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Czy wiesz, że…
skąd pochodzą, jakie zawody
uprawiają i kiedy się urodzili.
Udało się na starej niemieckiej mapie odnaleźć sklep,
w którym kupili alkohol. List
został ozdobiony rysunkiem
kieliszka i butelki. To cenna
pamiątka dotycząca przeszłości naszego miasta.
Red

Czytaj str. 11
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Nie wiemy, co to sezon „ogórkowy”

Tak się zwykło mówić o okresie, gdy niewiele się dzieje i dziennikarze
szukają „na gwałt” newsów, by jakoś zainteresować czytelników. My
nie mamy takiego problemu, bo u nas zawsze znajdziecie ciekawe
artykuły. Specjalnie dla was i przy waszym udziale wyszukujemy intrygujących oraz spektakularnych tematów.
Nuda? To nie u nas. Odgrzewane kotlety? A skąd! Dłużyna? A co to właściwie jest, bo
jakoś nigdy nie mieliśmy z tym
do czynienia. Podczas wakacji
często zdarza się, że niektóre tematy media kreują na
siłę, inne rozdmuchują, żeby
zwrócić uwagę na jakiś ich
zdaniem „poważny” problem.

Choć sezon urlopowy w pełni
(nie mylić z „ogórkowym”) w
WieszCo na szczęście cały czas
trzymamy poziom. Dodajmy
wysoki poziom zapoczątkowany kilkadziesiąt tygodni temu,
w listopadzie 2019 roku, gdy
ukazał się pierwszy numer
naszej wyjątkowej gazety.
Wciąż jesteśmy ostrzy jak pa-

pryczki jalapeno. Nadal potrafimy zauroczyć jak modelki
na wybiegu. I niezmiennie
pobudzamy do myślenia jak
sudoku.
Bez przerwy poszukujemy też nowych tematów, w
czym wielokrotnie nam pomagaliście. To jak, pomożecie?
Ojojoj, zabrzmiało jak frag-

ment wycięty z przemówienia
Edwarda Gierka, ale co tam,
nakłaniamy, żebyście do nas
pisali. Informując o rzeczach,
o których chcielibyście przeczytać na naszych łamach. Na
maile czekamy niezmiennie
pod stałym adresem naszej
poczty elektronicznej: redakcja@wieszco.pl.

Skoro trzymacie najnowszy
numer WieszCo w rękach i
czytacie te słowa, to znak,
że udało wam się zdobyć
gazetę w jednym z blisko
400 punktów kolportażu
rozsianych na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Cieszymy się i jednocześnie
przypominamy, że wersja papierowa tygodnika to jeden
ze sposobów, by nas przeczytać. Innym jest choćby
ściągnięcie na swoje urządzenia mobilne najnowszego
wydania ze strony www.
wieszco.pl. Bezpłatnie i w
formacie PDF. Tu też znajdziecie wszystkie archiwalne
numery WieszCo.
Redakcja
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robotników, którzy wtedy
budowali wieżę ratusza. Jest
datowany na 3 czerwca 1903
roku, napisany ołówkiem
na kartce papieru w kratkę. Panowie, którzy napisali
list, podali, za jaką stawkę
pracowali i ile żytniówki wypili, by uczcić swoją pracę.
Były tam także informacje,

Fot. użyczone (www.historia.wprost.pl)

W wałbrzyskim ratuszu
znaleziono list w butelce? W
2013 roku podczas termomodernizacji magistratu znaleziono poniemiecką butelkę
po piwie ze świebodzickiego
browaru. W zakorkowanej i
zalakowanej butelce ukryta
była wiadomość sprzed 110
lat. List został napisany przez

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

POGODA
Wtorek 27.07
Temp. 24/14
zachmurzenie duże
Środa 28.07
Temp. 23/13
pochmurno
Czwartek 29.07
Temp. 23/14
słonecznie
Piątek 30.07
Temp. 24/15
przelotne opady
Sobota 31.07
Temp. 22/14
zachmurzenie małe
Niedziela 1.08
Temp. 21/14
pochmurno
Poniedziałek 2.08
Temp. 21/13
zachmurzenie duże

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Adrian chce żyć!
Pamiętacie małą Nadię z Wałbrzycha? Trzeba było zebrać mnóstwo pieniędzy, żeby uratować ją przed agresywną białaczką,
wykorzystując najnowszą metodę walki z nowotworem. Wtedy
się udało. Niech i teraz tak będzie. Tym razem naszej pomocy
potrzebuje 7-letni Adrian ze Świebodzic. Jemu też może pomóc już tylko przeprogramowanie krwi, czyli dostępna ledwie
od zeszłego roku nowoczesna terapia CAR-T.
Rozpoczęła się
walka
małego

Czy wiesz, że…
2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

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

potrzebuje terapii ostatniej
szansy, czyli CAR-T. Żeby mógł
raz na zawsze pokonać nawracającą białaczkę, trzeba
przeprogramować jego krew.
Niestety, terapia kosztuje ponad 1,3 mln zł i rodziny nie
stać na tak drogie leczenie.
Dlatego ruszyła zbiórka pieniędzy na platformie www.
siepomaga.pl. Podobnie jak w
przypadku małej Nadii z Wałbrzycha, o której już wspominaliśmy. Tej dzielnej wojowniczce udało się pomóc. Dzięki
wielkiemu zaangażowaniu
wielu ludzi. Zróbmy wszystko,

żeby powtórzyć tę akcję. Nie
pozwólmy białaczce wygrać!
Terapia CAR-T to ostatnia
deska ratunku dla chłopca.
Sprawmy, aby Adrian wyszedł
z tego i kiedyś usiadł za kółkiem autobusu.
Pod tym linkiem znajdziecie
zbiórkę dla małego wojownika: www.siepomaga.pl/adrian. Jeśli chcecie pomóc, nie
zwlekajcie, do dzieła! Łącznie
potrzeba ponad 1,3 mln zł, ale
część tej kwoty już udało się
zgromadzić. Zbiórka potrwa
do końca października.
Tomasz Piasecki

» Adrian się nie poddaje
i zamierza wygrać tę
nierówną walkę. Możecie
mu w tym pomóc

Dotąd tylko dziewięcioro dzieci w Polsce udało się
uratować dzięki tej metodzie.
Piekielnie kosztownej, której
nikt nie refunduje. Jedną z
pacjentek, wyrwanych z macek raka, jest mała Nadia z
Wałbrzycha, na której leczenie
kilka miesięcy temu pieniądze zbierał cały region. I się
udało! Dziewczynka wróciła
do zdrowia. Adrian może być
dziesiątym dzieckiem w Polsce, który wyzdrowieje dzięki
terapii CAR-T. Jeśli zdążymy
mu pomóc…
Adrian Nowacki ma 7 lat
i pochodzi ze Świebodzic.
To zawsze uśmiechnięty i
pełen energii chłopiec, którego pasją są samochody, a
marzeniem, by zostać kierowcą autobusu. Najpierw
jednak potrzebuje pomocy
w pokonaniu ostrej białaczki
limfoblastycznej. Chłopiec
walczy z nowotworem od
4 lat, a choroba wraca jak
bumerang. U tego małego pacjenta – podobnie jak
niedawno u Nadii – wykorzystano wszystkie dostępne

metody leczenia. Jedyną i
ostatnią szansą na pokonanie
choroby jest właśnie terapia
CAR-T.
Teraz o tym, jakie piekło
przechodzi chłopiec. Jeśli jesteście wrażliwi lub nie macie
mocnych nerwów, lepiej tego
nie czytajcie. Sami, gdy pisaliśmy tych kilka słów, mieliśmy
zaszklone oczy.
Problemy zaczęły się we
wrześniu 2016 roku. Wtedy
mama chłopca zauważyła
powiększone węzły chłonne.
Lekarz podejrzewał alergię,
ale dla pewności zlecił wykonanie morfologii. Wyniki
krwi były wzorowe. Jednak w
marcu 2017 roku węzły chłonne kilkulatka powiększyły się
jeszcze bardziej, a na skórze
pojawiły się siniaki. – To był
poważny sygnał, którego nie
mogłam zbagatelizować –
mówi mama chłopca, która
jako troskliwa kobieta popędziła do lekarza. Znów zlecono morfologię, tym razem w
szpitalu. Wynik zwalił wszystkich z nóg – ostra białaczka
limfoblastyczna typu B.

pacjenta z nowotworem. Najpierw w Poznaniu, a już w
maju 2017 roku chłopiec trafił
do wrocławskiego Przylądka
Nadziei. Kilkulatek dzielnie
znosił leczenie. Nawet podczas chemioterapii nie opuszczał go dobry humor. Efektów
nie było jednak widać. Zapadła decyzja o podaniu leku
Blincyto, który wówczas nie
był refundowany. Z pomocą
ruszyli niesamowici, przylądkowi przyjaciele, którzy
pomogli zebrać potrzebne
środki. Białaczka zaczęła się
cofać, a lekarze uznali, że
chłopiec kwalifikuje się do
przeszczepu, który odbył się 8
lutego 2018 roku. Po nim stan
małego pacjenta znacznie się
poprawił, do tego stopnia, że
Adrian wyszedł ze szpitala, w
którym pojawiał się tylko na
wizytach kontrolnych.
Sielanka nie trwała jednak długo. W kwietniu 2020
roku mama chłopca znów
zauważyła na ciele syna siniaki i wybroczyny. Nie miała
wątpliwości, co to oznacza.
Lekarze znów rozpoczęli in-
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Fot. użyczone (Przylądek Nadziei)

ale wg powierzchni użytkowej

tensywną walkę z białaczką.
Po kilku dniach Adrian dostał
lekkiego udaru, ale wszystko
udało się opanować. A już 15
października zeszłego roku
przeszedł drugi przeszczep.
Pacjent znów mógł wrócić
do domu. Niestety tylko na
8 miesięcy. W czerwcu tego
roku paskudny wróg powrócił, a 7-latek trafił trzeci raz
do Przylądka Nadziei. Lada
moment zacznie przyjmować
chemioterapię, ale według
lekarzy wszystkie dostępne
metody walki z białaczką już
się wyczerpały. Teraz chłopiec
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Naukowcy spotkali się w Wałbrzychu
Jedno z ważniejszych spotkań naukowych odbyło się w Starej Kopalni w
Wałbrzychu, gdzie byliśmy świadkami sesji naukowej i spotkania Polskiego
Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH.

roku. Międzynarodowy Komitet
Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego powstał z kolei w 1973
roku, a od 2000 roku jest organizacją doradczą UNESCO w zakresie dziedzictwa przemysłowego.

- Była to pierwsza merytoryczna
konferencja w 2021 roku, która
odbyła się na żywo i w formie
hybrydowej. Uczestniczyli przedstawiciele wiodących instytucji
z całej Polski m.in: Kopalni Soli

„Wieliczka”, Zabytkowej Kopalni
Srebra w Tarnowskich Górach czy
Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy
i wymiany doświadczeń w tak
szacownym gronie, debatując o
przyszłości obiektów poprzemysłowych i techniki – podsumowuje
wydarzenie Jan Jędrasik, dyrektor
Starej Kopalni w Wałbrzychu.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Na konferencję przyjechali
przedstawiciele instytucji kultury, ważnych obiektów będących
zabytkami techniki oraz uczelni
wyższych z kraju. Polska Grupa
TICCIH została założona w 1999
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To Się Uda Edkowi?

W porządku przyznajemy, trafialiśmy na książki, z których jako tako rozumieliśmy co najwyżej bibliografię. Z wielkim naciskiem na „jako tako”.
Bywało, że na filmie, któremu krytycy dawali 11 gwiazdek na 10 możliwych, zasypialiśmy. Może dlatego, że było późno. Ściągaliśmy na kilku kolokwiach na „uniwerku”. A z jednego to nawet wywalił nas pewien znany
profesor, pokazując minę groźniejszą od Marcina Najmana. Ale na litość
boską, mamy swój rozum i widzimy, co dzieje się wokół TSUE.

Tak, ten skrót robi ostatnio zawrotną karierę. Większą niż Rafał
Brzozowski w TVP, Ekipa Friza ze
swoimi lodami i sędziowie Krystyna
Pawłowicz oraz Stanisław Piotrowicz
w Trybunale Konstytucyjnym razem
wzięci.
Ale zaraz, jesteśmy wam jeszcze
winni wyjaśnienie skąd ten Edek w
tytule. To nasz znajomy pieszczotliwie
okrzyknięty „Edziem od Kalego”. Już
chyba domyślacie się, skąd taka ksywa. To porządny człowiek, dbający
o rodzinę, dający dzieciom kieszonkowe, ale nielubiący, no po prostu
nieznoszący tego, gdy ktoś mówi mu,
co ma robić. Swoje życie dzieli między

pracę, kłótnie z sąsiadami i łażenie
po sądach. Bo jak mawia „zawsze
musi być po mojemu”. To jak teraz w
Polsce, sąd sądem, a sprawiedliwość
musi być po pisowskiej stronie. Jeśli
kuchenne rewolucje Magdy Gessler
wychodzą wam już uszami, bo tylu
powtórek to nawet realizatorzy meczów piłkarskich by się nie powstydzili, jakoś przeżyliście to, że Przemek
Kossakowski wyprowadził się od
Martyny Wojciechowskiej i powoli
oswajacie się z myślą, że w Faktach
TVN za chwilę powita was Danka
Holecka, bo KGHM na spółkę z Orlenem, kupią stację od Amerykanów, to
chyba najwyższy czas na coś poważ-

nego. Na Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej właśnie.
Ojojoj, powiedzieć, że będzie śmiertelnie poważnie, to jakby nic nie powiedzieć. Spróbujemy to jakoś wytłumaczyć. Choć to próba co najmniej tak
trudna jak wyjaśnienie tego, co miał
na myśli doradca ministra edukacji,
mówiąc o „ugruntowaniu dziewcząt
do cnót niewieścich”. Eeee… Yyyy…
Hmmm… Wolimy TSUE, który orzekł,
że Polska ma w nosie zobowiązania
wynikające z traktatów unijnych, a
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
nie zapewnia niezależności oraz, że
nie jest wolna od wpływów władzy.
Bo jej sędziów nominuje Krajowa

Rada Sądownictwa, której członków
powołuje… Sejm. No i że Polska
powinna zmienić przepisy dotyczące
systemu dyscyplinowania sędziów.
Ale od czego mamy Trybunał Konstytucyjny, który niczym Batman czy inny
Superman wkroczył do akcji, orzekając wstępnie, że nikt nie będzie pluł
nam w twarz, a to co chce TSUE, ma
się nijak do naszej Konstytucji. Wkrótce TK zajmie się wnioskiem premiera
Mateusza Morawieckiego, wiecie,
tego gościa od miliona samochodów
elektrycznych, w sprawie wyższości
prawa krajowego (czego chce polski
rząd) nad unijnym. Decydować będą
o tym m.in. niezależni sędziowie Paw-

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)
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łowicz z Piotrowiczem. Pamiętacie?
Kiedyś posłowie PiS. To jakby waszą
maturę sprawdzali ciotka nauczycielka
i wujek kurator oświaty.
Wiadomo, że nie dacie małpie brzytwy, ale sami nieodpowiednio jej
używając też możecie się pokaleczyć.
Szybciej kibice tenisa ziemnego na
Wimbledonie wezmą udział w bijatyce
niż TK przyzna rację TSUE. Dajcie nam
kilka minut, może kwadrans. Uwaga,
ronimy łzy wzruszenia nad tym, co
się wydarzyło. Ale każdy kij ma dwa
końce. Przypomnijcie sobie, jak w 2005
roku Trybunał Konstytucyjny, któremu
przewodniczył Marek Safjan (obecny
sędzia TSUE) rozstrzygnął, że „Konstytucja z racji swej szczególnej mocy,
pozostaje najwyższym prawem RP, w
stosunku do wszystkich wiążących Polskę umów międzynarodowych”. Kilka
lat później TK, któremu szefował Andrzej Rzepliński, stwierdził, że „prawo
unijne nie może narzucać rozwiązań
niezgodnych z polską Konstytucją”.
Wydaje się, że ci panowie gdyby mieli
zaopiekować się 6-latkiem, na uspokojenie daliby mu Pina Coladę, a gdyby
zostało im trochę gotówki na zbyciu, to
pewnie by ją pożyczyli hochsztaplerom
z Amber Gold. Tacy są wiarygodni i
odpowiedzialni.
Co będzie dalej? Musimy przyznać,
wystraszeni jesteśmy nie na żarty. Bardziej niż Mariusz Pudzianowski przed
dyktandem z języka polskiego. Jak
mawiał legendarny trener Kazimierz
Górski „mecz można wygrać, przegrać
lub zremisować”. Nam pozostały tylko
dwa wyjścia. Zremisować nie możemy, bo nasz wielki brat zza oceanu
lubi Polskę tylko wtedy, gdy musi wcisnąć nam kilka czołgów. Jak dawniej
handlarz na Stadionie Dziesięciolecia.
Kupiliście sweter z kraciastej torby, to
„dziękuję, żegnam, następny proszę”.
Więc albo pozostaniemy w UE z całym
inwentarzem praw i obowiązków,
albo tęskno musimy zacząć spoglądać na wschód, zakładając onuce
i dostarczając innemu wielkiemu
bratu kawior i szampana. Bez forsy
z Brukseli, Polski Ład pozostanie
tylko krajowym nieładem, a Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji stanie się
pokrytą mchem szkatułką degradacji.
Mamy wrażenie, że dziś demagogia
nie stoi już tylko na ulicy. Weszła na klatkę schodową i stuka do drzwi. Słyszycie
to walenie? Jeśli ktoś jej otworzy albo
zrobione z dykty drzwi nie wytrzymają
to… Tylko pod krzyżem, tylko pod
tym znakiem, rząd będzie jadł kawior,
a ciemny lud opychał się burakiem.
Tomasz Piasecki
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Kolejna atrakcja w Jedlinie
Strzelnica paint ball to kolejna atrakcja w Parku Aktywności „Czarodziejska Góra” w Jedlinie-Zdroju, który znajduje się przy ul. Poznańskiej.

W tym roku przybyły tam
singletracki, wypożyczalnia rowerów tradycyjnych
i elektrycznych, miejsce obsługi rowerzystów, przy

którym można skorzystać z
wody do mycia, narzędzi,
a także ładowarki. Stanęły
ponadto dmuchańce dla
najmłodszych i kule wod-

ne. Ale to nie koniec, bo
najnowszym nabytkiem jest
strzelnica, którą osobiście
pr zetestowali burmistr z
miasta Leszek Orpel oraz

Fot. użyczone (Budimex)

» Jedno z głównych skrzyżowań w Wałbrzychu jest nie do poznania

Na kłopoty łącznik

WIESZ CO | NR 30/27.7.2021 r.

przewodnicząca rady Maja
Drapich. W lipcu na terenie
parku zamontowano też
dwie kamery, z których obraz online można oglądać
na stronie www.ckjedlina.
pl. I najważniejsze, ceny
na strzelnicy. Za 20 kulek
zapłacicie 20 zł, a strzela
się do tarcz. Minimalny wiek
to 4 lata.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)
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Tu postęp prac jest najmniejszy
Sekcja II – odcinek B o długości 1,1 km jest wykonany w 50
proc. – budowa węzła Reja, budowa wiaduktu kolejowego,
przebudowa istniejącej drogi krajowej (ul. Kolejowa), przebudowa drogi powiatowej (ul. Chrobrego i ul. Wysockiego
wraz ze skrzyżowaniem), przebudowa dróg gminnych i
lokalnych (ul. Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna,
Konopnickiej).
zapewnić w budżecie miasta nia, że jest w kontakcie z
odpowiednie środki. Do tego mieszkańcami okolicznych
zorganizować to tak, aby budynków i teren zostanie
jego budowa zakończyła się zabezpieczony ekranami
w tym samym okresie, kiedy akustycznymi, by natężenie
zakończą się prace przy ob- hałasu nie było zbyt uciążwodnicy Wałbrzycha.
liwe. Stanie sie to jednak
Dzięki takiemu rozwiąza- dopiero po uruchomieniu
niu będzie możliwość zje- łącznika. Wtedy zostanie
chania z obwodnicy na Pia- zmierzone natężenie hałasu
skową Górę, na wysokości i jeśli będą potrzebne, zostaulicy Wyszyńskiego. Ma to ną zainstalowane ekrany, by
znaczenie dla funkcjonowa- odizolować mieszkańców od
nia szpitala i wielu innych łącznika.
SCB
instytucji. Prezydent zapew-

Budowa obwodnicy Wałbrzycha ma potrwać jeszcze kilka miesięcy. Dla mieszkańców Piaskowej Góry na pewno dobrą
wiadomością jest informacja o zamiarach
połączenia tego osiedla z obwodnicą za pomocą łącznika.
Zresztą rozpoczęła się
już jego budowa. Zupełnie
nowa droga połączy ulicę
Wyszyńskiego z zachodnią
obwodnicą Wałbrzycha. To
osobne zadanie inwestycyjne finansowane jest w
100 procentach z budżetu

miasta. O takim rozwiązaniu
mówiło się od pewnego czasu, ale dopiero teraz realizacja projektu nabiera realnych
kształtów.
- Ta budowa bardzo interesuje mieszkańców całej
Piaskowej Góry, ale także

mieszkańców innych dzielnic. Będzie to łącznik między
Piaskową Górą a obwodnicą – mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
Łącznika próżno szukać w
projekcie. Trzeba było go
zaprojektować na nowo i

w okolicach placu Grunwaldzkiego wykonywane są prace przezbrojeniowe
wodociągów oraz kanalizacji deszczowej
na ul. Kolejowej wykonywane są pale w technologii DSM (Deep Soil Mixing)
prace ziemne trwają w rejonie ul. Wysockiego, ul. Chopina oraz ul. Mazowieckiej
roboty brukarskie wykonywane są natomiast w okolicy ul. Reja oraz ul. Łączyńskiego
na całym obszarze obwodnicy montowane są elementy ekranów akustycznych
uzbrajane są także kolejne segmenty przejścia podziemnego przy ul. Żeromskiego
trwają ponadto roboty ziemne przygotowujące nawierzchnię pod masę bitumiczną
na kilku odcinkach obwodnicy
trwają prace związane z pielęgnacją zieleni

REKLAMA

Na budowie obwodnicy prace idą pełną parą

Podniosłe, pełne wspomnień i jednocześnie radosne święto odbyło się
w Goli Świdnickiej. Uczczono pierwszych osadników, którzy przybyli
tutaj przed 76 laty.

zek nagrodził medalami „Za wiarę i patriotyzm”
22 rodziny z Goli Świdnickiej. Uhonorowane
zostały rodziny: Antosiak, Betlej, Bizoń, Borowy,
Bury, Głuc, Hatala, Homenda, Hyrlicki, Kowala,
Króliczek, Łysoń, Malik, Młocek, Pieczarka,

Pieronkiewicz, Rusin, Sałapatek, Sordyl,
Uroda, Woźny, Żywioł i Zwięczak. „Naszą
największą siłą jest nasza wiara. Strzeżcie
jej, wzmacniajcie ją” – te słowa marszałka
Józefa Piłsudskiego wygrawerowane
zostały na złotej tablicy upamiętniającej
pierwszych mieszkańców Goli Świdnickiej
odsłoniętej podczas mszy świętej. Druga z
tablic została poświęcona śp. księdzu prałatowi Tadeuszowi Dudkowi, wieloletniemu
proboszczowi kościoła pw. św. Marcina w
KaR
Goli Świdnickiej.

Fot. KaR

Największą siłą jest wiara
Potomkowie wszystkich 22 rodzin żyją w
malowniczej wsi do dzisiaj. Honorowymi gośćmi
wydarzenia byli reprezentanci Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z generałem
Stanisławem Władysławem Śliwą na czele. Zwią-
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Szczepień jakoś coraz mniej
Zainteresowanie szczepieniami w naszym kraju zdecydowanie spadło. Podobnie jest
zarówno w powiecie świdnickim, jak i w samej Świdnicy, czy Strzegomiu, gdzie działały punkty szczepień powszechnych. Podjęto za to kroki mające za cel popularyzację
szczepień.
Od 14 maja w świdnickim
punkcie szczepień podano ponad 15 tys. dawek
szczepionek przeciwko koronawirusowi, 11405 firmy
Pfizer, 1780 Moderny oraz
1858 Johnson & Johnson.
Zarejestrowanych w lipcu na
pierwszą dawkę jest jeszcze
około 300 osób. Według
ostatnich danych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w pełni zaszczepionych
świdniczan przeciwko COVID-19 jest ponad 20 tys.
osób, co stanowi 36,07%.
Hala lodowiska przestała być
punktem szczepień.
– Decyzja o przeniesieniu punktu z lodowiska do
przychodni podyktowana
jest coraz mniejszym zainteresowaniem szczepieniami.
Nie wykluczamy jednak, że
w przypadku zwiększenia
liczby chętnych, szczepienia
wykonywane będą w innym,
większym obiekcie – mówi
Jacek Budziszewski, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i

Zarządzania Kryzysowego
UM w Świdnicy.
W związku z bardzo dużym spadkiem zainteresowania szczepieniami, od środy,
21 lipca odbywają się one w
Centrum Usług Medycznych
Eskulap przy ul. Ludwika
Zamenhofa 47. Szczepienia
wykonywane są od poniedziałku do soboty, zgodnie z
zaplanowanym harmonogramem. Zarejestrować można
się dzwoniąc na dotychczas
działającą specjalną infolinię
74 66 22 779.
Akcja szczepienia przeciw COVID-19 szła w Polsce
całkiem nieźle, ale obserwujemy właśnie ogromne spadki w zgłoszeniach.
Widać wyraźnie, że powoli
kończy się grupa chętnych.
Lekarze alarmują – potrzebne są zwiększone działania
promocyjne.
Świdnica stawia teraz na
promocję szczepień. - Mając
na uwadze popularyzację
szczepień urząd miejski,

przy udziale Centrum Usług
Medycznych Eskulap od
sierpnia uruchamia Punkt
Szczepień Mobilnych przy
Po w s z e c h n y m P u n k c i e
Szczepień. W każdą sierpniową niedzielę w Rynku zaparkuje autobus, w
którym będzie możliwość
zaszczepienia się, bez wcześniejszej rejestracji, jednodawkową szczepionką firmy
Johnson & Johnson – dodaje
Magdalena Dzwonkowska,
rzecznik UM Świdnica.
Z powodu znikomego
zainteresowania został
zamknięty też działający niemal dwa miesiące
Punkt Szczepień Powszechnych w strzegomskiej hali
sportowej. - W związku z
zauważalnym spadkiem
zainteresowania szczepieniami przeciwko COVID-19,
apelujemy do mieszkańców
gminy Strzegom o szczepienie się – informuje Tomasz
Wanecki z UM Strzegom.
Liczba strzegomian w peł-

ni zaszczepionych wynosi
jedynie 8700, co stanowi
zaledwie 34,1% ogółu. Nic
więc dziwnego, że punkt
w ogromnej hali sportowej
został zamknięty. Jak teraz
można się zarejestrować?
Urząd Miejski w Strzegomiu

oferuje numery telefonów:
74 8560 524, 74 85 60 530,
74 85 60 529, 74 85 60
540, 74 8560 549. Jedyny
punkt szczepień w mieście
– Strzegomskie Centrum
Medyczno-Diagnostyczne
Sp. z o.o. przy ul. Witosa

7 – tu należy zgłaszać się
osobiście, jak i telefonicznie
pod nr 695 356 241 (od
poniedziałku do piątku w
godz. 11:00-15-00). Zawsze
czynna jest też ogólnopolska linia 989.
KaR
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Fot. użyczone (UM Świdnica)

» W każdą sierpniową niedzielę w świdnickim Rynku zaparkuje autobus, w którym będzie można przyjąć jednodawkową szczepionkę

FaktY

Więcej kamer w Strzegomiu
Wielki brat patrzy, nikogo to już chyba nie dziwi. Jesteśmy obserwowani w bankach, w sklepach i na ulicach. W Strzegomiu właśnie
trwają konsultacje, jak system już tam istniejący rozbudować.

Wszystkich mieszkańców
gminy Strzegom zachęcamy
do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w związku z planowaną rozbudową

monitoringu na terenie gminy. Konsultacje zakończą się
ostatniego dnia lipca.
- Prosimy o wskazanie
miejsc na obszarze miasta

lub terenach okolicznych sołectw, które powinny znaleźć
się pod okiem nowych kamer.
Biorąc udział w konsultacjach,
można mieć realny wpływ na
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bezpieczeństwo naszej gminy
– informuje Tomasz Wanecki z
UM w Strzegomiu.
Swoje propozycje, uwagi i
spostrzeżenia można przekazać, logując się na stronę pod
adresem: www.strzegom.
konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne. Tam należy wypełnić formularz i odpowiedzieć
na pytania: jaki obszar gminy
Pan/Pani zamieszkuje? Czy w

Fot. archiwum prywatne

» Czynności na wniosek WIOŚ prowadzi już w
cukrowni Prokuratura Rejonowa ze Świdnicy

Żyć koło cukrowni
nie jest tak słodko

Fot. użyczone (UM Strzegom)
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Pana/Pani opinii monitoring
gminny jest potrzebny? Gdzie
Pana/Pani zdaniem powinny

zostać zamontowane dodatkowe kamery monitoringu?

Teraz jednak konflikt z okolicznymi mieszkańcami przybrał
znacząco na sile.
- Całość instalacji w Cukrowni Świdnica jest systematycznie i regularnie kontrolowana przez niezależne
instytucje. Zarówno podczas
kontroli planowanych (ostatnia taka odbyła się w grudniu
2020), jak i interwencyjnych
(ostatnia w maju-czerwcu
2021) nie stwierdzono odstępstw w posiadanych pozwoleniach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej,
odpadowej oraz w zakresie
emisji gazów i pyłów do
środowiska. Systematyczne, niezależne i wymagane
prawem kontrole techniczne sprawności obiektów i
urządzeń służących ochronie
środowiska nigdy nie budziły żadnych zastrzeżeń,

natomiast raporty z badań
ścieków oczyszczonych nieodmiennie wskazywały ich
odpowiednią jakość – podkreśla Sławomir Grabski.
Dyrektor cukrowni przypomina jednocześnie, że na terenie miasta i gminy znajdują
się inne podmioty mogące
emitować nieprzyjemne zapachy. Sygnalizują to również mieszkańcy Pszenna i
okolic. Zakończona właśnie
inspekcja WIOŚ potwierdziła,
że emisja pochodząca z Cukrowni Świdnica nie powinna
być odczuwalna dalej, niż na
terenie samego zakładu i w
jego najbliższym otoczeniu
(przylegające ulice).
Czynności na wniosek WIOŚ
prowadzi już w cukrowni
Prokuratura Rejonowa ze
Świdnicy.

KaR

KaR

Im wyższa temperatura,
tym zapachy dopływające z
cukrowni są bardziej uciążliwe. Można porównać je
do, i tu uwaga, parujących
wymiocin. WIOŚ zakończył
niedawno kontrolę. Była ona
jednak uprzednio zapowiedziana, a wiemy, jak takie
wizyty się zazwyczaj kończą.
Stwierdzono jednak pewną
nieprawidłowość dotyczącą
odstojników, które stanowią
elementy instalacji cukrowni.
To właśnie one są źródłem
emisji substancji tzw. ziowonnych.
Wobec pojawiających
się w ostatnich tygodniach
skarg mieszkańców Pszen-

na dotyczących uciążliwych
zapachów, które pochodzić
mogą z Cukrowni Świdnica,
głos zabrał Sławomir Grabski, dyrektor zakładu, który
odniósł się do wspomnianej
kontroli Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
- Wyniki analizy wskazują,
że niedogodności zapachowe,
które pojawiły się w ostatnim
czasie w okolicach obiektu,
są wynikiem procesów biologicznych zachodzących w
stawach magazynowych w
okresie wiosenno-letnim, w
wyniku oczyszczania wody po
myciu buraków wytworzonej
podczas kampanii buraczanej.

Inspekcja wykazała, że może
to skutkować pojawieniem
się okresowych uciążliwych
zapachów na terenie cukrowni oraz przylegającej do niej
ulicy. W protokole wyrażono
również wątpliwość co do
stanu technicznego urządzeń
ochrony wód. W odpowiedzi
Cukrownia Świdnica zgłosiła
szereg uwag i zastrzeżeń do
protokołu Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska,
uznając powyższy zarzut za
bezpodstawny – mówi dyrektor.
Produkcja cukru w Cukrowni Świdnica rozpoczęła się
ponad 170 lat temu. Problemy
pojawiały się nie raz, nie dwa.

REKLAMA

Cukrownia Świdnica w Pszennie stała się
utrapieniem mieszkańców wsi. Wyjątkowo
nieprzyjemne zapachy docierają nawet do
samej Świdnicy, ale też do Jagodnika i Miłochowa. Dyrektor zakładu się tłumaczy.

Fot. użyczone (Archiwum Julii Czernikowskiej)
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roZmoWa tYgoDNIa

» - Próbowałam przejść „A way out” za jednym razem, ale się nie udało, wytrzymałam
6 godzin – mówi Julia Czernikowska, miłośniczka gier komputerowych

Nie jestem uzależniona
Sami się przekonajcie, czytając rozmowę z Julią Czernikowską, miłośniczką
gier komputerowych, czy można jej uwierzyć. Była w podstawówce, gdy „polowała” w Kurce Wodnej, bez żadnej przerwy chciała przejść A way out, potrafi
postawić na naukę, ale bez zająknięcia cytuje niektóre powiedzenia zasłyszane
w rozgrywce. I żałuje, że nie ma więcej pieniędzy na koncie. No i co wy na to?
Kiedy był twój pierwszy
raz?
- To mnie zaskoczyłeś! Moi
rodzice będą to czytać. Dla
dobra obu stron, chyba byłoby lepiej, żebym nie udzieliła
odpowiedzi (długi śmiech).
Źle mnie zrozumiałaś
(śmiech). Pytam, kiedy po
raz pierwszy w życiu zagrałaś w grę komputerową?
- Aaa… O tym mogę powiedzieć (uśmiech). Na pewno
byłam dzieckiem, ale czas
leci tak szybko, że trudno mi
powiedzieć, ile dokładnie
miałam lat. Myślę, że były to
czasy podstawówki. Pamiętam za to dokładnie pierwszą
grę, w którą zagrałam, była
to Kurka Wodna. Mój tata
lubił w to grać, na początku
tylko patrzyłam, ale pewnego
dnia przełamałam nieśmiałość
i swoją małą rączką, niezbyt
skutecznie, spróbowałam
upolować kilka kur.

Pamiętasz emocje, jakie ci
wtedy towarzyszyły?
- Kurka Wodna jest jedną z
tych gier, podczas których na
ekranie dzieje się naprawdę
dużo. Pamiętam, że byłam
zaciekawiona i nie mogłam
oderwać oczu od ekranu, bo
kolory i ciągły ruch pochłonęły
moją uwagę.
Miłość do gier to była
ta z serii „od pierwszego
wejrzenia”?
- Wydaje mi się, że był to
bardziej długotrwały i powoli
narastający proces. Zaczęło się
od Kurki Wodnej, później po
zajęciach razem ze znajomymi
grało się w Bomberman na
Wyspie gier i nagle nadszedł
moment zakupu pierwszej
gry, u mnie były to Simsy.
Trochę wstyd się przyznać, ale
przełomowym momentem w
mojej przygodzie z grami był
rok 2015, kiedy to wyszło Assassin’s Creed Syndicate. Jed-

nego z głównych bohaterów
(Jacob Frye) zobaczyłam na
Tumblerze i moje nastoletnie
serduszko od razu zaczęło bić
szybciej. Dla niego sięgnęłam po grę, ale zostałam dla
świetnej rozgrywki i ciekawej
historii, którą ona oferowała.
Potem już byłaś stracona
dla świata?
- Oj tak! Wzięłam się za
inne części z tej serii, a potem
za inne podobne gry m.in.
seria Uncharted, Horizon Zero
Dawn czy Heavy Rain. Nie
wszystkie przeszłam, większość z nich znam dlatego,
że oglądałam gameplay na
Youtubie, ale i tak je uwielbiam.
Co jest takiego fascynującego w grach komputerowych? Gdzie tkwi ich
fenomen?
- Tyle mówi się o tym, jak
to gry uzależniają i że są brutalne, a ludzie zapominają o

tym, że jest to świetna forma
rozrywki! Wydaje mi się, że
klucz tkwi w tym, że podczas
grania jest się bardzo zaangażowanym. Gdy idziesz do
kina, to tylko oglądasz film
i patrzysz na bohaterów.
Gdy grasz w gry, sterujesz
postacią, więc w pewnym
sensie jesteś jej częścią. To
od ciebie zależy, czy uda jej
się osiągnąć cel i dotrzeć do
końca jej historii.
Pamiętaj, że rozmawiasz z
gościem, któremu jakiś czas
temu stuknęła „czterdziestka”? W tym wieku można
się jeszcze zafiksować na
„Battlefield” lub „League of
Legends”?
- Oczywiście! Gry komputerowe mają tylko dolny próg
wejścia. Te zaliczające się
do kategorii E-sportu nie są
moimi ulubionymi, ale jest
ich tyle, że na pewno ty też
znajdziesz coś dla siebie.

Jakoś mnie nie ciągnie.
- Największym plusem jest
to, że bardzo dużo gier E-sportowych jest darmowych,
więc można próbować ile
się chce.
Nie kuś. Gry komputerowe podobnie jak muzyka
czy film podlegają kategoryzacji. Są zręcznościowe,
przygodowe, fabularne,
strategiczne, symulacyjne,
sportowe, logiczne i edukacyjne. Które ty najbardziej
lubisz?
- Osobiście preferuję gry logiczne i przygodowe. Bardzo
lubię też gry, które opierają
się na efekcie motyla. Moi
ulubieńcy to Portal (obydwie
części) i wspomniana już seria
Assassin’s Creed.
Dobra, a teraz fundamentalne pytanie, od którego
powinienem chyba zacząć.
PC czy konsola? Która platforma do gier jest lepsza?
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- To pytanie od wielu lat
jest powodem sporów wśród
graczy. Jest wiele czynników,
które tutaj mają znaczenie.
Cena, pojemność pamięci
czy nawet dostępność do
gier. Zdarza się, że producent
wypuszcza dany tytuł tylko
na konkretną konsolę. Jest to
wybór, którego każdy musi
dokonać sam. Chyba nie ma
jednej, prostej odpowiedzi.
Pamiętasz swoją najdłuższą sesję? Ile trwała?
- Próbowałam z koleżanką
przejść A way out za jednym
razem, nie udało się, wytrzymałyśmy 6 godzin. Jak ja po
tym byłam zmęczona…
Jak długo wytrzymałabyś
bez swojej ulubionej rozgrywki?
- Serduszko mówi maksymalnie tydzień, ale z doświadczenia wiem, że zdarzają się
zapracowane okresy jak np.
sesja, kiedy muszę odejść od
komputera na dłuższy czas.
Uwielbiam gry komputerowe,
ale czasem trzeba wyznaczyć
granicę i powiedzieć ,,Dzisiaj
nie gramy do 2 w nocy, tylko
się uczymy do 2 w nocy.”
Naprawdę?
- Nawet tacy zapaleńcy jak
ja muszą sobie czasem wyznaczyć taką granicę.
Nie ma wątpliwości, że
przyznasz się do tego, ale
zapytam. Jesteś uzależniona
od gier komputerowych?
- Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie.
Wiedziałem!
- Poczekaj, daj wytłumaczyć.
Słyszałam o przypadkach,
gdzie ludzie muszą przed
rozpoczęciem gry włączyć
minutnik, żeby nie wkręcić
się za bardzo, ale uwierz, ja
jestem daleko od tego stanu.
Wszystko dla ludzi, byle z
umiarem.
Niektórzy tak się identyfikują z bohaterami gier, że
zaciera im się różnica między światem rzeczywistym
a tym fikcyjnym. Ty nie masz
z tym problemu?
- Identyfikuję się z bohaterami, ale w trochę inny sposób. Często cytuję różne teksty
z gier, zwłaszcza gdy jestem
wśród ludzi, którzy też są
graczami. Poza tym postacie
z gier i ich historie dużo mnie
w życiu nauczyły. Uważam, że
wiele postaci jak np. Nathan
Drake z serii Uncharted są
dobrymi wzorami do naśladowania.
Dokończ zdanie. Gdyby
na świecie nie było gier
komputerowych, to…
- …miałabym więcej pieniędzy na koncie, ale mniej
radości z życia.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

FaktY

Posprzątali Chełmiec i okolice
Za nami ekospacer na Chełmiec organizowany przez Stowarzyszenie
Polska 2050 wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Grupa Biegowa
Dzikowiec oraz Stowarzyszeniem Czysty Wałbrzych.

Celem spaceru było
pospr zątanie tras tur ystycznych prowadzących
na Chełmiec oraz propagowanie ekologicznych

postaw. W akcji wzięło
udział 30 uczestników i
3 psy, któr zy ruszyli na
szczyt w dwóch grupach.
Jedna startowała z Rynku

» Przykładacie kartę lub smartfona
i po sprawie. Bilet kupiony

w Boguszowie-Gorcach
(grupę poprowadził Paweł
Żukowski), a druga spod
parkingu koło Aqua-Zdroju w Wałbrzychu (grupę
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poprowadził Dariusz Stawowy).
Ekospacer wsparły
gminy Boguszów-Gorce i
Wałbrzych, które uprzątnęły około 45 zebranych
worków ze śmieciami,
a także Nadleśnictwo
Wałbrzych, które umożliwiło wjazd na szczyt po
śmieci.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)
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Dotykacie i już kupione
To, co jest powszechne w sklepach, restauracjach, czy kinach, staje się normą także w autobusach komunikacji
miejskiej w Wałbrzychu. We wszystkich pojazdach
zamontowano już terminale do bezgotówkowych transakcji. Dzięki temu za bilet zapłacicie kartą lub smartfonem. Dotykacie i po
sprawie. Wszystko trwa kilka sekund.

Urządzenia zamontowano
we wszystkich 56 pojazdach
wożących pasażerów po Wałbrzychu i regionie (autobusy
dojeżdżają także do sąsiednich
gmin z powiatu wałbrzyskiego). Terminale znajdziecie przy
drugich drzwiach w każdym
pojeździe. Miejsce jest dobrze
oznaczone przez grafiki i naklejki. Obok jest też instrukcja,
jak dokonywać płatności.
Krótko mówiąc, terminale
umożliwiają dokonanie opłaty
za przejazd, czyli zakupienie
biletu w pojeździe bez wyciągania pieniędzy z portfela lub

z kieszeni. Opłaty można dokonać w formie bezgotówkowej,
za pomocą zbliżeniowych kart
płatniczych, smartfonów lub innych urządzeń wyposażonych
w system komunikacji NFC.
To powszechna technologia
pozwalająca na bezprzewodowe przesyłanie plików między
urządzeniami. Wykorzystuje
fale radiowe w celu udostępniania cyfrowych informacji
i wysyłania ich na odległość
około 20 centymetrów. W
technologii komórkowej NFC
opiera się na systemie Android
i dostępny jest w większości

nowych
telefonów. Oczywiście cały czas kupicie
bilety u kierowców, ale pamiętajcie, żeby mieć wyliczoną
kwotę. Tylko po co przepychać
się do przodu autobusu, jak
można za przejazd zapłacić
dużo prościej. Tłumaczymy
jak to zrobić. Najpierw na
wyświetlaczu terminala musicie wybrać kwotę, która was
interesuje, czyli np. 1,60 zł jako
bilet ulgowy lub 3,20 zł za bilet
normalny. Następnie musicie
przybliżyć do urządzenia swoją
kartę płatniczą lub smartfona.
Komunikat głosowy poinformuje was o realizowanym procesie i dokonaniu transakcji.
Wszystko nie powinno trwać
dłużej niż 3-5 sekund.
Kontrolerzy mogą oczywiście sprawdzić, czy zapłacili-

bezpieczne. Sprawdzarki nie
mogą ściągać z konta żadnych
środków, jedynie informują
konduktora o dokonanej opłacie. Jeśli jednak macie obawy,

możecie kontrolerowi podać
cztery ostatnie cyfry karty
płatniczej. Wtedy też opłata
zostanie zweryfikowana.
ToP

REKLAMA

Fot. użyczone (ZDKiUM Wałbrzych)

ście za przejazd. Wtedy zostaniecie poproszeni o zbliżenie
swojej karty lub smartfona
do czytnika kontrolerskiego. Bez obaw, wszystko jest

Wakacje się rozpędzają
Następny tydzień wypoczynku organizowanego
przez Bibliotekę + Centrum Kultury w Czarnym
Borze już za nami.

wego żywienia. Podczas warsztatów powstały torby zdobione
roślinnymi barwnikami, słoiki po
przetworach przerobione zosta-

ły na piękne wazoniki, a stare
ubrania na modne kreacje. Na
warsztatach kulinarnych dzieci
przygotowały przepyszne, zdrowe i kolorowe szaszłyki owocowe, a po wysiłku związanym ze
sprzątaniem okolicy nie zabrakło
również kiełbasek pieczonych na
ognisku.
Dużo wrażeń dostarczyła uczestnikom wycieczka do Ptasiej Doliny
– Domu Spotkań Twórczych, gdzie

poznały historię i różnorodność nasion, a także zwiedzały ogród permakulturowy. Podczas warsztatów
wakacyjnych w B+CK realizowany
jest projekt, który dofinansowano
ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz ODL – Stowarzyszenie
„Granica” w Lubawce.
SCB

Fot. użyczone (B+CK w Czarnym Borze)

CZARNY BÓR

Podczas zajęć odbywających się
pod hasłem „Wakacje z wolnego
wybiegu” uczestnicy zgłębiali
tajniki ekologii, recyklingu i zdro-
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ŚWIEBODZICE

Umie i chce się dzielić

REKLAMA

Jeśli jeszcze za tym wszystkim kryje się normalność,
profesjonalizm i pracowitość,
to jest to temat dla nas.
Jolanta Suława niemal od
zawsze działała w branży
ciepłowniczej. Krótko mówiąc
kobieta w bardzo męskim
świecie. Wymagało to od niej
podjęcia wielu wyzwań, ale
– i tu chyba się zdziwicie – to
właśnie sprawiało jej radość i
pozwalało się rozwijać. Gdy
trzeba było, potrafiła rozpychać się łokciami, a innym
razem być wyrozumiałą dla
swoich pracowników szefową.
Czas nauczył ją, w jaki sposób stawiać czoła różnym
przeciwnościom. Nauczyła
się również, że nie wolno
nigdy się poddawać, bo zawsze jest jakieś rozwiązanie.
– Doceniam to, co już udało

się osiągnąć, ale cały czas
planuję, co zrobić, by nie stać
w miejscu – podkreśla Jolanta
Suława, prezes Grupy DZT
Service. Niezwykle istotne
w zarządzaniu są profesjonalizm i wiedza, ale także
misja i plan. Trzeba również
pamiętać, że nie wszystko
zależy od jednego człowieka,
w tym wypadku prezesa, ale
na sukces składa się ciężka
praca całego zespołu. Dlatego
warto dbać o pracowników i
brać pod uwagę ich sugestie.
Teraz o najważniejszym
wątku tego artykułu. Można
stworzyć potężny koncern,
obracać milionami i co roku
wypłacać sobie potężne premie lub dywidendy. Nie myśląc o innych. Tylko dokąd to
prowadzi? Ale można inaczej.
Tak zwany CSR, czyli po ludzku
mówiąc, odpowiedzialność

społeczna w biznesie, to dla
Jolanty Suławy jak znak ograniczenia prędkości na drodze.
Jest jak świętość. Jej firma
chętnie wspiera lokalną społeczność. Zaczęło się od tego,
że ktoś zadzwonił z klubu
pływackiego i poprosił szefową DZT o pieniądze na transport dla młodych pływaków.
Jakaś niewielka kwota, ale
bez niej grupa młodych ludzi
nie pojechałaby na zawody.
Szybki przelew i dzieciaki mogły wskakiwać do busa, a za
chwilę do basenu oddalonego
od Świebodzic o kilkaset kilometrów. Później już poszło
jak z płatka. Oczywiście nie
da się pomagać wszystkim.
Dlatego określono, kogo firma
będzie wspierać. Głównie
młodych sportowców, żeby
mogli rozwijać swoje talenty.
Jakie są pozytywne skutki
takich „sportowych” działań?
– Przez dzieci docieramy do
rodziców. Nasze logotypy
pojawiają się na koszulkach.
Dzięki temu rośnie świadomość o naszej marce, także w
miejscowościach, w których
nie działamy. Takim efektem
była na przykład prośba jednego z rodziców o rozwiązanie problemu z kotłownią.
Zwrócił się do nas, bo znał nas
dzięki współpracy z klubem
sportowym jego pociechy.
Sponsorujemy też paczki świąteczne, wspieramy wydarze-

nia kulturalne, włączamy się
w akcje charytatywne pomocy
chorym dzieciom – tłumaczy
Jolanta Suława, która uważa,
że dobro zawsze wraca. Dla
niej słowa podziękowania i
szczera wdzięczność są cenniejsze od nagród i wyróżnień. Jak podkreśla, lubi i
chce się dzielić z innymi
tym, co ma.
DZT uprawia też
pewnego rodzaju
donkiszoterię. Walczy
o czyste powietrze.
Zapytacie, ale jak
to, firmie ciepłowniczej zależy na
ekologii. Ano
zależy i to jeszcze jak. Spółka
kupiła czujnik
jakości powietrza i zamontowała
go w centrum Świebodzic. Drobna
rzecz, a pozwala mieszkańcom
sprawdzać, czym
oddychają. Firma
kupiła też monitory
do szkół, żeby dzieciaki mogły na bieżąco śledzić informację
o jakości powietrza w
mieście. I to się nazywa społeczna odpowiedzialność w
biznesie.
Tomasz Piasecki

» - Naszą misją jest dawać ciepło, dosłownie – mówi
Jolanta Suława, prezes Grupy DZT Service

Fot. użyczone (DZT Service)

Nie przeczytacie w tym tekście historii, jak z pucybuta ktoś stał się
milionerem, a później roztrwonił majątek. To nie u nas. W WieszCo szukamy ludzi z krwi i kości, którzy odnieśli sukces, a przy
okazji nie „odlecieli”. Jak Jolanta Suława, szefowa Grupy DZT
Service ze Świebodzic. I jeszcze jedno. Fajnie, gdy ktoś taki zarobione pieniądze nie chowa do skarpety, tylko dzieli się nimi z
innymi. Tak jak w tym przypadku
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Wystawę modelarską „Okręty” będzie można obejrzeć
ostatni raz w sobotę (31 lipca) od godziny 17:00 w
kościele przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju

JEDLINA-ZDRÓJ

To nie byle jaka sztuka
Nie pomyślcie tylko, że zanudzamy, bo kolejny raz wspominamy o Strefie Sztuki w Jedlinie.
Projekcie, który choć nowy, upodobali sobie już mieszkańcy i turyści. Zresztą jak mieli
nie polubić czegoś, co jest porządnie zorganizowane, daje dużą dawkę rozrywki, a przy
okazji to nie jest jakaś kulturalna sieczka, ale wydarzenie na poziomie.
Niedawno w miasteczku znów
królowała muzyka. Na terenie
Kompleksu „Active” zagrali Futyma Octet i Trebunie Tutki, a w

kościele przy ul. Jana Pawła II
można było obejrzeć przedstawienie „Sanatorium pod Klepsydrą”.
Byliście?

Pytamy tak trochę prowokacyjnie,
a może retorycznie. Bo mieć niedaleko do Jedliny i nie być na jednym
choćby koncercie w ramach Strefy

Sztuki to… jak być w Paryżu i nie
zobaczyć Wieży Eiffla.
Końcówka miesiąca to ostatnie
dni „Strefy Sztuki” w Jedlinie-Zdro-

ju, dlatego warto poznać kolejne
propozycje z bogatego programu i
wybrać coś dla siebie. We wtorek
(27 lipca) w Parku Aktywności
„Czarodziejska Góra” odbędą się
warsztaty tworzenia mandali,
które poprowadzą animatorzy z
„Kamayu Art”. W środę (28 lipca)
zapraszamy na muzyczny pojedynek na otwartej scenie pomiędzy
zespołami, które zgłosiły się do
rywalizacji o nagrodę publiczności.
Koncert odbędzie się na terenie
Kompleksu „Active”. Początek o
godz. 16:00. Jak zwykle w czwartek (29 lipca) w bibliotecznym
Pawilonie Zdrojowym bajkowy
poranek o godz. 11:00, a o godz.
17:00 wykład Adama Lizakowskiego. Tym razem posłuchacie o
Cyprianie Kamilu Norwidzie i jego
pobycie w Ameryce w połowie
XIX wieku. Spotkanie z tańcem
zaplanowano na piątek (30 lipca).
Zobaczycie popisy kilkunastu par i
solistów. Początek o godz. 17:00,
na terenie Kompleksu „Active”.
Finałem „Strefy Sztuki” będą dwa
koncerty. W sobotę (31 lipca) na placu Zdrojowym posłuchacie przebojów z lat 20. i 30. ubiegłego wieku.
Początek o godzinie 16:30. Z kolei od
godziny 18:00, prawdziwy rarytas,
występ Książęcej Orkiestry Salonowej w kościele przy ul. Jana Pawła
II, którą poprowadzi dyrygent Jerzy
Kosek. Zachęcamy jednak, byście
wcześniej przyszli na ten koncert,
ponieważ od godz. 17:00 będziecie
mieli szansę ostatni raz obejrzeć
niesamowite modele na wystawie
„Okręty”.
Red

WAŁBRZYCH

Zbudowana z oryginalnych elementów z
połowy XVI wieku. Ale to tylko część nowych zbiorów udostępnionych w Salonie
Myśliwskim w Zamku Książ, do którego do
niedawna turyści nie mieli wstępu. Teraz
możecie bez przeszkód poruszać się po
tych przestrzeniach i podziwiać wyjątkowe
przedmioty.
Na przykład nowożytne obrazy
pochodzące z historycznej kolekcji
rodziny von Hochberg. Po blisko 80
latach do Książa powrócił choćby
portret nieznanego mężczyzny dumnie prezentującego medal na piersi,
na którym widnieje zapewne profil
cesarza Ferdynanda III Habsburga.
Jest to dzieło autorstwa malarza
niderlandzkiego z 1661 r. Równie
fascynujące są także portrety pary

w strojach historycznych z pierwszej
połowy XVII w. Dwie podobizny
są pracami Giuseppe Calettiego,
zwanego Cremonese (1591-1666),
malarza tworzącego w Ferrarze i Bolonii, a pozostającego pod wpływem
sztuki weneckiej.
Przestrzeń Zamku Książ wzbogacono ponadto wybornymi meblami, które zapewne także należały
niegdyś do wyposażenia tutejszych

Fot. użyczone (Zamek Książ)

Zobaczcie, jaka
piękna zbroja

» W Salonie Myśliwskim zobaczycie piękną
zbroję, obrazy i wyborne meble

komnat zamkowych. Stół oraz
cztery krzesła wykonane w XVII
w. to wyjątkowo cenne przykłady
dawnego meblarstwa. W Salonie
Myśliwskim, niedostępnym do
niedawna dla turystów, zobaczycie
także charakterystyczne dzieło dla
dawnych rezydencji władców i magnaterii, w których nie brakowało
atrakcyjnych pamiątek militarnych.
Jest nim rycerska zbroja płytowa

zbudowana z oryginalnych elementów z połowy XVI wieku (hełm
i osłona nóg) oraz wykonanych już
w XIX stuleciu (napierśnik zdobiony trawionymi ornamentami).
Dopełnieniem zbroi jest prezentowany miecz, którego głownia
pochodzi z połowy XVI, zaś oprawa
rękojeści z XIX wieku.
Wszystkie muzealia, przed prezentacją, poddano konserwacji,

abyście mogli się nimi zachwycać
odwiedzając Zamek Książ, wspaniałą i oszałamiającą rezydencję
śląską, z której jesteśmy bardzo
dumni. Wspomniane zabytki Muzeum Narodowe we Wrocławiu
przekazało do Książa w depozyt
w ramach trwającej od kilku lat
współpracy między obiema instytucjami.
Red
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MIEROSZÓW

Nowe place zabaw już gotowe
Oddano do użytku nowe miejsca zabaw dla najmłodszych. Zagospodarowano tereny rekreacyjne przy ulicach: Kościelnej, Żeromskiego oraz pomiędzy ul. Kopernika a rzeką Ścinawką w Mieroszowie.

W ramach inwestycji wykonano przyjazną
przestrzeń publiczną wraz z elementami małej
architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia

fitness, lampy solarne, urządzenia zabawowe –
w tym rozbudowa placu zabaw Nivea), nowe nawierzchnie, a także nasadzenia zieleni. Specjalne

podziękowania należą się producentowi i wykonawcy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych
za szybką realizację zadania.
– Dziękuję także pracownikom urzędu miejskiego Tomaszowi Szulakowskiemu, Marice
Ostrowskiej, Beacie Foryś, Arlecie Pacynie, Marcelinie Bareły oraz Annie Maślankiewicz – mówi
burmistrz miasteczka Andrzej Lipiński. Warto w
tym miejscu dodać, że inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. - informuje burmistrz Andrzej Lipiński.
SCB

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Tu powiedzenie „zielono mi”
ma naprawdę zastosowanie

GŁUSZYCA

Zrobiło nam się zielono
Do tego estetycznie i ekologicznie. Nie do wiary jak szybko, zaniedbany dotąd teren
wokół centrum kultury w Głuszycy, zmienił się w zielony skwer, którym każdy się
zachwyca. To nie jest takie znów powszechne, że idąc do jakiejś miejskiej instytucji od wejścia pachną wam róże, a oko cieszą ozdobne drzewka iglaste i liściaste.
bombowy. Niby nic wielkiego, ale
przestrzeń wokół Centrum Kultury –

Miejskiej Biblioteki Publicznej zmieniła
się… i tu powinno paść nieśmiertelne

ŚWIEBODZICE

Gotowi na widoki
nie z tej ziemi?
Jedni wiele by dali za rzut oka na piękny górski krajobraz, inni za niepowtarzalny zachód słońca nad morzem, a kolejni daliby się poćwiartować, aby z bliska
przyjrzeć się zabytkowym autom. Nie będziecie musieli
dawać się pokroić, wkrótce w Świebodzicach zobaczycie na własne oczy zachwycające stare samochody.
Zabytkowe pojazdy po raz
kolejny odwiedzą miasto. W
najbliższą sobotę (31 lipca)
radzimy, byście zarezerwowali
sobie więcej czasu, bo do świebodzickiego Rynku zawitają
piękne, stylowe i niepowtarzalne samochody. Piękne maszy-

ny odwiedzą miejscowość w
ramach IX Międzynarodowego
Wałbrzyskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Musicie
wiedzieć, że organizatorami
wydarzenia są miasto Świebodzice oraz Stowarzyszenie
Moto-Weteran Wałbrzych.

Pierwszy raz Świebodzice
znalazły się na trasie rajdu
przed rokiem. Przejazd zabytkowych pojazdów tak spodobał się mieszkańcom, że…
nie było wyjścia. Trzeba było
to powtórzyć. Dlatego tegoroczna formuła została rozbu-

w takich sytuacjach sformułowanie
„nie do poznania”, lecz my będziemy

oryginalni i napiszemy, w estetyczny
i ekologiczny skwer.
Przy wejściu do budynku zasadzono róże, berberysy, znalazło się miejsce dla bukszpanu, a także ozdobnych drzewek iglastych i liściastych.
Nie jesteśmy ogrodnikami, ale na
pierwszy rzut oka widać, że zieleni
jest tam tyle, że niejeden działkowiec
by się nie powstydził. Teraz tylko
należy odpowiednio zadbać o nowy
teren zielony, by wszystkie rośliny
przyjęły się, rosły i aby cieszyły oko
przechodniów. Centrum kultury
położone jest w samym centrum
Głuszycy, niemal przy głównej drodze, tuż przy przystanku autobusowym, niedaleko jest przychodnia,
więc nietrudno zgadnąć, że zielony
skwer od razu po ukończeniu zwrócił
uwagę mieszkańców. I słusznie, bo
prezentuje się naprawdę zacnie, a
gdy rośliny rozkwitną, to dopiero
będzie tu pięknie.
Projekt został zrealizowany przez
Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę
Publiczną w Głuszycy, a otrzymał
dofinansowanie w ramach konkursu
grantowego Fundacji Santander „Tu
mieszkam – tu zmieniam Eko”. Za 3
tys. zł zrobiono fajne zielone miejsce.
Warto też przypomnieć, że do tegorocznej edycji programu złożono ponad tysiąc wniosków, z czego tylko
58 z nich otrzymało dofinansowanie.
Fiu, fiu, Głuszyca może być dumna.
Red

» Takie cacka niedługo odwiedzą Świebodzice

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

Projekt „Zielono mi” w Głuszycy został zakończony. A efekt jest

Fot. użyczone (UM Mieroszów)
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dowana i obejmuje nie tylko
przejazd, ale również postój
samochodów w Rynku. Krótko
mówiąc piękne maszyny nie
tylko przemkną wam przed
nosem, ale zatrzymają się
też, byście mogli je obejrzeć
z bliska. I oczywiście „strzelić selfiaka”. Dla miłośników

motoryzacji przewidziano
konkursy z nagrodami, a właściciele powalczą o puchar
burmistrza dla najlepiej utrzymanego pojazdu.
Impreza rozpocznie się o
godzinie 11:30 i potrwa dwie
godziny. Tyle chyba wystarczy,
żeby pooglądać te krajowe i

zagraniczne cacka (spodziewani są bowiem także goście
spoza Polski). A i jeszcze jedno.
Podczas wydarzenia każdy
będzie mógł spisać się internetowo w ramach trwającego
do 30 września Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności
Red
i Mieszkań 2021.
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NASI ULUBIEŃCY
Gdyby tak zająć się „ogonem”
Nikt nikogo do niczego nie namawia. My tylko promujemy naszym zdaniem fajną akcję Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. Od dawna bowiem uważamy,
że lepiej jest adoptować psa lub kota niż kupować szczeniaka. Pomyślcie tylko, ile radości sprawicie takiemu czworonogowi przygarniając go pod własny
dach.
BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: 10 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

Bimber to duży, dostojny pies, jest
bardzo przyjazny wobec ludzi i dzieci.
Toleruje inne psy na spacerach. Poleca
się do adopcji.

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

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

KEKS, nr ewidencyjny 52/21
Keks ma już swoje lata, sporo przeszedł,
ale nadal ma szansę na dobre życie. Czekamy z nadzieją, że ktoś adoptuje tego
uroczego psiaka!

Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
05.03.2020

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

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

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

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

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

DOLAR, nr ewidencyjny 60/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
27.04.2021

Dolar to średniej wielkości psiak, jest
sympatyczny, ale może sprawiać trochę
problemów. Szukamy dla niego doświadczonych właścicieli.

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

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

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

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

Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
12.04.2021

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20

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

» Wzgórza Włodzickie warto przemierzać choćby
dla klimatycznych wież widokowych

Wieże jak rodzynki w babce
Mogą być kościelne, ratuszowe albo turystyczne. Wieże, bo o nich mowa,
przyciągają z różnych powodów. Te ostatnie głównie dla pięknych widoków. Jeśli pomyśleliście o wieżach na Wielkiej Sowie, Trójgarbie, czy Borowej, to trafiliście w punkt, ale nie o nich dzisiaj będzie. Polecamy Wzgórza Włodzickie i ich konstrukcje.

Wycieczkę proponujemy
rozpocząć w Świerkach. Samochód można zostawić na

parkingu przy Sali Wiejskiej
obok kościoła i stąd ruszyć
czerwonym szlakiem na Wło-

dzicką Górę. Trasa to około
50 minut. Wieża widokowa
znajduje się na najwyższym

szczycie Wzgórz Włodzickich.
Budowla powstała w 1927
r. dzięki lokalnemu oddziałowi Kłodzkiego Towarzystwa
Górskiego (GGV). Po II wojnie
światowej zapomniany obiekt
popadł w ruinę. W 2018 r.
przeprowadzono remont
przywracając wieży wygląd z

okresu świetności. Odrestaurowana wieża ma 15 m wysokości, a widać z niej panoramę
m.in. na Góry Sowie i Góry
Wałbrzyskie. Dodatkowo na
zboczu Włodzickiej Góry znajduje się malowniczy punkt
widokowy z krzyżem. Do samochodu najlepiej wrócić tym

Co słychać na starówce

Warto wygospodarować choć godzinę i zwiedzić Nową
Rudę zgodnie z zaplanowaną trasą, tzw. „Szlakiem spacerowym grodu nad rzeką Włodzicą”, na której znajdują się
najciekawsze zabytki oraz osobliwe miejsca. Wędrówkę
rozpoczynamy w Rynku. Trasa została oznaczona w terenie
żółto-czerwonym kwadratem, a czas jej przejścia to około 60
minut. Szczegółowe informacje, propozycje innych szlaków
oraz ciekawe miejsca (jak np. zabytkowy ratusz i kościół św.
Mikołaja) zostały opisane w aplikacji mobilnej Miasta Nowa
Ruda, którą można bezpłatnie pobrać w sklepie Play wpisując
w aplikacjach hasło Nowa Ruda.

samym traktem lub zejść stromym zielonym szlakiem (ok.
50 min) do stacji kolejowej
Świerki Dolne i stamtąd dojść
do parkingu przy kościele.
Następnie możecie pojechać do pobliskiej Nowej
Rudy. Tu koniecznie musicie
zobaczyć starówkę, a w Punkcie Informacji Turystycznej zaopatrzyć się w mapy i questy.
Zerknijcie obok, tu proponujemy wam, co zobaczyć w
ścisłym centrum miasta.
Po odwiedzeniu noworudzkiej starówki możemy pojechać ulicą Nowa Osada, która
zaprowadzi nas na sam szczyt
Góry Anny, gdzie można pozostawić auto, aby z parkingu
przejść 300 m i dojść do wieży. Wybudowana jako punkt
widokowy doceniana była
już w II poł. XIX w. Zgodnie z
przekazami w 1882 r. wzniesiono tutaj pawilon, a przy nim
drewnianą platformę o wysokości 5 m, z której rozpościerał
się widok na okolice. W 1906 r.
pomost ten z konieczności pomniejszono. Wtedy pojawił się
pomysł budowy murowanej
wieży widokowej. Staraniem
Carla Ferche, z Kłodzkiego
Towarzystwa Górskiego, w
1911 r. zbudowano i oddano
do użytku wysoką na 14 m
wieżę z czerwonego piaskowca, na planie czworokąta.
Po gruntownym remoncie i
dobudowaniu wiaty obiekt
udostępniono turystom w
nowej formie.
Jeśli znajdziecie jeszcze trochę czasu, zachęcamy, pojedźcie w stronę Słupca i ulicą
Połoniny wjedźcie prawie
na sam szczyt Góry Wszystkich Świętych, gdzie powyżej sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej znajduje się kolejna
wieża widokowa. Już w 1889
r. ustawiono tam niewielką
budowlę o wysokości 2,8
m, co sprawiło, że miejsce
stało się dużą atrakcją. Jakieś
20 lat później sekcja GGV
zaproponowała budowę nowej, wyższej konstrukcji, a 12
czerwca 1913 r. wmurowano
kamień węgielny. Niedługo
potem oddano do użytku
nową, 15-metrową, okrągłą,
zwieńczoną galeryjką wieżę
widokową, wybudowaną z
czerwonego piaskowca, której
nadano imię feldmarszałka
von Moltke. Po gruntownym
remoncie w 2011 r. można z
niej podziwiać piękną panoramę Sudetów Wschodnich i
Środkowych.
Red
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» Ośrodek Delfin w Lisim Jarze (Fot. Kronika Związku Zawodowego
Pracowników KWK Thorez w Wałbrzychu, lata 80.)

Delfin w Lisim Jarze
Lisi Jar to część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, ale również część wsi Jastrzębia Góra nad Bałtykiem. I chociaż w linii prostej z Wałbrzycha do Lisiego Jaru
jest jakieś 470 km, miejsce to do dzisiaj gości w głowach i sercach wałbrzyszan. A to
za sprawą... Delfina. Tak, tak, nie inaczej.

» Zmywak ze zmywarką (po lewej) i stołówka w ośrodku
Delfin (Fot. zbiory prywatne Piotra Frąszczaka, lata 90.)

Inicjatorem budowy nowoczesnego ośrodka wczasowo-kolonijnego nad Bałtykiem
był ówczesny dyrektor kopalni
Thorez, J. Osmęda. Działkę pod
budowę ośrodka przekazała
Powiatowa Rada Narodowa w
Pucku. Stowarzyszenie Architektów Polskich rozpisało wśród
gdańskich architektów konkurs
na projekt ośrodka. W szranki
stanęło pięć zespołów. Jury
pod przewodnictwem profesora Politechniki Gdańskiej (inż.
Tomaszewskiego) wyróżniło
pracę zespołu inż. J. Piasecznego. Makietę projektowanego
ośrodka można było przez jakiś
czas oglądać w dyrekcji kopalni
Thorez. W czerwcu 1960 roku
redaktor Trybuny Wałbrzyskiej
tak pisał o budowanym ośrod-

ku: „300 metrów od latarni
morskiej Żeromskiego na Rozewiu, 150 metrów od plaży
nadbałtyckiej powstaje Lisi Jar
niezwykły ośrodek wypoczynkowy dla górniczych dzieci i
ich rodziców. Osobne pomieszczenia mieszkalne dla dzieci i
dla dorosłych, osobne kuchnie,
wspólne bawialnie i świetlica,
amfiteatr, boiska sportowe złożą
się na całość, jakiej nad morzem
naszym jeszcze nie widziano”.
Założono, że będzie to
obiekt dwuskrzydłowy. Skrzydło dla dzieci miało się składać
z 10 segmentów. Na parterze
każdego z nich zaplanowano
przestrzeń socjalną (umywalnie, prysznice, toalety, szafki
ubraniowe), a na piętrze pomieszczenie sypialne na 20

łóżek. Skrzydło dla dorosłych
zaprojektowano tak, aby z
każdego pokoju był widoczny
Bałtyk. Miały to być pokoje
jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe z umywalkami. W głównym budynku „spinającym”
te dwa skrzydła znalazło się
miejsce na recepcję, czytelnię,
bibliotekę, kawiarnię i stołówkę. Dzieci miały dysponować
oddzielnym placem do zabaw
oraz osobną kuchnią i jadalnią.
Prace powierzono Gdyńskiemu
Przedsiębiorstwu Budowlanemu, które zobowiązało się, że
1 czerwca 1961 odda klucze
do gotowego ośrodka. Wśród
miejscowych plastyków zaplanowano ogłoszenie konkursu
na urządzenie wnętrz. Koszty
budowy ośrodka miały być
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pokryte przez samorząd robotniczy kopalni Thorez z funduszy
zakładowych.
„Dzięki budowie tego
ośrodka” – pisał redaktor w
Trybunie Wałbrzyskiej w lutym
1960 roku – „1000 górników
Thoreza będzie mogło rocznie
od 1961 roku włącznie spędzać dwutygodniowe wczasy
nad morzem. Dotychczas całe
nasze Zjednoczenie dysponowało rocznie zaledwie pięćdziesięcioma skierowaniami
na wczasy nad morzem. Około 400 dzieci górników będzie
spędzało wakacje w Lisim
Jarze – jednym z najbardziej
uroczych zakątków nad Bałtykiem”. Wybudowany ośrodek
był mniejszy niż pierwotnie
zakładano. Nadano mu nazwę
Delfin. Była to chyba pierwsza
taka inwestycja firmy z Wałbrzycha nad polskim morzem.
Lokalna prasa sugerowała, że
inne zakłady pracy powinny
pójść w ślady kopalni Thorez
i wybudować podobne ośrodki, aby proponować górnikom
wczasy nie tylko w Szklarskiej
Porębie, Karpaczu, Polanicy
(szkoda, że nie w Szczawnie-Zdroju, ironizował redaktor),
ale właśnie nad Bałtykiem.
W połowie lat 90. miałem
okazję pracować w Delfinie
w czasie wakacji. Wymagający szef kuchni, który np.
sam przygotowywał rolady
mięsne, sporo nas wówczas
nauczył. To właśnie tam obsługiwałem wielką maszynkę
do mielenia (o nazwie Wilk) i
tam pierwszy raz zetknąłem
się ze zmywarką do naczyń

(kapturową, do gastronomii,
inną niż znamy z naszych domów). Pracownicy mieszkali
w domkach kempingowych,
za budynkiem ośrodka. Po
zboczu Lisiego Jaru, przez
boczną furtkę, prowadziło
najkrótsze, ale bardzo strome
zejście na plażę.
W sieci można poczytać wypowiedzi osób, które jeździły
dawniej na wypoczynek do
Delfina. 11 lat temu internautka „mag” pytała na forum:
„Czy był ktoś z was na wakacjach w Jastrzębiej Górze w
ośrodku wczasowym Delfin?
Ja jeździłam tam od dziecka,
ostatni raz byłam w 1996 roku
i chciałam się teraz wybrać,
ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy on istnieje,
może ktoś z was coś wie”?
Odpowiedziała jej „kolonistka”: „Byłam w zeszłym roku
i szukałam ośrodka, bo też
jeździłam tam jako dziecko.
Ośrodek zrównany z ziemią,
nie ma śladu, za to Lisi Jar nic
się nie zmienił (...)”. Z kolei
„kolonista” wspominał: „Też
tam jeździłem na kolonie, byłem chyba ze 3-4 razy. Dobrze
wspominam te czasy. Szkoda,
że taki los spotkał ten ośrodek,
ale jak nie ma pieniędzy, to
nie ma co się dziwić. Kiedyś
kopalnia łożyła na utrzymanie, a ośrodek jak pamiętam
był dosyć duży, spokojnie
mogło być na turnusie 200250 osób. I te dyskoteki na
dużym tarasie, wchodziło się
po schodkach, Coco Jambo,
Scatman, hahaha, to były
czasy”. Forumowiczka „Alina”

» Dom wypoczynkowy Lisi Jar (Fot. www.fotopolska.eu, 1969)
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» Obecna ul. Rozewska w Lisim Jarze. Po drugiej stronie ulicy – pomnik
zwieńczony orłem (Fot. H. Poddębski, Cyfrowa Biblioteka Narodowa, 1932)

pamiętała, że też jeździła do
Delfina na kolonie: „Mam
fajne wspomnienia i też szukałam tego ośrodka, wygląda
na to, że ktoś wykupił ten
teren, bo jest ogrodzony i
zrównany z ziemią, nawet porobiłam zdjęcia, gdzie została
tylko tabliczka, że ten ośrodek
tam był. Zdziwiłam się, jak na
terenie kolonijnym wyrosły
olbrzymie drzewa, których
jako dziecko nie pamiętam, na
środku ośrodka było boisko”.
Ośrodek wybudowano w
uroczym miejscu, tuż przy
jarze. Definicja w popularnej
Wikipedii podaje, że jar to
forma ukształtowania terenu w postaci wydłużonego
zagłębienia o wąskim dnie i
stromych zboczach. Jar jest
rodzajem doliny rzecznej. Powstaje w wyniku erozyjnego
działania wody – gdy obniża
się baza erozyjna lub obszar,
przez który płynie ciek – wtedy się wypiętrza. Rodzajem
jaru jest kanion, a inne podob-

ne formy ukształtowania terenu to np. wąwóz i parów. Tyle
teorii. Lisi Jar, bo o nim mowa,
powstał dawno temu. Początkowo był długi na ok. 10
km. Aktywność fal morskich
spowodowała, że do czasów
obecnych przetrwał odcinek
o długości ok. 350 m. Reszta
zniknęła w wodach Bałtyku.
Pięćdziesięciometrowe zbocza
jaru porastają głównie stare,
ponad stuletnie buki, a także
brzozy, jarzębiny, świerki i
dzikie grusze. Ponadto rosną
tu leśne maliny, jeżyny, kalina,
leszczyna, głóg, wrzosy, bluszcze i storczyki.
Przy wejściu do Lisiego Jaru
stoi pomnik. Postawił go w
1928 roku (niektóre źródła
podają, że stało się to 4 lata
później) ówczesny właściciel
tego terenu, hrabia Rossetti (de
Rosset). Pomnik zwieńczony
figurą orła wzbijającego się do
lotu upamiętniał pewne wydarzenie z 1594 roku, kiedy to
statek króla Zygmunta III Wazy

wracającego wtedy z armią z
nieudanej wyprawy po koronę
Szwecji podobno rozbił się u
wylotu Lisiego Jaru. W 1939
roku Niemcy zniszczyli obelisk, a figurę orła wywieźli w
głąb Niemiec. Tablicę pamiątkową udało się przechować
mieszkańcom Jastrzębiej Góry.
Za sprawą sponsora, Jerzego
Mogielnickiego z Gdyni, 25
maja 1996 roku figura orła
powróciła na szczyt pomnika.
Naprzeciw pomnika, po drugiej stronie obecnej ul. Rozewskiej, uruchomiono gospodę
„Nad Lisim Jarem”. Jak można
przeczytać w ulotce z tego
wydarzenia „w czasie obchodu Święta Morza w 1932 r.
w obecności Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej otwarty został
gmach, mający za zadanie
udogodnienie turystom zwiedzania naszego wybrzeża.
Gospoda znajduje się bezpośrednio przy nowym bulwarze
nadmorskim (autostradzie)
naprzeciwko Zygmuntowskie-

go pomnika i historycznego Lisiego Jaru z zejściem do morza,
obok Latarni Morskiej w Rozewiu, najsilniejszej na Bałtyku”.
Obiekt był wyposażony w
bieżącą wodę (zimną i gorącą),
elektryczność, łazienkę. Do gospody można było dotrzeć np.
pociągiem PKP „Strzała Bałtycka” (do stacji Wielka Wieś-Hallerowo), a ze stacji autem lub
autobusem. Po wojnie obiekt
należał do Funduszu Wczasów
Pracowniczych. Obecnie po
ośrodku „Lisi Jar”, podobnie
jak po „Delfinie” nie ma śladu
– ośrodek wyburzono przed
2009 rokiem – pozostał pusty
plac. Na szczęście zachowały
się zdjęcia, archiwalne artykuły
i wspomnienia.
Jeszcze parę słów o latarni
morskiej na przylądku Rozewie. Właściwie to o dwóch
latarniach. Pierwszą, nazywaną
„starą” lub „Rozewie I” wysoką
na 32,7 m wybudowano w
1822 roku. Dwukrotnie przeprowadzano jej istotną modernizację (w 1910 i 1978). Od 1
grudnia 2019 r. źródłem światła
są dwa reflektory LED dalekiego
zasięgu o wysokiej mocy. I ta
pierwsza, stara latarnia do dzisiaj jest czynna. Drugą latarnię
(„nową” lub „Rozewie II”) o wysokości 23,8 m wybudowano w
1875 ropku. Do 1910 roku obie
funkcjonowały równocześnie.
Po modernizacji starej latarni,
nową wyłączono z eksploatacji.
Po II wojnie światowej stara
latarnia do 1990 roku służyła jako wieża obserwacyjna i
miejsce lokalizacji anteny radaru
strażnicy WOP. W latarni mieści
się muzeum latarnictwa (filia
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku), które warto
odwiedzić.
Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Trybuna Wałbrzyska 04.02.1960,
09.06.1960
2.www.forum.gazeta.pl (dostęp
21.07.2021)
3.www.pl.wikipedia.org (dostęp
21.07.2021)
4.www.e-kaszuby.pl (dostęp
21.07.2021)
5.www.krajoznawcy.info.pl (dostęp
21.07.2021)
6.Cyfrowa Biblioteka Narodowa www.
polona.pl (dostęp 21.07.2021)
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Fot. Piotr Bogdański

» Rozmowa Irka Grina z
Agnieszką Holland

Góry Literatury coraz większe
To festiwal, za którym się tęskni – za spotkaniami z wyjątkowymi ludźmi, atmosferą i
tymi wszystkimi niezwykłymi miejscami, odkrywanymi przez organizatorów. Siódmą edycję imprezy przeprowadziła po raz pierwszy Fundacja Olgi Tokarczuk. Jak się można było
spodziewać, propozycje, jakie przygotowała, były imponujące. Wystarczy wymienić kilka
nazwisk: Swietłana Aleksijewicz, Magdalena Środa, Radek Rak, Michał Nogaś.
Nie zapomniano także o
koncertach. Tym razem w
Góry Sowie przyjechała Kapela ze Wsi Warszawa, Chór
Czarownic oraz Fish Emade
i Tworzywo. Impreza wciąż
się rozrasta i staje się międzynarodowa. Poza drobnymi
potknięciami, festiwal zachwycił uczestników, którzy
przyjeżdżają w okolice Nowej
Rudy z całej Polski.
Tegoroczna impreza zaczęła się od wysokiego C – debatą o feminizmie z udziałem
Magdaleny Środy, Beaty Kozak, Katji Meier i Katarzyny
Kasi. Myślę, że to ostatnie nazwisko ściągnęło do Zamku
Książ prawdziwe tłumy. Szkoda, że humor gwiazdy Szkła
Kontaktowego, głosu radia
Nowy Świat i wykładowczyni
akademickiej nie miał okazji
zabłysnąć. Dość sztywna i
trochę patetyczna forma spotkania zamieniła się w coś w
rodzaju wykładu. Trochę ożywiło się, kiedy reprezentujący
urząd marszałkowski błysnął
nietaktem. Mężczyzna z nonszalancją w głosie zwrócił
uwagę rozmówczyniom, że
niewłaściwe jest tytułowanie

pani Meier ministrą, a nie
ministerka. Nie dość, że było
to niegrzeczne, to do tego
błędne. Pan urzędnik zaliczył
podwójny obciach. Kolejny
dzień stał pod znakiem spotkania z noblistką Swietłaną
Aleksijewicz. Nim jednak
autorka wstrząsających reportaży wojennych zabrała
głos, pojawili się Białorusini,
którzy opowiadali o totalitaryzmie Łukaszenki. O dziwo
bardziej poruszający okazał
się recital a cappella jednej
z uczestniczek debaty, wokalistki – Nasty Niekrasowej.
Najmocniejsze wrażenie zrobiła ostatnia piosenka, która
była śpiewana przez protestujące kobiety otoczone
przez Omon, jak opowiadała
artystka.
Przekaz Niekrasowej był
wzmocniony zdjęciami 68
kobiet przebywających w
białoruskich więzieniach. Po
otarciu łez mogliśmy się skupić na tym, co opowie nam
jedna z największych pisarek
– Aleksiejewicz. I opowiadała.
Szkoda tylko, że prowadząca
rozmowę reporterka – Ewa
Winnicka – skupiła się głów-

nie na wątku związanym z
obecną sytuacją na Białorusi.
Wreszcie autorka książki o
tytule „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, zwróciła
uwagę, że jest pisarką, a nie
politykiem. Z odsieczą przyszła
publiczność, z której padły
ciekawe pytania. Puenta tego
niezwykłego spotkania może
nie była odkrywcza, ale jakże
istotna – najważniejszy w
życiu jest język miłości. Dzień
zakończył koncert Kapeli ze
Wsi Warszawa. Zespół zaprezentował głównie materiał z
ostatniej płyty „Uwodzenie”.
Transowe dźwięki zabrzmiały
na górze nad Włodowicami
znakomicie.
Drugi dzień weekendu stał
pod znakiem kobiet. Niedzielę
rozpoczęła rozmowa Karoliny
Korwin-Piotrowskiej, autorki
książki „Reset”, z jej bohaterem – ratownikiem medycznym oraz dwojgiem naukowców – specjalistami od wirusa
Covid-19. Grono gości uzupełniła feministka i pisarka Sylwia
Chutnik. Tematem oczywiście
była pandemia – jej skutki i
przyszłość. Z nienajlepszego
nastroju próbował wyciągnąć

nas duet – Jarosław Kuźniar
i Piotr Psyllos. Młody naukowiec opowiadał z prawdziwą
pasją o możliwościach sztucznej inteligencji. Bezpośrednim powodem zaproszenia
go na festiwal był niezwykły
eksperyment. Komputer na
podstawie twórczości Olgi
Tokarczuk sam napisał dwa
opowiadania. Jak to u Kuźniara, było zabawnie i nie brakowało politycznych dygresji.
Niestety nastroju wesołości
nie podtrzymały ani Agnieszka
Graff – autorka „Świata bez
kobiet”, ani inne feministki
Beata Kozak, Karolina Korwin-Piotrowska i Sylwia Chutnik.
Tematem był feminizm w najnowszej literaturze i walka
z patriarchatem. Ich wiedza
w tym zakresie okazała się
imponująca. Kiedy ściemniło
się, na scenę weszło 11 kobiet
w halkach, czyli Chór Czarownic. Wśród nich znalazła się
Białorusinka, która łamiącym
się głosem zadedykowała
jedną z piosenek, śpiewanych
w jej języku, rodaczkom przetrzymywanym w więzieniach.
Był to piękny moment, ale i
cały koncert składający się z

protest songów kobiecych
wypadł zaskakująco dobrze.
Niezwykle wyraziste teksty
były niesione porywającym
rytmem granym na perkusji
i basie.
Kto wybrał się we wtorek
do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, miał
okazję posłuchać anegdot z
planu filmowego „Gorączki”.
Opowiadała je sama reżyserka
filmu – Agnieszka Holland.
Artystka zgromadziła pełną
salę widzów, u których co
rusz wywoływała uśmiech.
Podobnie było w kolejnych
dniach, kiedy zapowiadała
filmy swoich koleżanek po
fachu – „Szczęście” Agnes
Vardy i „Stokrotki” Very Chytilovej. W tym samym czasie
w wałbrzyskim Apollo można
było obejrzeć jej debiutancki
film „Aktorzy prowincjonalni”.
Przed projekcją głos zabrały
Karolina Korwin-Piotrowska
i Jagoda Szelc. Tu również
widzowie nie zawiedli.
Wielu z nich czekało jednak
na piątek, kiedy do Włodowic
przybył wyczekiwany od kilku
lat Andrzej Stasiuk. Pretekstem do spotkania z nim było

wydanie trzy miesiące wcześniej jego najnowszej powieści „Przewóz”. Szkoda tylko,
że jego rozmówczynią była
przepełniona odkrywczymi
refleksjami, którymi niestety
musiała się podzielić, dr hab.
Magdalena Rabizo-Birek.
Mimo to, było ciekawie. Ale
jeszcze bardziej interesująco
było podczas wcześniejszej
rozmowy Michała Nogasia
z Ireneuszem Grinem. Autor
wznowionej właśnie powieści „Ze złości” opowiadał
m.in. o kulisach powstania
fabuły o przedwojennych
Żydach w Krakowie. To tyko
część tego, co przygotował
organizator. Wydarzenia
oprócz wspomnianego Zamku Książ, Wałbrzycha, Nowej
Rudy odbywały się jeszcze w
Radkowie, Świdnicy oraz na
terenie Kompleksu Zamkowego Sarny oraz na wzgórzu
Pod Wiatami (Włodowice).
Impreza ma coraz większy
rozmach i niepowtarzalną
atmosferę. Entuzjaści prawdziwej sztuki, szczególnie
literatury, na pewno byli usatysfakcjonowali.
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
On zawsze przyciąga tłumy

Postawcie na Bacha

Gwoździem po ekranie

Kto zrozumie to miasto?
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film
„Miasto” w reżyserii Marcina Sautera.
Marcin Sauter, po latach pracy
jako dokumentalista, postanowił
zrealizować fabułę. Dwa lata temu
zadebiutował krótkim metrażem –
niełatwym w odbiorze i interpretacji
– „Tak jest dobrze”. Teraz nadszedł
czas na długi metraż. Artysta zrealizował go na podstawie własnego
scenariusza. I tu niestety szukałbym
przyczyny niepowodzenia „Miasta”.
Nie pomogła nawet topowa obsada – Karolina Gruszka, Bartłomiej
Topa, Robert Więckiewicz czy Stanisław Tym. Ewidentnie pogubił się w
opowieści o niespełnionym literacie
i detektywie w jednej osobie. Nie
sposób nadążyć za kotłującymi

się myślami bohatera i pomysłami
ambitnego (chyba zbyt) reżysera.
Historia zaczyna się dość tradycyjnie
i intrygująco. Inżynier Marek Pełka
próbuje, obok pracy wykładowcy na
uczelni, pisać kryminały. Przebieg
wymyślanego śledztwa rodzi się
w prawdziwych mękach. Pisarz nie
znajduje zrozumienia ani w domu u
żony (Karolina Gruszka), ani u przełożonych. Upust emocji znajduje w
świecie wyobraźni. Pełka przenosi
się w lata 60. i prowadzi śledztwo w
sprawie wykrycia sprawcy zbrodni.
Małe miasteczko i jego kilku mieszkańców staje się świadkiem dziwnych zdarzeń. Kluczową postacią

jest szalony profesor – wynalazca
(Mirosław Kropielnicki), który z pasją
wyświetla z przez siebie skonstruowanego projektora na ścianach
budynku występ śpiewaczki. Wszystko odbywa się w ciemnościach lub
oparach mgieł. I trzeba przyznać,
że o ile atmosferę tamtych czasów i
szemranych typów w prochowcach
i kapeluszach udało się odtworzyć
znakomicie, to już same wydarzenia
wywołują, zamiast zainteresowania,
znudzenie. Dość łatwo się pogubić,
kto z kim i po co. Marcin Sauter w
pogoni za dobrymi ujęciami i artystycznym wyrazem filmu zapomniał
o samej fabule. Przy kolejnych wol-

SCB, KaR

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Czym stworzyć ciekawy obraz?

Zapraszamy na lipcowe twórcze spotkanie „Bajtel w galerii
– barwa i struktura” do galerii
wypełnionej rzeźbami i mozaikami artysty Łukasza Karkoszki.
Na spotkaniu przyjrzymy się pracom artysty pod kątem koloru i
struktury oraz faktury. Milusińskich po oprowadzeniu po wystawie zaprosimy do działania
i kolorowej zabawy z farbami i
materiałami rzeźbiarskimi, które
na co dzień można odnaleźć w
domowej kuchni. Podczas zajęć
uczestnicy poznają różne medium i narzędzia, jakimi można stworzyć ciekawe obrazy. To wszystko już 31 lipca – maluchy od 0 do 2 lat wraz
z rodzicami o godz. 9:00, a starszaki od 3 do 6 lat wraz z rodzicami o godz. 10:30 i 12:00. Czas trwania: max 1
godz. Grupa max. 5 dzieci + opiekun. Koszt 15 zł/dziecko. Bilety do kupienia na www.biletyonline.starakopalnia.
pl. Zbiórka w kawiarni Sztygarówka w Starej Kopalni. Obiekt jest przyjazny dla mam z wózkami, dostępny jest
również przewijak (kawiarnia Sztygarówka). Prosimy o odzież odpowiednio dobraną do zajęć. Osoby dorosłe
zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek oraz zachowania dystansu pomiędzy pozostałymi
uczestnikami zajęć.

Przed nami XXII edycja Bach Festival Świdnica, która potrwa od 30
lipca do 8 sierpnia. Jesteście ciekawi, na co możecie liczyć. Poniżej macie
dokładną rozpiskę z podziałem na dni i godziny oraz wydarzenia.
30.07, 19:00, Świdnica Kościół Pokoju – Akademia Bachowska Andreas
Arend
31.07, 19:00, Świdnica Kościół Pokoju – Samuel Mariño Capella
Cracoviensis Jan Tomasz Adamus; 21:30, Świdnica Fabryka Urządzeń
Przemysłowych przy ul. Witosa 4 – opera-monodram Comfort Starving
reż. Krystian Lada
1.08, 19:00, Świdnica Kościół Pokoju – La Risonanza & Akademia
Bachowska Fabio Bonizzoni
2.08, 19:00, Świdnica Kościół Pokoju – recital Jorge Jimenez skrzypce
3.08, 19:00, Świdnica Kościół Pokoju – recital Marcin Świątkiewicz
4.08, 19:00, Świdnica Kościół Pokoju, recital Matteo Messori
5.08, 19:00, Świdnica Kościół Pokoju – Zróbmy sobie Paryż
6.08, 20:30, Katedra w Świdnicy – The Gesualdo Six
7.08, 19:00, Świdnica Kościół Pokoju – Sophie Junker
8.08, 19:00, Świdnica Kościół Pokoju – l’Arpeggiata

tach czasoprzestrzennych tracimy
zupełnie zainteresowanie, kto zabił
i co będzie dalej z detektywem. Ja
zapamiętałem tylko jedno, że „Mike
był tak twardy jak bruk, na którym
leżał”.
Szkoda, że nikt nie powiedział
filmowcowi, że na taki rodzaj odjechania mogą pozwolić sobie tylko
nieliczni twórcy jak David Lynch czy
Andrzej Żuławski. A im także nie

zawsze wychodziło. Tym bardziej, że
jego wspomniany krótki metraż już
sygnalizował problem. Może kolejna
realizacja będzie bardziej kontaktowa. Tymczasem „Miasto” Sautera
niekoniecznie trzeba odwiedzić, chyba, że z powodu magicznych zdjęć
Bydgoszczy Piotra Rosołowskiego i
Sautera.
Ocena 5/10
Piotr Bogdański

Fot. ilustracyjne (materiały prasowe)

Kortez wystąpi już w tę środę (28 lipca) o godzinie 20:00 w Starej Kopalni.
To kolejna odsłona trasy Holiday Tour,
która potrwa aż do końca sierpnia, a
zaczęła się w lipcu. Letnia trasa składała się z dwudziestu koncertów, które
odbywają się w amfiteatrach oraz w
specjalnie przygotowanych przestrzeniach miejskich. Kortezowi na scenie
towarzyszą Krzysztof Domański, Robert
Szymański i Tomasz Ziętek. Podczas
koncertów usłyszymy zarówno stare szlagiery, jak i trochę zapomniane piosenki z repertuaru Korteza. Ponieważ
czas zamknięcia był dla wielu artystów twórczym okresem, to całkiem możliwe, że będziecie także świadkami
kilku premier.
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PEGI i problemów tysiące
Zabierają kilka pierwszych sekund zwiastunów i można je znaleźć na prawie każdym opakowaniu
gry komputerowej. O czym mowa? O oznaczeniach PEGI. Ich zadaniem jest dostosowanie treści
do konkretnych grup wiekowych, czyli mówiąc dość potocznie, pilnowanie, żeby ci, którzy są za
młodzi na pewne rzeczy, tych rzeczy nie zobaczyli.
gamingowej. Dobrze wiedzą
o tym fani gier o Gwiezdnych

Wojnach, w szczególności
tytułu Star Wars Jedi: Upa-

czenie PEGI, postanowili
usunąć możliwość odcinania

SKN

CHALLENGER
kończyn za pomocą miecza
świetlnego. Wyobrażacie
to sobie? Gra z uniwersum
Gwiezdnych Wojen, gdzie
nie można uciąć komuś ręki!
Fani nie byli zadowoleni,
producenci raczej też nie,
przynajmniej rodzice nie
narzekali. Cóż... Dura lex,
sed lex.

W tym tygodniu nasz prawnik Adam Daraż bierze „ na tapetę” temat zwolnienia z podatku od darowizny.
do urzędu skarbowego (druk
SD-Z2). Terminu tego nie da
się przywrócić, a więc jeśli
ktoś złoży stosowny druk po
upływie tego terminu, będzie
obowiązany do zapłacenia
podatku od otrzymanej darowizny.
Darowizna pieniężna musi
zostać potwierdzona przelewem lub przekazem – organy
podatkowe odmawiają prawa

do zwolnienia, gdy darowizna
pieniężna została przekazana
w gotówce (vide interpretacja
indywidualna wydana przez
dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej w dniu
26.09.2019 r., nr 0111–KDIB2–2.4015.125.2019.1.PB).
Jeśli obdarowany pozostaje
w związku małżeńskim – w tytule przelewu warto wskazać,
że darowizna następuje jedy-

UWAGA KONKURS

Wielu poszukuje z was pewnie miejsc z domową kuchnią. Jeździcie,
zaglądacie tu i tam, kosztujecie, ale nie zawsze smakuje „jak u mamy”.
Czasem warto zajrzeć do knajpek w mniej oczywistych lokalizacjach,
żeby wykrzyknąć „niebo w gębie”. Tak jest w Fabryce Naleśników i
Pierogów w Wałbrzychu przy ul. Obrońców Westerplatte (Piaskowa
Góra). Ta restauracyjka znów jest partnerem w naszej zabawie, w
której jeśli weźmiecie udział i poprawnie odpowiecie na pytanie, mniej
wydacie za zamówionego naleśnika. Pamiętajcie tylko, że oferta nie
dotyczy pierogów. Zerknijcie na fotografię obok. Co to za muzeum i
gdzie się znajduje?
Każdy może skorzystać z upustu na wybranego naleśnika. Wystarczy, że pokażecie kupon z dobrą odpowiedzią, a zapłacicie wtedy za
potrawę 2 zł mniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Restauracji Fabryka Naleśników i
Pierogów w Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (28 lipca)
do piątku (30 lipca). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na
stronie www.wieszco.pl. Naleśniki otrzymacie zarówno na wynos jak
i zjecie w lokalu. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

nie na rzecz obdarowanego
lub zawrzeć taką informację
w umowie darowizny tak, aby
nie było wątpliwości, że jest
ona dokonywana do majątku
osobistego.
Teoretycznie, zgodnie z
art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
darowizna wchodzi do majątku osobistego, chyba że
darczyńca wskazał inaczej.
Jednak warto, dla pewności
taką informację zamieścić,
szczególnie jeśli przelew dokonywany jest na wspólne
konto małżonków.
Gdyby bowiem uznać, że
jest dokonywana na rzecz

obydwojga małżonków – ze
zwolnienia mogłoby skorzystać jedynie dziecko/rodzeństwo darczyńcy, a więc
jedynie w zakresie połowy
darowanej kwoty. Synowa/
zięć i szwagier/szwagierka
nie są zaliczani bowiem do
I grupy podatkowej, która
z takiego zwolnienia może
korzystać.
Dodatkowo, jeśli obdarowany otrzymuje darowiznę
od rodziców z ich wspólnego majątku, powinien od tej
kwoty złożyć dwa druki SD-Z2
– jeden dotyczący darowizny
otrzymanej od matki, drugi tej
otrzymanej od ojca.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Julia SKN Challenger

Prawnik radzi
Osoby, które otrzymują
darowiznę od najbliższej rodziny – w tym rodziców i
rodzeństwa (tzw. I grupa podatkowa) – mogą otrzymać
zwolnienie z obowiązku uiszczenia podatku od darowizny.
Muszą jednak w tym celu,
w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy (liczonym od
dnia otrzymania darowizny),
zgłosić otrzymanie darowizny

dły zakon. Producenci chcąc
uzyskać jak najniższe ozna-

Fot. użyczone (www.pixelpost.pl)

Szczytny cel, prawda? Znam
jedną grupę, która raczej tak
nie uważa, są to producenci
gier komputerowych.
Celem każdego wydawcy
jest sprzedanie gry jak największej ilości osób. Zadanie
to staje się trudniejsze, gdy
ma się ograniczoną grupę
potencjalnych klientów. A kto
pilnuje, żeby produkt trafił
tylko do odpowiednich odbiorców? Specjaliści przydzielający kategorię PEGI. Pojawia
się tutaj konflikt interesów,
który jest dość poważny, ze
względu na m.in. możliwość
przyznawania kar finansowych producentom za nie
dostosowanie się do zaleceń.
Oznaczenia PEGI wywołały
dużo zamieszania w branży

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

KUPON
Co to za muzeum i gdzie się
znajduje?

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

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

» Szlakiem R-10 w stronę Świnoujścia, oczywiście rowerem!

Rower jest OK

Na wybrzeżu u sąsiadów
Wielu z was pojawi się prędzej czy później nad naszym polskim morzem. W końcu wakacje. Stąd kolejna propozycja na wycieczkę z
wybrzeża. Międzyzdroje to świetne miejsce, by na rower wybrać się z
samej Alei Gwiazd. Pomorze Zachodnie to z kolei teren, gdzie o rowerowych wycieczkach naprawdę warto pomyśleć.
Tym bardziej że infrastruktury tam
naprawdę przybywa z roku na rok.
Dziś objechanie Zalewu Szczecińskiego to fajna przygoda. W dodatku

UWAGA

nie ma takich tłumów jak na deptaku
w nadmorskim kurorcie. Dziś nie
pojedziemy jednak wokół zalewu.
Zostawiam go wam do odkrycia.

Polecam wybrać się szlakiem R-10
w stronę Świnoujścia. Pięknie się tu
jedzie, choć w sezonie może być
tłoczno. Dodatkową atrakcją jest

przeprawa z rowerami z wyspy Wolin na Uznam. Stąd już tylko chwila,
by wyjechać z Polski. Tak! Pojeździmy
po niemieckiej stronie!

KONKURS

Lato w pełni, więc czas na relaks. Czyli popołudniowe lub wieczorne
wyjście z przyjaciółmi na obiad lub kolację. Co może być przyjemniejszego
niż miło spędzony czas w dobrym towarzystwie przy pysznym posiłku
i lampce wina? Dobra, jest jeszcze kilka miłych rzeczy, które można w
życiu robić, ale wypad do knajpki to też super sprawa. Dajcie się uwieść
Restauracji Kryształowa w Świdnicy. Tam nie tylko dobrze zjecie, ale też
zapłacicie mniej niż reszta gości, bo mamy dla was spory upust na wybrane danie. Pod warunkiem oczywiście, że weźmiecie udział w naszej
zabawie. Widzicie fotografię obok? Jaką nazwę nosi widoczny na zdjęciu
zbiornik wodny, położony niedaleko od Aglomeracji Wałbrzyskiej?
Rabat na wybrane przez was danie z karty wynosi 15 proc. Jeśli
znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, a ten pokażcie przy
zamówieniu w lokalu. Tylko wtedy skorzystacie z bonifikaty. Każdy
kto zna odpowiedź, zje taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji
Kryształowa czekają od najbliższej środy (28 lipca) do piątku
(30 lipca). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i
zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon z dobrą odpowiedzią.

Wycieczka wybrzeżem naszych
zachodnich sąsiadów na początku
zaskoczy was przede wszystkim...
wielkimi tłumami, bo wyspa Uznam
po stronie niemieckiej, to bardzo
popularne kurorty. Na drodze rowerowej wzdłuż Bałtyku z Ahlbec
do Bansin spotkacie tłumy ludzi, a
Zinnowitz to nasz polski mini Sopot.
Potem już więcej przyjemności z
samej jazdy. Dzikie ostępy, las, widok na piaszczyste plaże. Miejscami
niemal odludne części wybrzeża. Jest
okazja na prawdziwy plażowy piknik
z rowerami. Miejcie w sakwie koc.
Nieco dalej w Trassenheide możecie
odwiedzić największą w Europie
farmę motyli. Z Międzyzdrojów jest
tu prawie 70 km, ale ponad 2 tys.
gatunków kolorowych motyli to niecodzienny widok. Zachęcam do tego,
by wziąć ze sobą namiot i rowerową
przygodę rozszerzyć na co najmniej
jeden nocleg. Niemal na drodze
rowerowej znajdziecie kilka pól
namiotowych. W tej części Niemiec
nie są tanie, ale warto rozważyć taką
przygodę. W Wolgast zobaczycie niespotykaną futurystyczną konstrukcję
mostu zwodzonego. Robią wrażenie
szachulcowe budowle i zadbany
rynek. Miejsce idealne na krótki odpoczynek. Wybrzeżem przez Freest
i Loissin warto dojechać do hanzatyckiego Greifswaldu. Mnie urzekł
swoim rowerowym światem. To tu
większość podróży miejskich odbywa
się rowerem. To tu pierwszeństwo
mają rowerzyści. To tu problemem
jest zaparkowanie roweru, a nie samochodu mimo bardzo licznych parkingów rowerowych. Kończąc jeden
z rowerowych projektów spędziłem
tu kiedyś fajnych kilka dni. Drogę do
kolejnego większego miasta Stralsund, które jest przepustką na wyspę
Rugię, można odpuścić, ale już objechanie wyspy gorąco polecam na
kolejną wycieczkę. Punkt widokowy
z wyspy na wielki most łączący Stralsund z Rugią utknął mi w pamięci
na stałe tym bardziej, że to właśnie
tam z dala od zabudowań spotkała
mnie jedna z ciekawszych przygód na rowerowych wyprawach…
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaką nazwę nosi widoczny na zdjęciu
zbiornik wodny, położony niedaleko
od Aglomeracji Wałbrzyskiej?
...............................................................
.............

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

Nagroda do odebrania
w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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WIEMY JAK ŻYĆ

Fot. użyczone (Studio 8)

» Kurzajki to nie tylko problem estetyczny

Kurzajki – wstydliwy problem
Większości z nas doskonale znane są kurzajki występujące na dłoniach. Czy to z własnych doświadczeń czy opowieści innych. Wiele
osób jest zdumionych, gdy mówię o kurzajkach występujących na
stopach. Gdy występują na podeszwach, najczęściej są mylone z odciskami, ponieważ przez chód są wciskane i przez to są płaskie na zewnątrz. Ich powierzchnia jest twarda, szorstka i w kolorze skóry.
Potocznie nazywane kurzajkami, są spowodowane przez wirus brodawczaka ludzkiego, można się
nim zarazić przez kontakt
np. na basenie, w szatni
i innych miejscach – tam
gdzie stąpamy boso po posadzce. Mogą się ujawnić
nawet kilka miesięcy od

zarażenia. Często występują u dzieci.
W aptekach dostępnych
jest wiele preparatów, które
kupicie bez recepty. Warto
jednak chorobowe miejsce
najpierw oczyścić z warstwy rogowej w gabinecie podologicznym. W celu
odsłonięcia brodawki, aby

lepiej się do niej dostać.
Specjalista starannie nałoży
preparat. Często ze względu na skład są one silnie
żrące. Dostępne leki muszą
być stosowane dokładnie,
należy uważać, żeby nie
nałożyć ich na zdrową skórę.
Jest to szczególnie trudne,
gdy brodawki występują na
podeszwach stóp. Preparat
zastosowany na zdrową
skórę może spowodować
pieczenie, podrażnienie, a
nawet ból. Z domowych
sposobów najbardziej popularne jest jaskółcze ziele, gdy
nie ma do niego dostępu,
można sięgnąć po preparat
z tym składnikiem.
Inne popularne gabinetowe sposoby walki to krioterapia i elektrokoagulacja.
Ta pierwsza metoda to nic
innego jak działanie zimnem.
Druga zaś polega na uszkodzeniu termicznym wysoką
temperaturą wytwarzaną
przy pomocy prądu.
Kurzajki stanowią problem
nie tylko estetyczny, mogą
sprawiać dyskomfort czy ból
przy ucisku, a także rozprzestrzeniać się na innych domowników. Będąc nosicielem
brodawek trzeba jak najszybciej rozpocząć terapię, mając
na celu dobro swoje, by nie
pojawiło się ich więcej, jak i
nie zarazić domowników czy
innych osób w przypadku
miejsc publicznych.
Barbara Krause-Maniowska

» Czarne punkty to widok po
zastosowaniu elektrokoagulacji

REKLAMA
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WIEMY JAK ŻYĆ

Fot. użyczone (Kreisel)

» Sprawdzanie czasu otwartego kleju. Najlepiej
wykonać to palcem. Gdy ślad kleju pozostaje
na nim, zaprawa jeszcze przyklei płytkę

Nie święci płytki kładą
Skoro już zaczęliśmy radzić wam, jak zabrać się do
drobnych prac naprawczych w domu, to chyba wypada
ten wątek kontynuować. No więc zróbmy to sami. Na
przykład przyklejmy elementy gipsowe, choćby płytki.
Dlaczego nie?!
W składach i marketach
budowlanych widzimy dużą
ilość płytek, które imitują nam
różne rodzaje cegieł czy też
kamienia. Są też i bardziej
futurystyczne dla tych, którzy
bardziej wolą nowoczesność
czy industrializm. Płytki te wykonane najczęściej są z gipsu.
Są lekkie, łatwo je przykleić.
To materiał idealny dla domowego majsterkowicza. Chęci
to połowa sukcesu, druga
połowa to odpowiednie przygotowanie podłoża i produkty
do klejenia.
Płytki gipsowe podlegają właściwie takim samym
zasadom klejenia jak płytki ceramiczne. Podstawa
to przygotowanie ściany,
miejsca, gdzie chcemy je zamontować. Najważniejsze to

usunąć farbę. Farba nie ma
wytrzymałości mechanicznej
i może nie wytrzymać ciężaru przyklejonych płytek. Po
tej czynności musimy całą
powierzchnię zagruntować.
Czynność ta spowoduje nieznaczne wzmocnienie ściany,
zmniejszenie jej chłonności
(naniesiony klej nie będzie
tak szybko wysychać), dzięki
czemu prace będą łatwiejsze.
Do gruntowania polecamy
GRUNTOLIT-SG 302. Do jego
naniesienia wystarczy pędzel
lub wałek. Jeśli go nie mamy,
to warto w niego zaopatrzyć
się w składzie budowlanym
MAZBUD w Wałbrzychu. Po
zagruntowaniu warto odczekać do następnego dnia, aby
środek ten dobrze związał się
z podłożem.

Teraz czas na klejenie.
W tym przypadku najlepiej
skorzystać ze sprawdzonych
rozwiązań. Idealny jest klej
gotowy np.: 111 firmy KREISEL. Nie będziemy musieli
go mieszać z wodą, możemy
od razu przystąpić do prac.
Wysoka jakość tego wyrobu
sprawia, że po naniesieniu go
na ścianę nie wyschnie nam
od razu, ma długi czas otwarty
(jest to czas, w którym klej jest
jeszcze plastyczny po naniesieniu na ścianę; im dłuższy
tym łatwiej majsterkowiczom
na nim pracować i nie trzeba
się tak spieszyć). Pamiętajcie,
że klej nanosi się na ścianę
pacą zębatą. Szerokość jej
zębów należy dobrać do nierówności podłoża i wielkości
płytek. W przypadku niewiel-

kich formatów wystarczy paca
o szerokości i głębokości zęba
6 mm. Bardzo chłonne płytki
dobrze jest wytrzeć szmatką z
pyłu i nanieść na spód cienką
warstwę kleju. Gotowymi klejami naprawdę bardzo przyjemnie się pracuje. Unikajcie
przyklejania płytek na placki,
co jest częstym błędem w wykonywaniu prac. Płytka nie ma
wtedy pełnego oparcia, często
spływa. Amatorom najlepiej
rozpocząć prace od dołu, wtedy kolejne warstwy opierają
się o te wykonane. Najważniejsza w każdym przypadku
jest pierwsza warstwa, która
musi być wypoziomowana.
Zachęcamy do samodzielnych prac budowlanych, to
naprawdę nie jest trudne.
BP

» Pamiętajcie o zagruntowaniu ściany

24

StreFa roZrYWkI

WIESZ CO | NR 30/27.7.2021 r.

STREFA ROZRYWKI

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 15

Wałbrzyszanka
Poziomo:
3 - podskakuje, a fajnie ją
posiadać, aby się przemieszczać
4 - bezpieczne dla opierzonego
malucha, a może być
niebezpieczne dla nieopierzonego
7 - posiada niewielki statek do
ucierania
10 - świecące naczynie
11 - gdy drużyna z Opola króluje,
a budynek brzydko wygląda
12 - często piękne na morzu lub
jeziorze, a potrafią przyprawić o
ból głowy
13 - śniadaniowa potrawa w
każdym kwiatku
15 - w Norwegii i w środku marki
samochodu
Pionowo:
1 - czerwona, słodka, posiada rybę
2 - normalna bywa dla wielu
koniecznością , poselska bywa dla
wielu marzeniem
5 - miasto spod ziemi
6 - w rogu ciemna
8 - u ciemniaka najwyżej czwarta
9 - liczbozwierzę do
podtrzymywania
13 - owad, który zszedł na psy
14 - owoc z kurzym wezwaniem

z przymrużeniem oka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
5 - współpraca, współdziałanie, zaprzeczenie współzawodnictwa - kooperacja
9 - przyśpiewki i żarty w trakcie wesołych zabaw rosyjskiego ludu – czastuszki
11 - w mitologii greckiej bogini łowów, zwierząt, lasów, gór
i roślinności – Artemida
15 - zdolność przesuwania przedmiotów siłą umysłu - telekineza
17 - rozbójnik z Żacholeckiego
lasu - Rumcajs
18 - zimny sos, którego głównym składnikiem są nasiona
gorczycy - musztarda
Pionowo:
1 - tradycyjny strój noszony
przez kobiety w Iranie – czador
2 - w mitologii greckiej bogini i uosobienie „zemsty bogów” - Nemesis
3 - przesada w okazywaniu
uczuć i wyrażaniu myśli –
egzaltacja

4 - dawna nazwa bursztynu
– jantar
6 - odblask pożaru lub silnego
światła widoczny na horyzoncie - łuna
7 - struktura występująca u
zwierząt wyspecjalizowana w
wydzielaniu – gruczoł
8 - pływa na powierzchni
wody, sygnalizując pochwycenie przynęty - spławik
10 - miejsce uznawane za
święte, często identyfikowane
ze świątynią - sanktuarium
12 - dziecko pochodzące ze
związku pozamałżeńskiego
– bękart
13 - narzędzie uprawowe do
spulchniania i rozdrabniania
roli – brona
14 - kłopotliwe, trudne położenie – opresja
16 - mieszczące się w 5 pałacach muzeum państwowe w
Sankt Petersburgu - Ermitaż

StreFa roZrYWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

22:10
TVP1

sobota
20:35

30 lipca - 5 sierpnia 2021
Poniedziałek

22:10
TVP1

20:00

Jak dogryźć maﬁi

TVN

komedia sensacyjna, USA, 2017

Los Angeles. Steve Ford to zmęczony życiem
prywatny detektyw. Zwykle zajmuje się
sprawami mniejszego kalibru. Podąża
tropem złodziejaszków, chuliganów czy
uciekinierów z rodzinnych domów. Pewnego dnia jednak wszystko ulega zmianie.
W trakcie wykonywania kolejnego zlecenia
funkcjonariusz naraża się członkom maﬁi.
Szef lokalnego gangu, Spyder, w ramach
odwetu porywa psa detektywa, Bunny’ego.
Steve bardzo przejmuje się losem
czworonoga.

Królowa
i konkwistador
TVP 1

Sobota

Jak to robią single
komedia, USA, 2016

Detroit
Rok 1967. Wczesnym rankiem 23 lipca policja
wkracza do nielegalnego nocnego baru,
w którym właśnie odbywa się powitanie
czarnoskórych żołnierzy wracających z Wietnamu. Wiele osób zostaje aresztowanych. Do
rozwścieczonych klientów lokalu dołączają
inni mieszkańcy miasta i wspólnie atakują
interweniujących funkcjonariuszy. Tak
rozpoczynają się trwające pięć dni krwawe
zamieszki. Dochodzi do grabieży sklepów
i podpaleń. Policja robi wszystko, by powstrzymać tłum.

00:55

Iron Man 2

POLSAT

ﬁlm sf, USA, 2010

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

Alice od czterech lat spotyka się z Joshem.
Pewnego dnia dochodzi do wniosku, że tak
naprawdę nie zna smaku niezależności,
ponieważ zawsze miała kogoś u boku - najpierw rodziców, a potem partnera, którego
poznała jeszcze w trakcie studiów. Po
namyśle postanawia tymczasowo zawiesić
swój związek i odkryć własną drogę. Gdy
rozpoczyna nową pracę w tętniącym życiem
Nowym Jorku, zaprzyjaźnia się z ekscentryczną i niestroniącą od używek Robin, która
udziela jej cennych wskazówek.

Wtorek

dramat kryminalny, USA, 2017

Niedziela
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Środa

21:35

W sieci kłamstw

22:10

TVN

ﬁlm sensacyjny, USA, 2008

TVP1

Roger Ferris z CIA natraﬁa na ślad niebezpiecznego Al-Salima, jednego z przywódców
islamskiej grupy terrorystycznej. Amerykaninowi udaje się nawiązać współpracę
z tajnymi służbami w Jordanii. Liczy, że
w ten sposób zbliży się do poszukiwanego
przestępcy. Jego poczynania bacznie
obserwuje Ed Hoﬀman z Centralnej Agencji
Wywiadowczej, który uważa, że Al-Salima
trzeba wytropić i za wszelką cenę zgładzić.
Kolejne rozkazy z Waszyngtonu wzbudzają
jednak coraz większy sprzeciw Rogera.

Czwartek

Operacja Soﬁa
dramat sensacyjny, USA, 2012

Zabójca eliminuje najgroźniejszych
terrorystów świata, których namierzyć nie
potraﬁły nawet amerykańskie służby wywiadowcze. Przestępcy giną jeden po drugim,
a ich oprawca działa regularnie, precyzyjnie,
nie pozostawiając żadnych śladów. Taka
sytuacja coraz bardziej niepokoi władze
w Waszyngtonie. Mając na uwadze względy
polityczne i wiarygodność USA na arenie
międzynarodowej ambasador Ashdown
zleca zidentyﬁkowanie i namierzenie tajemniczego mordercy byłemu agentowi FBI.

23:45

Prawdziwa jazda II

TVN

komedia sensacyjna, USA, 2016

Mija rok od wydarzeń z poprzedniej części.
Ben Barber (Kevin Hart) ma wziąć ślub.
W przeddzień tej uroczystości mężczyzna
wyrusza do Miami ze swoim przyszłym
szwagrem, Jamesem Paytonem (Ice Cube).
Chce złapać groźnego dealera narkotykowego. Na miejscu spotykają detektyw Mayę
(Olivia Munn). Poznają również hakera, AJ
(Ken Jeong). Wkrótce udaje mu się traﬁć na
ślad przestępstwa, w które zamieszany jest
poważany miejscowy biznesmen, Antonio
Pope (Benjamin Bratt).

piątek

30 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

06:05 IO Tokio 2020 - studio
07:10 IO Tokio 2020 - siatkówka
M: Polska - Japonia, prod.
Wielka Brytania
09:10 IO Tokio 2020 - studio
- siatkówka
10:00 IO Tokio 2020 - boks
- kat. 60kg K, 1/8 ﬁnału
11:25 IO Tokio 2020 - studio
11:55 IO Tokio 2020
- lekkoatletyka, prod.
Wielka Brytania, 2021
14:00 IO Tokio 2020 - siatkówka
plażowa: Polska - Brazylia
15:00 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Dzikie pszczoły - serial,
prod. Grecja, 2019
18:50 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19:20 Tour de Pologne
- kronika - felieton
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm - magazyn

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Anna Dymna - spotkajmy się - Ewa Tabor
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, reż.
Wojciech Adamczyk, wyk.
Magdalena Wróbel, Anna
Maria Buczek, Katarzyna
Ucherska, Anna Gorajska,
Marian Dziędziel, Marta
Lipińska, Krzysztof Stelmaszyk
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

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
20:00 Iniemamocni 2
W rodzinie Iniemamocnych przyszła kolej na
zmiany! Podczas gdy Helen rozwija swoją karierę
zawodową, jej mąż Bob
zostaje w domu z dziećmi
realizując się w zaciszu
domowych pieleszy.

07:30 Teledyski
08:35 Kuchnia Polskich Żydów
- magazyn kulinarny
09:15 Opieka domowa
- dramat, prod. Słowacja,
Czechy, 2015, reż. Slavek
Horak, wyk. Alena
Mihulova, Bolek Polivka,
Tatiana Vilhelmova,
Zuzana Kronerova
11:00 Trzecia granica - serial
TVP, prod. Węgry, Polska
13:05 Ameryka - ﬁlm animowany, prod. Izrael, 2018, reż.
Nadav Arbel
13:30 Japonia z góry
- serial dokumentalny
14:25 Rok 2020
14:55 Moskwa nie wierzy
łzom - dramat,
prod. ZSRR, 1979,
reż. Władymir Mieńszow,
wyk. Wiera Alientowa,
Irina Murawiewa
17:30 Scena muzyczna
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Wielka Zabawa
TV Puls w Mrągowie

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

FILM SENSACYJNY

FILM SF

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

20:35 Królowa
i konkwistador - serial
Wiele lat temu hiszpański
konkwistador Pedro
de Heredia zdradził jej
ludzi i złamał jej serce.
Teraz rdzenna Kolumbijka
Catalina wraca, by się
zemścić.
21:30 Olimpijski Wieczór
- magazyn sportowy
22:10 Jak dogryźć maﬁi
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2017,
reż. Mark Cullen,
wyk. Bruce Willis, John
Goodman
23:55 Syn - serial,
prod. USA, 2017
01:30 IO Tokio 2020 - studio
01:55 IO Tokio 2020
- lekkoatletyka

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:15 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Koszalin
22:35 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:40 Anything goes.
Ale jazda!
00:40 Lato w Wietnamie
02:25 Żyj i pozwól umrzeć
- ﬁlm sensacyjny
04:35 Rodzinka.pl - serial

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Szybko i wściekle
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2009, reż. Justin Lin,
wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jordana Brewster,
Michelle Rodriguez, John
Ortiz, Gal Gadot
22:35 Haker
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2015,
reż. Michael Mann,
wyk. Chris Hemsworth,
Leehom Wang, Wei
Tang, Viola Davis, Holt
McCallany
01:10 Player na fali
01:20 Kuba Wojewódzki
02:20 Uwaga!
- magazyn
02:40 Noc Magii
04:05 Szpital - program
obyczajowy

22:40 Surogaci
Nie tak odległa wcale
przyszłość wydaje
się być niemal idealną.
Bez ryzyka, bez zagrożeń.
Bezpieczni w domach
ludzie do zmagań z rzeczywistością wysyłają
swoich surogatów
- humanoidy łączące
wytrzymałość maszyny
z wdziękiem i pięknem
ludzkiego ciała.
00:25 Sex Story
Emma i Adam
spotykają się po latach.
Zero zaangażowania,
kłamstw, zazdrości,
wspólnych śniadań,
tęsknoty... jednym
słowem żadnych
zobowiązań...

18:50 Serialowa nostalgia
- Szaleństwo Majki
Skowron - serial TVP
20:00 Komediowe lato
- Dzięcioł
- komedia
reż. Jerzy Gruza, Barbara
Sass - Zdort, Urszula Krzemieniecka, wyk. Wiesław
Gołas, Alina Janowska,
Violetta Villas
21:45 Geniusz: Picasso
22:45 Świat w piosence
- Jedenasty września
- cykl dokumentalny
23:35 Informacje kulturalne
23:55 Bliskość - ﬁlm fabularny,
prod. Rosja, 2017
02:05 Kino nocne - Eroica
- dramat
03:40 Berlin Live
- Apocalyptica - koncert

00:00 American Pie:
Wakacje
Tym razem uwaga została
skupiona na Mattcie
Stiﬂerze, młodszym bracie
Steve’a. Po ty, jak został
wydalony ze szkoły, Matt
zostaje wysłany na obóz
letni. Od razu próbuje
ów obóz okablować oraz
za pomocą ukrytych kamer, podglądać dziewczyny.
01:55 Castle
02:55 Rodzinny interes
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 40 kontra 20
07:20 Ten moment
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital - program
obyczajowy
11:55 Szkoła
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
prod. Polska
18:25 Ten moment
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 40 kontra 20
KOMEDIA

21:00 Nocna randka
- komedia, USA, 2010,
reż. Shawn Levy, wyk.
Steve Carell, Tina Fey,
Mark Wahlberg, Taraji
P. Henson, Jimmi Simpson,
William Fichtner, Mark
Ruﬀalo, James Franco,
Mila Kunis, Gal Gadot,
Ray Liotta
22:55 Gang Story - ﬁlm sensacyjny, Francja, Belgia,
2011, reż. Olivier Marchal,
wyk. Tcheky Karyo, Gérard
Lanvin, Daniel Duval,
Lionnel Astier
01:10 Zbrodnie,
które wstrząsnęły
Ameryką S3
02:15 Druga strona
medalu 2
- talk show

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
Serial sensacyjny, w którym
lokalny prokurator walczy
z przestępczością w Los
Angeles. 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 00:10
Tombstone: Umrzeć raz
jeszcze. Dalsza historia bohatera „Śmierci w Tombstone”
- Guerrera - przywódcy
przestępczej bandy, zamordowanego przez własnych
ludzi, który traﬁ ł do
piekła.02:20 Połączeni

TV Trwam
11:25 Święty na każdy dzień
11:35 100 cudownych miejsc
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:05
W Solankowej Dolinie
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje 14:55 Słowo
życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Świat Sportu
17:00 Regał Mistrzowie
17:30 Geopolityka 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte
Młodych 19:00 Warto
zauważyć...19:30 Opowieści
Theo 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:00 IO Tokio 2020 - studio +
boks 63 kg M i 75 kg K
07:00 IO Tokio 2020 - studio
07:25 IO Tokio 2020
- żeglarstwo
08:00 IO Tokio 2020 - studio
08:25 IO Tokio 2020
- żeglarstwo
09:00 IO Tokio 2020
- studio
10:00 IO Tokio 2020 - tenis
- singiel K - ﬁnał, prod.
Wielka Brytania, 2021
11:55 IO Tokio 2020 - studio
12:05 IO Tokio 2020
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Stulecie Winnych
- serial TVP
19:15 Tour de Pologne
- kronika - felieton
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Olimpijski Wieczór

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Misja Bangladesz
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Rodzinny ekspres
- Święta Joanna Beretta
Molla - magazyn
11:45 Cafe pod Minogą
- komedia
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 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę - Nie
niszcz własnego domu
18:00 Panorama

06:10 Uwaga! - magazyn
06:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:25 Polowanie na ogród
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:20 MasterChef Junior
14:55 Power Couple
- program rozrywkowy
16:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
17:25 Polowanie
na ogród
17:55 Zaplanuj długie życie
18:00 Weekendowa metamorfoza
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Jak to robią single
- ﬁlm komedia, USA, 2016

DRAMAT

TELETURNIEJ

KOMEDIA

22:10 Hit na sobotę
- Vice - dramat
prod. Zjednoczone
Emiraty Arabskie,
Wielka Brytania,
Hiszpania, USA, 2018,
reż. Adam McKay,
wyk. Amy Adams, Steve
Carell, Christian Bale
00:30 Serial fabularny
01:20 IO Tokio 2020
- studio
01:50 IO Tokio 2020
- siatkówka M:
Polska - Kanada,
prod. Wielka Brytania,
2021
03:50 IO Tokio 2020
- Studio - Pływanie
Finały / boks/ jeździectwo
WKKW
04:50 Zakończenie

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 - Holidays
- program rozrywkowy
23:30 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
00:35 Motylem jestem
czyli romans 40 - latka
- komedia
02:20 Piękne istoty
- ﬁlm fabularny
04:30 Rodzinka.pl
- serial obyczajowy
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22:15 Nadchodzi Polly
- ﬁlm komedia,
USA, 2004, reż. John
Hamburg, wyk. Ben StillerJennifer Aniston, Philip
Seymour Hoﬀ man, Debra
Messing, Alec Baldwin,
Hank Azaria, Bryan Brown
00:15 Kiedy gasną
światła
- ﬁlm horror,
USA, 2016, reż. David
F. Sandberg, wyk. Teresa
Palmer, Gabriel Bateman,
Alexander DiPersia,
Billy Burke, Maria
Bello
02:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:20 Noc Magii
- program ezoteryczny

POLSAT
06:00
08:00
10:10
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40

15:45
17:45
18:50
19:25
20:00

Nowy dzień z Polsat
Wall-E
Ewa gotuje
Nasz Nowy Dom
Wolni od długów
Bogaty Dom
- Biedny Dom
Łowcy nagród
Rolnicy. Podlasie
Tłem opowieści jest
wielobarwne Podlasie,
region krzyżujących się
kultur, mieszania się
prawosławia i katolicyzmu, ale przede wszystkim
kraina wspaniałych
ludzi, kochających ziemię,
kultywujących spuściznę
po rodzicach, a nawet
dziadkach.
Więzienie
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia
Gość Wydarzeń
Festiwal Kabaretu
Koszalin 2021

FILM SENSACYJNY

23:45 Botoks
Szpital ukazany
w to nie ﬁkcja
z popularnych seriali
czy folderów prywatnych
sieci medycznych. To
zakład pracy, gdzie
codziennie wylewa się
krew, pot i łzy. W jego
murach splatają się losy
czterech kobiet. Daniela
pracę w służbie zdrowia
zaczyna jako ratowniczka
medyczna, jeżdżąc na
akcje z bratem Darkiem.
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:10 Informacje kulturalne
07:25 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - reportaż
07:40 Opole na bis - koncert
08:45 Słowobranie - magazyn
09:25 Wielki Buster
- ﬁlm dokumentalny, prod.
USA, 2018,
reż. Peter Bogdanovich
11:10 Serialowa nostalgia
- U Pana Boga w ogródku serial komediowy TVP
11:55 Tamte lata, tamte dni Krystyna Tkacz
12:30 Rozumiemy się
bez słów - komedia,
prod. Belgia, Francja,
2014, reż. Eric Lartigau,
wyk. Louane Emera, Karin
Viard, Francois Damiens,
Eric Elmonisno
14:25 Komediowe lato
- Dzięcioł - komedia
16:05 Zaginione Skarby
- ﬁlm animowany

06:00 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 Momentum
Para złodziei diamentów
wplątuje się w brutalne
morderstwo.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Tajemnica zawodowa
- serial, Polska
13:20 Makłowicz w drodze
13:55 Pożyczalscy
- ﬁlm rodzinny,
Wielka Brytania,
USA, 1997, reż. Peter
Hewitt, wyk. John
Goodman, Mark Williams,
Jim Broadbent, Celia
Imrie, Flora Newbigin,
Tom Felton
15:45 Kopciuszek:
Bucik na miarę
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Michelle
Johnston, wyk. Soﬁa Carson, Jennifer Tilly, Thomas
Law, Amy Louise Wilson

06:00 Dzielna Mysz 06:20
Galileo 10:30 Wyspa piratów
Piękna i nieustraszona
Morgan Adams staje na czele
pirackiej bandy i rusza na poszukiwania skarbu ukrytego
gdzieś na Karaibach.
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci Serial
o policjantach patrolujących ulice Wrocławia to
prawdziwy fenomen, który
przyciąga miliony widzów
dzięki bohaterom, których
po prostu nie da się nie lubić
oraz historiom z ich życia
prywatnego i pracy - pełnej
codziennych wyzwań i interwencji w najróżniejszych
sytuacjach. 19:00 Galileo
20:00 Ninja Warrior Polska
21:55 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 00:00 Kult
laleczki Chucky 01:55 Śmierć
na 1000 sposobów 02:25
Disco Polo Life

SERIAL PRZYGODOWY

THRILLER

FILM SENSACYJNY

16:15 Retro kino - Winnetou
i Old Shatterhand
- serial przygodowy,
prod. Jugosławia, Niemcy,
Francja, 1964, reż. Harald
Reinl, wyk. Gojko Mitić,
Pierre Brice, Lex Barker,
Ralf Wolter
18:15 Mój czas - felieton
18:25 Co dalej? - program
publicystyczny
19:00 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
20:00 Bilet do kina
- To tylko koniec świata
- dramat
21:45 Muse live at Rome
Olympic Stadium
- koncert
23:00 Mocne Kino
- Sid i Nancy - dramat
01:00 Co dalej?

22:00 Zabójcza przesyłka
Zajmująca się dostarczaniem przesyłek bohaterka
odkrywa, że jedna z
paczek zawiera bombę.
Przesyłka zaadresowana
jest do kluczowego świadka w międzynarodowej
sprawie karnej przeciwko
gangsterowi.
00:00 November Man
02:00 Castle
02:55 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:50 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

17:45 Szybcy i wściekli:
Tokio Drift
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2006, reż. Justin
Lin, wyk. Lucas Black, Bow
Wow, Nathalie Kelley, Brian Tee, Kang Sung, Brian
Goodman, Vin Diesel
20:00 Rambo III
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1988, reż. Peter
MacDonald, wyk. Sylvester
Stallone, Richard Crenna
22:15 Wilkołak
- ﬁlm horror, USA, 2010,
reż. Joe Johnston, wyk.
Benicio Del Toro, Anthony
Hopkins, Emily Blunt
00:30 Oszukać
przeznaczenie V
- ﬁlm horror,
USA, Kanada, 2011

TV Trwam
10:25 Pocztówka z Indii
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc 14:35 Pierwsze
życie na ziemi 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Polacy w bitwie
o Anglię 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
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niedziela

1 sierpnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:00 IO Tokio 2020
- Tenis ziemny
09:15 IO Tokio 2020 - studio
10:00 IO Tokio 2020 - Boks
1/4 ﬁnału, prod. Wielka
Brytania, 2021
11:40 IO Tokio 2020 - studio
12:00 IO Tokio 2020
- lekkoatletyka
15:05 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:25 Stulecie Winnych
- serial TVP
19:15 Kronika Tour
de Pologne
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:15 Powstanie Warszawskie - reportaż
20:45 Warszawiacy śpiewają
zakazane piosenki
22:05 Olimpijski Wieczór

05:25 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
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 - Halina
Frąckowiak
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

05:55 Uwaga! - magazyn
06:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:15 Nowa Maja w ogrodzie
08:45 Akademia ogrodnika
08:50 Zaplanuj długie życie
09:00 Dzień Dobry Wakacje
11:30 Weekendowa
metamorfoza
12:25 Co za tydzień
13:00 Jestem z Polski
- program lifestylowy
14:00 Rybki z ferajny - ﬁlm
komedia, USA, 2004, reż.
Bibo Bergeron, Vicky
Jenson, Rob Letterman,
wyk. Will Smith, Robert
De Niro, Renée Zellweger,
Jack Black, Angelina Jolie,
Martin Scorsese
15:55 Niania - ﬁlm rodzinny,
Wielka Brytania, USA,
Francja, 2005

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
06:35 Auta
09:15 Opowiesci z Narnii:
Lew, czarownica
i stara szafa
12:10 Iniemamocni 2
Podczas gdy Helen rozwija
swoją karierę zawodową,
jej mąż Bob zostaje w
domu z dziećmi realizując
się w zaciszu domowych
pieleszy. Ta nowa sytuacja
jest trudna dla wszystkich,
a pączkujące nadprzyrodzone zdolności małego
Jack-Jacka nie czynią jej
łatwiejszą.
14:50 Wyścig F1 GP Węgier
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:54 Pogoda
20:00 Kabaret na żywo - Klinika Skeczów Męczących

07:00 Co dalej? - program
publicystyczny
07:35 Zaśpiewajmy
to jeszcze raz
08:15 Tamte lata, tamte dni
- Krystyna Tkacz
08:45 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
09:15 Z przytupem - Polka
galopka - widowisko
kameralne
09:35 Animama - Czarodziejskie dary - ﬁlm animowany
10:05 Serialowa nostalgia
- Janosik - serial TVP
11:00 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
11:35 Stanisław Fijałkowski
- Byt Intencjonalny
- ﬁlm dokumentalny
12:15 Winnetou
i Old Shatterhand
- serial przygodowy,
prod. Jugosławia, Niemcy,
Francja, 1964, reż. Harald
Reinl, wyk. Gojko Mitić

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół z
dzieciństwa Wojtku i
Ryszardzie (Marek Krupski
i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się w
domu dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Pracuje tu niezawodny
duet mechaników: młody
Dawid (Patryk Janas),
który uczy się fachu przy
doświadczonym Bronku
(Roman Szczeblewski).
09:10 Stare wygi
10:50 Kariera frajera
12:35 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Śpiąca Królewna
13:50 Pamiętnik
księżniczki 2
16:15 XXII Mazurska
Noc Kabaretowa

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:20 Z zaskoczenia - ﬁlm
rodzinny, USA, 2012,
reż. John Whitesell,
wyk. Kevin Durant,
Taylor Gray, James Belushi,
Brandon T. Jackson
13:20 Na ratunek wielorybom
- ﬁlm przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2012, reż.
Ken Kwapis, wyk. Drew
Barrymore, John Krasinski,
Kristen Bell, Dermot
Mulroney, Ted Danson
15:35 Pluto Nash - ﬁlm
komedia, USA, 2002, reż.
Ron Underwood, wyk.
Eddie Murphy, Randy
Quaid, Rosario Dawson,
Joe Pantoliano, Jay Mohr

DRAMAT

SERIAL FABULARYZOWANY

PROGRAM KULINARNY

FILM AKCJI

DRAMAT

DRAMAT

KOMEDIA

22:40 Miasto 44
- dramat
reż. Jan Komasa,
wyk. Józef Pawłowski,
Zoﬁa Wichłacz, Anna
Próchniak, Antoni
Królikowski, Tomasz
Schuchardt, Karolina
Staniec, Monika Kwiatkowska, Maurycy
Popiel
Miłość dwojga młodych
ludzi zostaje wystawiona
na próbę, gdy 1 sierpnia
1944 wybucha Powstanie
Warszawskie.
01:30 IO Tokio 2020
- studio
01:55 IO Tokio 2020
- lekkoatletyka,
zapasy
05:05 Zakończenie

16:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:50 Alternatywy 4
- serial komediowy
prod. TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sekretne życie kotów
19:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Augustów
20:55 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Koszalin
21:55 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Augustów
00:20 Hity wszech czasów
01:25 Manchester by the Sea
- dramat
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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 Romeo musi umrzeć
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2000, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li
22:25 Dopóki piłka w grze
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2012, reż. Robert Lorenz
00:50 Szybko i wściekle
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2009, reż. Justin Lin
03:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy

22:10 Bad Boys
Detektywi Marcus
Burnett i Mike Lowrey z
policyjnego wydziału antynarkotykowego w Miami
mają 3 dni na odnalezienie
heroiny wartej sto
milionów dolarów, która
została skradziona z ich
posterunku. Jedyną osobą,
która może im pomóc, jest
piękna Julie Matt, która
potraﬁ zidentyﬁkować
szefa gangu.
00:55 Iron Man 2
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Poiska
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

14:20 Godzina „W” - dramat
15:50 Koncert muzyki
Mieczysława Karłowicza - koncert
17:00 Mój czas - felieton
17:15 Niedziela z...
twórczością Andrzeja
Zauchy
18:10 Niedziela z..
- twórczością Andrzeja
Zauchy
20:00 Bitwa o Anglię
- dramat wojenny,
prod. Wielka Brytania,
1969, reż. Guy Hamilton
22:10 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:45 Wielki Buster - ﬁlm
00:35 To tylko koniec świata
- dramat
02:15 Polska szkoła animacji
- Inny - ﬁlm animowany

20:00 Umysł przestępcy
- dramat kryminalny
Wspomnienia i umiejętności zmarłego agenta
CIA zostają wszczepione
skazańcowi, by mógł
dokończyć jego misję.
22:10 Plan lotu
00:05 Kronika opętania
02:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

17:40 Ja, ty i on
- ﬁlm komedia, USA,
2006, reż. Anthony Russo,
Joe Russo, wyk. Owen
Wilson
20:00 Kod Merkury
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Harold Becker,
wyk. Bruce Willis, Alec
Baldwin, Miko Hughes
22:25 Kryzys to nasz
pomysł - ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. David
Gordon Green, wyk.
Sandra Bullock, Billy Bob
Thornton, Anthony Mackie
00:45 Tunel
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 1996, reż. Rob
Cohen, wyk. Sylvester
Stallone
03:05 Noc Magii

TV 4
06:00 Flintstonowie 06:30
Dzielna Mysz 06:50 Gdzie
jest Mikołaj? 08:35 Wyspa
piratów 11:05 Galileo 12:05
Galileo 13:05 STOP Drogówka 14:05 Gwiazdy Kabaretu
15:05 Ninja Warrior Polska
17:00 Columbo 19:00 Galileo
20:00 Kariera Nikosia Dyzmy
Nie grzeszący intelektem ani
kulturą Nikoś Dyzma pracuje
jako mówca pogrzebowy.
Pewnego dnia wpada mu
w ręce zaproszenie na
bankiet...
22:15 Tombstone: Umrzeć raz
jeszcze Dalsza historia bohatera „Śmierci w Tombstone”
- Guerrera - przywódcy
przestępczej bandy, zamordowanego przez własnych
ludzi, który traﬁ ł do piekła,
skąd wykupił się za dusze
swoich dawnych kompanów.
00:25 Ryzykanci 02:25 Disco
Polo Life

TV Trwam
10:35 Cuda Jezusa 11:30
Jezus - Królestwo bez granic
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:25 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 14:30
Jerash 14:45 Zakazane
Piosenki 15:35 Muzeum
Powstania Warszawskiego
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00
Godzina „W” 17:05 Zostań
Żołnierzem RP 17:20 Prawda
a Historia 17:30 Nowa
Ewangelizacja 17:55 Poczet
Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Kartka z kalendarza 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

05:10 IO Tokio 2020
06:35 IO Tokio 2020
- koszykówka K: Francja
- USA, prod. Wielka
Brytania, 2021
08:25 IO Tokio 2020 - kolarstwo
tor, jeździectwo WKKW
- skoki, prod. Wielka
Brytania, 2021
11:20 IO Tokio 2020 - studio +
zapasy 97 kg M
12:00 IO Tokio 2020 - lekkoatletyka, prod. Wielka
Brytania, 2021
15:05 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Dzikie pszczoły
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Kronika Tour de
Pologne
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm - magazyn

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Życiowe wybory
- Osaczona - telenowela
dokumentalna TVP
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
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
- 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

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Olimpijski Wieczór
- magazyn sportowy
22:10 Detroit
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, 2017, reż. Kathryn
Bigelow, wyk. Chris Chalk,
Mason Alban, Bennett
Daddy
00:45 Świat bez ﬁkcji
- Sprawiedliwość
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Polska, 2019,
reż. Mariusz Pilis
01:40 IO Tokio 2020 - studio
01:55 IO Tokio 2020
- lekkoatletyka,
kajakarstwo, zapasy,
prod. Wielka Brytania,
2021
05:25 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 Świnoujście
- koncert
21:15 Cena wolności - serial
22:25 Bankowa gra
23:30 Ciemnoniebieski świat
- dramat wojenny
01:30 Warto kochać - serial
02:25 Polina - ﬁlm
04:20 Rodzinka.pl - serial

TVN
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
09:00
11:35
11:45
14:55
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10
20:15
20:55

Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
LAB
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Droga na Podium
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital
LAB
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
Milionerzy
KOMEDIA

21:30 Gruby i chudszy
- ﬁlm komedia, USA,
1996, reż. Tom Shadyac,
wyk. Eddie Murphy, Jada
Pinkett Smith, James
Coburn, Larry Miller, Dave
Chappelle, John Ales
23:40 Romeo musi
umrzeć
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2000, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li,
Aaliyah, Delroy Lindo,
Isaiah Washington, Russell
Wong
02:00 Co za tydzień
02:40 Wewnętrzny
wróg
- serial, USA
03:40 Uwaga!
- magazyn
04:00 Noc Magii

2 sierpnia
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TVP Kultura

TV Puls

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 MEGA HIT
- Iron Man 2
Kiedy tożsamość superbohatera przestała być
sekretem, życie Tony’ego
stało się jeszcze bardziej
intensywne.

07:30 Teledyski
08:25 Co dalej? - program
publicystyczny
09:00 Legenda Tatr - dramat
11:00 Dom nad rozlewiskiem
- serial obyczajowy TVP
12:55 Urodzeni artyści
- Alicja i Grzegorz Bral
- cykl reportaży
13:30 Wędrujące książki.
Indie - serial dokumentalny, prod. Niemcy, 2020
14:10 Dziwor
14:45 Marnie. Przyjaciółka ze
snów - ﬁlm animowany,
prod. Japonia, 2014
16:35 Wałkonie - ﬁlm
obyczajowy, prod. Francja,
Włochy, 1953, reż. Federico Fellini, wyk. Leopoldo
Trieste, Franco Interlenghi
18:30 Serialowa nostalgia Szaleństwo Majki Skowron
- serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Zabójczy cel
22:00 Człowiek
prezydenta
23:55 Człowiek prezydenta 2
01:45 Taki jest świat

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

22:50 W cywilu
John Cena wciela
się w postać Johna
Tritona, byłego żołnierza
amerykańskiej piechoty
morskiej, który wyrusza
w pościg za bezwzględnymi i okrutnymi złodziejami
diamentów, którzy
porwali jego żonę...
00:50 Kod da Vinci
Światowej sławy
historyk i badacz
symboli profesor
Robert Langdon
w środku nocy zostaje
wezwany do muzeum Luwru, gdzie, jak się okazuje,
miało miejsce tajemnicze
morderstwo.
04:10 Kabarety Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Szpicel - dramat,
prod. Włochy, Francja
21:55 Powidoki
22:20 Więcej niż ﬁkcja
- Czeski Łabędź
- komedia, prod. Polska,
Czechy, 2015, reż. Aleksandra Terpińska
23:25 Kino nocne - Bitwa
o Anglię - dramat
wojenny, prod. Wielka
Brytania, 1969
01:45 Szron
03:50 Usłyszcie mój krzyk
- ﬁlm dokumentalny
05:00 Tamte lata,
tamte dni
- Krystyna Tkacz
- magazyn
05:35 Teledysk
05:50 Zakończenie

02:25 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół z
dzieciństwa Wojtku i
Ryszardzie (Marek Krupski
i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się w
domu dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
Pracuje tu niezawodny
duet mechaników: młody
Dawid (Patryk Janas),
który uczy się fachu przy
doświadczonym Bronku.
03:20 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji

TVN 7
05:20 Szpital
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 Sprzątaczki - program
obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
SERIAL OBYCZAJOWY

21:00 Tajemnica
zawodowa
- serial, Polska
23:00 Oszukać
przeznaczenie V
- ﬁlm horror, USA,
Kanada, 2011, reż. Steven
Quale, wyk. Nicholas
D’Agosto, Emma Campbell,
Miles Fisher
Jadąc autobusem przez
most, Sam doświadcza
wizji, w której konstrukcja
się zawala. Przeczucie
powoduje, że wraz
z przyjaciółmi opuszcza
pojazd.
00:55 Trzy noce
z duchami
01:55 Zbrodnie,
które wstrząsnęły
Ameryką S3

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. Fabularnie
serial opiera się na pełnych
zwrotów akcji historiach,
które poznajemy przez
pryzmat prowadzonych przez
detektywów śledztw oraz
na równolegle rozwijanych
wątkach osobistych z życia
głównych bohaterów.
18:00 Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Columbo
23:05 Wzór 00:05 Śmierć
na 1000 sposobów 01:25
Pękniesz ze śmiechu 02:30
Interwencja

TV Trwam
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 13:05 Exodus
Ochoty 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry 14:20 Cena nadziei 15:40 100 cudownych
miejsc na świecie 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria
polskie
16:30 Zew natury 16:55
Świadkowie 17:30 Natura
obiektywnie 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Kartka
z kalendarza 19:30 Opowieści Starego Testamentu
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:30 IO Tokio 2020 - studio
05:50 IO Tokio 2020 - siatkówka
M - 1/4 ﬁnału, prod.
Wielka Brytania, 2021
07:50 IO Tokio 2020 - studio
09:50 IO Tokio 2020 - siatkówka
M - 1/4 ﬁnału, prod.
Wielka Brytania, 2021
11:45 IO Tokio 2020 - studio
15:20 IO Tokio 2020 - siatkówka
M - 1/4 ﬁnału, prod.
Wielka Brytania, 2021
16:15 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
19:20 Kronika Tour de
Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm - magazyn
20:35 Królowa
i konkwistador - serial
21:30 Olimpijski Wieczór
22:10 Ojciec i Pasterz - ﬁlm

05:05 Cafe piosenka
- talk-show
05:35 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:30 Prawosławni powstańcy - ﬁlm dokumentalny
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
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 kulinarny
09:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
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
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Kod da Vinci
Światowej sławy
badacz symboli profesor
Robert Langdon w środku
nocy zostaje wezwany
do muzeum Luwru,
gdzie, miało miejsce
morderstwo.

07:30 Teledyski
08:20 Powidoki - program
publicystyczny
08:45 Rzecz Polska
09:00 Wałkonie - ﬁlm
obyczajowy, prod. Francja,
Włochy, 1953
11:00 Dom nad rozlewiskiem
- serial obyczajowy TVP
12:55 Urodzeni artyści
- Ryszard i Radosław
Dembińscy
13:30 Czeski Łabędź
- komedia
14:30 Fechmistrz - ﬁlm
dokumentalny
14:50 Nieskończoność
15:30 Nazywam się Cukinia
- ﬁlm animowany
16:45 Rodzina na sprzedaż
- dramat
18:30 Serialowa nostalgia
- Szaleństwo Majki
Skowron - serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Skaza
22:05 Momentum

REALITY SHOW

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

THRILLER

23:45 Ocaleni
- reality show
prod. Polska
Program ukazuje
losy ludzi borykających
się z uzależnieniami.
Osobom walczącym
z nałogami pomagają
dobrzy weterani, którzy
odbudowali swoje życie,
między innymi dzięki
metodzie dwunastu
kroków.
01:30 IO Tokio 2020
- studio, prod. Wielka
Brytania, 2021
01:55 IO Tokio 2020
- lekkoatletyka,
deskorolka,
prod. Wielka
Brytania, 2021
05:25 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
21:15 Cena wolności - serial
22:25 Bankowa gra
23:30 Cioteczka Hania - ﬁlm
00:30 Przepraszam, czy tu
biją? - ﬁlm sensacyjny
02:10 Ciemnoniebieski świat
- dramat wojenny
04:10 Piesza wędrówka

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:35 W sieci kłamstw
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2008, reż. Ridley Scott,
wyk. Leonardo DiCaprio,
Russell Crowe, Mark
Strong, Golshifteh
Farahani, Oscar Isaac
00:10 Kuba Wojewódzki
01:10 Uprowadzona
- serial, Francja, USA
02:10 Oszuści
- serial, USA
03:10 Uwaga!
- magazyn
03:30 Noc Magii

23:15 Jack Ryan: Teoria
chaosu
Powrót kultowego
bohatera znanego z kart
powieści Clancy’ego. Jack
Ryan jest analitykiem
ﬁnansowym z Wall
Street, a w rzeczywistości
agentem CIA, który od 10
lat działa pod przykrywką.
Przypadkiem odkrywa,
że Wiktor Czerewin w
porozumieniu z rosyjskim
rządem przygotowuje
się do brutalnego aktu
terroryzmu.
01:35 Kabaretowa
Ekstraklasa
02:35 Love Island
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy

20:00 Lekkie obyczaje
- Kalifornia
- dramat, prod. Brazylia,
2015, reż. Marina Person,
wyk. Clara Gallo, Caio
Horowicz, Caio Blat,
Giovanni Gallo
21:35 Co dalej? - program
publicystyczny
22:15 Dokument w podróży
- Chaplin na Bali
- ﬁlm dokumentalny
23:20 Szpicel - dramat, prod.
Włochy, Francja, 1962,
reż. Jean - Pierre Melville,
wyk. Serge Reggiani
01:20 Beethoven - Ostatnie
sonaty - koncert
02:35 Kino nocne - Toni
Erdmann - komedia
05:25 Teledyski
05:50 Zakończenie

00:05 6. dzień
- thriller
Pilot Adam Gibson wplątuje się w spisek korporacji,
która nielegalnie klonuje
ludzi.
02:25 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
03:25 Na jedwabnym
szlaku
Zespół Bayer Full
wyrusza w fascynującą
podróż po Chinach,
podczas której przybliży
widzom najciekawsze
zakątki tego kraju
oraz chińską kulturę
i obyczaje. Wyprawie
będą towarzyszyć
największe przeboje
zespołu Bayer Full.
04:35 Z archiwum policji

TVN 7
05:20 Szpital
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 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
FILM SENSACYJNY

21:00 Śmiertelna
wyliczanka
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2002,
reż. Barbet Schroeder,
wyk. Sandra Bullock,
Ben Chaplin, Ryan
Gosling, Michael Pitt,
Agnes Bruckner, Chris
Penn
23:35 Mad Max II
- ﬁlm S-F, Australia,
1981, reż. George
Miller, wyk. Mel
Gibson, Bruce Spence,
Vernon Wells, Emil
Minty
01:35 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S3
02:45 Noc Magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
nowy dom 09:00 Pierwsza
miłość 09:50 Święty 10:20
Fabryka jedzenia 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Trener 23:55 Wzór Agent
FBI Don Eppes pracuje
nad szczególnie trudnymi
sprawami. Właśnie próbuje
rozwikłać kolejną, ale mu się
to nie udaje. Z pomocą przychodzi mu jego brat Charlie
- genialny matematyk. 00:50
Śmierć na 1000 sposobów
01:50 Pękniesz ze śmiechu
02:50 Trans World Sport
2021 03:55 SuperLudzie
05:30 Telezakupy

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
Polski w rysunkach prof.
Ryszarda Natusiewicza
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Mojżesz 13:15 Święty na każdy
dzień 13:20 Lusaka Bauleni
13:30 Msza święta 14:20
Kateri 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 Kartka z kalendarza
- Powstanie Warszawskie
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

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:30 IO Tokio 2020 - studio
07:00 IO Tokio 2020 - Boks,
1/2 ﬁnału, prod. Wielka
Brytania, 2021
08:10 IO Tokio 2020 - studio
08:25 IO Tokio 2020 - kolarstwo, lekkoatletyka, prod.
Wielka Brytania, 2021
15:05 IO Tokio 2020 - studio
15:20 IO Tokio 2020 - siatkówka
K 1/4 ﬁnału, prod. Wielka
Brytania, 2021
16:15 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Dzikie pszczoły - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19:20 Kronika Tour
de Pologne
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm - magazyn
20:35 Królowa i konkwistador
- serial
21:30 Olimpijski Wieczór

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
- magazyn
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, 2013
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

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
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
19:35 Sport
19:45 Pogoda
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
20:05 Jeszcze większe dzieci
Lenny przeprowadził
się z Los Angeles
do rodzinnego miasteczka,
tam gdzie się wychował.
Tym razem to on i jego
przyjaciele dostaną lekcję
życia od swoich dzieci.

FILM AKCJI

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

22:10 Operacja Soﬁa
- ﬁlm akcji,
prod. USA, 2012,
reż. Isaac Florentine,
wyk. Donald Sutherland,
Christian Slater, Timothy
Spall
23:55 Historia bez tajemnic
- Frank Sinatra głos
Ameryki - ﬁlm dokumentalny, prod. Niemcy,
2015, reż. Annette
Baumeister
00:55 Wojsko - polskie.pl
01:25 IO Tokio 2020
- studio
01:55 IO Tokio 2020
- lekkoatletyka,
zapasy kat 53 kg K,
prod. Wielka Brytania,
2021
05:35 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
21:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2021 Płock
21:15 Cena wolności - serial
22:25 Bankowa gra
23:30 Kino relaks - Mamy
2 mamy - komedia
01:15 Piesza wędrówka
02:15 Pod wspólnym niebem
- serial komediowy TVP
03:30 Przypadkowi
zakochani - komedia
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20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Morderstwo
w Białym Domu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1997, reż. Dwight H. Little,
wyk. Wesley Snipes, Diane
Lane, Daniel Benzali,
Dennis Miller, Alan Alda
23:50 Parszywa dwunastka
- ﬁlm wojenny
USA, Hiszpania, 1967,
reż. Robert Aldrich,
wyk. Lee Marvin, Ernest
Borgnine, Robert Ryan,
Charles Bronson,
Jim Brown, John
Cassavetes
02:50 Uwaga! - magazyn
03:10 Noc Magii
04:35 Szpital

22:30 Hot Shots!
Topper Harley żyje
w buddyjskiej świątyni,
jego dawny, niekompetentny dowódca urzęduje
teraz w Białym Domu, a
gdzieś na Bliskim Wschodzie grupa amerykańskich
zakładników oczekuje
wybawienia. Oczywiście
jedynie Harley jest w stanie przeprowadzić niekonwencjonalną, brawurową
akcję ratowniczą.
00:10 Telemaniak
02:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
02:35 Love Island. Wyspa
miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy

TVP Kultura
07:30
08:35
09:15
11:00
12:55
13:30
14:40
15:20
16:50
18:30
19:40
20:00
21:00
22:30
23:35

Teledyski
Trzeci punkt widzenia
Rodzina na sprzedaż
Dom nad rozlewiskiem
- serial obyczajowy TVP
Urodzeni artyści
- Rodzina Wendtów
Chaplin na Bali
- ﬁlm dokumentalny
Amerykański sen
Kocie ślady - ﬁlm TVP
Zazie w metrze - ﬁlm
Serialowa nostalgia Szaleństwo Majki Skowron
- serial TVP
Muzeum Polskiej
Piosenki
Mistrz i Małgorzata
- serial, prod. Rosja, 2005
W trzy miesiące
dookoła świata - Miłość
blondynki - komedia
Portrety - Sydney, brat
Charliego Chaplina - ﬁlm
Powidoki - Conrad Lord
Jim - publicystyczny
DRAMAT

23:55 Lekkie obyczaje
- Kalifornia
- dramat, prod. Brazylia,
2015, reż. Marina Person,
wyk. Clara Gallo, Caio
Horowicz, Caio Blat,
Giovanni Gallo
01:30 Scena klasyczna
- Gidaszewska
/Łaguniak Duo
- koncert
02:25 Kino nocne
- Gra cieni
- dramat
prod. Korea Połudn.,
2016, reż. Jee Woon
Kim, wyk. Kang Ho
Song, Yoo Gong,
Ji - Min Han
04:50 Teledyski
- program rozrywkowy
05:50 Zakończenie

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Sherlock Holmes:
Gra cieni
22:25 Last Vegas
FILM AKCJI

00:30 Street Fighter:
Legenda Chun-Li
- ﬁlm akcji
Chun-Li jest w wielkim
niebezpieczeństwie,
naraża bowiem
swoje życie, by odbić
ojca z rąk bezwzględnych

bandytów.

02:25 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:20 Szpital
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 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
FILM OBYCZAJOWY

21:00 Powiernik królowej
- ﬁlm obyczajowy,
Wielka Brytania,
USA, 2017, reż. Stephen
Frears, wyk. Judi Dench,
Ali Fazal, Tim Pigott-Smith, Eddie Izzard,
Michael Gambon, Olivia
Williams
23:25 Kod Merkury
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1998, reż. Harold
Becker, wyk. Bruce
Willis, Alec Baldwin,
Miko Hughes, Chi
McBride, Kim Dickens,
Peter Stormare
01:50 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S4
02:55 Noc Magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość 09:50 Święty 10:20
Fabryka jedzenia 11:20
Detektywi w akcji Detektywi
zmagają się z najdziwniejszymi sprawami, którą
trapią ich nie mniej dziwnych
zleceniodawców.
12:20 Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka magazyn 15:30 Hardkorowy
lombard 17:00 Septagon
18:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Company of Heroes:
Oddział bohaterów Oddział
amerykańskich żołnierzy
odkrywa zaawansowaną
technologicznie bombę.
23:05 Wzór 00:10 Śmierć na
1000 sposobów 02:00 Ucho
Prezesa

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Jestem mamą 11:40
Prosto o gospodarce 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
- 10 przykazań 13:10 Petra
- tajemnicze miasto 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Łaski pełna 15:40 100
cudownych miejsc na świecie
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Wyszyński
- historia 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Rykoszetem
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Kartka z kalendarza
- Powstanie Warszawskie
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

5 sierpnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:35 IO Tokio 2020 - studio
05:50 IO Tokio 2020 - siatkówka
M - 1/2 ﬁnału, prod.
Wielka Brytania, 2021
07:45 IO Tokio 2020 - studio
08:25 IO Tokio 2020 - kolarstwo, zapasy - chód M 25
km, prod. Wielka Brytania,
2021
11:35 IO Tokio 2020 - studio
12:00 IO Tokio 2020 - lekkoatletyka, zapasy, prod. Wielka
Brytania, 2021
14:50 IO Tokio 2020
15:45 IO Tokio 2020 - studio
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19:20 Kronika Tour de
Pologne
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm - magazyn

05:00 Cafe piosenka
05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
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
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 LAB
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
09:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:30 Fryderyk Festiwal,
2021. Koncert galowy
najważniejszych
polskich nagród muzycznych
20:00 Uwaga! - magazyn
20:15 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 Wolni od długów
21:10 Mój chłopak się żeni
Julianne Potter i Michael
O’Neal byli kilka lat temu
parą. Ich związek nie był
udany, mimo to jednak
pozostali przyjaciółmi.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

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 Czarna róża
02:15 IO Tokio 2020 - studio
02:25 IO Tokio 2020 - kajakarstwo sprint - elim.i 1/4F,
prod. Wielka Brytania,
2021
03:35 IO Tokio 2020 - studio
03:50 IO Tokio 2020 - piłka
nożna K - Finał, prod.
Wielka Brytania, 2021
05:00 Zakończenie

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 Płock
21:15 Cena wolności - serial,
prod. Rosja, 2018
22:25 McMaﬁa - serial,
prod. Wielka Brytania
23:30 Człowiek ze złotym
pistoletem - ﬁlm
sensacyjny, prod. Wielka
Brytania, 1974
01:45 Kibole - ﬁlm obyczajowy
03:20 Art Noc - Europejski
Stadion Kultury - Rzeszów
2021 - koncert

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:20 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
21:00 Fryderyk Festiwal,
2021. Koncert galowy
najważniejszych
polskich nagród muzycznych - program
23:45 Prawdziwa jazda II
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Tim Story,
wyk. Kevin Hart,
Ice Cube, Tika Sumpter,
Olivia Munn, Ken
Jeong
01:55 Totalne remonty
Szelągowskiej
02:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:15 Noc Magii
04:40 Szpital

23:40 Mama na obcasach
Helen Harris prowadzi
beztroskie życie. Pracuje
w agencji modelek i całe
dnie spędza na sesjach
fotograﬁcznych i pokazach
mody. Jednak pewnego
dnia jeden telefon diametralnie zmieni jej życie.
Siostra i szwagier Helen
giną w wypadku samochodowym. Z pozostawionego przez nich testamentu
jasno wynika, że Helen
w razie ich śmierci ma
zaopiekować się dziećmi.
02:05 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy
02:35 Love Island. Wyspa
miłości
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:30
08:35
09:15
11:00
12:55

13:30
14:55
16:50
18:30
19:10
19:45
20:00
22:05
22:35

Teledyski
Wydarzenie aktualne
Zazie w metrze - ﬁlm
Dom nad rozlewiskiem
- serial obyczajowy TVP
Urodzeni artyści
- Agnieszka Hubeny Żukowska i Rafał Żukowski
- cykl reportaży
Sydney, brat Charliego
Chaplina - ﬁlm
Boso po ściernisku
- dramat, prod. Czechy
Umberto D - dramat
Serialowa nostalgia Szaleństwo Majki Skowron
- serial TVP
Serialowa nostalgia
- Detektywi na wakacjach
Muzeum Polskiej
Piosenki
Złota Setka Teatru
Telewizji
Tamte lata, tamte dni
Czwartkowy klub
ﬁlmowy

FILM OBYCZAJOWY

22:40 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Do widzenia,
do jutra
00:15 Berlin Live
- Eric Burdon & The
Animals - koncert,
prod. Niemcy, 2015
01:30 Nocny dokument
- Bogowie z Molenbeek
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Niemcy, Finlandia,
Belgia, 2018, reż. Reetta
Huhtanen
02:55 W trzy miesiące
dookoła świata - Miłość
blondynki - komedia,
prod. Czechosłowacja,
04:20 Kino nocne - Szczęście,
prod. Polska, 2018,
reż. Maciej Buchwald
04:50 Teledyski
05:50 Zakończenie

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Cienki Bolek
22:00 Wielki Stach
KOMEDIA

00:10 Kochanie,
poznaj moich kumpli
- komedia
Niewinnie zapowiadające
się uroczystości weselne
zwiastują katastrofę za
sprawą szalonej rodziny
i trzech drużbów.
02:05 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:00 Wojciech
Cejrowski. Boso
- Ziemia Święta
03:35 Taki jest świat
- program informacyjny
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:20 Szpital - program
obyczajowy
06:20 40 kontra 20
07:20 Zakochani po uszy
- serial, Polska
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Szpital
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 Sprzątaczki
- program obyczajowy
17:40 Złodzieje - program
poradnikowy
18:25 Szpital - program
obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
KOMEDIA

21:00 Złodziejka
tożsamości
- komedia,
USA, 2013, reż. Seth
Gordon, wyk. Jason
Bateman, Melissa
McCarthy, Jon Favreau,
Amanda Peet, Robert
Patrick
23:25 Rambo III
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1988, reż. Peter
MacDonald, wyk. Sylvester
Stallone, Richard Crenna,
Marc de Jonge, Kurtwood
Smith,
Spiros Focas
01:35 Zbrodnie, które
wstrząsnęły
Ameryką S4
02:45 Noc Magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość
09:50 Święty 10:20 Fabryka
jedzenia 11:20 Detektywi
w akcji 12:20 Kobra - oddział
specjalny 13:25 STOP Drogówka 15:30 Hardkorowy
lombard 17:00 Septagon
18:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05
Dzieci z Jedwabnego Szlaku
Oparta na faktach opowieść
o brytyjskim reporterze,
George’u Hoggu, który ocalił
60 chińskich sierot w czasie
wojny chińsko-japońskiej.
W 1937 roku Hogg jedzie do
Szanghaju, by relacjonować
inwazję japońską na Nankin.
23:40 Wzór 00:40 Śmierć na
1000 sposobów 02:00 Ucho
Prezesa

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 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
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Geniusz
Stworzenia 15:45 Kartka
z kalendarza - Powstanie
Warszawskie 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 Modlitwa w Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu 19:25
Akademia pro-life 19:30
Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel
Jasnogórski
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Górniczy quiz (część 4)
Jeszcze wam mało? Proszę bardzo, dziś czwarta i zarazem ostatnia część
testu o koszykarskim Górniku. Pewnie już wiecie, że łatwy nie jest, ale jeśli chcecie uchodzić za prawdziwych kibiców, to na większość pytań wypada znać odpowiedź. Quiz przygotowaliśmy przy współpracy z kibicami z
grupy „Wałbrzyski Kocioł”.

To jest ten moment, to jest
ta chwila. Pytania wydają
się trudne? To nic! Możecie
przecież sprawdzić odpowiedzi (zobaczcie na dół strony).
Bawimy się dalej.
1.W styczniu 2018 roku
Hubert Kruszczyński trafił
wszystkie oddane rzuty za
trzy punkty w wyjazdowym
meczu z Weegree AZS Politechniką Opolską. Ile było
tych rzutów?
A. 4
B. 2
C. 5
D. 9
2.Który z wymienionych
zawodników miał najwyższą średnią punktową w
historii swoich występów
w Górniku?
A. Janusz Krzesiak
B. Marcin Sterenga
C. Jerzy Żywarski
D. Zbigniew Słomiński
3.Radosław Czerniak rozstał
się z Górnikiem w 2008
roku. Jaki ligowy zespół
następnie prowadził?

A. Żaden
B. ŁKS Łódź
C. KKS Kobierzyce
D. Turów Zgorzelec
4.Na jakiej uczelni w USA
grał najlepszy strzelec Górnika w sezonie 2008/2009,
Ousmane Barro?
A. Marquette
B. Duke
C. Gonzaga
D. Stanford
5.W ostatniej potyczce sezonu 1981/82 Górnik mierzył
się u siebie z Zagłębiem
Sosnowiec. W trakcie spotkania wybuchła awantura, której uczestnikiem
był Mieczysław Młynarski.
W jaki sposób koszykarz
biało-niebieskich „pouczył”
Justyna Węglorza za atak na
Stanisława Kiełbika?
A. Nie wykonał żadnego ruchu
B. Uderzył Węglorza drewnianym krzesłem, przeznaczonym
dla rezerwowych
C. Posłał „długiego sierpowego” na szczękę rywala

D. Podstawił Węglorzowi
nogę, gdy ten rozpędzony
biegł do kontrataku
6.W 2013 roku młodzieżowy Górnik pokonał u siebie
Zastal Zielona Góra 88:57.
Jeden z biało-niebieskich
zdobył aż 50 punktów. Który?
A. Jakub Grabka
B. Damian Durski
C. Maciej Krzymiński
D. Mateusz Podejko
7.Kto w 1996 roku prowadził Górnika, wprowadzając
go do 2. ligi (dzisiejsza 1.
liga)?
A. Henryk Zając
B. Stanisław Kiełbik
C. Teodor Mołłow
D. Jarosław Ludzia
8.Grałem w reprezentacji
Polski, karierę zakończyłem
w wieku 37 lat. Wcześniej
w Górniku miałem najlepszy sezon w karierze pod
względem średniej punktowej. Nazywam się…
A. Arkadiusz Osuch
B. Andrzej Adamek

C. Mariusz Sobacki
D. Adam Gołąb
9.W sezonie 2018/2019 kibice Górnika byli na wszystkich meczach wyjazdowych
poza jednym. Na jakim spotkaniu byli nieobecni?
A. SKK Siedlce
B. Czarni Słupsk
C. Kotwica Kołobrzeg
D. Sokół Łańcut
10.Arkadiusz Chlebda był
pierwszym trenerem Górnika w latach 2009-2017,
w równo 200 meczach. Ile
z tych spotkań wygrał?
A. 117
B. 129
C. 103
D. 99
11.Z jakiego kraju wywodzi
się Rosen Murarow, superstrzelec Górnika z początku
lat 90.?
A. Rosja
B. Bułgaria
C. Białoruś
D. Rumunia
12.Nazywam się Andrzej
Grymek. W 1997 roku, po

trzech latach w Wiśle Kraków, przeniosłem się do
Wałbrzycha. W Górniku grałem przez…
A. Cztery sezony
B. Dwa sezony
C. Pięć sezonów
D. Osiem sezonów
13.Ile trójek trafił w ligowych spotkaniach Górnika
Marcin Stokłosa?
A. 65
B. 88
C. 109
D. 113
14.W 1967 roku Górnik
otworzył sezon pogromem
nad Wawelem Kraków
86:44. Drugim strzelcem
wałbrzyszan z 20 „oczkami”
na koncie był…
A. Mieczysław Zenfler
B. Jacek Bukiel
C. Witold Domoradzki
D. Jacek Grodecki
15.Z jakiego miasta w Stanach Zjednoczonych wywodzi się Kris Clarkson, koszykarz Górnika w sezonie
2007/08?

A. Chicago
B. Nowy Jork
C. Los Angeles
D. Filadelfia
16.W 1983 roku Górnik
był bardzo blisko obrony
mistrzowskiego tytułu. W
ostatniej serii gier musiał
pokonać Gwardię Wrocław
i liczyć na porażkę Lecha Poznań ze Stalą Bobrek Bytom.
Nasi wygrali z Gwardią, ale
tytuł zdobył Lech. W jakich
okolicznościach pokonał
bytomian?
A. Walkower dla Lecha. Koszykarze Stali nie dotarli do
Poznania z powodu wypadku
autokaru
B. Lech zwyciężył jednym
punktem po dogrywce, w
której na dwie sekundy przed
końcem decydujący rzut trafił
dla poznaniaków Eugeniusz
Kijewski
C. Stal Bobrek prowadziła do
przerwy różnicą dwudziestu dwóch punktów, ale po
przerwie roztrwoniła przewagę, przegrywając pięcioma
„oczkami”
D. Walkower dla Lecha.
Bytomianie wygrali w Poznaniu, ale jeden z koszykarzy gości z powodu
zawieszenia w poprzedniej
kolejce był nieuprawniony
do gry
17.W lutym 2014 roku Piotr
Niedźwiedzki wrócił w barwach Górnika do czynnego uprawiania sportu po
kłopotach zdrowotnych. W
sparingu biało-niebiescy
przegrali w Aqua-Zdroju ze
Spartakusem Jelenia Góra
72:76. Ile punktów zdobył
ten środkowy?
A. 8
B. 1
C. 21
D. 17
18.Który z wymienionych
koszykarzy biało-niebieskich nie spotkał pozostałych w górniczej szatni?
A. Dmitri Trusz
B. Dariusz Leżuch
C. Jerzy Żywarski
D. Andrzej Neumayer
19.Ile oficjalnych spotkań w
barwach Górnika rozegrał
Wojciech Krzykała?
A. 213
B. 239
C. 299
D. 200
20.W którym roku zamknięto halę przy pl. Teatralnym?
A. 2013
B. 2010
C. 2015
D. 2009
Dominik Hołda

ODPOWIEDZI: 1. D, 2. D (Słomiński zdobywał śr. 16,1 pkt; w biało-niebieskich barwach grał w latach 1977-86), 3. B, 4. A, 5. C (Górnik po tym meczu świętował pierwsze mistrzostwo Polski
(wygrana 83:55). Młynarski w spotkaniu z Zagłębiem nie grał, po zawieszeniu w poprzedniej kolejce. Jego cios był jednak najbardziej wyrazistym „zagraniem” tego starcia), 6. A, 7. B, 8. C (Mariusz
Sobacki występował w pierwszoligowym Górniku w sezonie 2000/01, notując śr. 21,6 pkt, miał wtedy 35 lat), 9. C, 10. A, 11. B, 12. A, 13. C, 14. D (najwięcej punktów, bo 21 zdobył w tamtym
spotkaniu Apolinary Podstawczyński), 15. D, 16. A, 17. B, 18. D, 19. B, 20. A

Fot. Dominik Hołda

» Ostatni raz macie okazję błysnąć
wiedzą na temat Górnika
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Fot. użyczone (Paweł Fajdek/Instagram)

» Dawaj Paweł! Teraz
albo nigdy

Do trzech razy sztuka?
W Tokio trwają XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie, gdzie Polacy walczą
o medale i chwałę. Przed nami konkurs rzutu młotem z udziałem Pawła
Fajdka, naszego człowieka z Żarowa, jednego z faworytów do złota.
Paweł Fajdek to postać
nietuzinkowa. Kiedyś zdarzyło mu się niemal zaspać
na zawody, po czym wygrać
je jednym rzutem, zgubić
złoty medal w taksówce,
czy przypadkowo o mało
nie zabić młotem trenera.
W trzeciej klasie gimnazjum
postanowił z kolegami przestawić nauczycielce samochód. Miał to być żart, a
skończyło się uszkodzeniem
pojazdu, wezwaniem policji,
sprawą w sądzie i koniecznością zapłacenia grzywny.
O tym, jak ciekawe zdarzenia
wiążą się z tym lekkoatletą,
niech świadczy jego pełna
humoru i anegdot książka
„Petarda. Historie z młotem
w tle”. To wszystko należy
jednak wziąć w nawias, bo

jego osiągnięcia sportowe
są wyjątkowe i spektakularne. Fajdek aż czterokrotnie
zostawał mistrzem świata
(2013, 2015, 2017, 2019),
był też mistrzem Europy,
młodzieżowym mistrzem
Europy oraz czterokrotnym
zwycięzcą uniwersjady. W
2010 roku w Szczecinie ustanowił rekord Polski w rzucie
młotem, który za jego sprawą wynosi 83,93 m.
Sukcesy 32-latka są rzecz
jasna wynikiem ciężkiej pracy. Do tej jest jednak przyzwyczajony. Marzył o nowych butach? Musiał na nie
zapracować. Chciał wyjść do
kina? Dopiero jak zarobił na
bilet. W młodości pomagał
tacie na budowie. Zaczynał
standardowo, od obserwacji

i podawania narzędzi czy
czegokolwiek, co akurat było
potrzebne. Z czasem nauczył
się fachu, pokochał też majsterkowanie. Dom zbudował
praktycznie sam z rodziną.
Dopiero po pomaganiu na
budowie był sport. Nie od
zawsze wydawało się, że będzie rzucał młotem. Zaczynał
od piłkarskiej B klasy, a tata
namawiał go do zostania
kolarzem, co jednak szybko
uznał za katorgę. Dorastając,
obserwował w akcji Szymona Ziółkowskiego, mistrza
olimpijskiego w rzucie młotem z Sydney, z 2000 roku.
Po tym sukcesie Szymon
wizytował szkoły, na jednym
ze spotkań zaraził tą dyscypliną Fajdka. Dziś panowie
współpracują, skupieni na

jednym celu – zdobyciu medalu olimpijskiego.
To właśnie sukcesu na
olimpiadzie brakuje w bogatej kolekcji Fajdka. W Londynie w 2012 roku spalił
wszystkie trzy próby i odpadł,
zanim konkurs na dobre się
zaczął. Cztery lata później
w Rio, gdy jego pozycja w
światowej czołówce była już
ugruntowana, spalił dwa z
trzech rzutów, a ten zaliczony
okazał się wyjątkowo krótki. Jedynie 17. miejsce było
rozczarowaniem. Młociarz
niechętnie wraca wspomnieniami do tamtych chwil. Odcina się, wyrzuca je z głowy,
koncentruje się nad tym, co
przed nim, czyli kolejnym
wyzwaniem olimpijskim, tym
razem w Tokio.

Wybuch pandemii dla żarowianina okazał się zbawienny.
Po kolejnych latach intensywnych zawodów, zdobywaniu
złotych medali, potrzebował
spokoju i regeneracji. W sezonie spędzał poza domem
250 dni w roku, a córeczkę
najczęściej widywał w ekranie telefonu. Poprzedni rok
umożliwił mu spędzanie czasu
z rodziną i doleczenie urazów,
które trapiły go w ostatnich
latach, w szczególności tych
związanych z kolanem i łydką.
W czerwcu Fajdek zdobył
mistrzostwo Polski na zawodach w Poznaniu, z wynikiem
82,82 m. Zwyciężył także w
Memoriale Ireny Szewińskiej
w Bydgoszczy, rzucając młot
równie daleko (82,77 m) i
wyprzedzając Wojciecha No-

wickiego, drugiego z naszych
olimpijczyków i kandydatów
do medalu w Japonii. Nowicki
przerzucił z kolei urodzonego
w Świebodzicach lekkoatletę
na lipcowych zawodach w
Cetniewie. Podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej,
Fajdek miewał kłopoty, spalił
pięć z sześciu rzutów, w tym
cztery pierwsze. Przy piątej
próbie poprosił organizatorów o wyciszenie muzyki, by
mógł lepiej skoncentrować
się w kole. Dało to niewiele,
próba nie sięgnęła 80 metrów, co oznaczało zwycięstwo Nowickiego – 81,36 m
było jego najlepszym rezultatem w tym sezonie i czwartym
w karierze.
Fajdka jednak nie wypada lekceważyć. Czterokrotny
mistrz świata będzie bowiem
w Tokio głodny. W swoim
trzecim podejściu olimpijskim
jego apetyt zaspokoi jedynie
medal, najlepiej w złotym
kolorze. Czy powiedzenie „do
trzech razy sztuka” zadziała
w przypadku naszego młociarza? Konkurs rzutu młotem
w Tokio już 4 sierpnia o 13:15
polskiego czasu. Trzymamy
kciuki za naszego reprezentanta!
Dominik Hołda
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