
Czy jest zatem coś, co chciałby
Pan osiągnąć w swojej dziedzinie,
czy jest jakiś magnes, który Pana
przyciąga?
- Moje życiowe priorytety bardzo
się zmieniły, ze względu na to, że
założyłem rodzinę. Pod wpływem
mojej żony zdecydowanie stałem się
satysfakcjonalistą. Nie szukam wielkich rzeczy, staram się cieszyć tym
co mam i chyba jestem szczęśliwszy
dzięki temu. Kiedyś moim marzeniem
była praca w Filharmonii Berlińskiej.
Ale miałem okazję i zagrać w Filharmonii Berlińskiej, i być na kursach u
muzyków tej wspaniałej orkiestry.
Mogłem ich lepiej poznać, gdyż były
kursy w bardzo małym gronie. Wiele
nasłuchałem się o tym, jak wygląda
praca w tak dobrych zespołach i
chyba po drodze jakoś się z tego
marzenia wyleczyłem.
Woli Pan rozwijać się na miejscu, w Polsce?
- Bardziej cenię sobie spokój,
możliwość pracy w bardzo dobrej
orkiestrze w kraju, życie w gronie
rodzinnym, pośród przyjaciół niż rozwijanie kariery samotnie za granicą.
Ostatecznie między innymi dlatego
zostawiłem studia w Monachium,
gdzie studiowałem prawdopodobnie
wtedy w najlepszej klasie fagotu i
zdecydowałem się na powrót do
Polski. Stwierdziłem, że mogę bardzo
dobrą robotę wykonywać u nas i też,
mam nadzieję, podwyższać poziom
artystyczny w kraju. Wciąż mamy
wiele do zrobienia, jeśli chodzi o
edukowanie ludzi, o pokazywanie im
piękna muzyki klasycznej. Czuję, że
jestem na właściwym miejscu. Taki
mam pomysł na swoje życie i cieszę
się, że pracując mogę realizować
swoje dwie największe pasje muzykę
i podróżowanie.
Redakcja
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Jest w czym wybierać

Rycerze pokażą, co potrafią

Bractwo Rycerskie Księcia Bolka, Bractwo Rycerskie Grodu
Chojnów, gmina Stare Bogaczowice oraz Gminne Centrum
Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach zapraszają
na długo oczekiwany „III Turniej Rycerski pod Zamkiem Cisy”.
Jak co roku uczestnicy wezmą udział w turniejowych konkurencjach i zabawach. Zachęcamy do kibicowania rycerzom
uczestniczącym w potyczkach. Turniej potrwa przez dwa dni
-24-25 lipca.
SCB, KaR

Odważycie się spojrzeć?

Dobre kino na naszej granicy
Powolny powrót do normalności pozwala nam wreszcie zapraszać na wydarzenia kulturalne w konwencjonalnej formie. Jeśli macie 6 dni wolnego
i kochacie polskie, czeskie i słowackie kino, to bez dwóch zdań wybierzcie się na granicę polsko-czeską do Cieszyna. W tym niezwykłym mieście,
położonym po dwóch stronach rzeki Olzy, Stowarzyszenie „Kultura na
granicy” przygotowało 23 edycję festiwalu „Kina na granicy”.
Tradycyjnie dla uczestników tego kultowego festiwalu
(pierwsza edycja odbyła się w
1999 roku) będzie dostępnych
pięć kin, głównie po polskiej,
ale także po czeskiej stronie
miasta. Wszystkie obiekty zlokalizowane są blisko siebie, tak
że piesze przemieszczanie się
między nimi zajmuje kilka minut. Organizator jak zwykle ma
w ofercie kilka retrospektyw
m.in. Milosa Formana, Janusza
Gajosa, Andrzeja Żuławskiego.

Największą atrakcją są jednak nowości środkowoeuropejskich filmowców. Na
największym przeglądzie ich
twórczości będzie można
obejrzeć kilkadziesiąt tytułów
z każdego kraju, zarówno
fabuł, jak i dokumentów. Każdego dnia, od 30 lipca do 4
sierpnia, od godziny 10:00
do późnej nocy będzie można
się cieszyć obrazami, których
często nie obejrzycie w innym
miejscu. Rodzime kina komer-

cyjne raczej stronią od filmów
realizowanych za naszą południową granicą. Szkoda, bo
dopiero w Cieszynie można
zdać sobie sprawę, jakie niezwykłe historie opowiadają
tamtejsi twórcy.
„Na granicy” to także wydarzenie, którego organizatorzy nie zapominają o twórcach znad Wisły. Miejscowość
z mostem przyjaźni jest miejscem, gdzie mamy okazję
zapoznać się z najnowszy-

mi polskimi produkcjami w
jednym mieście. Festiwal
filmowy to oczywiście nie
tylko same seanse, ale także
spotkania z tak samo nakręconymi ludźmi jak my. To oni
tworzą niezapomnianą atmosferę. Rzecz jasna stowarzyszenie zadbało o obecność
przedstawicieli branży filmowej. Wśród gości znajdą się
m.in. Jowita Budnik, Marta
Dębska, Bartosz Kruhlik, Lech
Majewski, Maciej Pieprzyca

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Spojrzenia. Drżąca, gęsta od pragnienia, niewidoczna
pajęczyna rozsnuta między kochankami. Ciepłe, pełne
oddania iskry między matką a przyssanym do jej piersi
dzieckiem. Wzruszenie po długo oczekiwanym wyznaniu
miłości, czarny woal smutku nad grobem przyjaciela, rozpacz
po rozstaniu. Spojrzenia nie kłamią – to najbardziej czysty,
szczery, nieskażony fałszem dialog z drugim człowiekiem, z
otaczającym nas światem.
Wystawa Marty Ciućki jest zaproszeniem do takiej właśnie
konwersacji – wymiany spojrzeń. Do rozmowy w cieniu
rzęs, bez zbędnych słów i gestów, do przepływu zaszytych
w źrenicach emocji. „Spojrzenia” – zastygłe na papierze
uczucia, ujarzmiona pędzlem wrażliwość, okiełznana farbą
nieoczywista, fantasmagoryczna rzeczywistość, kołysząca
się dyskretnie między nieśmiałą plamą a agresywną kreską.
Czy odpowiesz na zaproszenie autorki? Czy odważysz się
wejść z nią w intymny dyskurs? Czy pozwolisz się porwać
jej wnętrzu, skrzyżujesz się z nią spojrzeniem? Wernisaż wystawy Marty Ciućki „Spojrzenia” już 23 lipca o godz. 18:00
w Galeria Fotografii w Świdnicy (Rynek 44).
oraz Czesi: Marin Dusek –
kontrowersyjny dokumentalista, Jiri Havelka – popularny
aktor, Ondrej Provaznik –
scenarzysta. Oczywiście nie
może zabraknąć specjalisty
od wszystkiego, co czeskie
– Mariusza Szczygła. Obok
atrakcji filmowych w ramach
festiwalu będzie można posłuchać na żywo człowieka z
gitarą, czyli Henry No Hurry.

Pozostaje nam tylko trzymać kciuki, aby sytuacja pandemiczna nie pokrzyżowała
planów organizatora (jak w
ubiegłym roku). Szczegółowy
program możecie znaleźć pod
adresem www.kinonagranicy.
pl. A zatem do zobaczenia w
Cieszynie. Wrażeniami i opiniami podzielimy się oczywiście
po wydarzeniu.
Piotr Bogdański

Fot. ilustracyjne (materiały prasowe)

„Pokłady dobrej zabawy” to wakacyjna oferta różnorodnych zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży
przygotowana przez Starą Kopalnię. Oferta skierowana
jest zarówno dla grup zorganizowanych, jak i uczestników
indywidualnych. Do wyboru są zajęcia edukacyjne i ceramiczne. „Szychta dziecięca” – młodzi adepci górnictwa
zapoznają się z bogatą historią i tradycją wałbrzyskiego
górnictwa oraz wcielą się w rolę gwarka. „Pod fajrant”
(gra terenowa) – uczestnicy zabawy poruszają się po
zewnętrznych przestrzeniach kopalni, kierując się mapą
i zagadkami odnalezionymi w wyznaczonych miejscach.
„Archeologiczne bystrzaki” – dzieci i młodzież ćwiczą
sprawność umysłową związaną z gabinetową pracą
archeologa. „Górnik w składzie ceramiki” – warsztaty
rozpoczynają się od oprowadzenia po pracowni Centrum
Ceramiki Unikatowej. Uczestnicy zobaczą modelarnię oraz
piecownię, poznają proces technologiczny wytwarzania
ceramiki. „Stara Kopalnia” rodzinnie, czyli zwiedzanie
kompleksu wraz z przewodnikiem przeplatane ciekawymi
opowieściami, legendami i zagadkami. W każdy piątek o
godz. 10:30.
W ofercie indywidualnej warsztaty w Centrum Ceramiki
Unikatowej: kalkomania, górnik w składzie ceramiki lub
gipsowe malowanki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku
do piątku, w godz. 9:00-15:00. Artystyczne środy w Starej
Kopalni wpisały się natomiast na stałe do kalendarza warsztatów, podczas lipca i sierpnia zapraszamy w każdą… środę
o godz. 16:00 na zajęcia dla początkujących oraz artystów
w każdym wieku.

mISZmaSZ

Kroczymy naprzód,
wracając do korzeni
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Fot. użyczone (www.komputerswiat.pl)

Już oficjalnie, byliśmy w stanie przyjrzeć się nowej lidze w „Patch of Exile”. Kilka
dni temu Grinding Gear Games zaprezentowało nam na Twitchu – Expedition, bo
tak zwie się nowy dodatek. Emocji podczas pokazu było sporo, a zostało jeszcze
więcej hype’u.

Prawnik radzi
Dziedziczenie w przypadku wychowanków rodzin zastępczych. Nad tym tematem pochyla się nasz prawnik Adam
Daraż.
Od 27 października 2020
roku rozszerzony został krąg
osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków
i darowizn. Objęci nim zostali
również wychowankowie
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Kwestie
dziedziczenia i podatku z tym
związanego reguluje ustawa
z dnia 28 lipca 1983 r. o po-

datku od spadków i darowizn
( Dz.U.2021 poz. 1043 t.j.).
Według zmienionych przepisów o podatku od spadków
i darowizn zwolnienie od
podatku nabycia w drodze
dziedziczenia lub darowizny
przysługuje osobom, które
przebywają lub przebywały
w rodzinie zastępczej lub w
rodzinnym domu dziecka.

Nowe zasady obejmują
rodziny zastępcze, rodzinne
domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne
formy opieki sprawowanej
przez osoby spokrewnione i
niespokrewnione, definiowane
w ustawie o pieczy zastępczej.
Dzieci w zastępczej opiece
rodzinnej czy rodzinnym domu
dziecka wychowywane są w

Tak więc zacznijmy po kolei.
Czym charakteryzuje się nowa
liga? Jak sama nazwa wskazuje, nasi wygnańcy dołączą
do Kalgurańskiej ekspedycji,
aby wydobywać ich zaginione relikty oraz nieumarłych
przodków. Będziemy to robić
za pomocą „łańcuchowych”
wybuchów. W jaki sposób je
odpalimy, decydować będzie
o nagrodach, jak i trudności
wyzwania. Ponadto pojawi
się czterech nowych NPC,
którzy zaoferują nam sprzedaż, handel wymienny oraz
hazard w zamian za cenne

artefakty, które udało nam
się wydobyć.
Przechodząc dalej do mechanik gry, GGG dodało aż 19
nowych klejnotów umiejętności i wsparcia opracowanych wokół klas wyniesienia
naszych bohaterów. Patrząc
na poprzednie sezony jest to
naprawdę dużo skilli i bardzo
prawdopodobne, że część z
nich zachwieje obecną metą
gry. Następnym ważnym elementem aktualizacji, będzie
totalna zmiana dotychczasowego systemu flasków. Dzięki
temu nie będzie potrzebne

większości przypadków przez
całe swoje dzieciństwo, w
wielu przypadkach uważają
swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie
– opiekunowie uważają je za
własne już do końca życia –
argumentowali autorzy nowej
regulacji.
Zgodnie ze zmienionym
przepisem o grupach podatkowych: „Za zstępnych w
rozumieniu ustawy uważa się
również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym
domu dziecka, w placówce
opiekuńczo-wychowawczej
lub w regionalnej placówce

opiekuńczo-terapeutycznej,
o których mowa w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 821), a za
wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę
zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce
opiekuńczo-wychowawczej
lub w regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej”.
Wprowadzone zmiany do
przepisów podatkowych są
zatem bardzo korzystne dla
wychowanków rodzin zastępczych.

UWAGA KONKURS

Nie macie pomysłu, gdzie zjeść niedzielny obiad? Albo dokąd
zabrać swoją dziewczynę lub narzeczoną? Jest takie miejsce, w
którym każdy będzie dobrze się czuł. Nie tylko ze względu na
wystrój, obsługę i atmosferę, ale również z powodu przepysznego jedzenia. Wybierzcie się do Kryształowej Gospody Kuflowej
w Wałbrzychu. Mamy propozycję z serii tych nie do odrzucenia.
Jeśli weźmiecie udział w naszej zabawie i poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, zjecie tam taniej. Widzicie fotografię
obok? Z jakiej góry rozciągają się takie widoki?
Jeśli znacie poprawną odpowiedź, otrzymacie 15-procentowy
rabat na wybrane danie z karty. Pamiętajcie, że musicie wypełnić
kupon i pokazać go w lokalu składając zamówienie. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z WieszCo w
Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od
najbliższej środy (21 lipca) do piątku (23 lipca). Regulamin
konkursu znajdziecie na stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie
na miejscu, ale również otrzymacie ją na wynos. Podstawą jest
kupon z poprawną odpowiedzią.

nieustanne smashowanie
przycisków podczas walk,
aby odpalać wszystkie mikstury. Doświadczeni gracze
wiedzą, o co chodzi i w pełni
się ze mną zgodzą, że przy
niektórych buildach może to
być katorgą.
A propos katorgi, ostatnią
zmianą (i chyba najważniejszą) będzie balans gry. Path of
Exile zamierza wrócić do korzeni (tak, o tak). GGG planuje
zwiększyć poziom trudności,
aby gra stała się poniekąd
jakimś wyzwaniem. W takim
wypadku nie zdziwcie się,
gdy wrócicie do tego świata
i dostaniecie „oneshota” od
jakiegoś stwora w Akcie 1.
Ja już się nie mogę doczekać,
aby tam wkroczyć, aby po raz
kolejny spróbować swoich
sił w Wreaclast. Expedition
ukaże się 23 lipca – jest już
za rogiem, więc pora zagrać!
„Venegur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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Radca prawny Adam Daraż z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCYul. Chrobrego 12/4, 58-300
Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Z jakiej góry rozciągają się takie
widoki??

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

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

» Można tak, ale… przeczytajcie dokładnie artykuł i przekonajcie się do dwóch kółek nad… morzem

Rower jest OK

Odkryj rowerem Pomorze
Co robić, gdy rodzina ciągnie na wakacje nad morze? Co robić, gdy na
horyzoncie plaża, chłodny Bałtyk, leżenie plackiem, wata cukrowa i zimne piwo? Tak! Świetnie myślicie! Można wsiąść na rower!
Z Wałbrzycha, na przykład
do popularnego Mielna, to
dziś około 5 godzin drogi. W dzisiejszych czasach
przy obecnych samochodach można wyskoczyć na
„chwilę”, by nacieszyć oko
innym krajobrazem. Taki

UWAGA

weekend. Taki kaprys. Takie
możliwości.
Można też popatrzeć na
ten teren od strony pleców.
Dosłownie. Odwróćcie się do
morza tyłem, weźcie rower
i pojedźcie w nieznane nadmorskie okolice. Odkryjecie na

pozór znane wam wybrzeże
na nowo. Zostawcie rodzinę
na plaży, a sami zawróćcie w
stronę Koszalina, by otworzyła
się przed wami rowerowa
wycieczka pełna atrakcji.
Na początek kultowe wzniesienie tego miasta – Chełmska

Góra z jej atrakcjami turystycznymi, szlakami i wieżą widokową na czele. Jeśli mieszkasz
w Koszalinie i jesteś fanem
MTB i nie znasz tego terenu,
to znaczy, że nie jesteś z Koszalina albo nie lubisz rowerów. Innego wyjścia nie ma.

KONKURS

Jeśli lubicie dobrze zjeść, to miejsce jest idealne, by je odwiedzić,
gdy zamierzacie trochę pobiesiadować. Mowa o Restauracji Kryształowa w Świdnicy. Macie tu spory wybór potraw, wszystko smaczne
i świeże, a do tego – dzięki nam – nie zapłacicie za posiłek fortuny,
bo możecie skorzystać z rabatu. To nie żart! Knajpka kolejny raz
partneruje naszej zabawie, a to oznacza, że na wybrane przez was
danie z menu otrzymacie 15-procentowy upust. Trzeba tylko wziąć
udział w konkursie i poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Widzicie
fotografię obok? Ruiny jakiego zamku przedstawia to zdjęcie?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu, a następnie pokażcie go w
restauracji przy dokonywaniu zamówieniu. To wystarczy, aby skorzystać z 15-procentowej bonifikaty na wybrane danie. Jeśli znacie
odpowiedź, zjecie taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Kryształowa
w Świdnicy czekają od najbliższej środy (21 lipca) do piątku (23
lipca). Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.wieszco.
pl. Potrawę otrzymacie zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu.
Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

Momenty, które zaskakują,
wciskają w pedały, zjeżdżając
lub wjeżdżając stromo między
drzewami. Miejscowy raj dla
górali. Tego przegapić nie
można. To również świetne
miejsce na rozpoczęcie wycieczki polami i lasami w nie-

znane, bo w okolicy wiele jest
do odkrycia. Szczególnie jeśli
naprawdę lubicie rowerowe,
turystyczne wycieczki.
Obieramy kierunek do gminy Manowo, gdzie warto
zajrzeć do wsi Grzybnica. Lasy
są tu naprawdę piękne, a kamienne kręgi Gotów z I w n.e.
dodają miejscu tajemniczości.
Okolice torfowisk, źródlisk i
pięknych jezior. Barania Góra
koło Polanowa robi wrażenie.
Jest trochę jak w górach. Stąd
w stronę miasteczka Bobolice
prowadzi dawna trasa kolejowa. Kierując się nasypem,
ukazuje się kamienny most
kolejowy przypominający te
z trasy Wałbrzych – Kłodzko.
Mało atrakcji? Niedaleko stąd
jest Żydowo. W okolicach
elektrowni znajduje się fantastyczny punkt widokowy na
okoliczne jeziora. Na koniec.
Na uroczystą kolację. Polecam
wycieczkę brzegami i okolicami jeziora Bobięcińskiego.
Liczne wyspy wystające znad
tafli wody, piękne brzegi i
krystalicznie czysta woda. To
trzeba zobaczyć. Tu warto spędzić więcej czasu! W dodatku
są bunkry, jest tajemniczo,
jest... sami wiecie, jak to mówią, że bunkrów nie ma, ale
jest…. no tu bunkrów jest
całkiem sporo. Do tego sporo
głazów narzutowych i torfowisk sprawia, że jest dziko.
Po prostu. Potencjał na MTB
na orientację. Warto pojechać
w okolice znajdującego się tu
niegdyś grodziska. We wspomnianych Bobolicach jest jeszcze malowniczy zamek.
To przepis na udane rowerowe wycieczki na Pomorzu.
Wycieczki, bo atrakcji z tego
artykułu wystarczy wam na
cały tydzień. Do Bobolic z
Mielna jest około 50 km. Po
drodze same atrakcje. Pocztówka z wakacji nie musi
wyglądać jak ta na zdjęciu.
Tomasz Czeleń

KUPON
Ruiny jakiego zamku przedstawia to
zdjęcie?
...............................................................
.............

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

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

» Biała herbata pozostaje w cieniu swoich sióstr – czarnej i zielonej

Pięć faktów o białej herbacie
Jesteście ciekawi? Specjalnie dla was przyglądamy się temu wyjątkowemu pod wieloma względami naparowi. Ma delikatny smak, stąd wielu ją bardzo lubi. Biała herbata to prawdziwa perła. Skąd pochodzi i jakie ma właściwości? I dlaczego warto ją pić
na co dzień?
cieniu swoich sióstr – czarnej
i zielonej, ale zaraz, zaraz
istnieje przecież też
i ona.

Skąd pochodzi
biała herbata?

To napój wysokiej jakości,
o delikatnym smaku i wyjątkowym aromacie. Prawdopodobnie pochodzi z Chin,
jednak znawcy tematu nie są
do końca pewni, kiedy po raz
pierwszy wyprodukowano
białą herbatę. Swoją nazwę
zawdzięcza srebrzystemu
meszkowi, który pokrywa
młode listki i pączki.
Sposób pozyskiwania liści
herbaty sprawia, że to towar
określany niekiedy jako luksusowy. By otrzymać 250 g białej herbaty, potrzeba aż 8000
pąków! Stąd jej wysoka cena.

Zbiór liści

» Biała herbata to samo zdrowie

W przypadku białej herbaty
liczy się czas. Liście do jej pro-

dukcji można bowiem zbierać
wyłącznie przez kilka tygodni
w roku! I im warto poświęcić
kilka słów. Są odpowiednie

wtedy, gdy wraz z pąkami
zaczną się powoli otwierać.
Ale uwaga – trzeba je zebrać
szybko, by zdążyć przed całko-

witym otwarciem pąków i liści.
Te są następnie przetwarzane
w bardzo delikatny sposób
(utleniane), by utrzymać cha-

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

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

Zaczynajmy, bo sami jesteśmy ciekawi. O białej herbacie
nie każdy słyszał, bo pozostaje
w

rakterystyczny smak białej herbaty. To
sprawia, że zachowuje ona swoje naturalne właściwości. A tych ma niemało.

Skarbnica przeciwutleniaczy

Biała herbata ma największą spośród
herbat zawartość polifenoli i silne działanie antyoksydacyjne. A to oznacza,
że to naturalny eliksir młodości. Chroni
komórki organizmu przed utleniającym
działaniem wolnych rodników. Wysoka
zawartość polifenoli w białej herbacie
czyni ją również cennym elementem
diety przeciwnowotworowej.
Obecne w białej herbacie katechiny
chronią przed chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pomagają utrzymać
właściwy poziom cholesterolu, a tym
samym zmniejszają ryzyko rozwoju
miażdżycy naczyń krwionośnych.
Biała herbata pozytywnie wpływa też
na odporność organizmu, m.in. pobudza
syntezę limfocytów. Jest też wsparciem
dla zdrowia jamy ustnej: zapobiega roz-
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wojowi bakterii próchniczych i odkładaniu
płytki nazębnej. Picie białej herbaty pozytywnie wpływa też na wygląd. Obecne w
niej składniki sprawiają, że cera staje się
ładniejsza i wygląda młodziej.

Zaparzajcie delikatnie

Biała herbata ma subtelny smak, stąd
należy się z nią obchodzić delikatnie. Jak
więc ją poprawnie zaparzyć? Istotne
jest, by do zalania liści użyć świeżej
wody. Po zagotowaniu poczekajmy ok.
5 minut, by temperatura wody była
odpowiednia (liści białej herbaty nie zalewa się wrzątkiem). I gotowe! Możesz
delektować się filiżanką aromatycznego
naparu, a jeśli ten szybko się skończy,
kolejny raz zaparz liście (można je używać kilkakrotnie, jednak każdy kolejny
napar będzie delikatniejszy).

Dodatki do białej herbaty

Biała herbata nie lubi się z mlekiem
(w naszej kulturze kulinarnej to rzad-

kość, jednak w Anglii i Irlandii to jeden
z najpopularniejszych dodatków do
herbacianego naparu). Smak białej
herbaty można wzbogacić cytryną,
cukrem i miodem, przy czym
pamiętajmy, że dodatek
słodyczy należy stosować
z rozwagą.
Biała herbata dobrze
smakuje z pomarańczą.
To połączenie idealne
na zimowe wieczory. Niezwykle smaczna jest również
biała herbata z maliną lub z
wanilią.
Biała herbata jest pełna prozdrowotnych właściwości. Ale aby tak faktycznie
było, potrzeba produktu najwyższej
jakości. Tu nie ma kompromisów. Najlepiej więc wybrać herbatę organiczną.
Mamy wówczas pewność, że pijemy
ją na zdrowie.

» Liści białej herbaty nie zalewa się wrzątkiem

Agnieszka Gotówka
Artykuł pochodzi z serwisu biokuier.pl

Co chciałby nam
powiedzieć kot?
Podczas kontaktu dwóch
kotów możemy dostrzec wiele emocji i planów wobec
współtowarzysza. Od czego
zacząć? Oczy kota podobnie
jak u człowieka „sczytujemy”
dzięki wielkości źrenic. Ten
miarodajny wskaźnik kociego
nastroju sugeruje odpowiednio: odprężenie, gdy źrenice
są rozszerzone lub zwężają
się w zależności od natężenia
światła, strach lub podniecenie (mocno rozszerzone
źrenice), czujność (cienkie,
rozszerzone – w nocy), mruganie (sygnał pokojowy w
celu rozwiązania konfliktu).
Odczyt kocich emocji warto
łączyć, tj. wielkość/rozwarcie
źrenic (stan) z pozycji uszu.
Długotrwałe wpatrywanie
się w oczy u kota to próba sił
przed konfliktem.
Ciekawostką dla większości
z nas będzie pewnie informacja, że kocie uszy są bardzo
pracowite – porusza nimi od
20 do 30 mięśni. U rozluźnionego kota dostrzec można
uszy skierowane do przodu.
Kiedy kot skupia się na czymś,
prostuje uszy, natomiast cofnięcie uszu do tyłu i obniżenie

ich w dół, to specyfika wzrastającego zdenerwowania
mruczka.
Kolejną składową komunikacji są wąsy. Inaczej nazywamy je wibrysami. U zrelaksowanego kota zauważymy
lekko sterczące na boki wąsy.
Obserwując odwrotny stan
kociego zachowania wibrysy
położone będą wzdłuż policzków. Akcentując zainteresowanie wybranym bodźcem
kocie wąsy zostaną skierowane do przodu. Ostatnią częścią
kociej twarzy są wargi, dzięki
którym możemy odebrać sygnały zdenerwowania – lizanie warg, lekkie wysunięcie
języka. Natomiast ziewanie
kota informuje opiekuna o
zadowoleniu i poczuciu bezpieczeństwa.
Ruch ogona kota to najszybciej dostrzegana forma
komunikacji. Wyróżniamy
dwa kształty ogona: odwrócona litera U = znak do zabawy,
odwrócona litera L = oznacza
u kotów dorosłych zachowania agresywne, a u kociąt chęć
do zabawy.
W pozytywnych kontaktach
koci ogon skierowany jest ku

tyłowi, bądź wysoko uniesiony z końcówką opadającą
w dół (jak antenka). Mimo
wszystko pula ruchów kociego ogona obejmuje również
kierunek, szybkość i zatrzymanie pozycji (jak w stopklatce).
Wystraszony kot pokaże ogon
podobny do sterczącej najeżonej szczotki.
Kocie pozy to prawdziwa gratka. Są zbiorem wielu cech (sygnałów). Zależą
od sytuacji – obrona, przez
atak, blef, polowanie, aż do
formy relaksu. Najczęściej
spotykane pozy to: w chwili
zagrożenia – wszystkie włosy
zjeżone, korpus sprężony,
a ogon zagięty w łuk nad
grzbietem, przy polowaniu
– ciało przykurczone, a końcówka ogona porusza się na
boki, kładzenie się na boku,
wyciągnięcie łapy, uniesienie
głowy – jestem tu królem,
patrz i podziwiaj.
W sytuacji odstraszenia
przeciwnika kot często wykorzystuje mechanizm piloerekcji, czyli stroszenie sierści na
całym ciele lub jego części.
Justyna Rawska,
behawiorysta zwierząt, trener psów

» Obserwujcie dokładnie swojego mruczka, może chce wam coś przekazać

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

W relacji z kotem możemy zaobserwować sygnały
wzrokowe. Należą do nich: mimika, ustawienie ciała,
ruchy i pozy, które niejednokrotnie potrafią przysporzyć opiekunom niespodzianek. Naturalne komunikaty
o wiele lepiej odzwierciedlają koty wolno żyjące lub
mieszkające w grupach.
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STREFA ROZRYWKI

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

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

Wałbrzyszanka
Poziomo:
5 - współpraca, współdziałanie,
zaprzeczenie współzawodnictwa
9 - przyśpiewki i żarty w trakcie wesołych
zabaw rosyjskiego ludu
11 - w mitologii greckiej bogini łowów,
zwierząt, lasów, gór i roślinności
15 - zdolność przesuwania
przedmiotów siłą umysłu
17 - rozbójnik z Żacholeckiego lasu
18 - zimny sos, którego głównym
składnikiem są nasiona gorczycy
Pionowo:
1 - tradycyjny strój noszony przez kobiety
w Iranie
2 - w mitologii greckiej bogini i
uosobienie „zemsty bogów”
3 - przesada w okazywaniu uczuć i
wyrażaniu myśli
4 - dawna nazwa bursztynu
6 - odblask pożaru lub silnego światła
widoczny na horyzoncie
7 - struktura występująca u zwierząt
wyspecjalizowana w wydzielaniu
8 - pływa na powierzchni wody,
sygnalizując pochwycenie przynęty
10 - miejsce uznawane za święte, często
identyfikowane ze świątynią
12 - dziecko pochodzące ze związku
pozamałżeńskiego
13 - narzędzie uprawowe do
spulchniania i rozdrabniania roli
14 - kłopotliwe, trudne położenie
16 - mieszczące się w 5 pałacach
muzeum państwowe w Sankt Petersburgu

z przymrużeniem oka

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
1 - przestawiony krab z łopatką - bark
4 - a owoc nie na nich - ananas
7 - podstaweczka do kucia w uchu – kowadełko
9 - alkoholowy kwiat - piwonia
11 - grupa ptaków na pięciolinii – klucz
12 - ciemność z jednostką czasu - mrok
13 - dla kota w czeskiej bajce – żwirek
Pionowo:
2 - kompozycja plastyczna na rowerze dla dysortografa - kolarz
3 - leci mi wolno dla rycerza – misiurka
5 - kościelne części ciała – organy
6 - uwielbiany filmowy gatunek drżenia zwierząt - dreszczowiec
8 - slangowo komputer z imieniem w wojsku - kompania
9 - pierwiastek mniejszy od kompanii – pluton
10 - admirał w zapasach - nelson

StrEFa roZrYWKI / promoCJa
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program tv

Piątek

22:10
TVP1

sobota
00:15

23 - 29 lipca 2021
Poniedziałek

20:05
POLSAT

20:00
POLSAT

Thorin Dębowa Tarcza, hobbit Bilbo oraz ich
towarzysze odzyskują skarb Ereboru, który był
strzeżony przez potężnego smoka Smauga.
Dowódca kompanii krasnoludów nie potraﬁ
oprzeć się bogactwu. Poświęca przyjaźń
i honor, by się nim napawać. Na domiar złego
pod Samotną Górą zjawiają się wojska elfów
oraz ludzi, którzy zamierzają przejąć część
złota krasoludów w ramach rekompensaty za
straty poczynione przez smoka. Bestia przez
lata pustoszyła okolicę i niszczyła należące do
nich osady.

Syn
TVP 1

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
ﬁlm fantasy, Nowa Zelandia, USA, 2014

Sobota

20:05

Świat w płomieniach

POLSAT

John Cale (Channing Tatum) pracuje
obecnie w Straży Kapitolu i chroni
przewodniczącego Izby Reprezentantów
Raphelsona (Richard Jenkins). Mężczyzna
stara się także odbudować relację ze swoją
córką, Emily (Joey King). Cale postanawia
zgłosić się do Secret Service, agencji
odpowiadającej za ochronę prezydenta
Sawyera (Jamie Foxx). Niestety jego
kandydaturę odrzuca agentka Finnerty
(Maggie Gyllenhaal). By nie zasmucać
dziewczynki tą wiadomością,

01:20

Iron Man 3

TVP2

ﬁlm sf, Chiny, USA, 2013

Zabawa, zabawa
dramat obyczajowy, Polska, 2018

Trzy nieznające się kobiety zmagają się
z uzależnieniem alkoholowym. Wkrótce
doświadczają kryzysu. Czterdziestoletnia
Dorota (Agata Kulesza), odnosząca sukcesy
prokurator, wykorzystuje swój immunitet,
znajomości i stanowisko męża, by unikać
konsekwencji swoich pijackich wybryków.
Ceniona w środowisku, zbierająca prestiżowe
nagrody chirurg Teresa (Dorota Kolak) przez
nałóg straciła już rodzinę. Po pracy przesiaduje w barze. Pewnego dnia przychodzi na
dyżur, będąc pod wpływem alkoholu.

Milioner Tony Stark, który w supernowoczesnej żelaznej zbroi Iron Mana wybawił
świat z kłopotów, cieszy się powszechnym
szacunkiem i dla wielu ludzi jest bohaterem. On sam jednak odczuwa niepokój
i ma wrażenie, że nadciąga nieokreślone
niebezpieczeństwo. Cierpi na bezsenność
i coraz częściej miewa ataki paniki. Pewnego
dnia do ukochanej Tony’ego, kierującej ﬁrmą
Stark Industries Pepper Potts, zgłasza się
ktoś z przeszłości Starka - naukowiec Aldrich
Killian.

Wtorek

ﬁlm sensacyjny, USA, 2013

Niedziela
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Środa

21:30

Ghost Rider

TVN

thriller, Australia, USA, 2007

Johnny Blaze zawiera pakt z diabłem.
Chce w ten sposób uratować umierającego
na nowotwór ojca, Bartona. Meﬁstofeles
obiecuje spełnić jego życzenie. W zamian
żąda jego duszy. Ojciec chłopaka rzeczywiście wraca do zdrowia. Wkrótce jednak ginie
w wypadku. Po latach Johnny zdobywa
sławę jako kaskader na motocyklu. Nie boi
się śmierci i uwielbia adrenalinę. Pewnego
dnia zjawia się u niego Meﬁstofeles, aby
upomnieć się o swoje. Proponuje jednak
Blaze’owi anulowanie umowy.

Czwartek

21:05

Showtime
komedia sensacyjna, Australia, USA, 2002

W rolach głównych wystąpili Robert
De Niro i Eddie Murphy, którzy zdawali
sobie sprawę, że w tej pełnej żartobliwych
odniesień komedii będą musieli sparodiować
również swoje dotychczasowe kreacje. Dwaj
gwiazdorzy dobrze wywiązali się z zadania,
a dodatkowym atutem ﬁlmu okazała się
szybka, właściwa ﬁlmom sensacyjnym akcja.
Los Angelses. Mitch Preston, doświadczony
detektyw z wieloletnim stażem, słynie
z trudnego charakteru i niekonwencjonalnych metod pracy.

POLSAT

Sex Story
komedia romantyczna, USA, 2011

Adam pracuje jako asystent na planie
produkcji seriali i teledysków, marząc cały
czas o karierze scenarzysty. Nie czuje się
spełniony zawodowo, cieszy się jednak beztroską i brakiem zobowiązań. Przełomowym
momentem w jego życiu okazuje się bolesny
cios uczuciowy. Adam odkrywa, że ojciec,
gwiazdor hitu telewizyjnego sprzed lat,
związał się z jego byłą partnerką. Smutki topi
w alkoholu i pod wpływem chwili wysyła
SMS-y do wszystkich dziewczyn, które ma na
liście kontaktów. ności od uczuć.

piątek
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06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
10:40 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 IO Tokio 2020 - studio
12:55 IO Tokio 2020
- Ceremonia Otwarcia
16:05 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 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
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2014
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
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
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:05 Droga na Podium

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 Iniemamocni
Bob i jego żona Helen
byli kiedyś największymi
pogromcami przestępców,
ratowali czyjeś życia i walczyli ze złem dosłownie
każdego dnia.

07:30 Teledyski
08:30 Kuchnia Polskich Żydów
- magazyn kulinarny
09:15 Kapitan z „Oriona”
- dramat obyczajowy,
reż. Zbigniew Kuźmiński,
wyk. Wiesław Zanowicz,
Wojciech Kostecki
11:00 Doktor Ewa
- serial TVP
12:45 Rykoszety
- ﬁlm krótkometrażowy,
reż. Jakub Radej,
wyk. Linowski Stanisław,
Zuzanna Zielińska,
Tomasz Schuchardt,
Marta Ścisłowicz
13:30 Japonia z góry
- serial dokumentalny
14:30 Niepospolita
- ﬁlm krótkometrażowy,
reż. Tomasz Dobosz,
wyk. Patryk Szwichtenberg, Agata Różycka,
Marek Karpowicz
14:55 Rok 2020

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
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
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

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
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 Idealna niania
- program obyczajowy
18:25 19 + - obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 40 kontra 20
21:00 Honey - ﬁlm obyczajowy,
USA, 2003, reż. Bille
Woodruﬀ

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

FILM ANIMOWANY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

20:35 Królowa
i konkwistador
- serial obyczajowy
21:30 Olimpijski Wieczór
- magazyn sportowy
22:10 Hobbit: Bitwa
Pięciu Armii
- ﬁlm fantasy,
prod. Nowa Zelandia,
USA, 2014, reż. Peter
Jackson, wyk. Martin
Freeman, Orlando Bloom,
Ian McKellen, Luke Evans,
Evangeline Lilly
00:45 Syn - serial, prod. USA,
2017, reż. Tom Harper
01:35 IO Tokio 2020
- studio
02:00 IO Tokio 2020
- wioślarstwo
02:55 IO Tokio 2020
05:40 Zakończenie

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Płock
22:35 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:40 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
00:45 Francuskie lato - komedia romantyczna, prod.
USA, 2016, reż. Pat Kiely,
wyk. Hilarie Burton
02:20 Diamenty są wieczne
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania
04:25 Gwiezdny pył - ﬁlm TVP,
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Dzień patriotów
- ﬁlm sensacyjny, Hong
Kong, USA, 2016, reż. Peter
Berg, wyk. Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John
Goodman, J.K. Simmons,
Michelle Monaghan, Alex
Wolﬀ
23:00 Steve Jobs
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Wielka Brytania,
2015, reż. Danny Boyle,
wyk. Michael Fassbender,
Kate Winslet, Seth Rogen,
Jeﬀ Daniels, Michael
Stuhlbarg
01:30 Kuba Wojewódzki
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii
04:15 Szpital - program
obyczajowy

22:40 XXX: Reaktywacja
Xander Cage po latach
dobrowolnego wygnania,
przez wielu uważany
za martwego, powraca,
by ponownie stanąć
na drodze wojownika
Xianga. Xander wie, że w
rekach Xianga znajduje
się śmiercionośna, zagrażająca ludzkości broń,
zwana „Puszką Pandory”.
Rekrutuje nową grupę
supersilnych sprzymierzeńców.
00:55 To tylko seks
03:00 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

15:30 Wilcze dzieci
- ﬁlm animowany
17:35 Scena muzyczna
- Sebastian Wypych
- koncert
18:30 Informacje kulturalne
18:50 Serialowa nostalgia
- Przyjaciele wesołego
diabła - serial TVP
20:00 Komediowe lato
- Nie lubię poniedziałku
- komedia
21:50 Geniusz: Picasso
22:50 Świat w piosence
- Mur Berliński i upadek
komunizmu
23:40 Informacje kulturalne
24:00 Dzika namiętność
02:05 Kino nocne - Austeria
- dramat
04:00 Berlin Live - Morcheeba
05:15 Teledysk

20:00 W sieci kłamstw
Agent CIA Roger
Ferris tropi niebezpiecznego terrorystę. Jego
przełożony Ed Hoﬀ man
kontroluje każdy etap
operacji.
22:00 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.
23:50 Porwanie
02:00 Castle
03:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
05:00 Dyżur - serial

23:10 Keanu
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Peter
Atencio, wyk. Jordan
Peele, Keegan-Michael
Key, Method Man,
Darrell Britt-Gibson,
Will Forte
Dwójka przyjaciół planuje
odzyskać skradzionego
kota, podając się za
dealerów ulicznego
gangu.
01:15 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S3
02:15 Druga strona
medalu
- talk show
02:50 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator.
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard
17:00 Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:00 Klątwa laleczki Chucky.
Niepełnosprawna Nica dostaje paczkę, w której znajduje
się charakterystyczna lalka.
Następnego dnia okazuje
się, że matka dziewczyny nie
żyje. Przyczyny śmierci nie
są do końca jasne, ale jako
najbardziej prawdopodobne
przyjmuje się samobójstwo.
02:00 Interwencja 02:25
TOP 10 - Lista przebojów

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia
Obiecana 13:05 Jan Paweł II
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
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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05:50 IO Tokio 2020 - studio
06:30 IO Tokio 2020
- szermierka, szpada
K ind., 1/8 ﬁnału, prod.
Wielka Brytania, 2021
07:45 IO Tokio 2020 - studio
08:25 IO Tokio 2020 - szermierka, kolarstwo - szermierka
- szpada K ind., 1/4 ﬁnału,
prod. Wielka Brytania,
2021
08:55 IO Tokio 2020 - studio
09:10 IO Tokio 2020 - siatkówka
plażowa, szermierka, tenis
stołowy, kolarstwo, prod.
Wielka Brytania, 2021
12:30 IO Tokio 2020 - siatkówka
mężczyzn: Polska - Iran,
prod. Wielka Brytania,
2021
14:55 IO Tokio 2020 - siatkówka
plażowa, prod. Wielka
Brytania, 2021
16:00 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Misja Bangladesz
- Wioska z rzeką
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Rodzinny ekspres
- magazyn
11:35 Austeria - dramat
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:25 Na sygnale - serial
16:55 Smaki świata
po polsku - magazyn
17:30 Lajk!
17:50 Słowo na niedzielę
- Najpotężniejsze zaklęcie
czyli czego masz za mało
18:00 Panorama
18:20 Pogoda

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
18:00 Weekendowa
metamorfoza
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:30 Dinozaur
Jest to opowieść o
dinozaurach, które muszą
stawić największemu
wyzwaniu swego życia.
Podczas trudnej i niebezpiecznej wędrówki w
poszukiwaniu obﬁtującej
w wodę i pożywienie
doliny odkrywają, że
dzięki odwadze, lojalności
i nadziei mogą pokonać
trudności i przeszkody.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Wolni od długów
12:40 Bogaty dom
- Biedny dom
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń

07:20 Informacje kulturalne
07:45 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - reportaż
07:50 Gwiazdy tamtych lat
- Bernard Ładysz - ﬁlm
dokumentalny, reż.
Krzysztof Wojciechowski,
Krzysztof Wojciechowski
08:35 Słowobranie - magazyn
09:10 Księgarnie Nowego Jorku - ﬁlm dokumentalny,
prod. USA, 2019,
10:55 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku
- serial komediowy TVP
11:50 Tamte lata, tamte dni
- magazyn
12:25 Opowieść letnia
- ﬁlm obyczajowy
14:25 Komediowe lato
- Nie lubię poniedziałku
- komedia, reż. Tadeusz
Chmielewski
16:10 Zaginione Skarby
- ﬁlm animowany

06:00 Castle
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, 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. Do lombardu
równie chętnie zaglądają
zwariowani poszukiwacze
okazji, złodzieje czy nawet
policjanci.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Tajemnica zawodowa
- serial, Polska
13:30 Wiedźmy - ﬁlm przygodowy, Wielka Brytania,
1990, reż. Nicolas Roeg,
wyk. Anjelica Huston, Mai
Zetterling, Jasen Fisher,
Rowan Atkinson, Bill
Paterson, Brenda Blethyn
15:25 Kopciuszek: W rytmie
miłości - ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Damon
Santostefano, wyk. Lucy
Hale, Freddie Stroma,
Megan Park, Missi Pyle
17:20 Matrix Rewolucje
- ﬁlm S-F, USA, 2003,
reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski

TELETURNIEJ MUZYCZNY

TELETURNIEJ

FILM OBYCZAJOWY

FILM SF

SERIAL PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:25 Stulecie Winnych
- serial TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial,
prod. Kolumbia, 2020
21:30 Olimpijski Wieczór
22:10 Hit na sobotę - Fighter
- ﬁlm obyczajowy
00:15 Syn - serial, prod. USA
01:40 IO Tokio 2020 - studio
01:55 IO Tokio 2020 wioślarstwo, szermierka,
taekwondo, gimnastyka
sportowa, judo
04:00 IO Tokio 2020 - studio
04:15 IO Tokio 2020
- strzelectwo,
szermierka - judo

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Centralne Biuro
Humoru
- program rozrywkowy
21:20 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
22:25 Ameryka da się lubić
- Black Friday - program
rozrywkowy
23:35 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
00:35 Och, Karol
- komedia, prod. Polska,
1985
02:25 Połów szczęścia w Jemenie - ﬁlm obyczajowy
04:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

20:00 Wytańczyć marzenia
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2006, reż. Liz Friedlander,
wyk. Antonio Banderas,
Alfre Woodard, Rob
Brown, Yaya DaCosta, John
Ortiz, Jenna Dewan
22:35 Pitch Perfect III - ﬁlm
komedia, USA, 2017,
reż. Trish Sie, wyk. Anna
Kendrick, Rebel Wilson,
Brittany Snow, Anna
Camp, Hailee Steinfeld
00:30 Mama - ﬁlm horror,
Hiszpania, Kanada, 2013,
reż. Andy Muschietti, wyk.
Jessica Chastain, Nikolaj
Coster-Waldau
02:30 Kuchenne rewolucje
03:35 Uwaga!
- magazyn
03:55 Noc magii

20:00 Iron Man 3
Świat Tony’ego Starka legł
w gruzach wskutek podstępnych działań jednego
z jego najpotężniejszych
wrogów. W poszukiwaniu
zemsty Stark wyrusza w
podróż, która wystawi na
próbę siłę jego charakteru
i ducha walki. Przyparty
do muru, znów może polegać wyłącznie na swojej
pomysłowości i instynkcie.
22:55 Pasażer
00:50 Krwawy biznes
03:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy
prod. Polska
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy

16:25 Retro kino - Winnetou
- Skarb w Srebrnym
Jeziorze - serial
przygodowy
18:15 Mój czas
- felieton
18:25 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
- cykl dokumentalny,
prod. Finlandia, 2014
20:00 Bilet do kina - Młoda
Wiktoria - ﬁlm kostiumowy, prod. USA, 2009,
reż. Jean - Marc Vale
21:50 Aerosmith: Rocks Donington 2014 - koncert
23:50 Mocne Kino - Gangster
- ﬁlm sensacyjny
01:55 Co dalej? - program
publicystyczny

20:00 Ochroniarz
Były komandos dostaje
posadę ochroniarza
w lokalnym centrum
handlowym, gdzie
niespodziewanie
podejmuje się obrony
jedenastolatki, której grozi
niebezpieczeństwo.
21:50 Cena powrotu
23:50 Czas zemsty
01:30 Castle
02:35 Taki jest świat
- program informacyjny
03:15 Biesiada na cztery
pory roku
04:00 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Rambo II - ﬁlm sensacyjny, USA, 1985, reż. George
Pan Kosmatos, wyk.
Sylvester Stallone, Richard
Crenna, Charles Napier,
Julia Nickson
22:10 Najpierw strzelaj,
potem zwiedzaj - ﬁlm
sensacyjny, USA, Wielka
Brytania, 2008, reż. Martin
McDonagh, wyk. Colin
Farrell, Brendan Gleeson,
Ralph Fiennes
00:30 Oszukać
przeznaczenie IV
- ﬁlm horror, USA, 2009,
reż. David R. Ellis, wyk.
Bobby Campo, Shantel Van
Santen, Nick Zano, Haley
Webb
02:10 Druga strona medalu
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Kudłaty i Scooby Doo na
tropie 06:35 Flintstonowie
07:00 Galileo 11:05 Alvin
i wiewiórki 13:00 STOP
Drogówka - magazyn prod.
Polska 14:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Galileo
20:00 Ninja Warrior Polska
21:55 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 23:55
Najemnik John Seegar,
najemnik pracujący dla CIA,
podejmuje się misji, podczas
której ginie jego przyjaciel.
Po tej tragedii nie chce już
angażować się w kolejne
zlecenia, zostaje jednak
zaszantażowany. CIA porywa
żonę i dziecko zmarłego przyjaciela i zwróci im wolność
pod warunkiem, że Seegar
podejmie się kolejnego,
karkołomnego zadania.
02:00 Interwencja 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... w mijającym
tygodniu 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Przegląd
Katolickiego Tygodnika
„Niedziela” 14:35 Objawienie w Paray 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 W kolorze płomienia 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 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Święty na każdy dzień 21:00
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

25 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 IO Tokio 2020 - kajakarstwo slalom, szermierka
ﬂoret K ind., judo kat.52kg
K, boks, prod. Wielka
Brytania, 2021
07:55 IO Tokio 2020 - studio,
kajakarstwo slalom,
strzelectwo, szermierka,
kolarstwo
10:05 IO Tokio 2020 - studio
10:15 IO Tokio 2020 - boks,
judo, szermierka
11:25 IO Tokio 2020 - studio
11:35 IO Tokio 2020
- koszykówka 3x3 M, elim.
Polska - ROC
12:10 IO Tokio 2020 - studio
12:25 IO Tokio 2020 - boks,
judo
13:35 IO Tokio 2020 - studio
13:55 IO Tokio 2020
- koszykówka M
15:55 IO Tokio 2020
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II - Paweł Jarosz
- cykl dokumentalny
13:00 Dookoła Bałtyku magazyn kulinarny
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
muzyczne
16:20 Na sygnale - serial

06:00 Uwaga! - magazyn
06:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:20 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:20 Nowa Maja
w ogrodzie
08:50 Akademia
ogrodnika
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Weekendowa metamorfoza
12:30 Co za tydzień
- magazyn
13:10 Czas na zmianę
- program lifestylowy
13:45 Córka prezydenta
- ﬁlm komedia,
USA, Wielka Brytania,
2004, reż. Andy Cadiﬀ,
wyk. Mandy Moore,
Matthew Goode,
Jeremy Piven, Annabella
Sciorra, Caroline
Goodall

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:00 Tarzan II
Zanim został Królem
Dżungli, Tarzan był
małym, niezdarnym
chłopcem, starającym się
dostosować do warunków,
w jakich przyszło mu
dorastać.
09:40 Maska Zorro
Wiek XIX. Kalifornia
rządzona przez hiszpańskich kolonialistów.
Szlachcic Don Diego de la
Vega nie może pogodzić
się z terrorem wprowadzonym przez okrutnego
gubernatora Montero.
12:40 Iniemamocni
Bob Parr i jego żona Helen
byli kiedyś największymi
pogromcami przestępców,
ratowali czyjeś życia i walczyli ze złem dosłownie
każdego dnia.

07:00 Co dalej? - program
publicystyczny
07:35 Opole na bis - 80 lat
Polskiego Radia - koncert
08:15 Tamte lata, tamte dni magazyn
08:45 Chuligan Literacki
09:20 Z przytupem - Oberek
- widowisko kameralne
09:40 Animama - Vanille
- ﬁlm animowany
10:35 Serialowa nostalgia
- Janosik - serial TVP
11:30 Trzeci punkt widzenia
12:10 Winnetou - Skarb
w Srebrnym Jeziorze
- serial przygodowy
14:05 Młoda Wiktoria
- ﬁlm kostiumowy
16:00 Śpiewaj tylko sercem
- Bernard Ładysz - ﬁlm
17:00 Mój czas - felieton
17:15 Niedziela z...
dubbingiem
18:10 Niedziela z... dubbingiem - Twój Vincent

06:00 Rodzinny interes
Serial w ciepły, czasem
zabawny sposób będzie
wprowadzać widza
w świat głównych
bohaterów,jednocześnie
przedstawiającwkażdym
odcinku inną historię
klientów warsztatu i
salonu.Wątkizwarsztatu
samochodowego będą
bardziejsensacyjne,zkolei
wsaloniekosmetycznym
widzowiezobacząwięcej
wzruszających, często
przeplatanychhumorem,
historii.
09:00 Kraina jutra
11:35 Goście w Ameryce
13:35 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Trzy piórka
14:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Dzielny krawczyk
16:10 Córka mojego szefa

05:00 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
12:05 Makłowicz w drodze
13:15 Poszukiwacze
- ﬁlm western, USA,
1956, reż. John Ford, wyk.
John Wayne, Jeﬀ rey Hunter, Natalie Wood, Vera
Miles, Ward Bond, John
Qualen, Henry Brandon
15:45 Na ratunek
wielorybom
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2012, reż. Ken Kwapis,
wyk. Drew Barrymore,
John Krasinski, Kristen
Bell, Dermot Mulroney,
Ted Danson

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOMEDIOWY

KOMEDIA

FILM SF

DRAMAT

KOMEDIA

KOMEDIA

18:25 Stulecie Winnych
- serial TVP
19:30 Wiadomości
20:15 Królowa
i konkwistador - serial
22:05 Olimpijski Wieczór
- magazyn sportowy
22:35 Zakochana
Jedynka - Młoda
Wiktoria
- ﬁlm kostiumowy
00:30 Syn - serial, prod. USA,
2017
02:05 IO Tokio 2020
- studio
02:35 IO Tokio 2020
- wioślarstwo, tenis
stołowy, siatkówka
plażowa, judo,wioslarstwo
- 1/4 ﬁnału + semi -, prod.
Wielka Brytania, 2021
04:45 Zakończenie

16:50 Alternatywy 4
- serial komediowy
prod. TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sekretne życie kotów
- reality show
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Płock
20:40 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki
- 2021 Koszalin
00:20 Hity wszech czasów
01:20 Zabawa, zabawa
- dramat
03:00 Nic śmiesznego
- komedia
04:35 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

16:05 Wakacje Jasia Fasoli
- ﬁlm komedia
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Player na fali
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:05 Jason Bourne
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Chiny, 2016,
reż. Paul Greengrass,
wyk. Matt Damon,
Tommy Lee Jones
22:45 Bez przebaczenia
- ﬁlm western,
prod. USA
01:20 Dzień patriotów
- ﬁlm sensacyjny
04:00 Noc magii

15:00 Iron Man 3
Świat Tony’ego Starka
legł w gruzach wskutek
podstępnych działań jednego z jego najpotężniejszych wrogów.
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:05 Parasol
bezpieczeństwa
00:00 Świat w płomieniach
- thriller
John marzy o pracy w jednostce specjalnej, której
zadaniem jest ochrona
prezydenta.
02:40 Kabaretowa
Ekstraklasa

20:00 Taksówkarz
- dramat, prod. USA, 1976,
reż. Martin Scorsese, wyk.
Robert De Niro, Jodie
Foster, Cybill Stepherd,
Harvey Keitel
22:00 Trzeci punkt widzenia
22:35 Księgarnie Nowego
Jorku - ﬁlm
00:25 Zimowi bracia
- dramat
02:05 Polska szkoła animacji
- Doktor Faust - ﬁlm
animowany
02:15 Polska szkoła animacji
- Romeo i Julia - ﬁlm
02:25 Polska szkoła animacji
- Pan Trąba - ﬁlm
02:40 Mocne Kino - Gangster
04:45 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
- cykl dokumentalny

17:50 Zakonnica
w przebraniu 2
Deloris, chcąc pomóc
swoim przyjaciółkom
wyjść z kłopotów
ﬁnansowych, ponownie
przywdziewa habit i zostaje nauczycielką muzyki
w szkole.
20:00 Ocean ognia
22:15 Pan i Pani Kiler
00:10 Demonstracja siły
02:15 Dyżur - serial
02:50 Taki jest świat
- program informacyjny
03:30 Biesiada na cztery
pory roku
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:05 Kopciuszek: Bucik
na miarę - ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Michelle
Johnston, wyk. Soﬁa
Carson, Jennifer Tilly,
Thomas Law
20:00 Szybcy i wściekli:
Tokio Drift
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2006,
reż. Justin Lin, wyk. Lucas
Black, Bow Wow, Nathalie
Kelley, Brian Tee, Kang
Sung
22:15 Gang Story
- ﬁlm sensacyjny, Francja,
Belgia, 2011, reż. Olivier
Marchal, wyk. Tcheky
Karyo, Gérard Lanvin
00:30 Sufrażystka
- ﬁlm obyczajowy, Wielka
Brytania, 2015

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:00
Duszek 09:00 Alvin i wiewiórki 3 Słynne mówiące
ludzkim głosem wiewiórki
płyną statkiem na ceremonię
rozdania międzynarodowych
nagród muzycznych. Ich
dzikie harce doprowadzają
do tego, że cała paczka ląduje
na bezludnej wyspie.
10:55 Galileo 13:00 STOP
Drogówka 14:00 Gwiazdy
Kabaretu 15:00 Ninja Warrior
Polska 16:55 Columbo 19:00
Galileo 20:00 Straszny ﬁlm
3 Po ukończeniu college’u
nieszczęsna Cindy Campbell
pracuje jako reporterka dla
telewizyjnych wiadomości.
21:50 Klątwa laleczki Chucky
Niepełnosprawna Nica dostaje paczkę, w której znajduje
się charakterystyczna lalka.
23:50 Ryzykanci 01:50
Połączeni 02:00 Interwencja
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp.
Antoniego Długosza 09:30
Msza święta z Jasnej Góry
10:40 Cuda Jezusa 11:30
Jezus 12:00 Anioł Pański
z Ojcem Świętym Franciszkiem 12:20 Wieś 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:10 Śladami Mojżesza 15:00
Savionalia 15:50 100
cudownych miejsc na świecie
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP 17:15
Grunt to droga 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

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

06:15 IO Tokio 2020 - studio
07:10 IO Tokio 2020 - siatkówka
M: Polska - Włochy, prod.
Wielka Brytania, 2021
09:10 IO Tokio 2020 - studio
10:00 IO Tokio 2020 - judo
- judo kat.57kg K, prod.
Wielka Brytania, 2021
10:40 IO Tokio 2020 - studio
11:15 IO Tokio 2020 - judo
- judo sesja ﬁnałowa,
kat.57kg K, prod. Wielka
Brytania, 2021
12:00 IO Tokio 2020
- koszykówka 3x3 M
12:30 IO Tokio 2020 - studio
12:50 IO Tokio 2020 - podnoszenie ciężarów - 55K,
prod. Wielka Brytania
14:50 IO Tokio 2020 - studio
15:20 IO Tokio 2020
- koszykówka 3x3 M
15:55 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Życiowe wybory
- Coś musi się stać
- telenowela
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:35 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
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

17:55 Dzikie pszczoły
- serial, prod. Grecja
18:55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Olimpijski Wieczór
- magazyn sportowy
22:10 Tylko miłość
23:55 Świat bez ﬁkcji
- Trolle w natarciu
- ﬁlm dokumentalny
01:00 Syn - serial, prod. USA
01:50 IO Tokio 2020 - studio
02:05 IO Tokio 2020 - wioślarstwo - wioślarstwo
03:35 IO Tokio 2020 - studio
03:50 IO Tokio 2020
- wioślarstwo, judo

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
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Żywiec
21:15 Cena wolności - serial
22:25 Bankowa gra
23:30 Truskawkowe dni
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Szwecja, 2016,
reż. Wiktor Ericsson
01:15 Warto kochać - serial
02:10 Labirynt kłamstw
- dramat, prod. Niemcy

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

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Był sobie chłopiec
- ﬁlm komedia,
Wielka Brytania,
USA, Francja, Niemcy,
2001, reż. Chris Weitz,
Paul Weitz, wyk. Hugh
Grant, Nicholas Hoult, Toni
Colette, Rachel Weisz,
Isabel Brook
23:45 Jason Bourne - ﬁlm
sensacyjny, USA/Chiny,
2016, reż. Paul Greengrass,
wyk. Matt Damon, Tommy
Lee Jones, Alicia Vikander,
Vincent Cassel
02:15 Co za tydzień
02:50 Wewnętrzny wróg
03:50 Uwaga! - magazyn
04:10 Noc magii

26 lipca
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06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Świat w płomieniach
Policjant John Cale marzy
o pracy w jednostce specjalnej, której zadaniem
jest ochrona prezydenta
Jamesa Sawyera.

07:30 Teledyski
08:20 Co dalej? - program
publicystyczny
08:55 Wilcze dzieci
- ﬁlm animowany
11:00 Doktor Ewa - serial TVP
12:40 Ciemnego pokoju nie
trzeba się bać - ﬁlm
krótkometrażowy
13:30 Wędrujące książki.
Stany Zjednoczone
- serial dokumentalny
14:00 Wędrujące książki.
Włochy - serial
14:35 Parę osób, mały czas
- dramat, reż. Andrzej
Barański, wyk. Krystyna
Janda, Andrzej Hudziak,
Igor Przegrodzki, Monika
Obara, Arkadiusz Detmer,
Krystyna Tkacz, Elżbieta
Kępińska, Witold Skaruch,
Zdzisław Wardejn
16:40 Grający z talerza
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Polska, Francja, 1995

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Zabójcza przesyłka
Londyńska kurierka
odkrywa, że w jednej z
transportowanych przez
nią paczek, ukryta jest
bomba.
22:00 W sieci kłamstw

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
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
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

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

22:55 Replikant
Oﬁarami obłąkanego
seryjnego zbójcy
zwanego „Pochodnią”
padają matki z małymi
dziećmi - martwe ciała
podpala. „Pochodnię”
od lat bezskutecznie
ściga wytrawny
gliniarz Jake Riley,
obsesyjnie pragnący
go powstrzymać.
01:00 Uniwersalny
żołnierz: Powrót
Luc, który jako jedyny
ocalał z pierwszego
zespołu żołnierzy-robotów, pracuje obecnie
jako ekspert techniczny
przy udoskonalaniu kolejnej wersji cybernetycznego żołnierza.

18:40 Serialowa nostalgia
- Przyjaciele wesołego
diabła - serial TVP
19:10 Serialowa nostalgia
- Przygody psa Cywila
- serial TVPi
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Syn Szawła
- dramat
21:55 Powidoki Lukrecjusz
22:20 Więcej niż ﬁkcja
- Marcel Duchamp.
Sztuka bez granic
24:00 Kino nocne
- Taksówkarz - dramat
02:05 Słodkie życie
- ﬁlm fabularny
05:05 Tamte lata, tamte dni
- Alicja Majewska
05:35 Teledyski

FILM AKCJI

00:00 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.
02:00 Taki jest świat
- program informacyjny
02:55 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

HORROR

23:00 Oszukać
przeznaczenie IV
- ﬁlm horror, USA, 2009,
reż. David R. Ellis, wyk.
Bobby Campo, Shantel
Van Santen, Nick Zano,
Haley Webb, Mykelti
Williamson
00:45 Trzy noce
z duchami
Dwoje renomowanych
badaczy zjawisk
paranormalnych spędza
72 godziny w najbardziej
nawiedzonych miejscach
w Stanach Zjednoczonych.
01:50 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką
02:55 Druga strona
medalu
- talk show

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Święty 10:20 Food Factory
11:20 Detektywi w akcji
12:20 Kobra - oddział specjalny
Serial o niemieckich policjantach, którzy patrolują autostradę wiodącą ze wschodu
na zachód Europy. 13:25
STOP Drogówka - magazyn
15:30 Hardkorowy lombard
17:00 Septagon 18:00
Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny Zespoły
policyjne prowadzą różne
sprawy kryminalne począwszy od zabójstw, poprzez
napady, a skończywszy na
narkotykach. 21:05 Columbo
23:05 Wzór 00:10 Śmierć
na 1000 sposobów 01:30
Pękniesz ze śmiechu

TV Trwam
09:30 Opowieści biblijne 10:00
Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości
11:50 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz-10 przykazań 13:10
Wenezuela - San Félix 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Góra Świętej Anny
14:45 Sanktuarium św. Anny
w Auray 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
Spotkanie Rodziny Radia
Maryja 19:30 Opowieści
Starego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:25 IO Tokio 2020
07:35 IO Tokio 2020
- koszykówka 3x3 M
08:15 IO Tokio 2020 - kolarstwo
MTB - cross K, prod. Wielka
Brytania, 2021
10:05 IO Tokio 2020 - studi
11:25 IO Tokio 2020
- szermierka, judo
- szpada K drużyn,
taekwondo, prod. Wielka
Brytania, 2021
13:20 IO Tokio 2020 - studio
14:00 IO Tokio 2020
- koszykówka 3x3 - 1/4
ﬁnału M
14:35 IO Tokio 2020 - studio
14:50 IO Tokio 2020
- koszykówka 3x3
16:00 IO Tokio 2020 - studio
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

05:00 Cafe piosenka
05:35 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:30 Moje powołanie
- reportaż
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 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, 2014
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ghost Rider
Ekranizacja kultowego
komiksu z wydawnictwa
Marvel z udziałem
gwiazdorskiego duetu
aktorskiego: Nicolas Cage i
Eva Mendes.

07:30 Teledyski
08:20 Powidoki Lukrecjusz
08:40 Rzecz Polska - Polska
ilustracja dziecięca
- cykl dokumentalny
09:00 Grający z talerza
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Polska, Francja, 1995, reż.
Jan Jakub Kolski
11:00 Trzecia granica
13:30 Marcel Duchamp.
Sztuka bez granic
- ﬁlm dokumentalny
15:45 Zbigniew Rymarz
16:40 Bo oszalałem dla niej
- komediodramat
18:35 Serialowa nostalgia
- Przygody psa Cywila
- serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Lekkie obyczaje
- Honorowy obywatel
- ﬁlm obyczajowy
22:00 Co dalej?
22:35 Dokument w podróży

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
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 November Man
Były agent CIA wykonuje
misję, która zmusza go
do konfrontacji z byłym
uczniem. W sprawę zamieszani są również oﬁcjele
rządowi oraz rosyjski
prezydent elekt.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

DRAMAT

FILM AKCJI

20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Olimpijski Wieczór
- magazyn sportowy
22:15 Cztery wesela i pogrzeb
- ﬁlm prod. Wielka
Brytania, 1994, reż. Mike
Newell, wyk. Hugh Grant,
Andie MacDowell, Simon
Callow, Rowan Atkinson,
James Fleet, Kristin Scott
Thomas, John Bower,
Charlotte Coleman
00:20 Ocaleni
- reality show
01:20 IO Tokio 2020
- studio
01:40 IO Tokio 2020
- wioślarstwo, prod.
Wielka Brytania, 2021
04:05 IO Tokio 2020 - studio
04:15 Zakończenie

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 Świnoujście
- koncert
21:15 Cena wolności - serial
22:25 Bankowa gra
23:30 Ludzkie historie
- Happy Olo pogodna
ballada o Olku Dobie
00:45 Trójkąt Bermudzki
- ﬁlm kryminalny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Sully
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2016, reż. Clint Eastwood, wyk. Tom Hanks,
Aaron Eckhart, Laura
Linney, Mike O’Malley,
Anna Gunn
23:30 Kuba Wojewódzki
00:30 Uprowadzona
- serial, Francja, USA
01:30 Oszuści
- serial, USA
02:30 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:50 Noc magii
04:15 Szpital - program
obyczajowy

22:35 Mission: Impossible 3
Tom Cruise, który ponownie wcielił się w rolę Ethana
Hounta, po raz kolejny
ratuje świat dokonując
rzeczy niemożliwych.
Jego przeciwnikiem jest
perﬁdny Oven Davian,
brawurowo zagrany
przez Philipa Seymoura
Hoﬀ mana.
01:05 Szklanką po łapkach
Nieudana misja
sprawia, że tajny agent,
Dick Steele, wycofuje
się ze służby. Jednak po
latach wkracza znowu
do akcji.
02:55 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości

00:05 Kino Mocnych Wrażeń
- Syn Szawła
- dramat, prod. Węgry,
2015, reż. László Nemes,
wyk. Géza Röhrig, Levente
Molnár, Urs Rechn
02:00 Norweski Balet Narodowy - Upiory - balet,
prod. Francja, 2017,
reż. Marit Moum Aune
03:30 Kino nocne - Skazany
na bluesa
- dramat,
reż. Jan Kidawa-Błoński,
wyk. Jolanta Fraszyńska,
Anna Dymna, Maciej
Balcar, Tomasz Kot
05:20 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej
kultury w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:55 Zakończenie

22:05 Ochroniarz
Były komandos dostaje
posadę ochroniarza
w lokalnym centrum
handlowym, gdzie
niespodziewanie
podejmuje się obrony
jedenastolatki, której grozi
niebezpieczeństwo.
00:00 Anatomia strachu
01:30 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
02:30 Wojciech
Cejrowski. Boso
- Ziemia Święta
03:20 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

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

21:00 Tunel
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 1996, reż. Rob Cohen,
wyk. Sylvester Stallone,
Amy Brenneman, Viggo
Mortensen, Dan Hedaya,
Jay O. Sanders Claire
Bloom
23:35 Mad Max
- ﬁlm sensacyjny,
Australia, 1979, reż.
George Miller, wyk. Mel
Gibson, Joanne Samuel,
Hugh Keays-Byrne, Steve
Bisley
01:30 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką
02:30 Druga strona
medalu
- talk show
03:40 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 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Podróże z diabłem Transport kokainy przemycanej
przez Stany Zdjednoczone
z Meksyku do Kanady znika
gdzieś po drodze. 23:00
Wzór Agent FBI Don Eppes
pracuje nad szczególnie
trudnymi sprawami. Właśnie
próbuje rozwikłać kolejną,
ale mu się to nie udaje. Z pomocą przychodzi mu jego
brat Charlie. 23:55 Śmierć
na 1000 sposobów 01:25
Pękniesz ze śmiechu

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:15 Święty na każdy dzień
13:20 Chingola 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Świt nadziei
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 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 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel
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06:05 IO Tokio 2020 - studio
06:35 IO Tokio 2020
- koszykówka M, grupa
A - USA - Iran, prod. Wielka
Brytania, 2021
08:35 IO Tokio 2020 - studio
09:15 IO Tokio 2020
- siatkówka M Polska
- Wenezuela, prod. Wielka
Brytania, 2021
11:15 IO Tokio 2020 - studio,
judo, pływanie, boks 75kg
K, prod. Wielka Brytania,
2021
12:35 IO Tokio 2020 - boks,
kat 81kg M, 1/8 ﬁnału
13:55 IO Tokio 2020 - studio
14:10 IO Tokio 2020
- koszykówka 3x3 M,
mecz o 3 miejsce
14:50 IO Tokio 2020
- koszykówka 3x3 K,
mecz o 1 miejsce
16:00 IO Tokio 2020 - studio
16:25 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:35 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 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
18:45 Kozacka miłość - serial

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

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 Duże dzieci
Spade i Schneider dają niesamowity i przezabawny
popis swoich talentów,
wcielając sie w role
przyjaciół z dzieciństwa.

07:30 Teledyski
08:30 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:05 Bo oszalałem dla niej
- komediodramat
11:00 Trzecia granica - serial
TVP, prod. Węgry, Polska
13:05 Stradivari 66
- ﬁlm dokumentalny
13:20 Gość
- ﬁlm animowany,
reż. Aleksander Józefczyk
13:30 Bihar Dok - kuchnia
Basków
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Hiszpania
14:55 Cwał - komediodramat,
reż. Krzysztof Zanussi
16:50 Menina - dramat
18:35 Serialowa nostalgia
- Przygody psa Cywila
- serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Mistrz i Małgorzata
- serial, prod. Rosja

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Główną bohaterką serialu
jest Milagros – zwana
pieszczotliwie Mili lub
Cholito – młoda, śliczna
i szalenie żywiołowa
dziewczyna, mieszkająca
w Buenos Aires. Dzieciństwo spędziła w sierocińcu.
Jej matka zmarła przy
porodzie. Pozostawiła
córce medalik z wizerunkiem Matki Boskiej. Kiedy
Milagros kończy 18 lat,
zostaje zatrudniona w
bogatej rodzinie Di Carlo
jako służąca.
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Dzikie pszczoły - serial,
prod. Grecja, 2019
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Olimpijski Wieczór
- magazyn sportowy
22:10 Wierna - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2016,
reż. Robert Schwentke,
wyk. Shailene Woodley
00:20 Historia bez tajemnic
01:25 Wojsko - polskie.pl
01:55 IO Tokio 2020
- studio
02:15 IO Tokio 2020
- wioślarstwo
04:20 IO Tokio 2020 - judo

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Płock
21:15 Cena wolności - serial,
prod. Rosja, 2018
22:25 Bankowa gra
23:30 Kino relaks - Orchidea
miłości - komedia
01:05 Chińskie dziewczyny
do wzięcia
- ﬁlm dokumentalny
02:45 Nie na sprzedaż
- ﬁlm dokumentalny
03:45 Instynkt
- serial kryminalny
prod. TVP
04:35 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Showtime
- ﬁlm komedia, USA, 2002,
reż. Tom Dey, wyk. Robert
De Niro, Eddie Murphy,
Rene Russo, William
Shatner, Chris Uﬂand,
Nestor Serrano
23:30 Striptiz - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. Andrew
Bergman, wyk. Demi
Moore, Burt Reynolds,
Armand Assante, Ving
Rhames, Robert Patrick,
Paul Guilfoyle
02:00 Uwaga! - magazyn
02:20 Noc magii
03:45 Szpital - program
obyczajowy

22:30 Szklanką po łapkach
Nieudana misja sprawia,
że tajny agent, Dick Steele,
wycofuje się ze służby.
Jednak po latach wkracza
znowu do akcji, by powstrzymać psychopatycznego terrorystę, generała
Rancorna, który zamierza
zniszczyć Ziemię. Z pomocą Dickowi przychodzi
Veronique, piękna agentka
KGB...
00:15 Tysiąc słów
02:00 Kabaretowa
Ekstraklasa
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

21:05 W trzy miesiące
dookoła świata
- Podróż do Nowej Ziemi
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2005, reż.
Terrence Malick, wyk.
Colin Farrell, Q’Orianka
Kilcher, Christian Bale
23:25 Portrety - Sergio Leone
00:25 Powidoki - Powidoki
Lukrecjusz
00:45 Lekkie obyczaje
- Honorowy obywatel
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Argentyna,
Hiszpania
02:50 Scena Klasyczna
03:40 Kino nocne - Plac
Zbawiciela - dramat
05:40 Teledyski
05:45 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Plan lotu
21:55 Ocean ognia
00:25 Kronika opętania
02:05 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:20 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
10:55 Szpital
11:55 Szkoła
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
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 John Q - ﬁlm sensacyjny,
USA, 2002, reż. Nick
Cassavetes, wyk. Denzel
Washington, Robert
Duvall, Kimberly Elise,
James Woods, Anne Heche
23:35 Nocna randka - ﬁlm
komedia, USA, 2010,
reż. Shawn Levy, wyk.
Steve Carell, Tina Fey,
Mark Wahlberg, Taraji P.
Henson, Jimmi Simpson,
William Fichtner, Mark
Ruﬀalo, James Franco
01:25 Błękitna fala II
- ﬁlm obyczajowy,
USA, RPA, 2011,
reż. Mike Elliott, wyk.
Sascha Jackson, Elizabeth
Matis, Ben Milliken, Sharni
Vinson
03:50 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji Detektywi
zmagają się z sprawami,
którą trapią ich nie mniej
dziwnych zleceniodawców.
12:20 Kobra - oddział specjalny 13:25 STOP Drogówka
15:30 Hardkorowy lombard program obyczajowy 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Złe psy Podczas akcji
kontrolowanego zakupu
narkotyków dochodzi do
strzelaniny, w której detektyw Danny Gallagher zostaje
ranny, a jego policyjny
partner, Charlie - zabity.
23:05 Wzór 00:10 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
09:30 Sanktuaria polskie 09:50
Święty na każdy dzień 10:00
Informacje dnia 10:15
Próba wiary. Święty Antoni
z Padwy 11:00 Spuścizna św.
Wincentego a Paulo 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 Czterdzieści nocy
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 16:50 100
cudownych miejsc na świecie
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
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

29 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:25 IO Tokio 2020
- pływanie
06:00 IO Tokio 2020 - tenis,
1/2 ﬁnału singiel K, prod.
Wielka Brytania, 2021
10:00 IO Tokio 2020 - boks, kat.
75kg M, kat. +91kg M,
judo 78 kg K, prod. Wielka
Brytania, 2021
12:10 IO Tokio 2020 - studio
12:50 IO Tokio 2020 - gimnastyka sportowa K, wielobój
- ﬁnał, boks, prod. Wielka
Brytania
15:00 IO Tokio 2020 - siatkówka
plażowa, prod. Wielka
Brytania, 2021
16:00 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły - serial,
prod. Grecja, 2019
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 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

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja - magazyn
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
19:55 Pogoda
20:00 Wolni od długów
21:05 Sex Story
Emma i Adam spotykają
się po latach.

07:30 Teledyski
08:30 Wydarzenie aktualne
09:10 Menina - dramat, prod.
Francja, 2017, reż. Cristina
Pinheiro, wyk. Naomi
Biton, Nuno Lopez
11:00 Trzecia granica
- serial TVP
13:05 Bogdan i Róża
- ﬁlm krótkometrażowy,
reż. Milena Dutkowska,
wyk. Maria Ciunelis
13:30 Caravaggio - dusza i
krew - ﬁlm dokumentalny,
prod. Włochy, 2018, reż.
Jesus Garces Lambert
15:10 Wakacje pana Hulot komedia, prod. Francja,
1953, reż. Jacques Tati,
wyk. Jacques Tati, Nathalie
Pascaud, Michele Rolla,
Valentine Cemax
16:45 Koncert Pożegnanie
Ojczyzny
17:00 Opieka domowa
- dramat

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Last Vegas
Czterech przyjaciół po
sześćdziesiątce jedzie do
Las Vegas, by zaszaleć
na imprezie kawalerskiej
jedynego, który pozostał
jeszcze wolny.

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA PRZYGODOWY

20:35 Królowa
i konkwistador
- serial, prod. Kolumbia,
2020
21:25 Olimpijski
Wieczór
- magazyn sportowy
22:00 Sprawa
dla reportera
23:00 Magazyn śledczy
Anity Gargas - magazyn
23:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:30 Syn - serial,
prod. USA, 2017
01:15 IO Tokio 2020
- studio
01:55 IO Tokio 2020
- lekkoatletyka, judo +100
kg M, boks 69kg K, prod.
Wielka Brytania, 2021
05:40 Zakończenie

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
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:10 Postaw na milion
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Płock
21:15 Cena wolności - serial
22:25 Bankowa gra
23:30 Żyj i pozwól umrzeć
- ﬁlm sensacyjny
01:40 Zgotuj im piekło,
Malone - ﬁlm fabularny
03:25 Art Noc - koncert
04:25 Rodzinka.pl - serial

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Step Up IV:
Rewolucja
- ﬁlm musical,
USA, 2012, reż. Scott
Speer, wyk. Kathryn
McCormick, Ryan Guzman,
Misha Gabriel Hamilton,
Cleopatra Coleman
00:35 Totalne remonty
Szelągowskiej
01:35 Uwaga!
- magazyn
01:55 Noc magii
03:15 Szpital - program
obyczajowy

23:20 Ostatnia piosenka
Kelly to wzruszający
i podnoszący na duchu
dramat o więzach
rodzinnych, pierwszych
miłościach i drugich
szansach, który na długo
pozostanie w pamięci
widzów. Główna bohaterka, Ronnie, nie potraﬁ
pogodzić się z rozwodem
rodziców. Jej ojciec, Steve,
stara się odbudować
pełną miłości relację, jaka
niegdyś istniała między
nim a córką, ale ponowne
nawiązanie kontaktu ze
zbuntowaną dziewczyną
nie jest łatwe.
01:50 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy

18:45 Serialowa nostalgia
- Przygody psa Cywila
- serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Złota Setka Teatru
Telewizji - Śmierć komiwojażera, reż. Kazimierz
Karabasz, Bożena Prokop,
Edwarda Paszkowska
21:55 Tamte lata, tamte dni
- Alicja Majewska
22:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Wstęp do ﬁlmu - Eroica
22:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Eroica
- dramat
00:10 Berlin Live
- Apocalyptica - koncert
01:25 Nocny dokument
- Historia małżeńska

22:05 Gang dzikich
wieprzy
- komedia przygodowa
Grupa przyjaciół
postanawia przemierzyć
na Harleyach całe Stany
Zjednoczone.
00:05 Wielkie wesele
01:35 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela

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

21:00 Błękitna fala II
- ﬁlm obyczajowy,
USA, RPA, 2011,
reż. Mike Elliott,
wyk. Sascha Jackson,
Elizabeth Matis, Ben
Milliken, Sharni Vinson,
Chris Fisher
23:25 Rambo II
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1985, reż. George
Pan Kosmatos, wyk.
Sylvester Stallone, Richard
Crenna, Charles Napier,
Julia Nickson, Steven
Berkoﬀ
01:30 Zbrodnie, które
wstrząsnęły Ameryką
02:35 Druga strona
medalu
- talk show
03:15 Noc magii

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość - serial
obyczajowy prod. Polska
09:50 Święty 10:20 Food
Factory 11:20 Detektywi
w akcji 12:20 Kobra - oddział
specjalny 13:25 STOP
Drogówka - magazyn prod.
Polska 15:30 Hardkorowy
lombard 17:00 Septagon
18:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny.
21:05 Straszny ﬁlm 3
Po ukończeniu college’u
nieszczęsna Cindy Campbell
pracuje jako reporterka dla
telewizyjnych wiadomości.
Jej pierwszym tematem są
pojawiające się na polu Toma
Logana wielkie okręgi. 22:50
Wzór 23:50 Śmierć na 1000
sposobów 01:50 Ucho Prezesa 02:25 Disco Polo Life

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
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Oratorium średniowieczne „Ordo Virtutum” św.
Hildegardy z Bingen 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 Syria 17:30
Odpowiedzialni za Kościół
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel
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Górniczy quiz (część 3)
A nie mówiliśmy, że nie będzie łatwo. Jeśli przebrnęliście przez dwa poprzednie odcinki testu o koszykarskim Górniku, mamy dla was kolejną
porcję pytań. Znów trudnych, podchwytliwych i zaskakujących. Quiz przygotowaliśmy przy współpracy z kibicami z grupy „Wałbrzyski Kocioł”.
Gotowi? Jeśli tak, no to bawimy się dalej.
1.„Z klubem z Mieszczańskiej w ogóle się jednak nie
utożsamiam” – to słowa
niegdyś koszykarza Górnika, kojarzonego wcześniej
ze Śląskiem. Którego?
A. Jerzego Binkowskiego
B. Krzysztofa Jakóbczyka
C. Pawła Bochenkiewicza
D. Łukasza Grzywy
2.W kwietniu 2007 roku
Górnik pokonał w piątym
meczu play-off Sportino Inowrocław 88:74 i awansował
do ekstraklasy. Ile punktów
dla wałbrzyszan zdobył w
tamtym meczu Wojciech
Kukuczka?
A. 10
B. 26
C. 18
D. 8
3.Jakiej narodowości był
center Górnika Wałbrzych
w sezonie 2007/2008, Ime
Oduok?
A. Senegal
B. Nigeria

C. Jamajka
D. USA
4.Który z byłych koszykarzy
Górnika Wałbrzych zagrał w
niemieckim klubie SVD 49
Dortmund?
A. Jerzy Żywarski
B. Mieczysław Młynarski
C. Ryszard Wieczorek
D. Zenon Kozłowski
5.W 1. lidze TVP3 Wrocław
pokazała na antenie kilka
spotkań Górnika. Kto był
rywalem w pierwszej transmisji?
A. Zastal Zielona Góra
B. Sokół Łańcut
C. Sportino Inowrocław
D. Alba Chorzów
6.W sezonie 2014/2015 Górnicy wygrali we własnej hali
Puchar Polski PZKosz dla
klubów z I, II i III ligi. Z kim
wtedy wygrali w finale?
A. Polonia Leszno
B. Rosa II Radom
C. SKK Siedlce
D. Doral Nysa Kłodzko
7.W sezonie 1991/92 Górnik
w dramatycznych okolicz-

nościach odpadł w I rundzie
Pucharu Koraca z węgierskim Videotonem. W jakich
dokładnie?
A. Wałbrzyszanie zostali
zdyskwalifikowani z powodu
nieuprawnionego gracza w
protokole meczowym.
B. Górnicy nie dotarli do Węgier na czas z powodu awarii autokaru, przez co rywal
otrzymał walkower.
C. Jeden z graczy Videotonu
pogrążył „Górników”, trafiając niemal równo z końcową
syreną z ośmiu metrów.
D. Gdy Górnik potrzebował
jednego punktu do wyeliminowania Węgrów, Maciej
Buczkowski spudłował dwa
rzuty wolne na sekundę przed
końcem meczu.
8.W 2012 roku doszło do
derbów Wałbrzycha w 3.
lidze. Górnik przegrał z
KK Prometem 76:81. Najlepszymi strzelcami biało-niebieskich było dwóch
graczy, którzy zdobyli po
15 „oczek”. O kogo chodzi?

A. Adrian Stochmiałek i Kacper Wieczorek
B. Kacper Wieczorek i Paweł
Maryniak
C. Adrian Stochmiałek i Hubert
Murzacz
D. Hubert Murzacz i Sebastian
Narnicki
9.W 1987 roku Górnik zajmował pierwsze miejsce w
tabeli przed fazą play-off.
Jak zakończył się tamten
sezon dla wałbrzyszan?
A. Zdobyli srebrny medal
B. Odpadli w I rundzie
C. Zdobyli brązowy medal
D. Przegrali serię o brązowy
medal
10.Mierzę 202 cm wzrostu.
W Górniku grałem przez
pięć sezonów, w trzech klasach rozgrywkowych. Nazywam się…
A. Błażej Nowicki
B. Jacek Dymarski
C. Robert Kozaczka
D. Tomasz Siczek
11.W 1989 roku Górnik bez
powodzenia bronił tytułu
mistrza Polski. Które miej-

sce na koniec sezonu zajęli
wałbrzyszanie?
A. 4
B. 3
C. 6
D. 7
12.„W hali przy ul. Wysockiego, czy w ogóle samym
Wałbrzychu czuję się jak
u siebie w domu. Czuję
się tutaj bardzo dobrze,
zżyłem się z ludźmi” – kto
jest autorem tej archiwalnej
wypowiedzi?
A. Bartłomiej Józefowicz
B. Mirosław Harasimów
C. Zbigniew Doliński
D. Marcin Wróbel
13.W jakich europejskich
rozgr ywkach występowali koszykarze Górnika Wałbrzych w sezonie
2007/2008?
A. Liga VTB
B. Centralna Liga Europejska
C. Puchar ULEB
D. FIBA Cup
14.Podczas swojej kariery
zawodniczej Andrzej Adamek spędził jeden sezon

w klubie zagranicznym. W
jakim kraju występował?
A. Belgia
B. Szwecja
C. Niemcy
D. Chiny
15.W 2012 roku Górnik pokonał na wyjeździe WSTK
Wschowa 93:64 w 3. lidze.
Ile punktów dla biało-niebieskich zdobył Sławomir
Buczyniak?
A. 28
B. 34
C. 44
D. 40
16.Ile meczów w koszulce
reprezentacji Polski rozegrał
Stanisław Kiełbik?
A. 12
B. 24
C. 6
D. 1
17.W 2014 roku Aleksander
Balcerowski reprezentował
barwy młodzików Górnika.
Na którym etapie biało-niebiescy 14-latkowie zakończyli tamten sezon?
A. Turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski
B. Rozgrywki województw
dolnośląskiego i lubuskiego
C. Turniej półfinałowy mistrzostw Polski
D. Baraże o awans do ćwierćfinału mistrzostw Polski
18.Henryk Zając był szkoleniowcem biało-niebieskich
w 72 spotkaniach. Ile odniósł zwycięstw?
A. 44
B. 37
C. 40
D. 51
19.„Euforia po awansie była
tak ogromna, że kibice rozebrali nas do spodenek,
zabrali nam dresy. Gdy wyglądaliśmy przez okno w
szatni, kibice krzyczeli do
nas: ‘Rzućcie coś jeszcze’.
Pamiętam, jak Wojtek Kukuczka krzyknął, że my już
nic nie mamy. Fani na to:
‘To rzućcie cokolwiek (…)’.
Piękne czasy” – tak wspomina awans do ekstraklasy
z 2007 roku Michał Saran,
członek tamtego zespołu.
Co rzucił kibicom Wojciech
Kukuczka?
A. Wodę mineralną
B. But
C. Torbę sportową
D. Czajnik elektryczny
20.W artykule z tygodnika „Sportowiec” jeden z
dziennikarzy określił trenera
Górnika „Strażakiem wałbrzyskim”. Którego?
A. Jana Lewandowskiego
B. Andrzeja Kuchara
C. Grzegorza Chodkiewicza
D. Arkadiusza Konieckiego
Dominik Hołda

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

Fot. Dominik Hołda

» Jeśli nie będziecie znać odpowiedzi na
wszystkie pytania, na dole macie „ściągę”
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Fot. Dominik Hołda

» Siatkarki Chełmca Wodociągi Wałbrzych
zapraszają do sportowej aktywności

Co w sporcie piszczy?
Lipiec to często okres ogórkowy w sporcie. Ale czy na pewno? Mamy
dla was przegląd wydarzeń na lokalnym podwórku.
Postanowiliśmy zajrzeć w
miejsca mniej oczywiste i
przyjrzeć się dyscyplinom, o
których rzadziej piszemy.

Aqua-Zdrój

Trwa projekt pólkolonii,
przeznaczony dla dzieci od
7 lat. W programie wycieczki
piesze, basen, wyprawa do
Jump Planet, parku linowego, ZOO w Łącznej, czy też
wrocławskiego Afrykarium.
Półkolonie trwają całe wakacje, składają się z ośmiu
turnusów, a liczba miejsc jest
ograniczona. Dzieci mają za
sobą także wykład na temat
bezpieczeństwa, prowadzony przez policyjny Wydział
Prewencji oraz Ruchu Drogowego.

Futbol Amerykański

Lambert Raczyński zaczynał
swoją futbolową przygodę w
Miners Wałbrzych. Później,
przez Niemcy, trafił do szkoły
średniej w stanie New Jersey
w USA, gdzie rozwija swoje
umiejętności w tej wymagającej dyscyplinie sportu. Przed
nim ostatni rok gry na tym
poziomie, który zadecyduje,
czy wałbrzyszanin otrzyma

stypendium na uczelni z prestiżowej I Dywizji. Są na to
szanse! Lamberta można wesprzeć w dążeniu do tego celu
na gofundme.com.

Kolarstwo

Pod koniec maja Martyna
Tomasik z KKW Nexelo Wałbrzych zajęła 7. miejsce w
Akademickich Mistrzostwach
Polski w kolarstwie górskim,
które odbyły się w Spytkowicach. Tymczasem za nami już
sześć wyścigów z cyklu Ligi
MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej. W ostatnich zawodach
w Jaworzynie Śląskiej wystartowało 168 zawodniczek
i zawodników w wieku od
2 do 16 lat. Do końca cyklu
jeszcze dwa starty: 21 sierpnia
w Grzędach oraz 18 września
w Szczawnie-Zdroju.

roku sięgnął po mistrzostwo
Polski z Arged BMSlam Stalą
Ostrów Wielkopolski, a zawodu uczył się w Stanach
Zjednoczonych, od trenera
samego Michaela Jordana.
Chłopaki z „GetBetter” zagrali także w meczu charytatywnym dla Ewy Trybańskiej,
wałbrzyszanki, która potrzebuje pilnej rehabilitacji po
pękniętym tętniaku.

Lekkoatletyka

Ekipa LKS-u Górnika Wałbrzych wystartowała w mistrzostwach Polski w Lublinie.

Siódme miejsce w skoku w
dal zajęła Ada Polerowicz.
Dziewiąta w biegu na 100 m
była Weronika Ożga, której w
awansie do finału A zabrakło
jednej dziesiątej sekundy.
Ożga wystąpiła również na
dystansie 200 m, zajmując 12.
lokatę, ale dwukrotnie bijąc
rekord życiowy. Kamila Ślawska była 13. w rzucie dyskiem
oraz 17. w pchnięciu kulą. Na
8. miejscu w tej ostatniej dyscyplinie uplasował się Kamil
Kuczaj, nieco gorzej radząc
sobie w rzucie dyskiem (12.
pozycja).

Koszykówka

W Wałbrzychu odbył się
prestiżowy camp „GetBetter”, gdzie zawodowi koszykarze z całej Polski szlifowali umiejętności pod okiem
Artura Packa, najbardziej
znanego trenera przygotowania motorycznego w
naszym kraju. Pacek w tym

» W zdrowym ciele zdrowy duch. Weźcie to sobie do serca

MOSiR
Szczawno-Zdrój

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Szczawnie-Zdroju
zaprasza wszystkich zainteresowanych na basen w kompleksie przy ul. Słonecznej.
Delfinek czeka od poniedziałku do piątku (9:00-20:00) oraz
w weekendy (10:00-18:00).
Ponadto, tuż obok, można
już zagrać w tenisa stołowego na świeżym powietrzu.
Z kolei kilkadziesiąt metrów
dalej, na stadionie przy ul.
Topolowej, odbyły się prace
konserwacyjno-naprawcze.

Było dla kogo pracować, bo
do uzdrowiska zawitała Uniejowska Akademia Piłkarska
Ebiego Smolarka. Działo się
ostatnio także w hali sportowej, gdzie przedostające się
przez okna promienie słońca
często przeszkadzały sportowcom. To już nieaktualne,
bo zamontowano specjalne
siatki, które zapewne zwiększą komfort uprawiania sportu
w tym obiekcie.

Siatkówka

MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych zaprasza do sportowej aktywności na boisku
przy PSP nr 26 na Podzamczu.
Zajęcia są przeznaczone dla
dzieci i młodzieży szkolnej,
od poniedziałku do soboty
(10:00-15:00), przez całe wakacje. Program został sfinansowany ze środków gminy
Wałbrzych w ramach projektu
profilaktyki uzależnień.
Dominik Hołda
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