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Czy wiesz, że…
nawet 200 osób. W 1906 roku na górę
Chełmiec zbudowano specjalną ścieżkę
turystyczną ze Szczawna-Zdroju. Góra była
celem wycieczek mieszkańców Wałbrzycha,
Boguszowa, a także kuracjuszy przebywających w szczawieńskim sanatorium. W
latach 20. XX wieku, właściciel restauracji
Friedrich Kroll, zamieścił reklamę, w której
informował, że ze szczytu Chełmca widać
ponad 200 miejscowości.

Czytaj str. 13

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

Główka pracuje. Co tydzień!
Pytacie nas, jak udaje się co wtorek wydawać tak ciekawą gazetę?
Z tyloma artykułami. Oryginalną i niepowtarzalną. Przyznajemy, to
nie jest wcale proste, ale jak na razie kreatywności nam nie brakuje.
I mamy nadzieję, że pomysłów starczy nam na kolejne lata. Tymczasem oddajemy do waszych rąk następny ciekawy numer.
Tak nam się przynajmniej
nieskromnie wydaje. U nas
naprawdę każdy znajdzie coś
dla siebie. Publicystyka, wywiady, aktualności, historia,
kultura, sport, turystyka, porady. Zatrzymajmy się na chwilę
przy tej ostatniej rubryce na-

zwanej „wiemy jak żyć”. Cały
czas ją poszerzamy o kolejne
dziedziny życia i widząc wasze
reakcje, jesteśmy raczej przekonani, że idziemy w dobrym
kierunku. Piszą u nas fachowcy w swoich branżach, a robią
to w taki sposób, że aż chce

się czytać to, co mają do przekazania. Znakomicie wpisują
się w naszą stylistykę, żeby
informować w jak najprostszy
sposób i unikać językowych
„potworków”.
Interesuje nas wasze zdanie. Czy szeroki wachlarz

tematów w rubryce „wiemy
jak żyć” jest wystarczający?
Może chcielibyście przeczytać
porady w jakiejś jednej, konkretnej dziedzinie. Każdego
maila na pewno przeczytamy. Spróbujemy też sprostać
waszym zachciankom. Jeśli

to będzie możliwe. Piszcie
do nas jak zwykle na adres:
redakcja@wieszco.pl.
A teraz usiądźcie wygodnie
i napawajcie się najnowszym wydaniem naszego
tygodnika. Na 32 stronach
proponujemy wam jak zwykle
niebanalne treści. Jeżeli nie
udało wam się dostać gazety
w wersji papierowej w jednym z prawie 400 punktów
kolportażu, możecie ją ściągnąć na swoje urządzenia w
wersji PDF. Wystarczy wejść
na stronę www.wieszco.pl.
Czytajcie nas też online. Każdy najnowszy numer i wszystkie archiwalne.
Redakcja
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Na Chełmcu było schronisko i wieża
widokowa? Wieża w formie sztucznej ruiny została oddana do użytku 29 sierpnia
1888 roku. Mierzyła 22 metry. Inicjatorem
jej powstania był Hans Heinrich XI ks.
von Pless z Książa. Przy niej zbudowano
oszkloną restaurację, z której można było
podziwiać piękne widoki rozciągające się
na Karkonosze i Przedgórze Sudeckie. Obok
wieży znajdował się drewniany budynek
schroniska, w którym nocować mogło

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

POGODA
Wtorek 1.06
Temp. 14/6
zachmurzenie duże
Środa 2.06
Temp. 17/6
przelotne opady
Czwartek 3.06
Temp. 18/11
zachmurzenie duże
Piątek 4.06
Temp. 20/10
przelotne opady
Sobota 5.06
Temp. 20/11
zachmurzenie duże
Niedziela 6.06
Temp. 20/11
zachmurzenie duże
Poniedziałek 7.06
Temp. 20/11
przelotne opady

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

Tak brzmi literalnie
przepis dotyczący pieszych
w nowelizacji ustawy:
Kierujący pojazdem,
zbliżając się do przejścia dla
pieszych, jest obowiązany
zachować szczególną
ostrożność, zmniejszyć
prędkość tak, aby nie narazić
na niebezpieczeństwo
pieszego znajdującego się
na tym przejściu albo na
nie wchodzącego i ustąpić
pier wszeństwa pieszemu
znajdującemu się na tym
przejściu albo wchodzącemu
na to przejście.

Miejcie oko na pasy

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

ale wg powierzchni użytkowej

Piesi to „święte krowy”, a kierowcy to „piraci drogowi”? Ani jedno, ani drugie. Prawda jak zwykle leży pośrodku. Pewne jest, że
ci siedzący za kierownicą od 1 czerwca muszą bardzo uważać
na przechodniów na pasach. Pisząc krótko i zwięźle, piesi mają
od teraz pierwszeństwo nie tylko będąc na „zebrze”, ale nawet
na nią wchodząc. Tylko co to oznacza?
To już wiemy, obudziliśmy
się w nowej rzeczywistości,
w której obowiązują ważne zmiany dla kierowców.
Spróbujemy wam je jakoś po
ludzku zinterpretować.
Nie wchodząc za bardzo
w szczegóły i trochę – przyznajemy – spłycając temat,
dotąd było tak, że pieszy nie
miał pierwszeństwa zbliżając
się do przejścia (gdy był oddalony od „zebry” np. o metr) .

Nabywał je wtedy, gdy na tym
przejściu już się znalazł przed
samochodem, ale tylko pod
warunkiem, że nie wskoczył
na pasy tuż przed nadjeżdżający pojazd. Teraz o tym
można zapomnieć.
Zgodnie z nowymi zapisami pieszy będący na przejściu
ma pierwszeństwo przed
każdym pojazdem. Z kolei
osoba, która na przejście
wchodzi (zapamiętajcie, bo

to ważne słowo), będzie musiała ustąpić pierwszeństwa
tylko tramwajom. Oznacza
to, że przechodzień jest w
uprzywilejowanej sytuacji.
Wiadomo, że każdy kierowca, zbliżając się do przejścia
dla pieszych, musi zachować szczególną ostrożność i
zmniejszyć prędkość tak, by
– jak mówią nowe regulacje
– nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Pojawił
się też bat na przechodniów.
Od teraz nie wolno im używać telefonów komórkowych
oraz innych urządzeń elektronicznych, prowadzących
do ograniczenia możliwości
obserwacji sytuacji na jezdni
w sąsiedztwie pasów.
Pytanie, w którym momencie pieszy zyskuje pierwszeństwo w momencie, gdy na
przejście wchodzi? Jak to
interpretować? Czy wówczas,
gdy ma jedną nogę w górze i
zamierza zrobić krok w stronę

„zebry”, czy w chwili, gdy jest
metr lub dwa od krawężnika
odgradzającego jezdnię od
chodnika, a może wtedy,
gdy stawia stopę na asfalcie?
Nie wiadomo. Pamiętajcie,

że jednocześnie nie znika
przepis zabraniający wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd
albo spoza niego lub innej
przeszkody ograniczającej widoczność drogi. Co radzimy?
Jeśli zbliżacie do przejścia dla
pieszych gdzieś w szczerym
polu i widzicie, że nikogo nie
ma w pobliżu, jest po problemie. Jedziecie dalej. Ale
już podróżując przez centrum
miasta, trzeba przed pasami
zwolnić. Nie ma zmiłuj.
To nie wszystkie nowości
w przepisach o ruchu drogowym. Od 1 czerwca zakazana
jest tzw. jazda na zderzaku
autostradą i drogą ekspresową, czyli zdecydowanie za blisko następnego samochodu.
Chciałoby się napisać, wreszcie. To niby koniec mistrzów
kierownicy jadących za nami i
migających światłami. Ale teraz uważajcie, żeby to ukrócić

ktoś wymyślił „fajny” przepis,
który mówi, że minimalny
odstęp między pojazdami to
liczona w metrach połowa
prędkości, z jaką porusza się
auto. Jak to rozumieć? Ano
jedziecie sobie 120 km/h po
drodze ekspresowej i mając
skaner w oczach (ba, przecież
każdy go ma) oceniacie, jaka
odległość dzieli was od poprzedzającego wozu. W tym
przypadku to 60 m. Proste?
Jak drut. Nowe zapisy dotyczą też dopuszczalnej maksymalnej prędkości w terenie
zabudowanym. Do tej pory
nocą można było przez jakieś
miasteczko pognać trochę
szybciej – „sześćdziesiątką”.
Od teraz bez względu na porę
dnia w miastach można jeździć maksymalnie 50 km/h.
Tu akurat wszystko jest jasne
i nie ma pola do głupawej
interpretacji.
Tomasz Piasecki
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» Niektórzy kierowcy uważają
pieszych za „święte krowy”
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Powstanie fabryka wody?
Marszałek Województwa Dolnośląskiego otrzymał
Plan Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego. Jednym z projektów przygotowanych do
realizacji jest wałbrzyska fabryka wody.

W ramach FST przygotowujemy
projekt budowy fabryki wykorzystującej wodę, która przedostaje się
do Pełcznicy w sposób naturalny z

Gmina przygotowuje projekt o
wartości około 20 mln zł. Dziś miasto wodę sprowadza z okolicznych
terenów, a nieraz trzeba ją pompować nawet 20 km. Dodajmy, że
samorządowcy przygotowali wiele
ciekawych projektów, a fabryka
wody jest jednym z nich. To środki,
które Unia Europejska przekazuje
w ramach Zielonego Ładu w imię
dziejowej sprawiedliwej równowagi.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

- Od lat mamy plan, by w miejscu
po byłej zajezdni autobusowej,
powstało nowe źródło wody dla
Wałbrzycha i okolicznych gmin.

terenów pokopalnianych znajdujących się pod Wałbrzychem. To są
wody opadowe, te, które po prostu
z deszczem padają na nasz region,
później przechodzą przez struktury
geologiczne pod Wałbrzychem i
tu się wydostają szybem Friedrich
Wilhelm. Ta woda jest stale wypływająca w ilości około 12-18 tysięcy
metrów sześciennych na dobę –
informuje prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.
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Lewy jest jednak fajny
Nie chcieliśmy pisać o rekordzie w strzelonych golach Roberta Lewandowskiego. Na przekór nucąc pod nosem głupawe „para pa pa ra papa oh
oh ah ah” jak Zenek Martyniuk w swojej piosence. Broniliśmy się przed
tym jak dzieci przed kartkówką po powrocie do szkół ze zdalnej nauki.
Zaparliśmy się, by „udawać Greka”, w czym mistrzem jest prezydent Andrzej Duda. Nie udało się, ulegliśmy. Będzie o Lewym, którego pokochali
też politycy.

Co tam korzyści z wdrożenia programu Polski Ład?! Nieważne, że jakiś
wredny Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej nakazał Polsce wstrzymać wydobycie węgla w kopalni
Turów. To, że Łukaszenka wszedł w
buty terrorystów o śniadej karnacji i
zaczął się bawić w porywacza, też nie
wzbudziło takiej sensacji jak rekord
strzelonych goli w jednym sezonie
Bundesligi Roberta Lewandowskiego.
Polak w ten sposób pobił legendarnego Gerda. A jak wiadomo, gdy nasz
bije Niemca, to serce się raduje.

Z Lewandowskim jest trochę jak z
waszą drugą połówką, z którą pod
jednym dachem w swoim mieszkaniu ostatnie miesiące spędziliście
na pracy zdalnej. Niby kochacie
tego gościa, z którym macie dwójkę
dzieci, a który lubił zasiąść przed telewizorem z półlitrową butelką złocistego trunku i odpalić jakiś mecz
ligi niemieckiej. Niby skoczylibyście
w ogień za tą kobietą, która codziennie smażyła wam kotlety, a w
wolnych chwilach dłubała coś przy
paznokciach. Bo kosmetyczki były

tak szczelnie zamknięte jak płazy w
terrarium. Ale litości, spędzanie ze
swoją nawet największą miłością
24 godzin na dobę może wymęczyć.
Lewy jest fenomenalnym piłkarzem.
Co do tego nie mamy żadnych
wątpliwości. Jest regularniejszy w
strzelaniu goli niż Rolex, którego
nosi na ręku. Szybciej rozpędza się
w polu karnym niż do setki przyspiesza jego czerwony Mercedes AMG
G63, którym przyjechał niedawno
do Warszawy. Muskulaturę ma lepszą niż taki superbohater kreskówek

He-Man. Jest po prostu kozakiem.
Mamy do niego ogromny szacunek
za to, że jest tu, gdzie jest, ale przesyt nim jest już chyba zauważalny z
perspektywy Perseverance, planetarnego łazika NASA, który śmiga
gdzieś po Marsie.
Przypuszczamy, że o wyczynie
kapitana reprezentacji Polski dyskutowali naukowcy na Harvardzie
w przerwie między wykładami,
Maorysi oddający się sztuce tatuażu
oraz bohaterki „Królowych życia”,
gdy przedłużały sobie akurat rzęsy.

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)
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Rekordu Lewego nie mogli nie wykorzystać politycy. I tu dopadły nas
większe mdłości niż gdybyśmy zjedli
za jednym zamachem kilka pudełek
pralinek Lindor, przeznaczonych
na Dzień Matki. Gratulacje złożyli
chyba wszyscy od lewa do prawa
na czele z premierem i prezydentem.
Pewnie doradcy od wizerunku tak
im kazali jak to, żeby podczas wygłaszania peanów na cześć pewnego prezesa trzymali ręce w dzióbek
złożone i mówili tyle frazesów, że
prof. Miodek miałby kłopot, żeby
zrozumieć sens wypowiedzi. Te
ich gratulacje to jak wypowiadane
ciepłe słowa do ukochanej typu
„jesteś najwspanialsza na świecie”,
„chciałbym się z tobą zestarzeć”.
Ktoś zapyta, znacie jeszcze inne
męskie dowcipy? Domyślamy się,
że niektórzy politycy wyczekujący
na pobicie rekordu przez Roberta,
wyglądali trochę jak urzędnicy
gdzieś tak o 15:15, spakowani z
wyłączonymi komputerami i stojący
przy drzwiach, mimo że do końca
roboty pozostaje jeszcze kwadrans.
Możecie nazywać to paździerzem,
ale my mamy do piłki nożnej wielki
sentyment. Niemal tak wielki jak
miłość zawodników do brylantyny i
tatuaży. Dlatego dla nielubiących futbolu mamy złą wiadomość. Za chwilę
polski balonik związany z rozpoczynającymi się wkrótce mistrzostwami
Europy zacznie być pompowany do
rozmiarów kuli ziemskiej. Sorry, ale
będziemy brutalni. Nie ma wielkich
powodów do optymizmu. Oprócz
Lewandowskiego i może jeszcze 2-3
gości, reszta naszych piłkarzy prezentuje się jak podróbki, czyli takie
zastępcze produkty znanych marek.
Gdyby dawniej wynalazcy mieli tyle
pomysłów, co polscy piłkarze dzisiaj
na swoją grę, to pewnie w domu
dalej byśmy siedzieli przy lampach
naftowych, a do pracy dojeżdżali
dorożkami.
Jeszcze chwila i znajdzie się kilku
mądrali, przepowiadających, że
Lewandowski jest w stanie poprowadzić polską reprezentację do
mistrzostwa Europy, a osiągnięcie
półfinału to w zasadzie formalność
jak zjedzenie paczki chipsów Lay’s
na spółę z Leo Messim. Jeśli do tego
dojdzie, polecamy cytat Stephena
Kinga o tym, że „czasami człowiek
sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej
głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki
komu dowiaduje się, że ta studnia
jednak nie ma dna”.
Tomasz Piasecki
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Praca w WSSE
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” z kolejnymi dużymi inwestycjami.
JoysonQuin Polska i Tristone Flowtech Poland sp
z o. o. zdecydowały się na kolejne inwestycje w
Wałbrzychu.

Firmy podjęły taką decyzję dzięki wsparciu otrzymanemu od
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „INVEST-PARK” w
» - Musimy się zmobilizować
i zmniejszyć ryzyko
zachorowania – mówi
prezydent Roman Szełemej

ramach rządowego programu
Polska Strefa Inwestycji. Nowe
projekty motoryzacyjne, dwóch
najdłużej działających firm w wał-

WIESZ CO | NR 22/1.6.2021 r.

brzyskiej strefie, opiewają łącznie
na 135 mln zł.
Joysonquin Automotive Systems
to producent elementów dekoracyjnych do wnętrz samochodów, który
działa w Wałbrzychu od przeszło
20 lat. Kolejny projekt inwestycyjny
związany jest z budową nowego
zakładu, w którym produkowane
będą wysokiej jakości detale do
drzwi i kokpitów. Docelowo w
nowej fabryce zatrudnienie ma

znaleźć około 300 osób. Wartość
projektu opiewa na 120 mln zł.
Tristone Flowtech Poland zdecydował się na kolejną, już 7 inwestycję w wałbrzyskiej strefie.
Ten międzynarodowy producent
aplikacji do układów chłodzenia
zatrudnia obecnie ponad 1000
osób. Nowy projekt zakłada rozbudowę parku maszynowego poprzez
doposażenie fabryki w urządzenia
SCB
najnowszej generacji.

Fot. użyczone (WSSE)
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Zaszczepią też w domu
Wałbrzych może pochwalić się dużą liczbą wykonanych dotychczas szczepień. Od początku akcji zastrzyk otrzymało
ponad 110 tysięcy osób. W najbliższych tygodniach akcja
szczepień zostanie rozszerzona na szkoły, a ekipa wyjazdowa chętnych, którzy mają problemy z poruszaniem się, będzie odwiedzać także w domach.
po kwalifikacji preparatem
firmy Pfizer, w wyznaczonym
terminie będą musieli zjawić
się w punkcie szczepień. Tym
sposobem nastolatkowie z
wałbrzyskich szkół w wieku

16+ zostaliby zaszczepieni w
ciągu tygodnia. O szczegółach
akcji poszczególne placówki
informować będą za pomocą
e-dziennika.
SCB

W liczbie ponad 110 tysięcy
dawek ujętych jest ponad 50
procent mieszkańców miasta
w grupie 60+. Nieco mniej w
grupie 70+. Najmniejszy odsetek szczepień dotyczy grup,
które do programu mogły dołączyć najpóźniej czyli 18+. Prezydent Roman Szełemej widzi
nadzieję, że w okresie wakacyjnym będziemy mogli powoli
wracać do normalnego życia.
- Dzisiaj mamy zaszczepionych około 40 tysięcy mieszkańców Wałbrzycha. Mamy
szansę zakończyć to wszystko
tu i teraz. Jesteśmy w krytycznym momencie. Oznacza to,
że albo się zmobilizujemy i
zmniejszymy ryzyko zachorowań, albo już niedługo będziemy walczyć z czwartą falą
– mówi gospodarz miasta.
Wałbrzych podchodzi do
problemu metodycznie. Stosu-

je się do zaleceń rządowych,
ale też stara się zawsze być o
krok przed nowymi regulacjami. Zaszczepieni zostali bezdomni, którzy przebywali w
noclegowniach. Obecnie zakładane jest także wdrożenie
kolejnych etapów szczepień.
Tym razem w wersji mobilnej.
Warunkiem będzie realizacja
dostawy szczepionej firmy
Johnson&Johnson.
- Szczepionką zostaną zaszczepieni wszyscy ci mieszkańcy z grupy 60+, którzy do
tej pory nie mieli możliwości,
bali się, lub nie wiedzieli, jak
skorzystać ze szczepienia w
punktach stacjonarnych – tłumaczy prezydent.
Osoby w wieku 60 i więcej
lat to grupa najbardziej narażona na negatywne skutki
COVID-19. Ruszyła specjalna
infolinia, po to, by ekipa wy-

jazdowa mogła jeździć do
domów osób powyżej 60 roku
życia, żeby podać szczepionkę
Johnson&Johnson wszystkim,
którzy z powodu wykluczenia
cyfrowego, niemożności dodzwonienia się, problemów z
transportem nie zaszczepili się
wcześniej. Rejestracja mieszkańców Wałbrzycha powyżej
60 roku życia jest możliwa
pod numerem telefonu 74
664 09 09, od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:0015:00. Zespół wyjazdowy realizuje szczepienia po uprzednim uzgodnieniu terminu z
zarejestrowanymi.
W planach jest również
pomysł zaszczepienia każdego nastolatka w wieku
16+, który przyjdzie z rodzicem do punktu w Starej
Kopalni. Miasto chce również
szczepić w szkołach. Plan
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Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

realizacji jest jednak dopiero w ramach przygotowań.
Kwalifikacja szkoły ma być
zrealizowana na poziomie
elektronicznym. W późniejszej
fazie uczniowie ze szkoły,
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Automaty jak grzyby po deszczu
Ulice Świdnicy, Strzegomia, Żarowa zalewa fala małych punktów z tzw. „jednorękimi bandytami”. Są nielegalne, a za każdy posiadany automat właścicielowi grozi 12 tys. zł kary, ale…
Właśnie – jeden miesiąc może na nim zarobić nawet kilka razy tyle.
Punktów z automatami jest
tak dużo, że celnicy nie nadążają z ich likwidowaniem. W
pierwszej kolejności zajmują
się tymi miejscami, gdzie znajduje się wiele automatów,
ale nawet w pubach czy barach zdarzają się pojedyncze
egzemplarze „jednorękich
bandytów”.
„Wspólne działania świdnickich policjantów z funkcjonariuszami Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu
doprowadziły do zamknięcia
kolejnego nielegalnego salo-

nu gier hazardowych na terenie Świdnicy” – takie komunikaty pojawiają się tydzień
w tydzień, miesiąc w miesiąc.
Przykłady? Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością
Gospodarczą z KPP w Świdnicy wraz funkcjonariuszami
celno-skarbowymi na terenie powiatu świdnickiego
realizowali 25 maja czynności
służbowe ukierunkowane
na zwalczanie nielegalnego
hazardu. W wyniku czego
na terenie Świdnicy zlikwidowali nielegalny salon gier
zręcznościowych. Funkcjo-

nariusze zabezpieczyli dwa
nielegalne automaty do gier
hazardowych o wartości nie
mniejszej niż 6 tys. zł, na
których urządzane były gry
wbrew przepisom ustawy.
Maszyny przekazane zostały
funkcjonariuszom delegatury
Urzędu Celno-Skarbowego w
Wałbrzychu, którzy prowadzić
będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie.
Kilka dni wcześniej świdniccy policjanci w wyniku
podjętej interwencji zlikwidowali inny nielegalny punkt
gier hazardowych. Tym razem

funkcjonariusze realizując informacje własne ustalili, że
w jednym z lokali na terenie
miasta znajdują się automaty
do gier hazardowych. W toku
czynności procesowych mundurowi zabezpieczyli cztery nielegalne automaty do
gier o wartości nie mniejszej
niż 12 tys. zł. Na początku
miesiąca zaś przeprowadzono akcję w Strzegomiu. Była
to już 6 kontrola w jednym,
konkretnym punkcie. Tym
razem zabezpieczono cztery
nielegalne automaty do gier
oraz pieniądze. Wcześniej

zajęto łącznie ponad 10 automatów. Po raz kolejny przy
wejściu do tego lokalu konieczne było użycie siły. Na
zabezpieczonych maszynach
zainstalowano gry o charakterze losowym, prowadzone
w celach komercyjnych, na
organizowanie których wymagana jest koncesja niezbędna
do prowadzenia kasyna.
Kary za urządzanie gier na
automatach są dość dotkliwe.
Przepisy mówią, że urządzający gry na automatach wbrew
przepisom ustawy podlegają
karze grzywny albo karze po-

zbawienia wolności do lat 3
albo obu tym karom łącznie.
Kara grzywny to 12 tys. zł od
każdego automatu, a odpowiedzialność karna i administracyjna grozi także osobom
wynajmującym pod nielegalne automaty część lokalu.
Mimo to wydaje się, że kary
nie są aż tak surowe, skoro
urządzającym nielegalny hazard opłaca się łamać prawo.
Zdarza się, że tuż po kontroli
celników i konfiskacie automatów w tych samych miejscach
pojawiają się nowe maszyny.
KaR
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Fot. użyczone (KPP Świdnica)

» Zdarza się, że po konfiskacie automatów przez celników bardzo
szybko w tym samym miejscu pojawiają się nowe maszyny

fakty

WIESZ CO | NR 22/1.6.2021 r.

Strzegomskie rzeźby zdobią Wrocław
Za nami wernisaż wystawy wielkogabarytowych rzeźb, które powstały w ramach VII Strzegomskiego Biennale Rzeźby w granicie jeszcze w 2018 roku.

To bardzo interesujące wydarzenie miało miejsce w przestrzeni przed Akademią Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta we
Wrocławiu na bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Rzeź-

by można również obejrzeć na
Skwerze Wrocławianek przy ul.
Bernardyńskiej. Organizatorami wystawy są: Strzegomskie
Centrum Kultury oraz Akademia
Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Ekspozycja potrwa do początku października 2021 roku.
Mamy przy okazji bardzo dobrą wiadomość. Już za kilka
tygodni rozpocznie się 8. edycja Strzegomskiego Biennale

Rzeźby w granicie, które będzie
realizowane w ramach polsko-czeskiego projektu unijnego
„Świat kamienia”. W tegorocznym wydarzeniu wezmą udział
artyści w międzynarodowym
składzie: Martin Kuchař, Marcin
Nosko, Marcin Plichta, Zbigniew
Zych, Christos Mandzios, Andrzej
Kosowski, Radosław Keller oraz
Grzegorz Niemyjski.
KaR

tylko tak da się budować dobry, odpowiedzialny biznes.
Pozostajemy w kontakcie z
DIOZ, zdecydowaliśmy się też
pomóc w sfinansowaniu leczenia psa Tołdiego. Nie będziemy
podawać żadnych szczegółów
czy kwot, ponieważ pomaganie nie jest kwestią PR-u i
wizerunku, a kwestią naszego
DNA i zasad, jakimi kierujemy
się w pracy i poza nią. Zachęcamy wszystkich do pomocy
zwierzętom, a przede wszystkim reagowania, gdy widzą ich
krzywdę”.
Działanie wyjątkowe i
godne pochwały. Tołdiemu
pozostało już tylko powoli
powracać do formy i zdrowia.
Otrzymał potrzebne wsparcie,
miał zwyczajnie szczęście.
O wielu psach niestety tego
powiedzieć nie można...

» Ten pies miał szczęście i choć wcześniej
głodzony, powraca powoli do formy

KaR

Omal nie zagłodziła
psa i... straciła pracę
Kolejny przypadek sadystycznego zachowania
wobec zwierząt w powiecie świdnickim. Po
sołtysce wlekącej za autem psa, teraz pora
na głodzących swoje zwierzę zwyrodnialców.
Finał sprawy jest zaskakujący.
Tołdi z Pastuchowa to pies,
który w ostatnim czasie musiał
odżywiać się powietrzem i
energią słoneczną, bo oprawcy
zapomnieli kupić mu karmę.
Brak dostępu do wody spowodował hiperodwodnienie.
Proceder trwał bardzo długo.
Szczęśliwie znalazł się ktoś,
kto postanowił zgłosić sprawę
odpowiednim służbom.
We wsi pojawił się DIOZ.
Katarzyna W. i Andrzej W.
po ich interwencji zażądali
jednak zwrotu psa w trybie
natychmiastowym... - Rodzinka z pogranicza patologii w swoim zachowaniu
nie widziała nic nagannego.
Podczas rozmów chętnie nas
wyzywali, używali słów na

k, ch i s. Rodzice-kaci są dla
swoich dzieci wspaniałym
wzorcem do naśladowania
– relacjonują przedstawiciele
Dolnośląskiego Inspektoratu
Ochrony Zwierząt.
Przypomnijmy, że właścicielka psa podczas interwencji
rzuciła mu pusty gar po zupie,
a psiak o mało nie pożarł go
w całości. Skrupulatnie wybierał każde ziarnko kaszy po
krupniku, które przyklejone
były do brzegów pojemnika.
Tołdi został uratowany i trafił
do kliniki weterynaryjnej, ale
jest skrajnie zagłodzony. Waży
niecałe 12 kg (a powinien
przynajmniej 25).
Otrzymaliśmy oficjalne
oświadczenie firmy Przedsię-

biorstwo Recyklingu Odpadów
i Przetwarzania w sprawie
interwencji DIOZ-u w Pastuchowie. Po zapoznaniu się z
nim pozostało już tylko przyklasnąć i z uznaniem pokiwać
głową. Dlaczego? Ano dlatego.
„Jako firma odpowiedzialna
społecznie i troszcząca się o
los zwierząt, chcielibyśmy poinformować, że pani, której
25.05.2021 odebrano z posesji
psa Tołdiego, od dziś nie jest
już naszą pracownicą. Stanowczo odcinamy się od jej działań,
nie pochwalamy ich, a wręcz
potępiamy takie traktowanie naszych braci mniejszych.
Zarząd spółki wymaga, by
jej pracownicy mieli wysokie
standardy etyczne, ponieważ
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Fot. użyczone (DIOZ)

Fot. użyczone (UM Strzegom)
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Fot. (red)

» - To moje życiowe wyzwanie – mówi Michał Szura, kopiujący obraz Mona Lisa

Czekałem na natchnienie
Raczej codziennie nie spotykacie kogoś, kto kopiuje obraz Leonarda da Vinci. Znany chyba jest każdemu. Tymczasem Michał Szura
z Wałbrzycha podjął się tej trudnej sztuki, żeby namalować Mona
Lisę. Jak w ogóle do tego doszło, co było najtrudniejsze i co ma
wspólnego z tym wszystkim… Lenin?
Gdy usłyszałem, że zamierza
Pan skopiować Mona Lisę, zamurowało mnie.
- Dlaczego? (uśmiech)
Ponieważ dla mnie to całkowita
abstrakcja. Lasu i chmur bym dobrze nie namalował…
- Lubię też pejzaże (Michał Szura wstaje i pokazuje obraz Tatr,
któr y namalował kilkadziesiąt
lat temu – przyp. red.), a tak na
poważnie pier wsze malarskie
kroki zacząłem stawiać już w
szkole podstawowej. Gdy byłem
dzieckiem, mówiono na mnie
żartobliwie „Matejko”. Kiedyś
w podstawówce namalowałem
Lenina, kopiując jego wizerunek z
książki do historii. Twarz nie była
oczywiście pokratkowana, bo
nie wiedziałem o istnieniu takiej
techniki, która nawiasem mówiąc
bardzo pomaga, żeby wszystko
wychodziło równo. Mnie udało

się nieźle oddać jego fizjonomię.
Obraz zawisł na ścianie w klasie.
Gdzie nauczył się Pan malować?
- Gdy chodziłem do technikum
górniczego, dowiedziałem się, że w
GDK rozpoczyna się kurs artystyczny malowania farbami olejnymi.
Natychmiast się zapisałem. To był
1974 rok. Instruktor nauczył mnie
dzielić twarz na trzy części – do oczu,
nosa i końca brody. Pamiętam, że
malowaliśmy twarze na podstawie
gipsowej figury Zeusa. Nauczyłem
się też prozaicznej rzeczy jak mycie
pędzli w czystej wodzie z szarym
mydłem.
Jakieś podstawy Pan dostał?
- Tak, ale od dziecka miałem talent
do rysunków. Jako młody chłopak
tworzyłem też sporo ikon, wzorując
się na zdjęciach z albumu Andrieja
Rublowa. Część przekazałem znajomym, inne rodzinie. Robiłem grafiki,
ot choćby Trzech Króli podążających

do Betlejem. Malowałem akwarelami, później zacząłem robić portrety
olejne…
… i pomyślał Pan „może warto
zrobić kopię Mona Lisy”?
- Nie do końca (śmiech). Jesienią
zeszłego roku spotkałem przypadkowo Wiesława Palecznego, brata
słynnego pianisty Piotra. Poznaliśmy
się w... piaskownicy, bo byliśmy z
wnuczkami na placu zabaw. I tak od
słowa do słowa wyszło, że amatorsko maluję, na co Wiesław Paleczny
pół żartem, pół serio rzucił „to namaluj Damę z łasiczką”. Odparłem,
że ten obraz mi się nie podoba, ale
mogę wykonać Mona Lisę. No więc
jeśli słowo się rzekło, musiałem dotrzymać obietnicy.
Jak długo trwały przygotowania?
- Zdziwię Pana, ale prawie w ogóle
specjalnie nie przygotowywałem
się, bo zestawy rozmaitych farb

olejnych miałem, całe pudło pędzli
też, wernisk również. Musiałem
jedynie zrobić blejtram, ale nie byle
co, lecz porządną rzecz z profilowanych listew z dobrej jakości lnianego
płótna. Rzecz jasna o wymiarach
identycznych jak oryginał dzieła
namalowanego przez Leonarda
da Vinci. Gdy zważyłem wszystko,
okazało się, że całość waży trochę
ponad 2,3 kg. Czekałem ponadto
na wydruk komputerowy obrazu,
który zamówiłem we wrocławskiej
firmie specjalizującej się w tego
typu rzeczach i mogłem przystąpić
do roboty. Nim zacząłem, trochę się
do tego przymierzałem. Nie powiem,
strach był.
Przed czym?
- Właśnie przed tym wyzwaniem.
To obraz, który znają chyba wszyscy,
drogi, który w Luwrze oglądają tłumy ludzi, dlatego był we mnie taki
niepokój, czy podołam.
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Od czego Pan zaczął?
- Malarz Jerzy Borowski poradził
mi, żebym kupił celofan. Nałożył na
wydruk komputerowy i odrysował
tylko linie zasadnicze. Następnie na
przygotowany blejtram położyłem
kalkę techniczną i dopiero na to
celofan z odrysowanymi głównymi
kreskami. Dzięki temu wyszły ogólne kształty, które idealnie odbiły
się na białym płótnie. Rozpocząłem
malować od góry elementy zadrzewienia. Potem samą postać, która
jest w centralnym punkcie obrazu,
a ciało lekko ustawione pod kątem.
Przystąpiłem do pracy dokładnie 28
kwietnia. Dzień po dniu zapisując w
zeszycie, ile godzin spędziłem nad
malowaniem Mona Lisy. Jednego
dnia były to 2, innego 4 godziny.
Razem wyszło już grubo ponad 100
godzin pracy. Obraz jest skończony,
powiedzmy w 80 procentach.
Ile Pan potrzebuje czasu, żeby
go ukończyć?
- Myślę, że za półtora tygodnia
będzie gotowy. Muszę poprawić
usta, bo moja Mona Lisa jest jakby
starsza od oryginału (śmiech). Skałki
w tle też wymagają dopracowania,
skórzane naramienniki również.
Muszę poświęcić trochę czasu na
przyrodę w tle.
Co było najtrudniejsze?
- Zrobić koronkę na sukni przy
dekolcie. To też muszę jeszcze dopracować.
Kopiowanie Mona Lisy mieści
się w jakiejś skali trudności?
- Od jednego do dziesięciu (chwila
zastanowienia), dziewięć.
Myślałem, że powie Pan dziesięć?
- Nigdy nie dorównam mistrzowi,
to oczywiste. Leonardo da Vinci był
jedyny w swoim rodzaju ze swoją
nowatorską jak na XVI wiek techniką
malowania z zastosowaniem sfumato, czyli łagodnym przejściom z partii
ciemnych do jasnych. Ja pracuję w
świetle dziennym. Patrzę, jak pada
słońce na obrazie. Kreski, które ja
stosuję w pociągnięciu pędzlem, są
wyłącznie moje. Pewnie, że niektórzy
powiedzą, że są namalowane za
blisko, inne za daleko. Jedne są zbyt
intensywne, inne zbyt słabo widoczne, ale to przecież kopia. Chciałbym,
żeby była jak najbliższa oryginałowi.
Mona Lisa to pierwsze tak znane dzieło, którego podjął się Pan
skopiować?
- Tak, ale od razu muszę dodać,
że mogę zrobić wszystko. Potrzebne
jest jednak natchnienie. Przy obrazie
Leonarda da Vinci trochę na nie czekałem, ale gdy już nadeszło, wziąłem się
ostro do pracy, obiecując sobie, że w
trzy miesiące skończę wszystko. Proszę
pamiętać, że muszę jeszcze zrobić pokrowiec, bo takiego dzieła nie można
wozić ot tak sobie bez ochrony.
To będzie obraz Pana życia?
- Mam 72 lat (dłuższa chwila
milczenia). Chyba tak to muszę traktować (uśmiech). To moje życiowe
wyzwanie, skopiować takie dzieło.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Dwa mosty do remontu
Dobra wiadomość dla mieszkańców Boguszowa-Gorc
i Strugi. Władze powiatu wałbrzyskiego zdecydowały
o kompleksowej przebudowie obiektów mostowych
w ciągach dróg powiatowych.

- W trudnych czasach trzeba podejmować trudne decyzje. Niestety, nasz
wniosek został odrzucony i nie uzyska-

liśmy wsparcia z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Most nie może czekać na
przychylność rządu, więc przebudujemy
go ze środków własnych – komentuje
starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.
Dzięki pozyskanym środkom wyremontowany zostanie też most w Strudze
w gminie Stare Bogaczowice. Powiat
wałbrzyski otrzymał blisko 310 tys. zł
dofinansowania na ten cel ze środków
pochodzących z rezerwy Ministerstwa
SCB
Infrastruktury.

Fot. użyczone (Starostwo Powiatowe Wałbrzych)

POWIAT WAŁBRZYSKI

Most w Boguszowie-Gorcach jest w
bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu.

Fot. użyczone (UIM Boguszów-Gorce)

» Łącznie w Boguszowie zostanie rozdanych 200 pakietów z Kopertą Życia

BOGUSZÓW-GORCE

Koperta może uratować życie
Nie traktujcie tej akcji z przymrużeniem oka, nie śmiejcie się, że to prawie jak list w butelce. Kawałek papieru
może spowodować, że służby medyczne w podbramkowej sytuacji od razu będą wiedzieć, jak postępować
wobec osoby starszej potrzebującej pomocy. Tak działa
Koperta Życia.
Akcja prowadzona jest w
Boguszowie-Gorcach. Przewlekle chorych, mających problemy z poruszaniem się, a
także samotnych seniorów
odwiedzają pracownicy opieki
społecznej oraz asystenci osobiści osób niepełnosprawnych
i wręczają specjalny upominek.
Na pierwszy rzut oka to nic
wartościowego. Ot kawałek
papieru z naklejką, wszystko
zapakowane w kieszonkę z
grubej folii. Ten niepozorny
przedmiot może jednak osobom starszym i schorowanym
bardzo pomóc.
To tzw. „Koperty Życia”, w
których powinny znaleźć się
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najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych
lekach, alergiach, kontakty do
najbliższych, a także dane osobowe, w tym numer PESEL. Po
co to wszystko? Na wypadek
gdyby osoba starsza nagle
wymagała pomocy i nie była
w stanie samodzielnie odpowiedzieć medykom na pytania
o swój stan zdrowia. Pakiet z
najważniejszymi informacjami
powinien być przechowywany
w lodówce, a ta na drzwiach
frontowych musi mieć naklejoną specjalnie przygotowaną naklejkę (jest w zestawie,
który trafia do seniorów). To
sygnał dla ratowników, że

w środku obok szynki, jaj i
mleka znajduje się coś dużo
bardziej cennego. Informacje o
pacjencie, który może właśnie
potrzebować pomocy, bo np.
zasłabł.
Wiemy, że czyta nas dużo
seniorów, także z Boguszowa-Gorc, gdzie akcja „Koperty
Życia” jest prowadzona. Dlatego specjalnie dla was piszemy, jak poprawnie wypełnić
otrzymaną kartę informacyjną
do waszej koperty. Znajdźcie
czas, żeby dokładnie i czytelnie
uzupełnić wszystkie rubryki.
Pamiętajcie, od tego może zależeć wasze zdrowie i życie. W
rubryce „grupa krwi” wpiszcie

zgodne z prawdą oznaczenie.
Gdy nie wiecie lub nie pamiętacie swojej grupy, wpiszcie XXX.
W rubryce „jestem uczulony(a)
na” dodajcie swoje alergie.
Jeśli nie wiecie, czy jesteście na
cokolwiek uczuleni, wpiszcie
NIE STWIERDZONO. W rubryce „Przyjmuję leki” oraz „Ile
razy dziennie” musicie wpisać
nazwy lekarstw i dokładnie
wskazać, jak je bierzecie. Czyli
np. podać nazwę specyfiku,
a następnie częstotliwość
przyjmowania – 1xDZIENNIE,
RANO, WIECZOREM, 2xDZIENNIE, CO 6 GODZIN. Można też
włożyć kserokopię dowodu
osobistego, żeby szybko zi-

dentyfikować kopertę z właścicielem. Dobrze jest z tak
wypełnioną kartą pójść do
lekarza prowadzącego i poprosić o potwierdzenie zawartych
tam informacji podpisem lub
pieczątką. To uwiarygodni to,
co napisaliście. Do koperty możecie także dołączyć kartę informacyjną z pobytu w szpitalu
lub inne ważne dokumenty
dotyczące zdrowia jak choćby
wyniki ostatnich badań.
Pamiętajcie jednak, że Koperta Życia przeznaczona jest
tylko dla służb medycznych
i ratowniczych w przypadku
krytycznej sytuacji. Żeby szybko można było podjąć akcję
ratującą zdrowie i życie. Nigdy
nie pokazujcie jej osobom
postronnym. Ratownicy z kolei
dzięki zawartym w kopercie
informacjom błyskawicznie
dowiedzą się, na jakie choroby
cierpi pacjent, jakie przyjmuje
leki, na co jest uczulony i co
może mu zagrażać.
Na koniec powtórka. Wypełniacie kartę informacyjną,
wkładacie ją do opakowania,
chowacie w lodówce, a na
drzwiach przytwierdzacie naklejkę. Tak działa Koperta Życia.
ToP

» Tak wygląda karta informacyjna
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Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Oglądanie filmu na świeżym powietrzu i w miłym towarzystwie to dopiero jest frajda

GŁUSZYCA

Open air znaczy dobre kino
Wiecie, takie pod chmurką. Przychodzicie ze znajomymi w ciepły wieczór, siadacie na leżaku,
wyciągacie co tam chcecie (ale bez przesady) i oglądacie ulubiony film na dużym ekranie.
Tak będzie podczas najbliższej edycji kina plenerowego w Głuszycy.
To już w ten piątek (4
czer wca) o godz. 21:00.
Zapraszamy wtedy na pierwszą w sezonie 2021 projek-

cję kina plenerowego na
placu przy Centrum Przesiadkowym w Głuszycy (ul.
Łukasiewicza). Zobaczymy

brytyjsko-amerykański film
„Mamma Mia!” z 2008 roku
w reżyserii Phyllidy Lloyd.
Pewnie kojarzycie tytuł, a

jeśli nie, to króciutko o filmie. To ekranizacja musicalu
pod tym samym tytułem.
Fabuła filmu opiera się na

piosenkach popularnego
szwedzkiego zespołu ABBA.
W rolach głównych występują Meryl Streep (Donna),

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

» Czarny Bór czeka na projekty maskotki o imieniu „Melafirek”

CZARNY BÓR

Melafirek, którego polubicie
Takie inicjatywy zawsze integrują lokalną społeczność. Jesteśmy pewni, że tak będzie i
tym razem. Uważacie, że jesteście kreatywni, macie głowy pełne pomysłów, no to do dzieła. Stwórzcie maskotkę promującą gminę Czarny Bór.
Nie zamierzamy przepisywać kolejnych punktów zawartych w regulaminie konkursu. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie sobie

dokument ściągnąć i dokładnie przeczytać.
Tu go znajdziecie: www.czarny-bor.pl oraz
www.ck.czarny-bor.pl.

Wiadomo, że maskotka ma mieć na imię Melafirek. Taki wybór nie dziwi, bo historia gminy
jest nierozerwalnie związana ze złożami właśnie

Pierce Brosnan (Sam Carmichael), Colin Firth (Harry Bright). Jeśli nie widzieliście,
koniecznie musicie zobaczyć
ten wyjątkowy obraz. Nawet
jeśli jesteście fanami tego tytułu, warto w miłej atmosferze
przypomnieć sobie doskonałą
grę aktorską i nieśmiertelną
muzykę. Na projekcję filmu
zapraszają burmistrz Głuszycy
Roman Głód oraz Centrum
Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Partnerem
wydarzenia jest Wałbrzyski
Ośrodek Kultury.
Pamiętajcie jednak o kilku
ważnych rzeczach. Podczas
pokazu obowiązywać będą
aktualne obostrzenia sanitarne
(dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu) oraz konieczne
będzie wypełnienie deklaracji
uczestnictwa. Wstęp jest wolny, ale warto zapoznać się z
regulaminem Kina Open Air na
stronie www.ckmbp-gluszyca.
pl. Organizator zapewnia leżaki, ale uwaga, ilość miejsc
ograniczona. W przypadku złej
pogody wydarzenie zostanie
przeniesione na inny termin.
Miło, żeby kierowcy nie
parkowali 4 czerwca na placu
za budynkiem centrum przesiadkowego. Wiadomo, musi
być przestrzeń dla organizacji
kina plenerowego. Miejsca
parkingowe będą wydzielone
na placu naprzeciwko.
Red

melafiru i sięga 1945 roku. Zresztą co wam będziemy opowiadać.
Wystarczy, że zerkniecie na wiele
instytucji i podmiotów działających
w gminie, które w nazwie mają ten
minerał. Przykłady można mnożyć.
Na przykład UKN Melafir Czarny Bór
albo Przedszkole Gminne „Melafirek”. Także LZS Skalnik Czarny Bór i
pewnie jeszcze kilka innych.
Konkurs ogłoszono na projekt
graficzny maskotki promującej miejscowość. Mogą w nim wziąć udział
mieszkańcy gminy. Jeśli macie ciekawe pomysły jak poprzez jeden
przedmiot oddać niepowtarzalny
charakter Czarnego Boru, jesteście
do tego kreatywni, nie czekajcie,
wymyślajcie, kombinujcie. Może to
właśnie wasz projekt zostanie wybrany. Do wygrania jest nagroda w
wysokości 1000 złotych. – Konkurs
ogłosiliśmy we współpracy z firmą
Mineral. Uznaliśmy, że skoro melafir
dla tak wielu z nas kojarzy się z gminą warto pokusić się o stworzenie
rozpoznawalnego znaku promującego, jakim jest maskotka – mówił
Adam Górecki, wójt Czarnego Boru.
Nie musicie się jakoś wyjątkowo
spieszyć, bo konkurs trwa do 22
czerwca tego roku, ale jeśli już zakiełkował w waszych głowach jakiś
pomysł, to do dzieła. Zacznijcie go
realizować.
Red

Więcej autobusów do Rybnicy
Od czerwca zaplanowano dodatkowe weekendowe dwa kursy linii
nr 12 Wałbrzych – Rybnica Leśna. Szybciej dostaniecie się do schroniska Andrzejówka.

Dzięki współpracy z Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, kursy są powiązane z rozkładem jazdy
Kolei Dolnośląskich, a godziny dostosowano

do przyjazdów i odjazdów pociągów z Wrocławia. Gmina wychodzi naprzeciw oczekiwaniom turystów odwiedzających PTTK
Andrzejów (niektórzy nie chcą podróżować

samochodem) oraz w trosce o ochronę naszej pięknej przyrody i ograniczenie spalin.
Przykładowy kurs sobotni: 8:17 Koleje Dolnośląskie przyjazd z Wrocławia na Dworzec
Wałbrzych Centrum, 8:27 linie nr 12 odjazd z
Dworca Wałbrzych Centrum do Andrzejówki,
9:01 przyjazd do Andrzejówki. W drugą stronę: 18:07 linia nr 12 odjazd z Andrzejówki,
18:38 przyjazd na Dworzec Wałbrzych Centrum, 18:48 Koleje Dolnośląskie odjazd do
Wrocławia.
SCB

Fot. wizualizacja (WroTECH)

» Tak będzie wyglądała scena w jedlińskim Parku Północnym

JEDLINA-ZDRÓJ

Petarda nie park. Będzie cudnie!
Słowo rewitalizacja być może już nie wzbudza takiego zainteresowania jak dawniej.
Dziś w każdym mieście trwa odnawianie przestrzeni miejskiej. Jeśli jednak przyjrzymy
się temu, co dzieje się w Jedlinie-Zdroju, możemy tylko przyklasnąć za determinację i
konsekwencję w działaniu.
którego nazwa jest tak skomplikowana jak obecne relacje Polski z
UE. W skrócie chodzi o rewitalizację
obszarów miejskich, aby oferta tury-

ŚWIDNICA

Czytacie filia,
myślicie biblioteka

styczna Jedliny była atrakcyjniejsza
i kuracjusze chętniej tu przyjeżdżali.
Ta inwestycja to nie byle co,
bo kosztować ma łącznie 2,5 mln

zł. Ale co tam pieniądze. Po
wykonaniu prac Park Północny
będzie wyglądał jak z reklamowych folderów. Pierwszy
etap obejmie wybudowanie
nowej sceny wraz z zapleczem
sanitarnym, wymianę kostki,
budowę ścieżek w specjalnej
technologii terraway oraz budowę nowej fontanny wraz
z oświetleniem i nagłośnieniem. Terra co? To dziś chętnie
stosowana tzw. nawierzchnia
wodoprzepuszczalna, zwykle
mineralno-żywiczna. Doskonała
do przestrzeni publicznych oraz
aranżacji ogrodu. Jak nazwa
wskazuje, przepuszcza wodę
oraz powietrze, a przy tym nie
jest toksyczna i trwa. Nic tylko
kłaść i użytkować.
Firma z pracami ruszyła z „kopyta” tydzień temu. Nim się
obejrzeliśmy, a wyburzony został
stary amfiteatr. Musicie uzbroić
się w cierpliwość, bo prace potrwają kilka miesięcy, ale chyba
warto się przemęczyć, bo efekt
zapowiada się piorunująco. Jakby
powiedziała młodzież, będzie
„petarda”.
Jedliński Park Północny po
rewitalizacji ma być gotowy pod
koniec listopada tego roku.

» Oprócz biblioteki mieści się tu także klub seniora

To bardzo dobre skojarzenie. Świdniczanie mogą już
korzystać z nowoczesnej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, która mieści się w budynku przy ul. Morelowej. Księgozbiór otwarto w dawnym pawilonie usługowo-handlowym kupionym przez miasto, na wniosek
mieszkańców Kraszowic.
Oprócz biblioteki mieści
się tu także klub seniora.
Takim inicjatywom zawsze
przyklaskujemy. – Mieszkańcy Kraszowic zyskali nowe,
wielopokoleniowe centrum
kulturalne, które mam nadzieję będzie służyć wszystkim
mieszkańcom dzielnicy. To

nowoczesne, przestronne
miejsce i co najważniejsze,
przystosowane także dla osób
niepełnosprawnych – mówi
prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
Zastanawiacie się, jak jest
w środku? Najlepiej przyjść i
samemu się przekonać. Pla-

cówka mieści się na 90 m.
kw. podzielonych na kilka stref
– wypożyczalnię, czytelnię,
strefę dla dzieci oraz taras.
W wypożyczalni na moli
książkowych czekała literatura dla dorosłych, młodzieży
i dzieci. W czytelni jak to…
w czytelni, można poczytać

Red

Fot. użyczone (Wiktor Bąkiewicz/UM Świdnica)

Północny. Gmina podpisała niedawno z firmą Aqwaplanta z Wrocławia
umowę na realizację właśnie tego
miejsca. Kryje się to pod zadaniem,

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

MIEROSZÓW

Szczególnie za to drugie, bo miasteczko cały czas zmienia się, a właściwie dobrym słowem byłoby, żebyśmy
napisali, pięknieje. Weźmy taki Park
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w ciszy. W strefie dla dzieci pojawiły się piękne pufy.
Znalazło się też miejsce na
stanowiska komputerowe,
dostępna jest usługa Legimi.
Nic tylko czytać.
W nowej filii biblioteki przy
ul. Morelowej jest pięknie,
ale nim tak się stało, trzeba

było mocno się napracować. Zakres prac obejmował
rozbudowę, przebudowę i
zmianę sposobu użytkowania
pawilonu handlowego. Budynek zyskał nową elewację.
Przebudowano instalację
wodociągową, elektryczną,
centralnego ogrzewania i

kanalizację sanitarną. Wykonano nowy chodnik, trawnik
oraz przyłącza kanalizacji
deszczowej.
Łączny koszt prac to ponad 1,1 mln zł. Sam remont
biblioteki pochłonął ponad
640 tys. zł.
Red
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NASI ULUBIEŃCY

Kochane nasze zwierzaki
Historia każdego z nich jest inna, ale łączy je niestety jedna rzecz. Wszystkie
trafiły do schroniska. Z różnych powodów, ale jednak znalazły się w zwierzęcym bidulu. Jeśli chcecie osamotnionym kotom i psom dać nowy dom, to nie
czekajcie. Trzask prask, podejmujcie decyzję i załatwiajcie formalności.
AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: około 9 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
17.10.2020

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

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

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

RYJEK, nr ewidencyjny 191/20
Ryjek to kochany, spokojny kot po przejściach, z wesołym charakterem. Obecnie
uwielbia się przytulać, jest seniorem,
więc dużo leniuchuje i śpi.

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.01.2021

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

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

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

SCARLET, nr ewidencyjny 166/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.07.2020

Scarlet to psia staruszka. Ze względu na
wiek i nadwagę ma problemy z poruszaniem
się, a obecnie jest na specjalnej diecie.
Szukamy dla niej dobrego, nowego domu.

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

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

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

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

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

Szogun to wymagający psiak, na pewno
potrzebuje pracy i cierpliwości. Adopcja
tylko po dłuższym zapoznaniu.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
08.10.2020

GIBSON, nr ewidencyjny 9/21

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

» Kościół Pokoju w skromnej bryle
skrywa bajeczny, bogaty wystrój

Miasto warte poznania
Świdnica – miasto o ponad 750-letniej tradycji i wielu cennych zabytkach. Dzięki
zachowanej w dobrym stanie po II wojnie światowej starówce, jest uznawana za
jedno z najcenniejszych zabytkowych miast Polski. Usytuowanie w sercu Europy,
na ważnych szlakach handlowych, a także słynne na całym kontynencie towary,
m.in. piwo i sukno, pozwoliły stać się w latach największej świetności (XII-XIV w.)
stolicą Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.

Obecnie Świdnica jest nowoczesnym i przyjaznym miastem. Wyróżnia ją zabytkowa,
zwarta zabudowa i zachowany w niezmienionym stanie od
czasów średniowiecza układ
urbanistyczny Rynku.
Kolorowe kamieniczki zdobiące serce miasta, rzeźbione
fontanny, nastrojowe iluminacje i odbudowana po 45 latach wieża ratuszowa tworzą
niepowtarzalny klimat tego
miejsca i ponownie cieszą
oczy świdniczan i turystów
stanowiąc symbol świetności
miasta. Wieża ratuszowa to
doskonały punkt widokowy, z
którego można podziwiać panoramę miasta i okolic, a przy
dobrej widoczności dostrzec
także wrocławski wieżowiec
Sky Tower i okoliczne pasma
górskie i szczyty, w tym Ślężę
oraz najwyższy szczyt Karkonoszy czyli Śnieżkę. Nowa
wieża ma 58 m wysokości
oraz 10 kondygnacji. Najwyższym punktem dostępnym dla
zwiedzających jest zewnętrzny taras widokowy położony
na wysokości 38 m. Wieża

wyposażona jest również w
multimedialne panele dotykowe, które nie tylko przybliżają
historię obiektu, ale także pozwalają wysłać elektroniczne
pozdrowienia ze Świdnicy.
Obiekt zdobi zegar, którego
zewnętrzne elementy wzorowano na ich oryginalnym
wyglądzie sprzed zawalenia.
Nowa wieża zwieńczona jest
hełmem i iglicą z charakterystyczną kulą, w której świdniczanie umieścili pamiątki
przybliżające współczesne
miasto przyszłym pokoleniom
– zeskanowane fotografie
przedmiotów, historyczne
dokumenty, monety, dzienniki
a także zdjęcia świdniczan.
Wieża jest także miejscem, w
którym odbywają się liczne
imprezy kulturalne, wernisaże, konferencje prasowe,
cyklicznie zmieniane wystawy
plastyczne i fotograficzne, a
także cykliczna impreza sportowa „Bieg na Wieżę”.
Chcąc dokładnie poznać
kupieckie tradycje Świdnicy,
koniecznie należy odwiedzić
jedyne w Polsce Muzeum

Dawnego Kupiectwa, które
od 1967 roku mieści się w
zabudowaniach dawnego
ratusza na świdnickim rynku.
Zwiedzanie muzeum rozpoczynamy od pomieszczenia
zaaranżowanego na aptekę
z przełomu XIX/XX wieku,
na które składają się m.in.:
or yginalne meble, wagi,
puszki oraz pojemniki na leki.
W kolejnej sali podziwiamy
karczmę z początku XX wieku,
której wystrój tworzą kufle i
butelki wykonane z różnego
rodzaju szkła, kamionki czy
porcelany. Naprzeciwko karczmy mamy sklep kolonialny,
wypełniony opakowaniami
kamionkowymi, blaszanymi
pudełkami na kawę, herbatę,
tytoń czy wyroby cukiernicze.
Całości wyposażenia dopełniają kasy sklepowe oraz szyldy reklamowe. Przechodząc
dalej widzimy aranżację targu,
który odbywał się na świdnickim rynku od średniowiecza.
Na kolejnej ekspozycji – urzędu miar znajdują się wagi i
odważniki, miary długości i
objętości, a także narzędzia

do wzorcowania i legalizacji
narzędzi użytkowych. Dalej
widzimy aranżację stacji paliw
z pierwszej połowy XX wieku.
W kolejnej sali zgromadzono przedmioty stanowiące
wyposażenie sklepów, m.in.:
maszyny liczące, kasetki na
pieniądze, kasy sklepowe,
kalkulatory mechaniczne.
Następnie przechodzimy
obok zachowanych reliktów
średniowiecznych kramów
bogatych kramarzy. Z kolei
ekspozycja piwowarska zapoznaje nas z etapami warzenia

piwa, z którego w dawnych
czasach słynęła Świdnica.
Wchodząc na piętro muzeum
przechodzimy przez barokowy
hol, który zdobi kopia obrazu
przedstawiającego Świdnicę
w końcu XVII wieku. Natomiast w gotyckiej Sali Rajców
znajdują się cenne malowidła
z XVI w. przedstawiające Sąd
nad Jawnogrzesznicą, Sąd
Ostateczny i Ukrzyżowanie
Chrystusa. Zobaczyć tu można
makietę XVII-wiecznej Świdnicy i inne ciekawe eksponaty
związane z przeszłością mia-

sta. Do Sali Rajców przylega
niewielkie mauzoleum Piastów świdnickich z kopiami
rzeźbionych płyt tumbowych
z przedstawieniami Bolka I
oraz jego wnuka – Bolka II.
Na koniec możemy podziwiać
galerię obrazów świdnickich
malarzy oraz dawny salon
mieszczański.
Niedaleko rynku główną
atrakcją Świdnicy, którą każdy
turysta powinien odwiedzić,
jest pochodzący z XVII wieku
Kościół Pokoju pw. św. Trójcy – największa drewniana
świątynia Europy, wpisana
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jej
bajeczny, bogaty wystrój w
skromnej szachulcowej bryle z
drewna, gliny, piasku i słomy,
na każdym robi wrażenie.
Znakomita akustyka barokowego wnętrza sprawia, iż jest
on doskonałym miejscem dla
organizowanego co roku Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego, który gości najlepszych wykonawców muzyki barokowej z różnych krajów.
Będąc w Świdnicy nie sposób także nie zauważyć górującej nad miastem, 101,5-metrowej wieży Katedry pw. św.
Stanisława i Wacława. Monumentalna, gotycka budowla zachwyca zwiedzających
swym ogromem i bogatym,
barokowym wystrojem. We
wnętrzu szczególną uwagę
przyciąga imponujący ołtarz
główny, wzorowany na barokowym ołtarzu w paryskim
kościele Van-de-Grace oraz
gotycki ołtarz Zaśnięcia NMP,
wzorowany na ołtarzu Wita
Stwosza w Kościele Mariackim
w Krakowie. U podnóża katedry znajdują się pozostałości
fortyfikacji fryderycjańskich z
II poł. XVIII w. Dzięki inicjatywie papieża Jana Pawła II 23
marca 2004 r. dawny kościół
diecezjalny stał się katedrą i
siedzibą nowej diecezji.

Poznajcie Świdnicę, a szczególnie:
- zabytkowy rynek z kamienicami i ratuszem
- zespół rzeźb i fontann
- wieżę ratuszową
- Muzeum Dawnego Kupiectwa
- rzeźby dzików
- Kościół Pokoju
- katedrę

Red
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» Harcówka na początku lat 60. (Fot. S. Arczyński, za www.polska-org.pl)

Niedźwiedzia zabili, a łapy zjedli
Zapraszam na dalszy ciąg historii wałbrzyskich zwierzyńców (pierwszy odcinek ukazał się dwa tygodnie temu). „Zwierzątka jak się męczyły, tak się męczą. (...) Każdy
wałbrzyszanin, gdy choć raz wybrał się na Harcówkę i zobaczył ślepą lamę, misia
brudaska i małpkę z chorą pupcią, patrzył na to wszystko z niesmakiem i nie mógł nie
pomyśleć, czy przypadkiem nie wygłupiamy się trochę z tym ZOO”.

» Medal dla Alojzego Ciasnochy
(Fot. zbiory archiwalne Hufca
ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm.
Alojzego Ciasnochy)

Tak w grudniu 1958 roku opisywała zwierzyniec przy Harcówce lokalna
prasa. Od podjęcia uchwały przez
Miejską Radę Narodową o przejęciu
ZOO minęły dwa lata. I pomimo przyznania na ten cel pieniędzy, nic w tej
sprawie nie zrobiono. Wytykano władzom miasta niekonsekwencję. Bo
jeżeli już podjęto uchwałę o przejęciu
zwierząt na koszt miasta, to należało
słowa dotrzymać i nie dopuścić do
tego, aby zwierzęta przebywały w
warunkach urągających nie tylko
higienie, ale także podstawowym
wymogom humanitarnym. Ani to
ludzkie, ani wychowawcze. Zwierzęta pozbawiono fachowej opieki
(w tym weterynaryjnej), nie zapewniono odpowiednich i wygodnych
pomieszczeń. Głośny był przypadek,
gdy jeleń z tego ogrodu, w okresie

rui, przełamał zabezpieczenia i w
poszukiwaniu samicy ruszył w okoliczny teren. Po chwili trafił na pewną
kobietę, która poszczuła go wilczurem. Przerażone zwierzę wpadło w
kompost i połamało nogi. Niestety,
trzeba było je uśpić.
W końcu pojawiło się światełko
w tunelu. Przybyły z Warszawy
Inspektor Ogrodów Zoologicznych
przedstawił Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej projekt budowy
ogrodu zoologicznego w miejscu nieczynnych i zdewastowanych kortów
tenisowych i przylegającym do nich
terenie. Koszt budowy wyniósłby
prawie milion złotych. Mieszkańcami zwierzyńca miały być przede
wszystkim krajowe gatunki ptaków,
drobne drapieżniki, zwierzęta futerkowe, niedźwiedzie brunatne,

jelenie i dziki. W zwierzyńcu miałoby
funkcjonować tzw. dziecięce ZOO
(przychówek). W ramach inwestycji
powstałby budynek gospodarczy,
pomieszczenia dla zwierząt i ogrodzenie terenu.
Taki ogród zoologiczny miał w
Wałbrzychu sens. Apelowano do
„ojców miasta” o szybkie podjęcie
stosownych kroków w celu utworzenia zwierzyńca z prawdziwego
zdarzenia: „To, co się w tej chwili
znajduje w Harcówce, trudno nazwać ogrodem zoologicznym, czy
nawet jego zalążkiem. Przecież to są
zwierzęta chore, tzw. wybrakowane
– dary ogrodów zoologicznych bardzo wątpliwej wartości. (...) Karykatura ZOO nikomu nie jest potrzebna”.
I chociaż w 1958 roku Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej podjęło

decyzję o zorganizowaniu w Wałbrzychu ogrodu zoologicznego, w
miejscu zdewastowanych kortów tenisowych w parku im. Jana III Sobieskiego, to w lipcu 1959 roku sprawa
zwierzyńca nadal pozostawała nierozwiązana. „Ślepa lama. Osowiały
wilk wyjący bez przerwy. Smutny,
brudny Maciuś tarzający się w błocie.
Zapach, który odstrasza na odległość. Kilka nędznych klatek skleconych z desek i różnych budowlanych
odpadków. Słowem – całość bardziej
niż ponura. Oto obraz wałbrzyskiego
ZOO” – gorzko opisywał redaktor
Trybuny Wałbrzyskiej. Menażerię
uzupełniały: jeszcze jedna stara
lama, trzy borsuki, żółw, osiołek i kot
syjamski. Wkrótce dołączyć miały:
jeżozwierz, muflon, bocian i daniel.
Działanie ówczesnego oficjalnego
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opiekuna zwierzyńca (Zarządu Zieleni Miejskiej) było
ostro krytykowane. Chociaż
w mieście nie funkcjonował
oddział Towarzystwa Ochrony
Zwierząt, wielu mieszkańców
nie mogło przejść obojętnie
obok losu zwierząt i zgłaszało
chęć wzięcia niektórych z nich
pod opiekę.
Budowa pierwszych pawilonów na terenie zwierzyńca
miała się rozpocząć już we
wrześniu 1959 roku. Tymczasem zwierzęta nadal męczyły
się w starych pomieszczeniach. Odwiedzający ZOO
mieszkańcy sygnalizowali
nawet, że niektóre zwierzęta
są po prostu niedożywione.
„Jeśli tak jest, to dlaczego
dyrekcja ZOO nie zwróci się
(...) do ludności naszego miasta? Większość gospodyń
nie zawsze wie, co zrobić z
resztkami jedzenia i chętnie
zaniosłaby je dla zwierzaków”. Redaktorzy w lokalnej
prasie nie owijali w bawełnę.
Wałbrzyskie ZOO przynosiło
miastu wstyd. Utrzymywanie
tej karykatury zwierzyńca i
odwlekanie budowy ogrodu
zoologicznego z prawdziwego zdarzenia nie przynosiło
miastu splendoru. Stanowisko
komisji kultury, która wystąpiła z propozycją zlikwidowania
wałbrzyskiego ZOO, spotkało się z pozytywną reakcją
prasy, chociaż zdania na ten
temat w Miejskiej Radzie Narodowej były podzielone.

„Bo skoro nie stać nas na to,
by właściwie zaopiekować
się zwierzętami – grzmiała
prasa – to po co upierać się
przy zakładaniu ZOO. Skoro
nie potrafimy dać zwierzętom
odpowiednich warunków
(minęły już dwa lata od oficjalnego powstania naszego
sławetnego ZOO!), to lepiej
z tego projektu zrezygnować, to znaczy zlikwidować
owe klatki, chlewiki szpecące
Park Sobieskiego, a zwierzęta
odesłać do innych ogrodów.
Innego wyjścia nie widzimy,
bo trudno nam uwierzyć (po
takich doświadczeniach), że
Wałbrzych stać na własny
ogród zoologiczny”.
Jak wskazał Edmund Jońca (za Kotarba I., Powstanie ogrodów zoologicznych,
1969): „zupełnie niespodziewanie w 1959 r. wskutek
nieporozumień personalnych
zwierzyniec – jeden z 27 w
Polsce – został ostatecznie
zlikwidowany”. Niestety, w
tym krótkim zdaniu kryje się
zawiła i smutna historia, o
której już trochę zapomniano,
a którą trzeba przypomnieć
mieszkańcom Wałbrzycha.
Chociażby ze względu na
pamięć o założycielu wałbrzyskiego zwierzyńca, panu Alojzym, który 8 lipca 2003 roku
odszedł na wieczną służbę.
W dniu 1 października 1959
roku postanowienie o jego
tymczasowym aresztowaniu
podpisał prokurator Kazimierz

» Alojzy Ciasnocha ze swoim pupilem (Fot. zbiory
archiwalne Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im.
hm. Alojzego Ciasnochy)
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K. Alojzego Ciasnochę oskarżono o naruszenie artykułów
125, 146, 156 i 177 kodeksu
karnego. Przekładając to na
język ludzki: o to, że w okresie
od stycznia do listopada 1957
r. oskarżony pełniąc funkcję
dyrektora PTTK w Wałbrzychu
przywłaszczył sobie sumę
7230 zł uzyskaną z fikcyjnych
rachunków dla Zarządu Zieleni Miejskiej za prace w ZOO
(chociaż wg zeznań podpisani na rachunkach robotnicy
żadnych prac nie wykonali,
a rachunki podpisywali in
blanco); a także o wystawienie rachunków za przejazdy
samochodem własnym w
celach służbowych (rzekomo
na dokumentach zabrakło
podpisu głównego księgowego). Alojzy Ciasnocha do winy
się nie przyznał. Tłumaczył, że
wystawianie rachunków było
jedyną drogą do odzyskania
pieniędzy, które włożył w
rozbudowę zwierzyńca. Co
do drugiego zarzutu stwierdził, że rachunki za przejazd
samochodem prywatnym w
celach służbowych, chociaż
nieformalne, były zgodne
z kilometrażem. Ponieważ
przedstawiciel departamentu ogrodów zoologicznych i
zwierzyńców przy Ministerstwie Gospodarki Komunalnej
wycenił wartość prac zrealizowanych przy zwierzyńcu,
przez Ciasnochę, na kwotę 56
tys. zł, wyrok sądu wydawał
się oczywisty. W dwóch rozprawach wałbrzyska Temida
orzekła – niewinny. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia
Wacław
Mała-

chowski podkreślił, że oskarżony zasługuje raczej na Złoty
Krzyż Zasługi niż na więzienie.
Prokuratura nie odpuszczała i
od drugiego wyroku wniosła
rewizję, ale 30 stycznia 1960
roku zapadł wyrok uniewinniający Ciasnochę.
Jak doszło do tych, jak się
później okazało, fałszywych
oskarżeń wysuwanych wobec
Ciasnochy? Zarząd Główny
PTTK w Warszawie zaproponował mu funkcję dyrektora
oddziału wałbrzyskiego. Liczono, że ten uczciwy, gospodarny, okazujący inicjatywę
kandydat wyprowadzi oddział
na prostą. Nie pomylono się.
Ciasnocha w krótkim czasie
zmniejszył zadłużenie oddziału z 2,6 mln do 34 tys.
zł. Aby osiągnąć taki efekt,
Ciasnocha zmniejszył ilość
etatów w biurze, zwolnił też
pięciu kierowników schronisk
za różne przewinienia (w tym
szefa Andrzejówki). Jeden
z nich odgrażał się, że za to
zwolnienie Ciasnocha będzie
miał do czynienia ze śledczym
Komendy Powiatowej Milicji.
Później czterech zwolnionych
kierowników świadczyło przeciwko niemu w sądzie.
Wróćmy do momentu
aresztowania. Był to początek końca zwierzyńca. Nikt z
władz miejskich nie pomyślał,
że zwierzęta trzeba karmić, a
Ciasnocha zza krat tego nie
zrobi. W październikowe noce
zwierzęta głośno ryczały, domagając się jedzenia. Oskarżony wysyłał listy do rodziny,
opisując czym je karmić. Słał
też listy do sądu. „Pierwszy
raz zdarzyło się w mojej praktyce sędziego, żeby podsądny
nie prosił w listach o uznanie swej niewinności, tylko
troszczył się o niedźwiedzia,
lamę czy kozę karłowatą”
– opowiadał sędzia Małachowski. W końcu
stało się. Władze
miejskie postanowiły
zlikwido-

» Alojzy Ciasnocha z Krystyną Kuty, drużynową pierwszej
żeńskiej drużyny w Wałbrzychu, przed kolegiatą Aniołów
Stróżów (Fot. zbiory archiwalne Hufca ZHP Ziemi
Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnochy)

wać wałbrzyskie ZOO. Tak też
uczyniły.
W dniu 23 grudnia Alojzego Ciasnochę zwolniono
z więzienia w Kłodzku. Gdy
wrócił do Wałbrzycha, pierwsze kroki skierował do swojej
żony, ale zaraz potem pobiegł
do Harcówki, do swojego
ukochanego zwierzyńca. Na
miejscu przeżył szok. „Na górze zobaczyłem porozrywane
klatki i ślady krwi na śniegu.
Pracownice schroniska opowiedziały mi, że przed dwoma dniami zwierzęta zostały
zabite. Kózkom karłatkom
poderżnięto gardła. To samo
zrobiono z lamą i dzikami”. Z
niedźwiadkiem, ulubieńcem
wałbrzyskich dzieci (nadały
mu imię w konkursie Trybuny
Wałbrzyskiej) również rozprawiono się w okrutny sposób.
Gdy pokazano mu czekoladki,
ten stanął na dwóch łapach.
Wtedy go zastrzelono. Wieść
gminna niesie, że łapy niedźwiedzia serwowano na półmiskach w trakcie bankietu,
który odbył się wkrótce w
hotelu Polonia. Później, w
obawie przed kompromitacją,
spreparowano dowody. W
brudną grę dała się wciągnąć
prokuratura.
W oczekiwaniu na trzecią
rewizję wyroku, gdy zbierano
przeciw niemu nowe dowody, gdy plotki na jego temat
krążyły po mieście docierając
do jego uszu, gdy lokalna
Trybuna Wałbrzyska raczej
nie była mu przychylna w
swoich artykułach, Ciasnocha

postanowił szukać ratunku
poza Wałbrzychem. Najpierw
piórem J. Bocheńskiego w
Słowie Powszechnym ukazał się felieton poświęcony
twórcy wałbrzyskiego ZOO.
Po publikacji felietonu do
Ciasnochy przyklejono łatkę
klerykała, co w tamtym czasie
było ciężkim oskarżeniem.
Diametralny zwrot sytuacji
przyniosła audycja Krystyny
Usarek z Polskiego Radia. Podczas jej pobytu w Wałbrzychu,
w hotelu Grunwald, redaktor
Mosingiewicz zainteresował
ją tematem Ciasnochy. Wyemitowana audycja wstrząsnęła nie tylko Wałbrzychem.
Ze stołkiem pożegnał się ówczesny szef prokuratury, a
komendant powiatowy milicji
został przeniesiony do Jeleniej
Góry, kilku funkcjonariuszy
straciło pracę. Niestety nie
mogło to przywrócić życia
zwierzętom.
Smutny był koniec wałbrzyskiego ogrodu zoologicznego. Jeszcze dzisiaj trudno
uwierzyć, że jego likwidacja
polegała na bezrefleksyjnym
zabiciu mieszkających w nim
zwierząt, a nie na poszukaniu im nowego domu, poza
Wałbrzychem. Tak zakończyła
się historia wałbrzyskiego
zwierzyńca.
Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) Jońca E., Osobliwości przyrodnicze
Wałbrzycha, Kronika Wałbrzyska 1981
2) Trybuna Wałbrzyska z 04.12.1958,
31.07.1959, 08.01.1960
3) Tygodnik Wałbrzyski z 23.12.1996
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Fot. użyczone (Muzeum Porcelany)

» Na wystawie zobaczycie blisko 300 okolicznościowych pater z czasów PRL-u

Paterą w naszą przeszłość
Pamiętamy je prawie wszyscy. Z gabinetów dyrektorów, pokojów urzędów
czy korytarzy podstawówek. Wisiały na ścianach mieszkań jako ozdoby
upamiętniające okrągłe rocznice czy inne ważne wydarzenia. Patery okolicznościowe, bo o nich mowa, kiedyś wszechobecne, dziś są świadectwem minionej epoki, reliktami przeszłości i mogłoby się wydawać, że na
zawsze zniknęły z naszego życia. Nic bardziej mylnego!
Dla spragnionych sentymentalnej podróży do przeszłości, jak i tych z was,
którzy chcieliby trochę lepiej

zrozumieć czasy PRL-u, bo
wydarzyły się za wcześnie,
abyście mogli je przywołać z zakamarków wła-

snej pamięci wałbrzyskie
Muzeum Porcelany przygotowało coś absolutnie
wyjątkowego.

„Zapisane na porcelanie.
Praca. Relaks. Ludzie” to
najnowsza wystawa, której
otwarcie podczas tegorocznej

Nocy Muzeów spotkało się z
bardzo entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Na wystawie prezentowanych jest

Co jeszcze przygotowało wałbrzyskie
muzeum w nadchodzącym sezonie
turystycznym?
Trwają właśnie przygotowania do organizacji pierwszej w historii edycji
nocnego zwiedzania, które poza Nocą Muzeów odbywającą się raz w roku,
będzie jedyną i niepowtarzalną okazją, aby odwiedzić nasze muzeum, mające swoją siedzibę w reprezentacyjnej rezydencji rodziny Albertich, właśnie
nocą i poznać jej rodowitych mieszkańców. Jak zapewniają muzealnicy, w
trakcie nocnych podróży po rozmaitych zakamarkach nie zabraknie dreszczyku emocji. To wizyta dla tych o mocnych nerwach.
Poza tym warto pamiętać, że do końca czerwca wszyscy wałbrzyszanie
zaszczepieni przynajmniej jedną dawką przeciw COVID-19 mogą zwiedzić muzeum za pół ceny! Przypominamy, że w sezonie wakacyjnym
(czerwiec-sierpień) muzeum wydłuża godziny swojej pracy. W poniedziałki czeka na was od 12:00 do 16:00, we wtorki i piątki od 10:00
do 16:00, w środy i czwartki od 10:00 do 18:00, a w weekendy od
10:00 do 17:00.
Warto kupić bilety wstępu przez internet, aby zagwarantować sobie możliwość zwiedzania ekspozycji w wybranym przez siebie dniu i o najbardziej
pasującej godzinie. Wejścia odbywają się co 30 minut, ostatnie jest zawsze
na godzinę przed zamknięciem.

blisko 300 okolicznościowych
pater ze zbiorów wałbrzyskiego muzeum, pochodzących z
11 fabryk w Polsce, m in. z
Jaworzyny Śląskiej, Ćmielowa,
Chodzieży, Tułowic, Bogucic,
Pruszkowa czy Włocławka.
Dominuje jednak wątek wałbrzyski i zbiór „okolicznościówek” wyprodukowanych
w wałbrzyskich fabrykach:
Zakładach Porcelany Stołowej
„Krzysztof”, „Wałbrzych” i
Fabryce Porcelany „Książ”.
Patery w okresie PRL-u
cieszyły się ogromną popularnością i produkowane były
niemal we wszystkich fabrykach w kraju, nie tylko porcelany, ale również porcelitu
i fajansu. Dopełnieniem klimatu wystawy są oryginalne
plakaty z epoki PRL-u autorstwa m.in. Andrzeja Szelesa
i Zbigniewa Kobylańskiego
pochodzące również ze zbiorów muzeum. Wystawa to
osobliwa podróż przez historię naszego miasta z czasów
PRL-u zapisana właśnie na
porcelanie. Gwarantujemy, że
jest na co popatrzeć.
Patery okolicznościowe
funkcji miały wiele. Miały
informować, reklamować,
ale były również narzędziem
propagandowym służącym do
politycznej agitacji. Te pokazywane przez wałbrzyskie muzeum, pochodzące ze świata
na pograniczu rzeczywistości i
szeroko zakrojonej propagandy, są również świadectwem
zwykłego życia mieszkańców
Wałbrzycha, podporządkowanego skrojonym na miarę
regułom PRL-owskiej rzeczywistości.
Wystawę można oglądać do 15 września tego
roku w godzinach otwarcia
muzeum.
Red
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Zachęcamy – żyjcie jak dawniej!
Po wielu tygodniach wracamy do naszej stałej rubryki „Dzieje się”. Instytucje kultury powoli rozkręcają się po zamknięciu, a my jak zwykle w tym miejscu będziemy was informować o najciekawszych wydarzeniach. Jednocześnie nakłaniając do wychodzenia z domów i aktywności jak przed lockdownem.
Dancewicz znów w Szaniawskim

Zanim do kina

Człowiek jak miękiszon
Miała być recenzja filmowa, bo wiadomo kina już są
otwarte, ale wybaczcie, dziś jeszcze zachęcę was do
sięgnięcia po płytę DVD. Tradycyjnie dzielę się z wami
tytułami, które z różnych względów stały się dla mnie
ważne. Dziś polecam „Człowieka z Hawru” Akiego
Kaurismakiego.
Naprawdę ostatni raz wracamy do filmów z przeszłości. Z
tej okazji wybrałem obraz, który
nie został wydany w Polsce na
DVD, ale bezwzględnie jest wart
przypomnienia. Jego autorem
jest Aki Kaurismaki, szanowany,
fiński filmowiec, znany gównie
w kręgach festiwalowych.
Popularność przyniosły mu
„Leningrad Cowboys jadą

do Ameryki”, „Człowiek bez
przeszłości” i właśnie „Człowiek z Hawru”. Choć reżyser
i autor scenariuszy uznawany
jest za mistrza czarnego humoru, w tym przypadku był
dość wstrzemięźliwy. Tym
razem postawił na inne emocje. Historia, jaką opowiada,
częściej porusza niż śmieszy.
Jej bohaterem jest pucybut z

małego, portowego miasteczka we Francji. Marcel Marx
(Andre Wilms) wiedzie tam
spokojne życie. Pewnego dnia
do nabrzeża przybija statek,
w którym ukryli się emigranci
z Afryki. Jednym z nich jest
Idrissie – ciemnoskóry nastolatek. I jak się można spodziewać, te tak różne postaci
trafiają na siebie. Mężczyzna o

Przy wieży na leżakach
Drugi z cyklu koncertów plenerowych prezentujących lokalnych artystów. Spotkajmy się przy wieży! Na
leżakach! Usłyszycie m.in. pop, blues,
cold wave, chillout, a wszystko to na
świeżym powietrzu i z dystansem.
DSW – trzy nieprzeciętne osobowości, z których każda żyje w innym
świecie, a łączy je wspólna pasja do
muzyki. Dziewczyny wyróżnia charakterystyczna barwa głosów, które połączone tworzą
niebanalną harmonię. Trio brało udział w wielu wydarzeniach, m.in. zwyciężyły podczas
Trzebnica Cover Festiwal, wystąpiły na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z zespołem Feel,
a w tym roku brały udział w „Szansie na sukces”.
5 czerwca 2021 / godzina 20:00 (wstęp od 19:30), miejsce: dziedziniec Wieży Ratuszowej
SCB, KaR
(ul. Wewnętrzna), bilety: 10 zł / 20 zł (przedsprzedaż / w dniu wydarzenia).
dobrym sercu (wg Zbigniewa
Ziobry taki miękiszon) daje
chłopcu schronienie, jednocześnie postanawia odnaleźć
uciekinierowi rodzinę. Ich
wspólna podróż daje im okazję do budowania niezwykłej
relacji, a nam daje sposobność
do przeżywania wzruszeń,
przeplatanych uśmiechami.
Różni ich wiek, pochodzenie, kolor skóry, a przede
wszystkim obyczaje i kultura. Dodatkowego napięcia
dostarcza postać policjanta,
poszukującego chłopca zbiegłego ze statku. Na tym Kaurismaki oparł swój filmowy
pomysł. Ale nie tylko. Twórca,
mimo że wydarzenia osadził
we współczesności, sięgnął
do stylu francuskiego kina lat
pięćdziesiątych. Znakomicie
w tej fascynacji odnalazł się
twórca zdjęć Timo Salminen.
Nie zapomniano o klimatycz-

nej muzyce, opartej o akordeon. Nawet odtwórcy współczesnych postaci grają jak
aktorzy sprzed sześćdziesięciu
lat. To wszystko tworzy obraz
ludzi i świata jako magiczny,
a nawet bajkowy. O dziwo,
wcale nam to nie przeszkadza,
Mimo sporej porcji naiwności, wsiąkamy w film jak woda
w gąbkę. Film w roku premiery (2011) wzbudził sporo
kontrowersji, od zachwytów

Fot. użyczone (materiały prasowe organizatorów)

Zrób coś dla siebie

EvolucJA – daj się zainspirować, tak nazywa się event, który będzie inspirować do
zmian swojego życia, kariery, postrzegania
siebie i tego, co wokół nas. To wydarzenie
skierowane zwłaszcza do kobiet, które
poszukują możliwości rozwoju i osiągnięcia
sukcesu. 5 i 6 czerwca zapraszamy na wartościowe warsztaty rozwojowe, spotkania z
psychologami, coachami, praktykami biznesu, ekspertami w swoich dziedzinach. A do tego
na deser Paweł Tkaczyk, specjalista budowania marek i Natalia de Barbaro, autorka „Czułej
przewodniczki”, książki, która zmieniła już życie wielu kobiet.
– Taka jest też idea eventu evolucJA – my też chcemy pomóc zmieniać, pokazywać drogi,
możliwości. To wszystko można zrobić, jeśli sobie uświadomimy, że coś nas uwiera, że jest ten
przysłowiowy kamyk w bucie, który przeszkadza i coś należy z nim zrobić. Dlatego ewolucja,
a nie rewolucja. Powoli, małymi krokami, ale w zgodzie z własnymi przekonaniami i wartościami – mówi Sylwia Petryna, pomysłodawczyni wydarzenia, właścicielka Petra Consulting
firmy, która organizuje wydarzenie razem z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury.
Event odbywa się w formule on-line. Szczegóły na stronie interenetowej: www.wok.
walbrzych.pl.

W Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu będziecie mogli spędzić czerwcowy długi weekend, bo
już 4 czerwca (piątek) o 19:00 obejrzycie kolejną
nowość: „King’s size”. W spektaklu gościnny udział
bierze Renata Dancewicz, która powraca po latach
do Wałbrzycha. To historia o silnej potrzebie rozliczenia z własną przeszłością. O nieumiejętności pójścia naprzód, kiedy krępują nas toksyczne złogi powstałe na skutek decyzji, których nie
podjęliśmy oraz słów, których nie wypowiedzieliśmy, kiedy było to konieczne. Jest to historia
o potrzebie wybaczenia oraz o potrzebie wspólnoty, nawet jeśli śladów jedności szukać musimy daleko. Być może trzeba się cofnąć o 33 lata, czyli do dnia, w którym wszystkie krasnale
opuściły Szuflandię i przeszły do Kingsajzu – krainy wiecznej, niezmąconej szczęśliwości.
Tekst, reżyseria, reżyseria świateł: Kuba Zubrzycki, scenografia i kostiumy: Anna Dobrowocka, muzyka: Albert Pyśk, inspicjent: Iwona Skiba, obsada: Renata Dancewicz, Piotr Tokarz,
Ryszard Węgrzyn. Gramy: 4 czerwca (piątek), 19:00, Scena Kameralna – premiera, 5 czerwca
(sobota), 19:30, Scena Kameralna, 6 czerwca (niedziela), 19:30, Scena Kameralna, 7 czerwca
(poniedziałek), 19:00, Scena Kameralna.

do wyśmiania. Obraz zdobył
wiele nagród i był aż kilkanaście razy nominowany, m.in.
w 2012 roku był fińskim
kandydatem do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny.
Ponadto, „Człowiek z Hawru”
okazał się proroczy. Opowiedziana historia uciekiniera z
Afryki po dekadzie przeistoczyła się w masowe zjawisko,
nie zawsze z happy endem.
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Zwiedzać pod ziemią

Stara Kopalnia wraca do pełnej działalności i
zaprasza na kolejne wydarzenia. Każdą sobotę
kompleks kończy nocnym zwiedzaniem z pracami
górniczymi. Podczas dwugodzinnej wycieczki turyści
mogą zobaczyć, jak wygląda górnicza szychta i spróbować swoich sił podczas prac górniczych. Wszyscy
uczestnicy otrzymują specjalny ekwipunek i wyruszają na trasę w obecności przewodnika – byłego
górnika. Liczba miejsc jest ograniczona, wydarzenie
skierowane jest do osób powyżej 10 lat. Bilety do
nabycia na stronie internetowej: www.biletyonline.
starakopalnia.pl.
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Okiem gracza

Gry z dzieciństwa lata później
Może i przekraczam ograniczenie wiekowe PEGI 18, ale i tak postanowiłam świętować zbliżający się Dzień Dziecka i odwiedzić strony, na których grałam w gry przed poznaniem Steama.
Wyspa gier, KURNIK albo Gry.pl, pamiętacie je jeszcze?

Prawnik radzi
Co to jest cesja wierzytelności. Tłumaczy nasz prawnik Adam Daraż.
Charakter prawny cesji
wierzytelności polega na dokonaniu podmiotowej zmiany
umowy po stronie wierzyciela
(cedenta), w którego miejsce
wstępuje nabywca (cesjonariusz). Zmiana ta nie ma
wpływu na samą wierzytelność, ani osobę dłużnika. Dotychczasowe zobowiązanie
istnieje zatem dalej pomiędzy
cesjonariuszem a dłużnikiem.
Co ważne, przedmiotowa
zmiana dla swojej ważności
nie wymaga zgody dłużnika.
Kwestię te reguluje art. 509
Kodeksu cywilnego. Umową

przelewu mogą zostać objęte
nie tylko istniejące i skonkretyzowane wprost w jej treści
wierzytelności, cesja będzie
skuteczna także względem:
wierzytelności przyszłych, a
nawet zindywidualizowanej
części takiej wierzytelności,
np. cesja wierzytelności z
tytułu należności za zbycie
określonych towarów, cesja wymagalnych roszczeń
z tytułu najmu określonej
rzeczy lub lokalu, wierzytelności nieoznaczonej dokładnie w umowie przelewu,
jeżeli można ją określić na

podstawie treści stosunku
zobowiązaniowego, z którego wynika.
Przenosząc wierzytelność
na inną osobę, wraz z nią na
cesjonariusza przechodzi wiele uprawnień dodatkowych.
Przede wszystkim, na nabywcę przechodzi roszczenie o
zaległe odsetki od dłużnika.
Cesjonariusz uzyskuje także
uprawnienia kształtujące np.
wypowiedzenie umowy. Na
nabywcę wierzytelności przechodzi też, z mocy samego
prawa, uprawnienie do zaskarżenia czynności dłużnika
zdziałanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Wstępuje
on również w uprawnienia
cedenta z umowy poręczenia
przelewanej wierzytelności.
Przejście zaś praw z hipoteki,
bądź zastawu zabezpiecza-

UWAGA KONKURS

Już nie tylko w restauracyjnym ogródku, ale także wewnątrz
ulubionej knajpki zjecie posiłek. Niech to będzie ten czas, w którym
poczujecie się w końcu normalnie. Zapraszamy na gastronomiczne
podróże do Fabryki Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu przy ul.
Obrońców Westerplatte (Piaskowa Góra). To ta restauracja znów jest
partnerem w naszej zabawie. Dlaczego akurat o tym piszemy? Bo
jeśli weźmiecie udział w konkursie i dobrze odpowiecie na pytanie
skorzystacie z rabatu na każdego zamówionego naleśnika. Oferta
nie dotyczy pierogów. Zerknijcie na fotografię obok. Na szlaku wokół
jakiego obiektu można natrafić na to przejście?
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 (2 czerwca)
do piątku (4 czerwca). 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.

jących wierzytelność wymaga zachowania wymogów
przewidzianych w odnośnych
przepisach regulujących te
prawa akcesoryjne. Niekiedy
cesja nie będzie możliwa z
uwagi na jej wyłączenie przez
ustawodawcę. Nie jest zatem
możliwe m.in. przeniesienie
praw odkupu i pierwokupu,
uprawnienia do alimentów,
niektórych roszczeń pracowniczych oraz o zadośćuczynienie
za krzywdę. Dodatkowo, cesję
możesz wyłączyć w umowie z
wierzycielem.
Umowne wyłączenie możliwości dokonania przelewu
jest skuteczne, jeżeli spełnione
zostały następujące warunki:
wierzytelność jest stwierdzona pismem oraz pismo to
zawiera zastrzeżenie o wyłączeniu cesji wierzytelności lub

nabywca w chwili przelewu
o zastrzeżeniu wiedział. Jeśli
chodzi o formę umowy cesji
co do zasady przepisy nie
przewidują konieczności zachowania formy pisemnej, zachowanie tej formy ma zatem
walor dowodowy. Jednakże,
tylko w przypadku stwierdzenia wierzytelności na piśmie, możliwe jest umowne
wyłączenie przelewu w treści
dokumentu potwierdzającego
istnienie tejże wierzytelności.
Podstawowym obowiązkiem
zbywcy wierzytelności jest
zawiadomienie dłużnika o dokonanym przelewie wierzytelności. Dopóki bowiem zbywca
nie zawiadomi dłużnika o
przelewie, spełnienie przez
dłużnika świadczenia do rąk
poprzedniego wierzyciela ma
skutek względem nabywcy,

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.coolmathgames.com)

Nostalgia, którą poczudzieciństwa zestarzało się
SKN
łam po powrocie do źródła
bardzo dobrze i sprawiły
mojej gamerskiej pasji,
mi tyle przyjemności, a
była o wiele silniejsza niż
może nawet i więcej, co
się tego spodziewałam.
w czasach mojej młodości.
Wystarczyło, żebym tylSerię Ogień i Woda, czy
ko zobaczyła miniaturki CHALLENGER proste, ale za to wciągająmoich ulubionych gier z
ce Run mogę dzisiaj poledzieciństwa, a już od razu
cać nie tylko najmłodszym.
w serduszku pełnym dorosłych zmarNiestety przypomniałam sobie też o
twień zrobiło się trochę cieplej. I tym różnych dziwnych grach, w których na
sposobem czas, który miałam poświęcić przykład trzeba robić operację oka jednej
na ostatnie poprawki pracy licencjackiej, z księżniczek Disneya. Mój mózg chyba
został zmarnowany (w pozytywnym celowo wymazał to wspomnienie, ale
tego słowa znaczeniu) na zaspokajaniu prawda jest taka, że jest to nieodłączna
potrzeb mojego wewnętrznego dziecka. część świata gier. Zresztą na Steamie
To co mnie najbardziej zaskoczyło, znajdą się jeszcze dziwniejsze tytuły.
Julia SKN Challenger
to to, że wiele moich ulubionych gier z

chyba że w chwili spełnienia
świadczenia dłużnik wiedział
o przelewie.
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
Na szlaku wokół jakiego obiektu można
natrafić na to przejście?

...................................................................
...................................................................
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

» Rudawy Janowickie to znakomite miejsce

Rower jest OK

Jeziorka na Dzień Dziecka!
Halo rowerzystki i rowerzyści! Też czujecie się jak dzieci podczas jazdy
jednośladem? Rowerowe dzieciaki, wszystkiego najlepszego! Dziś Dzień
Dziecka! Święto nas wszystkich. Z tej okazji rowerowy prezent, czyli wycieczka na Kolorowe Jeziorka.
Tak! Kilka tras przez Rudawy Janowickie już wam
przedstawiłem. Po prostu
lubię te góry. Nic nie poradzę.
To jednak nie jest zwykłe
widzimisię. Wielu kocha Rudawy. To piękne góry, z których
nie tylko widać Karkonosze

UWAGA

jak na dłoni, ale same w sobie kryją wiele przepięknych
miejsc. Rewelacyjne panoramy, formy skalne i niska skala
trudności szlaków, po których
można z przyjemnością wędrować całymi rodzinami. To
pasmo ma wielki potencjał,
który przez dużą grupę osób

nie został jeszcze odkryty. W
dodatku to blisko Wałbrzycha
i nie ma problemu z dostępnością. Zarówno samochodem,
jak i pociągiem możemy tu
łatwo dojechać.
Tłumy tur ystów można
spotkać na najpopularniejszych trasach turystycznych

KONKURS

Na początek życzymy wszystkim smacznego, a to dlatego, że można
już jeść wewnątrz restauracji. To duży postęp w porównaniu do ostatnich
tygodni, gdy lokale wydawały posiłki tylko na wynos lub przyjmowały
gości w ogródkach. Wróćcie do normalności wspólnie ze świdnicką Restauracją Kryształowa, która ponownie partneruje naszej cotygodniowej
zabawie. Oferujemy wam naprawdę spory upust na wybraną potrawę.
Trzeba wykazać się jednak wiedzą. Widzicie fotografię obok? Przy jakiej
świdnickiej ulicy znajduje się budynek, którego fasadę zdobi widoczna
na zdjęciu rzeźba?
Rabat na wybrane przez was danie w knajpce 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 Restauracji Kryształowa w Świdnicy
czekają od najbliższej środy (2 czerwca) do piątku (4 czerwca).
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.

wokół schroniska Szwajcarka,
Krzyżnej, Zamku Bolczów czy
przy Starościeńskich Skałach.
O Kolorowych Jeziorkach,
które 15 lat temu były prawie
zupełnie zapomniane, nawet
nie wspomnę. Dziś czasem
trudno tam przejść w tłumie
ludzi.

Wystarczy jednak ominąć
główne szlaki… To pojedźmy na Kolorowe Jeziorka.
Rowerem. Krótko, ale treściwie. I wcale nie w tłumie. Na
góralu!
Jeśli wydaje wam się, że ta
trasa jest równie „oklepana”
jak miejsce, to macie rację.

Tylko się wam… wydaje. To
piękna, wymagająca trasa,
dla prawdziwych fanów rowerowych górskich wycieczek. I
tłumów tu nie uświadczycie.
Trasa ma zaledwie 11 km w
formie pętli, więc można ją
pokonać nawet kilka razy, by
zaliczyć dobry trening.
Niebieskim szlakiem rowerowym w stronę Kolorowych
Jeziorek warto wyjechać z
Wieściszowic w przeciwnym
kierunku. Jak się tam znaleźć?
Najlepiej... szlakiem rowerowym. Z Ciechanowic, do których możecie trafić pociągiem,
wiedzie piękny polny odcinek
czerwonego szlaku, dynamicznie pod górę. Spotykacie
się z naszym niebieskim w
stronę Przełęczy Rędzińskiej.
Za starym kamieniołomem
i bacówką, gdzie fragment
szlaku przebiega asfaltem, zaczyna się prawdziwa zabawa.
Tak! To ten długi podjazd
na przełęcz, który znacie już
z propozycji wycieczki na Wołek. Teraz za znakami niebieskimi odbijamy w lewo.
Polami jedziemy na Przełęcz
Rędzińską podziwiać widoki
na okolice. Bywa stromo. Z
przełęczy polami w las, ale
dalej za znakami objeżdżamy
Wysoką Kopę. To już wysokość ponad 820 m n.p.m.
Niby niżej niż Chełmiec, ale
na stacji kolejowej było 425
m n.p.m. Dużo? To zjeżdżamy szybciutko i treściwie do
zabudowań wsi Raszów. Trzymajcie ręce na hamulcach!
Skrajem lasu z panoramą na
okolice „lecimy” do lasu na
podjazd i zjazd do Kolorowych
Jeziorek. Odpoczynek. Były
kamienie, szuter, korzenie,
las i pola. Zjazdy i podjazdy.
Wszystko co najlepsze. Sami
zdecydujcie, czy po zjeździe
do Wieściszowic kończycie
przygodę, czy robicie jeszcze
jedną pętlę.
Tomasz Czeleń

KUPON
Przy jakiej świdnickiej ulicy znajduje się budynek,
którego fasadę zdobi widoczna na zdjęciu rzeźba?

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

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

» Morele suszone są doskonałym
przykładem, gdzie różnice między
konwencjonalnym a ekologicznym
produktem z łatwością dostrzeżemy
gołym okiem

Morele ekologiczne – suszone na słońcu
Pyszne, słodkie, sycące – takie są właśnie ekologiczne morele suszone. Dzięki niezwykle wysokiej koncentracji składników odżywczych, już od czasów starożytnych
były stosowane w celu zachowania jędrności, elastyczności i gładkości skóry.
Suszone owoce to idealna
przekąska, która wzbogaci
naszą dietę o cenne składniki.

Wartość odżywcza
i energetyczna

Suszone morele odznaczają się wysoką wartością
odżywczą. Zawierają spore
ilości składników mineralnych
(wapń, żelazo, magnez, potas,
miedź, bor, mangan) i witamin
(B2, B6, PP, E, A w formie beta-karotenu). Morele to również
doskonałe
źródło
błonnika,
fitosteroli,

flawonoidów, pektyn i garbników. Ze względu na dużą
zawartość pierwiastków zasadotwórczych są szczególnie
zalecane przy stanach zakwaszenia organizmu, po wysiłku
fizycznym oraz nadkwaśności
żołądka. Podczas procesu suszenia obniża się ilość wody
w owocach, z ok. 85% do ok.
22%. Na wyprodukowanie
100 gramów suszonych
moreli

potrzeba ok. 320 g świeżych
owoców, dlatego charakteryzują się o wiele wyższą kalorycznością. Świeże owoce dostarczają nam ok. 50 kcal/100
g, suszone ok. 280 kcal/100
g. Suszone morele mają niski
indeks glikemiczny (IG ok.
30). Wartość odżywczą moreli
kształtuje wiele czynników, tj.
genetyczne, odmiana, stopień
dojrzałości rośliny, czynniki
agrotechniczne i środowiskowe oraz czas zbioru
i warunki przechowywania.

» Morele konwencjonalne mogą zawierać nie tylko konserwanty, ale także pozostałości
szkodliwych pestycydów

Dlaczego warto
sięgać po
suszone morele?

Przeciwutleniacze zawarte w morelach suszonych
(beta-karoten, likopen) niwelują działanie wolnych
rodników, które powodują
stres oksydacyjny przyczyniający się do powstawania
nowotworów i starzenia
się organizmu. Ponadto,
wywierają korzystny wpływ
na wzrok i cerę, szczególnie
trądzikową. Regularne spożywanie niewielkich ilości
(garść) moreli zmniejsza
ryzyko utraty wzroku wraz z
wiekiem. Duża koncentracja
składników mineralnych i
witamin w morelach suszonych może pomóc w walce
z anemią. Błonnik zawarty
w morelach ma zbawienny
wpływ na układ pokarmowy
i pomaga w zaparciach.
Należy pamiętać jednak,
aby nie spożywać ich w
nadmiernych ilościach, gdyż
mogą wywołać całkiem odwrotny efekt.

Zastosowanie
w kuchni

Morele suszone są idealną alternatywą dla słodkich
przekąsek. Mogą stanowić
składnik wielu dań mięsnych,
wegetariańskich i wigilijnych
(kutia) oraz batonów energetycznych dla sportowców i
tzw. „kulek mocy”. Można je
stosować jako słodzik ciast i
deserów oraz dodatek do jogurtu czy porannej owsianki.

Ekologiczne
a konwencjonalne

Ekologiczne morele suszone
charakteryzują się ciemniejszą
barwą w porównaniu do mo-

reli konwencjonalnych. Różnica w barwie wynika z faktu,
iż morele ekologiczne nie są
poddawane procesowi siarkowania lecz naturalnie suszone
na słońcu. To właśnie proces
siarkowania odpowiada za
pomarańczową barwę moreli
konwencjonalnych. Siarkowanie nadaje również kwaskowy
zapach i posmak oraz wpływa
negatywnie na konsystencję
owoców, przez co morele są
twardsze. Dwutlenek siarki
zawarty w morelach i innych
suszonych owocach może
powodować biegunki, alergie,
nudności, bóle głowy, czy
problemy z oddychaniem (u
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osób chorych na astmę). Chociaż ekologiczne morele suszone
nie wyglądają tak atrakcyjnie, jak konwencjonalne, są o
wiele smaczniejsze i zdrowsze, bo nie zawierają dwutlenku
siarki wywierającego niekorzystny wpływ na nasze zdrowie.
Ponadto, są miękkie i mają przyjemny zapach owoców
w przeciwieństwie do siarkowanych, których zapach jest
stłumiony przez dodatek dwutlenku siarki. Kto raz sięgnął
po ekologiczne suszone owoce, podświadomie powraca do
tego smaku i konsystencji, pomimo mniej atrakcyjnego wyglądu. Ten ciemny kolor w przypadku moreli jak i rodzynek
pokazuje nam bardzo wyraźnie różnicę między żywnością
ekologiczną a konwencjonalną, czego nie możemy dostrzec tak łatwo w przypadku innych owoców suszonych.

Nie daj się zwieść!

Morele konwencjonalne mogą zawierać nie tylko
konserwanty, ale także pozostałości szkodliwych pestycydów. W badaniach doświadczalnych dowiedziono,
że pestycydy wykazują działanie toksyczne, mutagenne
i rakotwórcze. Ponadto, mogą wywoływać zmiany
hormonalne, choroby żołądka, choroby skórne, nowotwory, upośledzenie układu oddechowego i centralnego
układu nerwowego (demencja, choroba Alzheimera,
stwardnienie zanikowe boczne) oraz obniżać odporność.
Pestycydy przenikają do organizmu człowieka głównie
przez przewód pokarmowy. Nawet niewielkie ilości pestycydów regularnie dostarczane do organizmu kumulują
się w nim i stają się bardzo niebezpieczne dla naszego
zdrowia. Szczególnie niebezpieczne są dla dzieci, kobiet
w ciąży i matek karmiących.
Katarzyna Pakoca
Skrócony artykuł pochodzi z magazynu „Gotuj w stylu eko.pl”
Pełna wersja oraz źródła dostępne są na www.gotujwstylueko.pl

riowych, czasem warto pójść
do sklepu akwarystycznego i
podpytać sprzedawcę o podstawowe zagadnienia.
Jak zainstalować zbiornik w
domu? Na początek musicie
wybrać miejsce, gdzie ustawicie akwarium. Najlepsze
będzie takie, gdzie nie docierają bezpośrednio promienie
słoneczne. Dzięki temu unikniecie prześwietlenia zbiornika (sztuczne oświetlenie
+ naturalne światło), a co
za tym idzie, będziecie mieli
możliwość regulowania ilości
światła i unikniecie problemu
z powstawaniem glonów.
Następnie trzeba dobrać odpowiedni mebel. Małe zbiorniki od 5 do 30 litrów można
ustawić na większości stan-

Fot. użyczone (Sklep Frontosa)

» Czasem warto pójść do sklepu akwarystycznego
i podpytać sprzedawcę o podstawowe sprawy

Akwarystyka na uspokojenie
Jednym z wielu sposobów na relaks jest prowadzenie domowego akwarium, ale żeby robić to dobrze, niezbędna jest wiedza, którą postaramy się
wam przekazać w jak najprostszy sposób.
Aby cieszyć się obserwacją
podwodnego świata, wystarczy kilka podstawowych
zasad, które trzeba sobie przyswoić.
Najistotniejszą sprawą jest
decyzja o tym, jakie ryby
chcielibyście hodować, następnie trzeba wziąć się za

przygotowanie odpowiednich
warunków dla wybranych
przez nas gatunków. Czyli musicie określić wielkość zbiornika, postarać się o odpowiednią filtrację często uzbrojoną
w specyficzne dla różnych biotopów wkłady filtracyjne oraz
oświetlenie. Tak naprawdę to

ryby powinniście dobierać do
akwarium, jakie możecie zainstalować w domu. W małym
zbiorniku typu 25 litrów raczej
powinniście się skoncentrować na obsadzie ryb „nano”,
czyli takich, których wielkość
nie przekracza 3 cm lub na
krewetkach. Takiej wielkości

osobniki będą miały w miarę
dobre warunki bytowe i nasze
akwarium będzie wyglądało
proporcjonalnie. Jeśli zamierzacie kupić bardziej okazałe
akwarium, możecie skupić
się na większych gatunkach
ryb. Jeżeli nie mieliście okazji
wcześniej hodować ryb akwa-

dardowych mebli domowych.
Większe litraże wymagają już
poważniejszej „podstawy”.
Jeśli szafkę już macie, akwarium też, zabieramy się za
podłączenie filtracji. Mamy
do wyboru dwie możliwości –
filtr wewnętrzny zanurzony w
akwarium lub filtr zewnętrzny
tzw. kubełek, który ustawiamy w szafce. Do zbiornika
wychodzi jeden wąż pobierający wodę i drugi, którym już
przefiltrowana woda wraca
do akwarium. Obowiązkowo
instalujemy grzałkę, która
będzie stabilizowała jeden z
istotnych parametrów, czyli
temperaturę. O kolejnych krokach opowiemy w następnym
artykule.
Daniel Sanigórski

Sklep Frontosa
Ul. Nowy Świat 1
Tel. 732 808 762
www.facebook.com/frontosanowyswiat/
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

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

Poziomo:
3 - naczynie z grubego szkła przeznaczone
do przechowywania płynów
8 - drugi egzemplarz obiektu, identyczny
z pierwszym
9 - brednie, niedorzeczności
11 - stopień kwalifikacji zawodowych
rzemieślnika z fachową wiedzą
13 - zabawka z tkaniny wypełniona
miękkim materiałem
14 - poziomy element łączący parę krokwi
15 - nagłe i nieoczekiwane wydarzenie niosące
ze sobą negatywne skutki
16 - włosy zaczesywane do góry
tworzące wąski pasek
18 - słowo utworzone przez skrócenie
wyrażenia składającego się z wielu słów
Pionowo:
1 - badanie i krytyczna
interpretacja tekstów, zwłaszcza
świętych
2 - niewielki fragment materii
4 - nazywana krwawiączką,
wrodzona skaza krwotoczna
5 - gromadzenie się czegoś w jednym miejscu
6 - w mitologii rzymskiej bóg świata zmarłych
7 - potocznie nicpoń, łobuz
10 - cukier owocowy
12 - wykluczenie z towarzystwa lub
środowiska osoby, która mu się naraziła
17 - zwarta okrywa m.in. łąk i pastwisk

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
3 - potocznie wirus, wywołujący jedną z odmian gorączki
krwotocznej - ebola
5 - rejestr publiczny o gruntach, budynkach, ich właścicielach i władających – kataster
7 - pas przygranicznej ziemi,
kresy, granica - rubież
9 - ruch społeczny, którego
naczelną ideą jest równouprawnienie kobiet - feminizm
12 - pospolita pierścienica z
gromady dżdżownic – glizda
14 - odgłos lecących ptaków
– klangor
15 - urzędowe pozwolenie na
wykonywanie jakichś czynności, jakiegoś zawodu - licencja
17 - tradycyjna łódź wiosłowa
Indian północnoamerykańskich – canoe
18 - znak graficzny nad lub
pod literą informujący o spo-

sobie jej wymawiania – akcent
Pionowo:
1 - samica jelenia lub daniela
– łania
2 - część owocu, powstająca
ze ściany zalążni – owocnia
4 - osoba, która żyje cudzym
kosztem - darmozjad
6 - część sufitu ozdobiona
malowidłem lub płaskorzeźbą
– plafon
8 - część ucha wewnętrznego, odpowiedzialna za zmysł
słuchu i równowagi - błędnik
10 - mieszanina ciekła przygotowana jako lekarstwo
– mikstura
11 - pogardliwe określenie
łodygi rośliny – badyl
13 - żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci
i dokazuje – huncwot
16 - bardzo słodki sok, który
wabi owady – nektar

sTreFa rozrYWki / PromoCJa
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program tv

Piątek

20:05
TVN

11:50

4 - 10 czerwca 2021
Poniedziałek

POLSAT

TVP2

Tarzan opuścił dżunglę i stado małp, wśród
których się wychował. Jako John Clayton
wiedzie spokojne życie w Londynie u boku
swojej żony, Amerykanki Jane Porter, w posiadłości, która należała do jego rodziny. Wiele
czasu spędził w cywilizowanym świecie, ale
nadal wyróżnia się wśród elity. Otacza go
aura tajemnicy. Jako człowiek wychowany
w dżungli potraﬁ rozmawiać ze zwierzętami
i odczytywać znaki natury. Zachował też
niezwykłą sprawność, której dorównać mogą
tylko cyrkowcy.

piątek

20:05

23:15

Tarzan: Legenda
ﬁlm przygodowy, Kanada, Wielka Brytania, USA, 2016

Barwy szczęścia
TVP 2

Sobota

22:55

Assassin’s Creed
Sąd skazuje recydywistę Calluma Lyncha na
karę śmierci. Nie zostaje on jednak stracony.
Egzekucja, podczas której miał zginąć, jest
tylko upozorowana, a sam kryminalista
traﬁa do tajnego laboratorium. Tam spotyka
Rikkina oraz jego córkę Soﬁę, którzy należą do
organizacji Abstergo. Wkrótce dowiaduje się,
że jego nowi znajomi dysponują urządzeniem
nazywanym Animusem. Zapewnia ono
ludziom dostęp do zapisanych w genach
wspomnień przodków, nawet jeżeli umarli oni
setki lat wcześniej.

POLSAT

23:20

21 Jump Street

TVP1

komedia sensacyjna, USA, 2012

Miłość w Seattle
melodramat, Kanada, Wielka Brytania, USA, 2009

Burke (Aaron Eckhart) postanawia napisać
poradnik o tym jak radzić sobie po stracie
bliskiej osoby. Ma to być jego sposób na autoterapię po tragicznej śmierci żony. Wkrótce
publikacja staje się bestsellerem, a on traﬁa
do Seattle, gdzie ma prowadzić seminarium.
Tam konfrontuje się ze swoim teściem (Martin
Sheen) i poznaje dostarczycielkę kwiatów,
Eloise (Jennifer Aniston). Zaprasza ją na
kolację, choć nieznajoma nie jest zachwycona
tym pomysłem. Niedawno zakończyła nieudany związek.

Jenko (Channing Tatum) i Schmidt (Jonah
Hill) różnią się od siebie niczym dzień
i noc. Podczas gdy pierwszy z chłopców
jest przystojny, wysportowany i popularny,
drugi nie potraﬁ uporać się z kompleksami
na punkcie swojej tuszy i szuka zapomnienia w nauce. Po maturze jednak obaj
wybierają tę samą szkołę i postanawiają
zasilić szeregi stróżów prawa. Chociaż
w liceum ich drogi nigdy się nie przecięły,
w akademii policyjnej zaprzyjaźniają się
i postanawiają współpracować.

Wtorek

ﬁlm przygodowy, Francja, Malta, Tajwan, USA, 2016

Niedziela
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Środa

Jack Reacher: Nigdy nie wracaj
ﬁlm sensacyjny, Chiny, USA, 2016

Po tragicznej w skutkach misji w Afganistanie major Susan Turner zostaje oskarżana
o zdradę kraju. Jack Reacher jest przekonany,
że wrobiono ją w przestępstwo, aby zataić
prawdę o cięższych zbrodniach innych
żołnierzy. Mężczyzna ma duże doświadczenie w ujawnianiu spisków wśród wysoko
postawionych przedstawicieli armii. Nigdy
nie daje się zastraszyć wrogom, nie opuszcza
również zaufanych ludzi w potrzebie. Na
początek opracowuje zuchwały plan odbicia
z więzienia Susan.

23:35
TVP1

Czwartek

21:05

Wrota Bohaterów
ﬁlm przygodowy, Kanada, Francja, Chiny, 2016

Jack jest nastolatkiem i miłośnikiem gier
komputerowych. Chłopak praktycznie każdą
wolną chwilę poświęca swojemu hobby.
W wirtualnym świecie wciela się w postać
Czarnego Rycerza, który broni starożytne
imperium przed wrogami. Pewnego dnia Jack
przenosi się naprawdę do świata gry. Jego
zadaniem jest uratowanie pięknej księżniczki
i imperium przed najeźdźcami. Jeden z nich
podejrzewa, że chłopak jest legendarnym
wojownikiem i postanawia zniszczyć go za
wszelką ceną.

POLSAT

Narzeczony na niby
komedia romantyczna, Polska, 2018

Karina pracuje przy produkcji telewizyjnego show. Od pewnego czasu spotyka się
z reżyserem programu Darkiem i zamierza
zabrać go na zbliżające się wesele siostry
Basi. Niestety, okazuje się, że za bardzo
zaangażowała się w tę relację i ze wspólnych
planów nic nie wychodzi. Zawstydzona
dziewczyna nie potraﬁ jednak przyznać się
do porażki swoim bliskim. Nie chce iść na
uroczystość sama. Na szczęście los stawia na
jej drodze samotnego ojca Szymona, który
zarabia na życie jako kierowca taksówki.

piątek

4 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:10 Mały książę
- ﬁlm animowany
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - Romans - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Przystanek u pingwinów
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Dookoła Bałtyku
- magazyn kulinarny
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 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 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:05 Tarzan: Legenda
- ﬁlm przygodowy

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
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Epoka lodowcowa
- komedia przygodowa
20.000 lat temu. Śledzimy
losy bohaterów: Manny’ego, Sida i Diego.

07:00 Teledyski
07:15 Kronos - Sielanka
08:00 Pan Wołodyjowski cz.
I - ﬁlm historyczny, reż.
Jerzy Hoﬀ man, wyk. Magdalena Zawadzka, Tadeusz
Łomnicki, Mieczysław
Pawlikowski, Hanka
Bielicka, Barbara Brylska,
Irena Karel, Jan Nowicki,
Daniel Olbrychski, Marek
Perepeczko, Mariusz
Dmochowski
09:25 Pan Wołodyjowski cz.
II - ﬁlm historyczny, reż.
Jerzy Hoﬀ man, wyk. Tadeusz Łomnicki, Magdalena
Zawadzka, Mieczysław
Pawlikowski, Jan Nowicki,
Daniel Olbrychski, Mariusz
Dmochowski
11:00 Modrzejewska - serial
12:35 Skrzydła - ﬁlm TVP
13:30 Scena klasyczna
14:15 Wydarzenie aktualne
14:40 Moje pokolenie

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:30 Szkoła - obyczajowy
06:30 Szpital - program
obyczajowy
07:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła - obyczajowy
prod. Polska
13:00 19 + - obyczajowy
13:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
16:30 Idealna niania
18:00 Brzydula
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 One night squad

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

HORROR

FILM PRZYGODOWY

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:00 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
21:55 Dzień dobry,
kocham cię - komedia
23:40 3:10 do Yumy - western
01:50 S. W. A. T - Jednostka
specjalna - serial

17:00 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
17:45 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów:
Polska - USA
20:05 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:35 Kabaret. Super
Show Dwójki
- program kabaretowy
21:35 Centralne Biuro
Humoru
23:00 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
24:00 Zabić Irlandczyka
- ﬁlm fabularny,
prod. USA
01:55 Pod nadzorem
- ﬁlm sensacyjny
03:45 21 Jump Street
- komedia
05:35 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

22:30 Wzgórze krwi
- ﬁlm horror,
USA, Kanada, 2015,
reż. Guillermo Del Toro,
wyk. Mia Wasikowska,
Jessica Chastain, Tom Hiddleston Charlie Hunnam,
Jim Beaver, Leslie Hope
Młoda pisarka odkrywa, że
jej nowy, uroczy mąż nie
jest w rzeczywistości tym,
kim się wydaje.
00:55 Kuba Wojewódzki
- talk show
01:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:15 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska
03:40 Szpital
- program obyczajowy

21:50 Deja vu
Carlin prowadzi
śledztwo w sprawie wybuchu bomby na promie
w Nowym Orleanie.
Mężczyzna ze zdziwieniem
dostrzega, że zarówno on
sam, jak i ci, którzy ocaleli,
przeżywają podobne déja
vu. Zjawisko okazuje się
kluczem do rozwiązania
zagadki eksplozji oraz
drogą do uniknięcia
kolejnego zamachu...
00:40 Zmierzch
Historia miłosna
z elementami fantasy,
która stała się wielkim
przebojem kinowym
i podbiła serca
nastolatków na całym
świecie.

16:15 Szatan z siódmej klasy
- ﬁlm fabularny,
reż. Kazimierz Tarnas,
wyk. Bartosz Fejge,
Katarzyna Bator, Wojciech
Malajkat
18:05 Co dalej?
- Zagubione media,
zagubieni odbiorcy
- program publicystyczny
18:25 Rok 2020
18:55 Gala Nagrody
Wolontariatu Korpusu
Solidarności
20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
20:05 Wieczór kinomana
- Fantastyczna kobieta
- ﬁlm fabularny
21:55 Mój synek - ﬁlm
23:30 Geniusz: Picasso
00:30 Teraz animacje!

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Atomic Blonde
22:10 Rocky 5
- ﬁlm sensacyjny
00:30 Domino śmierci
02:10 Castle
03:05 Reporterzy.
Z życia wzięte
03:55 Biesiada
na cztery pory
roku
- serial dokumentalny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

21:35 Raj dla par
- ﬁlm komedia,
USA, 2009, reż. Peter
Billingsley, wyk. Vince
Vaughn, Jason Bateman,
Faizon Love, Jon Favreau,
Malin Akerman, Kristen
Bell, Kristin Davis
23:55 Dziewczyna
w czerwonej pelerynie
- ﬁlm przygodowy,
USA, Kanada, 2011,
reż. Catherine Hardwicke,
wyk. Amanda Seyfried,
Gary Oldman, Billy Burke,
Shiloh Fernandez, Max
Irons, Virginia Madsen,
Lukas Haas, Julie
Christie
02:05 Z archiwum X
- serial S-F, USA
03:05 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard
17:00 Najgroźniejsi kierowcy
świata 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:05 Zombiebobry Trzy przyjaciółki z college’u wyjeżdżają
za miasto, gdzie zatrzymują
się w domku położonym nad
rzeką. Wkrótce dołączają
do nich ich koledzy, mając
nadzieję na rozrywkowy
weekend. 01:50 Interwencja
- magazyn 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza święta 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje 14:55 Słowo
życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
16:10 Siódmy sakrament 16:35
Świat na wyciągnięcie ręki
16:55 Święty na każdy dzień
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 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:05 Klan - telenowela TVP
05:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
06:50 Policzmy się dla Polski felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:10 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
09:40 Fascynujący świat
- Nowe tajemnice dziedziczenia - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2018,
reż. Laurence Serfaty
10:45 Sprawa dla reportera
11:40 Policzmy się dla Polski felieton

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
11:05 Rodzinny ekspres
- Spotkanie Młodych
Lednica - magazyn
11:40 Festiwal Piosenki
Zaczarowanej - Półﬁnał
- Festiwal Zaczarowanej
Piosenki
12:10 Wspaniała Gilly - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA,
2016, reż. Stephen Herek,
wyk. Kathy Bates, Glenn
Close, Sophie Nelisse
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:10 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
15:45 Smaki świata po polsku
- magazyn
16:20 Na dobre i na złe - serial

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Wymarzone ogrody
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:15 Kochaj i tańcz - ﬁlm
komedia, Polska, 2009,
reż. Bruce Parramore, wyk.
Izabella Miko, Mateusz
Damięck
15:50 Równi sobie
16:50 Budując marzenia
17:25 Wymarzone ogrody
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:20 Astro Boy
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Wolni od długów
12:40 Bogaty dom - Biedny
dom
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Spider-Man: Daleko
od domu
Peter Parker powraca jako
Spider-Man w nowym
ﬁlmie . Superbohater z
sąsiedztwa przyłącza się
do swych najlepszych
przyjaciół - Neda, MJ
i reszty, by wspólnie
wyruszyć na wakacje.

07:00 The Best of Maanam.
Koncert live
08:00 Od ucha do ucha
- Wiatr w trzcinie - ﬁlm
08:35 Od ucha do ucha
- Sposób na Alcybiadesa
- serial TVP
09:45 Serialowa nostalgia
- Czarne chmury - serial
10:50 Scena klasyczna
- Moniuszko for the World
- koncert
12:00 Urodzeni artyści
- cykl reportaży
12:35 Stawka większa niż
życie - Cicha przystań
- spektakl teatralny,
reż. Andrzej Konic,
Barbara Borys - Damięcka,
Barbara Sałacka, wyk.
Stanisław Mikulski,
Barbara Horawianka,
Ignacy Machowski, Henryk
Borowski
13:55 Cyrano de Bergerac
- ﬁlm kostiumowy

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
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.

05:00 Szkoła - obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kosmiczny wykop
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:35 Hotel Paradise
13:40 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
16:00 Akademia policyjna V:
Misja w Miami Beach
- ﬁlm komedia, USA, 1988,
reż. Alan Myerson, wyk.
Matt McCoy, Janet Jones,
George Gaynes, G.W.
Bailey, René Auberjonois,
Bubba Smith
18:10 Jumper - ﬁlm sensacyjny,
USA, 2008, reż. Doug
Liman, wyk. Hayden Christensen, Samuel L. Jackson,
Jamie Bell, Rachel Bilson,
Diane Lane, Michael
Rooker, Anna Sophia Robb,
Kristen Stewart

06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 07:00 Najgroźniejsi kierowcy świata 07:50 Galileo
10:50 Merlin i księga bestii
Czarnoksiężnik Arkadian,
wraz z całą menażerią bestii
ze swej magicznej księgi,
przejmuje we władanie
Camelot. Avlynn, córka
Króla Artura, prosi Merlina
o pomoc.
12:50 STOP Drogówka
- magazyn 13:50 Policjantki
i Policjanci 18:50 Domowe
rozgrywki 19:00 Galileo
20:00 Obserwowani 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:05 Drive
Bezimienny Driver mieszka
w wynajętym mieszkaniu
i pracuje w dziupli, która
jest własnością Shannona .
Dorabia sobie jako kaskader
w ﬁlmach. 02:15 Połączeni
02:25 Disco Polo Life 03:25
TOP 10 - Lista przebojów

WESTERN

SERIAL FABULARYZOWANY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

FILM AKCJI

FILM PRZYGODOWY

11:50 Czas zemsty - western,
prod. USA, 1967
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Ozdrowieńcy
- magazyn
14:50 To był rok!
15:50 Siatkówka mężczyzn
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:10 Rozmowa z kard.
Kazimierzem Nyczem
20:15 Alarm! - magazyn
20:40 Komisarz Alex - serial
21:40 Hit na sobotę - Złodziej
tożsamości. Historia
prawdziwa - ﬁlm
23:30 Dzień dobry, kocham
cię - komedia
01:10 Dzikie historie
03:15 Jaka to melodia?
04:00 Z pamięci - felieton

17:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Postaw na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial
20:00 Kazimierz Górski
22:10 Hity wszech czasów
23:15 21 Jump Street
- komedia kryminalna,
prod. USA, 2012,
reż. Phil Lord, Chris
Miller, wyk. Channing
Tatum
01:05 Medicus - dramat
historyczny, prod. Niemcy
03:40 Horror w Wesołych
Bagniskach - ﬁlm TVP,
reż. Andrzej Barański,
wykna Feldman, Roman
Kłosowski
05:05 Zakończenie

20:00 Kobiety pragną
bardziej - ﬁlm komedia,
USA, Niemcy, Holandia,
2009, reż. KenKwapis,
wyk. Scarlett Johansson,
Jennifer Aniston, Ben
Aﬄeck, Jennifer Connelly,
Drew Barrymore
22:45 Noce w Rodanthe
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Australia, 2008,
reż. George C. Wolfe,
wyk. Richard Gere, Diane
Lane, Christopher Meloni
00:45 Rafa - ﬁlm thriller,
Australia, 2010, reż.
Andrew Traucki, wyk.
Adrienne Pickering, Damian Walshe-Howling,
Gyton Grantley,
Zoe Naylor
02:35 Uwaga! - magazyn

22:55 Skarb narodów:
Księga tajemnic
Kontynuacja hollywoodzkiego przeboju.
Benjamin Franklin Gates,
po odkryciu tajemnicy
templariuszy, został
najbardziej znanym w USA
poszukiwaczem skarbów,
choć sam woli określenie.
Tym razem wraz z ojcem,
Patrickiem, profesorem
uniwersytetu, odnajdują
osiemnaście zaginionych
kart z dziennika Johna
Wilkesa Bootha
01:40 Resident Evil:
Degeneracja
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:20 Retro kino - Garniec
miodu - komedia
18:40 Tamte lata, tamte dni
- Lech Majewski
19:05 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
20:00 Bilet do kina
- Mustang - dramat,
prod. Francja, Niemcy,
Turcja, 2015
21:45 Prince: Sign o’ the
times - koncert
23:20 Seans kultowy
- Szpital Brytania
- ﬁlm obyczajowy
01:15 Urodzeni artyści - Zoﬁa i
Magdalena Forteckie
01:50 Wieczór kinomana
- Fantastyczna kobieta
03:40 Mój synek - ﬁlm
05:15 Teledyski
05:50 Zakończenie

20:00 Krwawy sport
Frank Dux dezerteruje
z armii, aby wziąć udział
w nielegalnym turnieju
kumite rozgrywanym
w Hongkongu.
21:55 Więzienie w ogniu
Jack Stone traﬁa do
tego samego więzienia
co Rosjanin Balama.
Tam postanawia się
zemścić za mord na
jego rodzinie.
23:30 Prawo zemsty
01:30 Castle
02:40 Taki jest świat
03:20 Biesiada na cztery
pory roku
04:00 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial

20:00 Jack, pogromca
olbrzymów
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2013, reż. Bryan
Singer, wyk. Nicholas
Hoult, Eleanor Tomlinson,
Ewan McGregor,
Stanley Tucci, Eddie
Marsan
22:25 Kobieta-Kot
- ﬁlm przygodowy,
USA, Australia, 2004,
reż. Pitof, wyk. Halle
Berry, Benjamin Bratt,
Sharon Stone, Lambert
Wilson, Frances Conroy
00:40 Królestwo
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2007,
reż. Peter Berg
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00
Nowenna przed 30. Rocznicą
powstania Radia Maryja
13:00 Siódmy sakrament
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Ocalić od zapomnienia
14:30 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela”
14:35 Fatima - miejsce
wybrane przez Maryję 14:50
100 cudownych miejsc na
świecie 15:00 XXV Spotkanie
Młodych Lednica 2000 16:15
Filmowe życiorysy 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 19:15
XXV Spotkanie Młodych Lednica 2000 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

04:40 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
- reportaż
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłoserdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Weterynarze z sercem
09:35 Przyrodnik na tropie
10:05 Krzyż i karabin - ﬁlm
10:35 Usłysz - XXV Spotkania
Młodych Lednica 2000
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Pasterz - Pożegnanie
13:20 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:35 Dookoła Bałtyku magazyn kulinarny
12:05 Gwiazdy w południe
- Siedmiu wspaniałych
nadjeżdża - western, prod.
USA, 1972, reż. George
McCowan
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:15 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:45 Lajk!
17:00 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
17:15 Moje życie XXL
18:00 Panorama
18:30 Moje życie XXL
19:25 Rodzinka.pl - serial

05:05 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Budując marzenia
- program lifestylowy
12:05 Co za tydzień
- magazyn
12:55 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
13:30 Magnezja
14:05 Lego Masters
15:40 Tarzan: Legenda
- ﬁlm przygodowy
18:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Zabójcza broń - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1987

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
09:00 101 dalmatyńczyków
Aktorska, uwspółcześniona wersja jednego z
największych przebojów
Walta Disneya, od lat zachwycającego i wzruszającego kolejne pokolenia
widzów na całym świecie.
Anita - projektantka
mody, pracująca dla Cruelli
DeMon i Roger - twórca
gier komputerowych są od
niedawna małżeństwem.
11:30 Epoka lodowcowa
Niedobrana trójka
zmuszona jest wyruszyć
w drogę, by zwrócić
zagubione ludzkie dziecko
jego prawdziwej rodzinie.
Mamut i leniwiec nie
przypuszczają nawet,
że tygrys prowadzi ich
w pułapkę, w której mogą
stracić życie...

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
08:25 Od ucha do ucha
- Wschodzące gwiazdy
baletu. Pięć lat później
- serial dokumentalny
09:35 Od ucha do ucha - Mała
Syrenka - balet
11:30 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
12:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
13:00 Alfabet Greenawaya
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Niderlandy, 2017
14:20 Skowronki na
uwięzi - komedia, prod.
Czechosłowacja, 1969
16:05 Kromer Festival Biecz
2020 - Trzy oblicza baroku
airs&canzonette
17:15 Niedziela z... Polskim
Wydawnictwem
Muzycznym
18:10 Niedziela z...
20:00 Młody Tancerz Roku

MAGAZYN

TELETURNIEJ

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

14:25 Okrasa łamie
przepisy
- magazyn kulinarny
15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 To był rok!
21:25 The Rising Hawk - ﬁlm
fabularny, prod. USA
23:20 Zakochana Jedynk
- Miłość w Seattle
- ﬁlm obyczajowy
01:15 Złodziej tożsamości
03:05 Cała prawda
o kłamstwie - ﬁlm
04:05 Jaka to melodia?

20:00 Postaw na milion
- teleturniej
prod. Polska
21:00 Medicus - dramat
historyczny
23:40 Kino bez granic
- Toksyczna
miłość
- dramat,
prod. Wielka Brytania,
2010, reż. Karl Golden,
wyk. Hary Treadaway,
Oona Chaplin, Christopher
Fulford
01:30 Obietnica
- dramat,
prod. Polska, Dania, 2014,
reż. Anna Kazejak
03:15 Historia kina
w Popielawach
- ﬁlm obyczajowy
04:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

22:15 Wataha u drzwi
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2017, reż. John
R. Leonetti, wyk. Katie
Cassidy, Elizabeth Henstridge, Jane Kaczmarek,
Eric Ladin, Adam Campbell
23:55 Wilkołak
- ﬁlm horror, USA,
2010, reż. Joe Johnston,
wyk. Benicio Del Toro,
Anthony Hopkins, Emily
Blunt, Hugo Weaving,
Geraldine Chaplin,
Art Malik
02:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:10 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:30 Noc magii

13:10 Jak rozpętałem
II wojnę światową
cz. 1 - Ucieczka
14:55 Spider-Man:
Daleko od domu
Peter Parker powraca jako
Spider-Man w nowym
ﬁlmie. Superbohater z
sąsiedztwa przyłącza się
do swych najlepszych
przyjaciół - Neda, MJ
i reszty, by wspólnie
wyruszyć na europejskie
wakacje.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
22:10 Taxi 5
- komedia
00:35 W cywilu
02:15 Assassin’s Creed

21:45 Działa Navarony
- ﬁlm prod. USA, 1961,
reż. J. Lee Thompson
00:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
00:55 Carrington - dramat,
prod. Wielka Brytania,
1995, reż. Christopher
Hampton
03:05 Teraz animacje!
- Niezapomniana - ﬁlm
03:15 Teraz animacje!
- Sajgon nad Marną
- ﬁlm animowany
03:35 Kino nocne
- Mustang
- dramat, prod. Francja,
Niemcy, Turcja, 2015,
reż. Deniz Gamze
Ergüven
05:25 Teledyski
05:50 Zakończenie

TV Puls

TVN 7

TV 4

Rodzinny interes
Willow
Garbi: Super bryka
Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Szczęście Hansa
14:40 Najpiękniejsze
baśnie: Nowe szaty
cesarza
15:50 Pacyﬁkator
W niewyjaśnionych
okolicznościach ginie
pracujący dla rządu
profesor. Opiekę nad
jego niesfornymi dziećmi
otrzymuje nieustępliwy
agent służb specjalnych.
17:50 Asterix i Obelix:
Misja Kleopatra
Asterix, Obelix i Panoramix
wyruszają do Egiptu,
by pomóc architektowi
Numernabisowi. Ma on
zaledwie trzy miesiące na
wybudowanie pałacu dla
Kleopatry.

05:00 Szkoła - obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kosmiczny wykop
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Hotel Paradise
13:35 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
15:55 Akademia policyjna VI:
Operacja Chaos
- ﬁlm komedia, USA,
1989, reż. Peter Bonerz,
wyk. Bubba Smith, David
Graf, Michael Winslow,
Leslie Easterbrook, Marion
Ramsey, George Gaynes
17:40 Pieniądze to nie
wszystko
- ﬁlm komedia, Polska,
2001, reż. Juliusz Machulski, wyk. Marek Kondrat,
Stanisława Celińska,
Sylwester Maciejewski,
Cezary Kosiński

06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 07:00 Tom i Jerry: Misja
na Marsa 08:40 Dziewczyny
z drużyny Kontynuacja
przebojowej komedii
o perypetiach nastoletnich
cheerleaderek, pełna
humoru, werwy i niezwykle
efektownych popisów tanecznych.
10:30 Połączeni 10:35 Galileo
12:35 STOP Drogówka
13:35 Gwiazdy Kabaretu
14:45 Błękitna laguna
Historia dwójki rozbitków,
Emmeline i Richarda, którzy
po katastroﬁe statku traﬁają
na wyspę, gdzie dorastają,
mając tylko siebie. 16:55
Columbo 19:00 Galileo
20:00 Straszny ﬁlm 21:50 Zombiebobry Trzy przyjaciółki
z college’u wyjeżdżają za
miasto, gdzie zatrzymują się
w domku położonym nad
rzeką. 23:30 Obserwowani

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

06:00
08:45
11:15
13:30

20:00 Mad Max:
Na drodze gniewu
Max przyłącza się
do grupy uciekinierek
z Cytadeli - osady
rządzonej przez Wiecznego Joe. Tyran wraz ze
swoją bandą rusza za nimi
w pościg.
22:15 Atomic Blonde
00:25 Pan życia i śmierci
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Szybko i wściekle
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2009, reż. Justin Lin,
wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jordana Brewster,
Michelle Rodriguez, John
Ortiz, Gal Gadot
22:20 Nico: Ponad prawem
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1988, reż. Andrew Davis,
wyk. Steven Seagal, Pam
Grier, Henry Silva, Daniel
Faraldo, Sharon Stone
00:25 Niesamowity
jeździec
- ﬁlm western, USA, 1985,
reż. Clint Eastwood, wyk.
Clint Eastwood, Michael
Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn, Richard
A. Dysart
02:50 Noc magii

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

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:55 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Policzmy się dla Polski
- felieton
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:55 BBC w Jedynce - Naczelne cz. 2 Siła rodziny
- cykl dokumentalny

05:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:15 Cichy legion
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP,
prod. Polska, 2015, reż.
Wojciech Adamczyk, wyk.
Anna Maria Buczek, Anna
Gorajska, Magda Wróbel,
Katarzyna Ucherska, Marian Dziędziel, Marta Lipińska, Krzysztof Slemaszyk,
Józef Pawłowski, Dorota
Segda, Krzysztof Czeczot
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:10 Na dobre i na złe
- serial TVP
14:05 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Sprawa
Emila B - spektakl
22:20 Świat bez ﬁkcji
23:25 Nie ma mowy! - ﬁlm
01:15 Miłość w Seattle
- ﬁlm obyczajowy

15:50 Zainwestuj
w marzenia
- serial TVP
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Policzmy się dla Polski
20:55 Krawcowa z Madrytu
- serial, prod. Hiszpania
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Lato 1993 - ﬁlm
fabularny
01:25 Warto kochać - serial
02:25 Toksyczna miłość

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

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
program rozrywkowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
LAB - obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:35 Moje wielkie greckie
wesele II - ﬁlm komedia,
USA, Kanada, 2016, reż.
Kirk Jones, wyk. Nia Vardalos, John Corbett, Michael
Constantine, Lainie Kazan,
Andrea Martin, Gia Carides
00:25 Co za tydzień
- magazyn
01:15 Strzelec
- serial, USA
02:15 Uwaga!
- magazyn
02:35 Noc magii
04:00 Szpital - program
obyczajowy
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydareznia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 MEGA HIT - Assassin’s
Creed
Dzięki rewolucyjnej
technice, Callum Lynch
może przeżywać przygody
swego przodka, Aguilara z
Hiszpanii.

07:30 Teledyski
08:30 Co dalej? - program
publicystyczny
09:00 Szatan z siódmej klasy
11:00 Modrzejewska
- serial TVP
12:30 Dziewczyna i gołębie
- ﬁlm TVP
13:30 Nieznane taśmy
ﬁlmowe. Chiny
14:30 Księstwo
- ﬁlm obyczajowy
16:40 Jutro idziemy do kina
- ﬁlm fabularny
18:35 Serialowa nostalgia
- Wakacje z duchami
- serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Zabójstwo - ﬁlm
kryminalny, prod. USA,
1956, reż. Stanley Kubrick,
wyk. Sterling Hayden
21:25 Powidoki - Król Lear
21:45 Więcej niż ﬁkcja

06:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
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

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

FILM SENSACYJNY

FILM OBYCZAJOWY

THRILLER

FILM OBYCZAJOWY

22:45 XXX: Reaktywacja
Xander Cage po latach
dobrowolnego wygnania,
przez wielu uważany
za martwego, powraca,
by ponownie stanąć
na drodze wojownika
Xianga. Xander wie, że w
rekach Xianga znajduje
się śmiercionośna, zagrażająca ludzkości broń,
zwana „Puszką Pandory”.
Rekrutuje nową grupę
supersilnych sprzymierzeńców.
01:00 Piraci z Karaibów:
Zemsta Salazara
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

23:25 Kino nocne
- Działa Navarony
- ﬁlm prod. USA,
1961, reż. J. Lee Thompson, wyk. Gregory
Peck, David Niven,
Anthony Quinn,
Stanley Baker,
Irene Papas
02:10 Bezmiar
sprawiedliwości
- dramat
04:25 Autor wychodzi
- ﬁlm TVP
05:10 Tamte lata,
tamte dni
- magazyn
prod. Polska
05:40 Teledysk
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:50 Zakończenie

20:00 Bez twarzy
- thriller
By zlokalizować bombę
w centrum Los Angeles,
agent Sean Archer przyjmuje tożsamość zabójcy
swojego syna.
22:50 Nieuchronna
sprawiedliwość
00:50 Osaczony
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Człowiek z magicznym
pudełkiem
- ﬁlm obyczajowy, Polska,
2017, reż. Bodo Kox, wyk.
Olga Bołądź, Piotr Polak,
Sebastian Stankiewicz,
Helena Norowicz, Wojciech Zieliński,
Agata Buzek
22:15 Obecność
- ﬁlm horror,
USA, 2013, reż. James
Wan, wyk. Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Lili Taylor,
Ron Livingston, Shanley
Caswell
00:35 Trzy noce
z duchami
01:45 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Święty 10:20 Food Factory
11:20 Detektywi w akcji
12:20 Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka
15:30 Hardkorowy lombard
17:00 Septagon Fabularnie
serial opiera się na pełnych
zwrotów akcji historiach,
które poznajemy przez
pryzmat prowadzonych przez
detektywów śledztw oraz
na równolegle rozwijanych
wątkach osobistych z życia
głównych bohaterów.
18:00 Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Columbo
23:05 Wzór 00:05 Połączeni
00:20 Śmierć na 1000 sposobów 01:50 Pękniesz ze
śmiechu

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:05 Duszpasterz 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Poprzednik. Opowieść
o Janie Chrzcicielu 15:15
Wystarczy mi jeden krok
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Sanktuaria polskie 16:30 Zew
natury 16:55 Świadkowie
17:30 Spotkanie Rodziny
Radia Maryja w par. pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP
w Wigrach. 19:25 Poczet
Wielkich Polaków 19:30
Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Oceany - nowe Eldorado

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Wędrowanie z Bogiem reportaż
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama

05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 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
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Piraci z Karaibów:
Zemsta Salazara
Szczęście nie sprzyja
kapitanowi Jackowi
Sparrowowi, a złe wiatry
pchają go coraz silniej ku
kolejnej awanturze.

07:30 Teledyski
08:20 Powidoki - Król Lear
- program publicystyczny
08:45 Rzecz Polska - Meblościanka Kowalskich
09:05 Jutro idziemy do kina
- ﬁlm fabularny
11:00 Chłopi - serial TVP
13:05 Popraw włosy, Olivier
13:30 O krok od sławy
- ﬁlm dokumentalny
15:10 Igrzyska pamięci - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Niemcy, Szwecja, USA
16:45 Handlarz cudów
- dramat, prod.
Polska, Szwecja, 2009, reż.
Jarosław Szoda, Bolesław
Pawica, wyk. Borys Szyc,
Sonia Mietielica, Joanna
Szczepkowska, Roman
Golczuk, Mariusz Benoit
18:35 Serialowa nostalgia
- Wakacje z duchami
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Dzień odkupienia
22:00 Mad Max:
Na drodze gniewu

05:30 Szkoła - obyczajowy
06:30 Szpital - program
obyczajowy
07:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła - obyczajowy
13:00 19 + - obyczajowy
13:30 Sąd rodzinny - program
sądowy
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:30 Idealna niania
18:00 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Nico: Ponad prawem
- ﬁlm sensacyjny, USA

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:50 Piłka nożna
19:55 Wiadomości
20:30 Leśniczówka
20:55 Film dokumentalny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:30 Pijany Mistrz - ﬁlm
02:30 USS Squalus zatonął
- thriller, prod. USA

18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Policzmy się dla Polski
- felieton
20:55 Krawcowa z Madrytu
- serial, prod. Hiszpania
22:40 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy,
23:45 Ludzkie historie
- Robolove - ﬁlm
00:50 Gwiazdy
- ﬁlm fabularny, prod.
Polska
02:45 Lato 1993 - ﬁlm
04:30 Harry Potter: Historia
magii - dokumentalny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Zemsta cieciów
- ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Brett Ratner, wyk. Eddie Murphy,
Ben Stiller, Casey Aﬄeck,
Alan Alda, Matthew
Broderick, Judd Hirsch,
Tea Leoni
23:40 Kuba Wojewódzki
00:40 Porwani
- serial, USA
01:40 Oszuści
- serial, USA
02:40 Uwaga!
- magazyn
03:00 Noc magii
04:20 Szpital - program
obyczajowy

22:55 Jack Reacher:
Nigdy nie wracaj
Kierująca jednostką
dochodzeniową
major Susan Turner zostaje
niesłuszne oskarżona o
zdradę kraju. Kobieta
traﬁa za kratki. Jej wierny
przyjaciel
Jack Reacher - zasłużony
były członek jednostki
- nie zawaha się przed
niczym, żeby pomóc
koleżance i udowodnić
przed światem jej
niewinność.
01:15 W ciemności
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Lekkie obyczaje - Wielka majówka - komedia,
prod. Polska, 1981,
reż. Krzysztof Rogulski
21:35 Co dalej? - program
publicystyczny
21:55 Dokument w podróży
- Ostatnie tango
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Argentyna,
Niemcy, 2015, reż. German
Kral
23:30 Kino Mocnych Wrażeń
- Zabójstwo - ﬁlm
kryminalny
01:05 Metropolitan Opera
- Cosi fan tutte - opera
04:25 Kino nocne
- Trójka do wzięcia
- ﬁlm krótkometrażowy
05:15 Teledyski
05:50 Zakończenie

00:20 Asy bez kasy
- komedia
Ekipa nieobliczalnych
amatorów kradnie
17 mln dolarów z
pancernego skarbca. Czy
„geniusze zbrodni” zdołają
wymknąć
się policyjnej
obławie?
02:10 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska
03:10 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

22:10 Egzekutor
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1996, reż. Charles
Russell, wyk. Arnold
Schwarzenegger, James
Caan, Vanessa Williams,
James Coburn, Robert
Pastorelli
00:30 Z archiwum X:
Chcę wierzyć
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2008, reż. Chris Carter,
wyk. David Duchovny,
Gillian Anderson, Amanda
Peet, Billy Connolly, Callum Keith Rennie, Xzibit
02:50 Druga strona
medalu
- talk show
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom - magazyn
prod. Polska 09:00 Pierwsza
miłość 09:50 Święty 10:20
Food Factory 11:20 Detektywi w akcji 12:20 Kobra oddział specjalny 13:25 STOP
Drogówka - magazyn
15:30 Hardkorowy lombard
Les Gold wraz z dwójką
dzieci prowadzi największy
w Detroit lombard. 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci - serial kryminalny prod. Polska
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny - serial kryminalny prod. Polska 21:00 Linia
życia Są granice, których nie
wolno przekraczać. 23:20
Wzór 00:20 Śmierć na 1000
sposobów 01:50 Pękniesz ze
śmiechu 02:50 Trans World
Sport 2021

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:20 Święty na każdy dzień
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Cudowne przejście przez
Morze Czerwone 15:50 Ma
się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Reﬂeksje nad Psalmem XXIII
17:00 100 cudownych miejsc
na świecie 17:10 Prosto
o gospodarce 17:30 XX
Rajd Katyński 17:55 Poczet
Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Każdy
maluch to potraﬁ 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- Letnie dni - ﬁlm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
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
17:00 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
17:45 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Polska
- Bułgaria
20:10 Barwy szczęścia - serial
20:40 Policzmy się dla Polski

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy

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
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Jak rozpętałem
II wojnę światową
cz. 2 - Za bronią
Wojenna zawierucha rzuca
dzielnego wojaka, Franka
Dolasa aż do Afryki.

07:30 Teledyski
08:30 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
09:05 Handlarz cudów
- dramat, prod. Polska,
Szwecja, 2009
11:00 Chłopi - serial TVP
13:30 Ostatnie tango - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Argentyna, Niemcy, 2015
15:05 Hania - ﬁlm TVP
16:45 Mój Nikifor - dramat,
prod. Polska, 2004, reż.
Krzysztof Krauze, wyk.
Krystyna Feldman, Roman
Gancarczyk, Jerzy Gudejko,
Jowita Miondlikowska,
Lucyna Malec, Katarzyna
Paczyńska, Karolina
Paczyńska, Magda Celówna, Ewa Wencel
18:30 Serialowa nostalgia
- Wakacje z duchami
- serial TVP
19:35 Muzeum Polskiej
Piosenki

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
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

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

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - Spadek po ojcu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test o Piłce
Nożnej
22:30 Historia bez tajemnic
- Jak istnieje Świat
23:35 Wrota Bohaterów
- ﬁlm fabularny
01:35 Polina - ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja

20:55 Krawcowa
z Madrytu
- serial, prod. Hiszpania
22:45 Uśmiech Mony Lizy
- komediodramat,
prod. USA, 2003,
reż. Mike Newell, wyk.
Julia Roberts, Dominic
West, Ginnifer Goodwin,
Juliet Stevenson
00:55 Geniusz: Picasso
01:55 Elżbieta Bowes Lyon.
Królowa Matka
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2018, reż. Kate
Misrahi
02:55 Instynkt
- serial kryminalny TVP
03:50 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:55 Zakończenie dnia

21:30 Szukając
sprawiedliwości
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1991, reż. John
Flynn, wyk. Steven
Seagal, William Forsythe,
Jerry Orbach, Jo Champa,
Shareen Mitchell, Gina
Gershon
23:25 Mściciel
- ﬁlm western,
prod. USA, 1973,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Verna Bloom, Mariana
Hill, Mitchell Ryan, Jack
Ging
01:40 Uwaga!
- magazyn
02:00 Noc magii
03:25 Szpital - program
obyczajowy

21:45 Podróż przedślubna
- komedia
Holmes za dwa dni ma
zostać mężem Bridget
Cahill. Państwo Cahill
nie są entuzjastycznie
nastawieni do małżeństwa
córki. Podobnie jak jej były
chłopak, Steve. Do tego
ślub zaplanowano
w Savannah w stanie
Georgia, a sprawy rodzinne zatrzymują Bena
Nowym Jorku. Wreszcie
Ben wsiada do samolotu
z nadzieją, że niedługo
wyląduje w Savannah.
00:05 Anioł Stróż
02:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Genialna
przyjaciółka
- serial, prod. Włochy,
2020
21:10 W trzy miesiące
dookoła świata - Dersu
Uzała - dramat, prod.
Japonia, ZSRR, 1975
23:40 Portrety
- ﬁlm dokumentalny
00:10 Powidoki - Król Lear
- program publicystyczny
00:35 Lekkie obyczaje - Wielka
majówka - komedia, prod.
Polska, 1981, reż. Krzysztof
Rogulski, wyk. Zbigniew
Zamachowski
02:05 Scena Klasyczna
02:45 Kino nocne - Jak narkotyk - dramat
05:15 Teledyski
05:50 Zakończenie

20:00 Łzy słońca
- ﬁlm akcji
Oddział amerykańskich
żołnierzy ma za zadanie
ewakuować lekarkę
z obozu uchodźców
w ogarniętej wojną
domową Nigerii.
Ta jednak nie chce
porzucać swoich
pacjentów.
22:30 Bez twarzy
01:10 Rozjemca
03:10 Wojciech
Cejrowski. Boso
- Karaiby
03:55 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

22:10 Królestwo
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2007, reż.
Peter Berg, wyk. Jamie
Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner, Jason Bateman,
Ashraf Barhom, Jeremy
Piven, Richard Jenkins
00:30 Człowiek
z magicznym
pudełkiem
- ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2017, reż. Bodo
Kox, wyk. Olga Bołądź,
Piotr Polak, Sebastian
Stankiewicz, Helena
Norowicz, Wojciech
Zieliński, Agata Buzek
02:45 Druga strona
medalu
- talk show
03:20 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość Marysia opuszcza
rodzinną wieś i przenosi się
do Wrocławia, by studiować
medycynę. 09:50 Święty
10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka
14:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny 20:00
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial kryminalny
prod. Polska 21:00 Komornik
Mistrz sztuk walki zatrudnia
się do ściągania długów dla
maﬁi. 23:05 Wzór 00:10
Śmierć na 1000 sposobów
02:00 Ucho Prezesa 02:25
Disco Polo Life

TV Trwam
11:00 Narodowe Sanktuarium
Maryjne w Subukia 11:20
Kolory Świętości 11:25
Jestem mamą 11:40 Prosto
o gospodarce 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz 13:20 Młodzi
Światu
13:30 Msza święta 14:20 100
cudownych miejsc na świecie
14:30 Filmowe życiorysy.
Wielcy i mali - Jolanta
i Aleksander Kujawscy 15:40
Lusaka Bauleni 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie
16:30 Wyszyński 17:00 Po stronie prawdy 17:30 Rykoszetem 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel
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05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:55 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Doceniać życie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Zainwestuj w marzenia
12:55 Natura w Jedynce
- Inteligentne małpy
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- reportaż
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:05 Łap marzenia! - ﬁlm
obyczajowy, prod. Australia, 2017, reż. Rhiannon
Bannenberg, wyk. Aaron
Jeﬀery, Andrew Creer,
Debby Ryan
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2009
16:00 Koło fortuny

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy - program

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn prod. Polska
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Wolni od długów

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

PROGRAM KULINARNY

KOMEDIA

16:00 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Sprawa dla reportera
21:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:30 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:20 Tanie Dranie
23:55 Londyńczycy - serial
00:50 Defekt - serial
01:55 Ocaleni - reality show

16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Siatkówka mężczyzn
23:10 Doktor No
- ﬁlm sensacyjny, prod.
Wielka Brytania, 1962
01:10 Eksperyment - thriller,
prod. USA, 2010, reż. Paul
Schauring, wyk. Adrien
Brody, Forest Whitaker
02:55 Bez tożsamości - serial
03:45 Art Noc - Od wschodu do
zachodu słońca

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Ostatnia misja
- ﬁlm sensacyjny,
Polska, 1999, reż. Wojciech
Wójcik, wyk. Peter J.
Lucas, Janusz Gajos, Ewa
Gorzelak, MirosławBaka,
Piotr Fronczewski, Artur
Żmijewski, Jerzy Kamas,
Małgorzata Foremniak,
Paweł Wilczak, Marek
Barbasiewicz, Wojciech
Wysocki, Danuta Stenka
00:50 Równi sobie
01:50 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:10 Noc magii
03:35 Szpital - program
obyczajowy

21:05 Narzeczony na niby
Idealne życie, o którym
marzymy, rzadko kiedy
tak naprawdę jest
idealne, a ci którym oddajemy nasze serca, niestety
potraﬁą je z łatwością
łamać. Gdy któregoś dnia
życie Kariny zamieni się
w pasmo nieszczęść,
postanowi ona wziąć
sprawy w swoje ręce
i rzeczywistość.
23:40 Wielki błękit
Dla Jacquesa
Maloya morze
jest całym życiem,
Molinari jest mistrzem
świata w nurkowaniu bez
butli tlenowej.
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

TVP Kultura
07:30
08:30
09:10
11:00
13:30

14:35
16:45

18:30
19:00
19:35
20:00
21:05

Teledyski
Wydarzenie aktualne
Mój Nikifor - dramat
Chłopi - serial TVP
Herge. Życie w cieniu
Tintina - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2016,
reż. Hugues Nancy
Wenecja - dramat
Cudowne miejsce - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
1994, reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, Krzysztof Majchrzak,
Adam Kamień, Mariusz
Saniternik
Serialowa nostalgia
- Wakacje z duchami
Serialowa nostalgia
- Podróż za jeden uśmiech
- serial
Muzeum Polskiej
Piosenki
Złota Setka Teatru
Telewizji - Apollo z Bellac
Tamte lata, tamte dni
DRAMAT

21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Trzy kolory
- Niebieski - dramat,
prod. Szwajcaria,
Polska, Francja, 1993,
reż. Krzysztof Kieślowski,
wyk. Juliette Binoche
23:25 Berlin Live - LP
- koncert, prod. Niemcy,
2016
00:30 Nocny dokument
- Wirtualna Republika
Ludowa, prod. USA, 2018,
reż. Hao Wu
02:20 W trzy miesiące
dookoła świata
- Dersu Uzała
- dramat, prod. Japonia,
ZSRR, 1975
04:45 Kino nocne - Dziku
05:25 Teledyski
05:50 Zakończenie

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Pożyczony narzeczony
W dniu urodzin Rachel
budzi się obok Dexa,
narzeczonego jej najlepszej przyjaciółki.
22:10 Ślubne wojny

05:30 Szkoła - obyczajowy
06:30 Szpital - program
obyczajowy
07:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła - obyczajowy
13:00 19 + - obyczajowy
13:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska - program
sądowy
15:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:30 Idealna niania
18:00 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Godziny szczytu - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1998

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
Septagon18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Szczęki - thriller Legendarny już dreszczowiec,
uznawany za arcydzieło
gatunku i jeden z najbardziej
kasowych ﬁlmów w historii
kina, który do dziś robi
wrażenie na kolejnych
pokoleniach odbiorców.
W popularnym nadmorskim
kurorcie znalezione zostają
zmasakrowane zwłoki
młodej dziewczyny. 23:30
Wzór 00:35 Śmierć na 1000
sposobów

KOMEDIA

00:00 Kochanie, poznaj
moich kumpli
- komedia
Niewinnie zapowiadające
się uroczystości weselne
zwiastują katastrofę za
sprawą szalonej rodziny
i trzech drużbów.
01:55 Menu na miarę
02:20 Wojciech
Cejrowski. Boso
- Karaiby
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:00 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

KOMEDIA

22:05 Raj dla par
- ﬁlm komedia,
USA, 2009, reż. Peter
Billingsley, wyk. Vince
Vaughn, Jason Bateman,
Faizon Love, Jon Favreau,
Malin Akerman, Kristen
Bell, Kristin Davis, Jean
Reno
00:35 Ocean’s Eleven:
Ryzykowna gra
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2001, reż. Steven
Soderbergh, wyk. George
Clooney, Brad Pitt, Julia
Roberts, Matt Damon,
Andy Garcia, Don Cheadle,
Eddie Jemison, Bernie
Mac, Elliott Gould, Carl
Reiner, Scott Caan, Casey
Aﬄeck, Shaobo Qin
02:55 Noc magii

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Jan Paweł II 15:35 Ivato
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Z wędką nad wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:05 Toliara 17:30
Odpowiedzialni za Kościół
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta w intencji
Oﬁar katastrofy smoleńskiej
i ojczyzny 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Głos Polski 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje dnia
21:40 Polski Punkt Widzenia
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Fot. Dominik Hołda

» Osłabieni futboliści z Wałbrzycha nie
dali rady Białym Lwom Gdańsk

Ukraińska tęsknota Górników
Polska Futbol Liga 2: Miners Krause Wałbrzych przegrali u siebie
z Białymi Lwami Gdańsk 0:7 i po czterech meczach sezonu mają
na koncie dwie wygrane. W starciu z ekipą z Pomorza nasi zagrali
osłabieni brakiem duetu asów z formacji ofensywnej.
Niedzielny poranek 30 maja
przyniósł rzęsiste opady deszczu
i bardzo niską temperaturę. Choć
w trakcie samego meczu Miners
z Białymi Lwami obyło się bez
opadów, to grząska murawa na

stadionie przy ul. Ratuszowej nie
ułatwiała gry. Pomimo złej pogody
mieliśmy też… suszę. Chodzi o
suszę w ataku Miners, którzy nie
zanotowali ani jednej akcji punktowej. Choć wałbrzyska defensywa

Wyjazd z sukcesami

funkcjonowała bardzo przyzwoicie,
to w ataku zabrakło dwóch żądeł
z Ukrainy – Dmytro Serbina i Oleksieja Zorina. Zaciąg zza wschodniej
granicy napędzał grę Górników w
poprzednich spotkaniach. Dość

powiedzieć, że ten duet to najlepiej
punktujący futboliści Miners w tym
sezonie.
Gdańszczanie wykorzystali kłopoty gospodarzy i wzięli rewanż
za porażkę w Wałbrzychu w 2019

roku. Wtedy nasi zwyciężyli 25:6,
a jedno przyłożenie zanotował
Amerykanin Austin Stubbs, obecnie trener Górników. Wracając do
niedzielnego meczu – do przerwy
na murawie oglądaliśmy futbolowe szachy. Obie drużyny dobrze
znały swoje silne i słabe strony,
co doprowadziło do remisu 0:0
po pierwszych dwóch kwartach.
Po przerwie Białe Lwy ruszyły do
boju z większym animuszem, co
skutkowało przyłożeniem (6 punktów) oraz udanym kopnięciem na
bramkę (1 punkt). Jak się później
okazało, więcej akcji punktowych
zgromadzeni na stadionie kibice
nie mieli okazji podziwiać.
Jeszcze w ostatnich minutach meczu Miners zabrali się do odrabiania
strat. Zaczęło się od kapitalnego
przechwytu Jakuba Zielińskiego,
który udaną akcję w obronie przypłacił urazem. Wałbrzyszanie szybko zdobywali kolejne jardy, ale
ponaglany przez uciekający czas
oraz okrzyki trenera rozgrywający
gospodarzy, Belg Arne Vandenbergh, posłał piłkę wprost w ręce
rywala. Przechwyt gdańszczan
pozbawił miejscowych nadziei na
doprowadzenie choćby do wyrównania. Białe Lwy legitymują się
bilansem 3-1, mocno zwiększając
swoje szanse na play-off. Miners
w trwających rozgrywkach nadal
nie wygrali u siebie, ale pozostają
także niepokonani na obcych obiektach, po wygranych w Łaziskach
Górnych z Hammers (27:10) oraz
w Rzeszowie z Rockets (20:6). 13
czerwca wałbrzyszan czeka wyjazdowe starcie z Dragons Wieliczka,
a 20 czerwca domowy pojedynek z
Wilkami Łódzkimi.
Dominik Hołda

» Zapaśniczki z Boguszowa zaliczyły udany start w turnieju w Pelplinie

Na starcie pojawiło się około 500
dziewcząt i chłopców do lat 15, z terenu całej Polski oraz z Ukrainy. W sobotę
rywalizowała starsza grupa wiekowa,
dla której zawody były jednocześnie
kwalifikacją do ME U-15, z kolei w
niedzielę o medale bili się najmłodsi.
Młodsze reprezentantki Herosa
spisały się znakomicie i przywiozły do
Boguszowa-Gorc trzy medale – dwa
złote i jeden srebrny. Złoto w wadze
do 39 kg wywalczyła Zuzanna Wołowicz, która w drodze do najwyższego
miejsca na podium pokonała kolejno:
Emilię Madejczyk (AKS Białogard),

Magdalenę Laskowską (Bloczek Team
Pelplin) oraz Elizę Brożynę (Zapasy
Kołobrzeg). Drugi złoty krążek zdobyła
Miriam Błaszkowska, która wygrała
w kategorii wagowej do 47 kg, a
zwyciężyła najpierw z Weroniką
Olczyk (Shark Łódź), następnie z Leną
Żurawską (AKS Białogard) i na koniec
pokonała Tulię Hercką (Zapasy Kołobrzeg). Srebrny medal w kategorii
wagowej do 43 kg wywalczyła Magdalena Piaskowska, która na początek
pewnie pokonała Marię Kramek (AKS
Białogard), jednak w finale po zaciętym boju przegrała na punkty 9:10

Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)

Gdy już dziewczęta z Herosa Boguszów-Gorce rozpoczęły starty, to właściwie co
tydzień widać ich na matach całej Polski.
Niedawno nasze zapaśniczki walczyły w
Pelplinie w bardzo mocnym i licznie obsadzonym turnieju o puchar burmistrza
tego miasta.

z Zuzanną Sokołowską (Feniks Pesta
Stargard).
Regina Błaszkowska, która rywalizowała w gronie starszych zawodniczek, odniosła w Pelplinie jedno

zwycięstwo, zaliczyła także dwie
porażki i z tym bilansem ostatecznie
zajęła 16 miejsce w wadze do 46 kg.
Tymczasem już 6 czerwca w niedzielę ponownie będziemy gościć

zapaśnicze ekipy w hali OSiR-u przy
ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach, gdzie odbędzie się 3 kolejka
Dolnośląskiej Ligi w zapasach kobiet.
Red
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Fot. archiwum (Ryszard Burdek)

» Mecze Górnika dostarczały
w tym sezonie wielu emocji

Mikrofon w srebrze
Koszykarski Górnik Trans.eu Wałbrzych zakończył rozgrywki
2020/21 w Suzuki 1 Lidze ze srebrnymi medalami, a ja miałem
okazję komentować domowe mecze na platformie tvcom.pl. Czas
na podsumowanie sezonu w wykonaniu biało-niebieskich oraz kulisach siedmiu miesięcy pracy za mikrofonem.

Ależ to mogła być historia! W
75-lecie klubu Górnicy byli niezwykle
blisko awansu do ekstraklasy! W
piątym, decydującym meczu finału w
Słupsku prowadzili w połowie trzeciej kwarty 47:40, ale potem kompletnie ich zamroczyło. Do wygrania
z Czarnymi i tym samym powrotu do
elity po dwunastu latach zabrakło…
dwunastu minut.
Sezon 2020/21 dla wałbrzyszan
był kolejnym krokiem w długim,
mozolnym marszu, mającym na celu
odbudowę świetności klubu. Odbudowę trwającą dekadę, rozpoczynającą się od samego dna. W 2011
roku zarządzanie drużyną przejęło
Stowarzyszenie Górnik Wałbrzych
2010. Nowi ludzie stanęli przed
wyzwaniem wyrwania lokalnego
basketu z marazmu. Zaczęło się pod
górkę. Pod koniec listopada 2012

roku biało-niebiescy, z bilansem 0-6,
zamykali tabelę na najniższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Czarę
goryczy przelała demolka w hali przy
ul. Wysockiego, gdy celujących w
awans wałbrzyszan ograło zaplecze
WKK Wrocław (58:78). Kolejne lata
to jednak stopniowe kroki do przodu.
W 2014 roku nastąpił powrót do
drugiej ligi, gdzie Górnicy szybko
zameldowali się w czołówce, ale
długo nie mogli przebić się przez
mur, za którym czekała 1 liga. Dwa
razy z rzędu nasi zatrzymywali się na
ćwierćfinale, a wymarzony awans
na zaplecze ekstraklasy przyszedł w
najmniej spodziewanym momencie,
czyli w 2018 roku, w sezonie pod
względem finansowym przejściowym.
W ostatnich dwóch latach Górnik
przyzwyczaił nas, że walczy w 1 lidze

o złoto. W kampanii 2020/21 już na
początku wspiął się na szczyty tabeli
i był jedną z ekip, która rozdawała
karty. Porażka w finale sprawiła, że
wśród kibiców pozostał zapewne
niedosyt. Nie było jednak mowy o
mieszaniu biało-niebieskich z błotem. Koszykarze zostali docenieni
za bardzo dobry sezon, otrzymując
mnóstwo wsparcia ze strony fanów.
Ci przecież pamiętają najlepiej, jak
niebywale kręte były górnicze ścieżki
w ostatniej dekadzie.
Sezon 2020/21 miałem przyjemność śledzić ze stanowiska komentatorskiego. Szansę pojawienia się
na „antenie” zawdzięczam Kubie
Zimie, który jest wielkim entuzjastą
sportu, ale nie do końca obeznanym
w koszykarskich realiach. Na co
dzień reprezentuje konkurencyjne
do mojego media, ale w tym przy-

padku nie było mowy o rywalizacji. Stanowiliśmy zespół, który od
pierwszego dnia miał za zadanie się

uzupełniać. Mnie nie interesowała
technika i sprzęt. Zająłem się stroną
merytoryczną – miałem „przemycać”
smaczki, ciekawostki, historie o zawodnikach. I tak, na kilka dni przed
weekendową transmisją, siadałem
wieczorami przed komputerem i
pracowałem nad wiadomościami o
kolejnych zespołach. Skupiałem się
na rywalach, bo Górnik, którego
poczynania śledzę bardzo dokładnie
od 17 lat, nie ma dla mnie właściwie tajemnic. Bywało trudno. Po
regularnej, ośmiogodzinnej pracy,
zasiadałem do notatek. W soboty z
kolei mobilizacja i skok adrenaliny,
gdy wchodziliśmy na żywo.
To były bardzo ekscytujące miesiące. Wiele się nauczyliśmy, nie
ustrzegliśmy się też błędów. Zdarzało
się, że przypadkowy ruch nogi operatora powodował wypięcie się kabla
od kamery, co zrywało wam obraz.
Nieraz coś językowo przekręciliśmy,
czasami za szybko „wystrzeliwałem”
się ze wszystkich przygotowanych
ciekawostek. Najbardziej zapadły mi
w pamięć dwa spotkania. W styczniu
Górnik przegrał u siebie z WKK Wrocław, a Kuba – umówiony tamtego
dnia na inną transmisję, niedługo po
końcowej syrenie w Aqua-Zdroju –
odprawiał modlitwy, by obyło się bez
dogrywki. Nie miał wtedy szczęścia,
przez co zniknął z moich oczu po
regulaminowym czasie gry, a dodatkowe pięć minut skomentowałem już
sam. Mecz, którego się autentycznie
wstydzę, to spotkanie z Decką Peplin,
gdy zamiast skoncentrowania się na
widowisku opowiadałem o geografii, kościelnych ołtarzach i własnych
doświadczeniach. Komentowanie
wystawia na ocenę publiczną i choć
otrzymałem sporo pozytywnych
głosów, to nie zabrakło także i tych
krytycznych, z którymi musiałem się
zmierzyć i wyciągnąć z nich wnioski.
Przez te siedem miesięcy operowaliśmy bardzo niskim budżetem.
Byliśmy zmuszeni ratować się pasjonatami, pomagającymi nam przy
realizacji właściwie jedynie za uścisk
dłoni. Michał, Mateusz, Sławek –
dziękuję za wasze wsparcie. Choć
nie dało się was usłyszeć podczas
transmisji, to bez was one nie byłyby
w ogóle możliwe.

Górnik 2020/21
» Sezon zasadniczy – 2 miejsce
» 25 zwycięstw – 5 porażek
» Ćwierćfinał: 3:1 z Politechniką Opolską
» Półfinał: 3:2 z WKK Wrocław
» Finał: 2:3 z Czarnymi Słupsk

Liderzy Górnika:
» Punkty: Krzysztof Jakóbczyk (śr. 15,8)
» Zbiórki: Damian Cechniak (śr. 8,1)
» Asysty: Kamil Zywert (śr. 5,3)

Dominik Hołda

32

reklama

REKLAMA

WIESZ CO | NR 22/1.6.2021 r.

Jedna perfekcyjnie
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kasastefczyka.pl
801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych
wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Maksymalna
kwota pożyczki, o którą zawnioskujesz bez wychodzenia z domu,
wynosi 100 tys. złotych. Pożyczka Fit bez wychodzenia z domu
dostępna jedynie dla Klientów Kasy Stefczyka Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt
połączenia wg taryfy operatora. Pożyczka Fit to najtańszy kredyt
konsolidacyjny wg rankingu serwisu www.17bankow.com, stan
na marzec 2021 r. 60 dni bez rat dotyczy możliwości odroczenia
spłaty pierwszej raty.

60
84
119
miesięcznych rat miesięczne raty miesięcznych rat

10 000 zł

194 zł
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25 000 zł
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366 zł
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50 000 zł

967 zł

731 zł

559 zł

80 000 zł

1547 zł

1169 zł

894 zł

ZADZWOŃ
pod numer 74 637 08 26
(koszt wg taryfy operatora)

RRSO tylko 6,22%

STRZEGOM
ul. Świętej Anny 7A
tel. 74 637 08 26

prowizji

Przykład reprezentatywny z dnia 26.02.2021 r. dla
Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 78 840 zł.
Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej
kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją:
0 zł, opłatą za dwa przelewy: 160 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,22%.
Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 955,05 zł oraz ostatnia, 107. rata:
954,76 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 102 190,06 zł,
w tym odsetki: 23 190,06 zł.
Przyjdź do Placówki Pośrednika Kredytowego: Małgorzata Chrapek
i Magdalena Szwed S.C., umocowanego do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych w imieniu i na rzecz SKOK Stefczyka
związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem
umów o kredycie konsumenckim oraz do czynności niezbędnych
do wykonywania zawartych umów.
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