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Jak szybko wywołać
Budujemy mosty
g*wnoburzę?
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Czy wiesz, że…
piątym piętrze, istniały też sale klubowe i do
potańcówek. W budynku mieściła się także
winiarnia i piwiarnia Paulaner Keller.
Po II wojnie światowej hotel Waldenburger
Hof został przekształcony w hotel Grunwald.
Piwiarnię Paulaner Keller przekształcono w
bar nocny, którego prestiż był na tyle wątpliwy, że nazywano go Grobem. Hotel zakończył
swoją działalność w 1972 roku.

Czytaj str. 18
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WieszCo dobre na każdą porę

Nieważne, poranek, popołudnie lub wieczór, upał czy słota. Zawsze
jest dobra pora, by wziąć do ręki naszą gazetę. I albo przy chłodzącym napoju, albo przy ciepłej herbacie choć na chwilę zatopić się w
lekturze. Wiecie doskonale, że u nas jest co poczytać. No to zapraszamy – zaczytujcie się do późna.
Co jakiś czas piszecie do
nas, że dobrym pomysłem
było to, aby ograniczyć w gazecie tematy polityczne. Żeby
nie pisać, kto kogo popiera,
kto za kim stoi, komu ktoś coś
obiecał w zamian za poparcie
czegoś tam innego. I tak w
kółko. Niektórzy uwielbiają

się potaplać w naszym lokalnym, politycznym błocku. My
postanowiliśmy iść pod wiatr i
omijać szerokim łukiem aferki,
choć – i to zaznaczamy z pełną
stanowczością – jeśli lokalny
polityk „wykręci” jakiś większy
numer, na pewno o tym u nas
przeczytacie. Tymczasem mo-

żecie napawać się u nas głównie tematami społecznymi,
historycznymi, sportowymi,
kulturalnymi, turystycznymi,
poczytać reportaże i wywiady,
dowiedzieć się, co w gminach
piszczy. Słowem odpocząć od
polityki. O każdej porze dnia
i roku.

Cały czas też apelujemy, jeśli
znacie kogoś ciekawego lub słyszeliście o interesującym wydarzeniu, dajcie nam znać. Piszcie
do nas na adres: redakcja@
wieszco.pl. A my już będziemy
wiedzieć, co z tym dalej zrobić.
Przypominamy, że gazetę
w wersji papierowej (czyli

można chyba z powodzeniem napisać, tradycyjnej)
znajdziecie w blisko 400
punktach kolportażu rozsianych na terenie niemal całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
To właśnie w tych miejscach
znajdziecie jedyny taki tygodnik, w któr ym na 36
stronach proponujemy wam
treści, jakich nie znajdziecie
nigdzie indziej. Naszą gazetę
możecie też ściągać na swoje
urządzenia w wersji PDF.
Wystarczy wejść na stronę
www.wieszco.pl. Co tydzień
udostępniamy tam najnowszy numer. Znajdziecie tu
również wszystkie archiwalne wydania.
Redakcja
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Fot. użyczone (Ze zbiorów Pracowni Regionalnej Biblioteki pod Atlantami)

Przy placu Grunwaldzkim w obecnym
budynku ZUS-u istniał hotel? Wybudowany
w latach 1927-1928 dawny przedwojenny
hotel Waldenburger Hof został uroczyście
otwarty 15 września 1928 roku. Poza pokojami i salami restauracyjnymi w budynku
funkcjonował także komisariat policji. Hotel
zasłynął dzięki restauracjom i specjałom,
które w nich podawano, a także ofercie rozrywkowej. Doskonałą kuchnię serwowano na
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POGODA
Wtorek 15.06
Temp. 23/11
zachmurzenie małe
Środa 16.06
Temp. 23/11
słonecznie
Czwartek 17.06
Temp. 29/16
zachmurzenie małe
Piątek 18.06
Temp. 30/16
zachmurzenie małe
Sobota 19.06
Temp. 27/15
pochmurno
Niedziela 20.06
Temp. 24/13
pochmurno
Poniedziałek 21.06
Temp. 26/14
zachmurzenie małe
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www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
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i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

Z BILETEM PL.). Pamiętajcie,
że bilety kupicie nie tylko w
kioskach, ale również w niektórych sklepach. Zarząd Dróg,
Komunikacji i Utrzymania Miasta dodatkowo informuje o

wzmożonych kontrolach biletowych w autobusach wałbrzyskiej komunikacji miejskiej. Rewizor zy wnikliwie
sprawdzają dokumenty przewozu – bilety przeznaczone do

SCB

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

Kopalnia na morzu
Trochę, nomen omen, popłynęliśmy z tym tytułem, ale zaraz zrozumiecie, dlaczego tak postąpiliśmy. To historia
tyleż fascynująca, co nieprawdopodobna, ale wydarzyła się
naprawdę. Pewien potężny statek pływający przez lata po
morzach i oceanach ochrzczono prawie pół wieku temu nazwą… „Kopalnia Wałbrzych”.
Zapytacie, ale jak w ogóle
do tego doszło? Cofnijmy się
do 1975 roku. To wówczas
władze PRL zleciły budowę
siedmiu potężnych masowców dla Polskiej Żeglugi Morskiej, mogących przewozić
towary po całym świecie. A,
że władza ludowa kochała
wówczas przemysł ciężki,
doceniała pracę robotników

m.in. w kopalniach i hutach,
statkom postanowiono nadać
jakże dźwięczne nazwy: „Huta
Zgoda”, „Rolnik”, „Kopalnia Sosnowiec”, „Huta Zygmunt”, „Kopalnia Zofiówka”,
„Budowlany” oraz… „Kopalnia Wałbrzych”. Zlecenie
na budowę tego ostatniego
otrzymała stocznia Schlichting
Werft Travemünde w ów-

czesnej Republice Federalnej
Niemiec.
Według założeń konstruktorów w swojej klasie miały
to być wtedy najnowocześniejsze statki na świecie. I
były. Zresztą zaraz do wyposażenia jednostek wrócimy,
zwłaszcza tej, która przez lata
pływała z wymalowanym na
burcie miłym dla naszych

Statek „Kopalnia Wałbrzych” w liczbach

Długość całkowita – 145,5 m
Szerokość – 20,6 m
Zanurzenie maksymalne – 8,3 m
Nośność – 14176 ton
Silnik główny – moc 7400 KM
Prędkość eksploatacyjna – 14 węzłów
Spalanie – 22 tony paliwa na dobę

oczu imieniem. Gdy statek
już powstał, najważniejsze
stało się wybranie matki
chrzestnej. Jak to kiedyś było
w zwyczaju, wybór okazał
się oczywistą oczywistością,
jakby powiedział dziś klasyk.
Miała to być osoba wywodząca się z klasy robotniczej
z zakładu, którego nazwę
wymalowano na statku. I
(Fot. użyczone/Polska Żegluga Morska)

(Fot. użyczone/www.polska-org.pl)

» Swój statek miała także Świdnica. Tu podczas wodowania

tak padło na Janinę Siwą,
skromną pracownicę kopalnianego parku drzewnego.
Wraz z delegacją wałbrzyskiej
kopalni kobieta pojechała w
połowie lat 70. do Szczecina,
a stamtąd z przedstawicielami Polskiej Żeglugi Morskiej
cała grupa udała się do Niemiec na wodowanie. Które
odbyło się jak na filmach,
rozbiciem butelki szampana o
burtę. Od czerwca 1975 roku
statek „Kopalnia Wałbrzych”
pływał pod polską banderą.
Była to niezwykle nowatorska jednostka, wyposażona
w najnowocześniejsze urządzenia, które w dużym stopniu były polskiej konstrukcji.
Nie będziemy was zanudzać
wymienianiem wszystkich danych technicznych, ale o kilku
wspomnimy. Zresztą zerknijcie
obok do ramki. Tam znajdziecie
podstawowe liczby. Jednostka
posiadała 22 kabiny dla załogi
i aż pięć ładowni, z których
środkową mogła zalewać
woda morska, by służyć jako
balast w celu utrzymania stateczności. Na wyposażeniu był
m.in. nowoczesny silnik główny, wyprodukowany na licencji
duńskiej firmy Bur-meister &
Wain, nowatorska maszyna
sterowa i śruba napędowa.
Ostateczny kształt kadłuba
osiągnięto po próbach modelowych przeprowadzonych w
specjalistycznym laboratorium
w Bremie.
„Wałbrzyski” masowiec nie
uniknął nietypowych przygód.
W 1978 roku zderzył się na
torze wodnym Szczecin – Świnoujście z małym niemieckim
kabotażowcem „Kaaksburg”.
Doszło też do kolizji z polskim
„Kolejarzem”. Już w latach 80.

Fot. (red)

Znów kierowcy w miejskich autobusach w Wałbrzychu sprzedają bilety.
Chodzi o te jednorazowe.

kasowania, ważność aplikacji
mobilnych, ważność e-kart.
Kontroli podlegają także wszelkie dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych i
bezpłatnych. Dlatego radzimy,
by nie jechać na gapę i mieć
przy sobie wszystkie potrzebne
papiery. Pamiętajcie też, że kontroler nie prowadzi sprzedaży
biletów.

załoga „Kopalni Wałbrzych”
pomogła należącej również
do PŻM „Ziemi Lubuskiej”,
która na skutek awarii została
unieruchomiona na Oceanie
Atlantyckim.
Ogromną zaletą masowca
był zasięg, dzięki któremu możliwa była żegluga z Europy do
obu Ameryk. W ładowniach
„Kopalnia Wałbrzych” transportowała głównie zboże, stal,
minerały, węgiel, a także chociażby nawozy czy produkty
rolne. Statek przez ponad 20
lat pływał pod banderą PŻM,
nawet kilkanaście miesięcy
po zamknięciu wałbrzyskiej
kopalni, co nastąpiło w 1998
roku. W 2000 roku jednostkę
kupił turecki armator, zmieniając nazwę na „Yucatan”, a
statek zaczął pływać pod banderą Kambodży. W 2003 roku
masowiec znów odsprzedano.
Zmieniono nazwę na „Corozal”
i banderę na Belize. Do dziś
pływa po świecie.
Swój statek miała też Świdnica. Przełom lat 50. i 60. ubiegłego wieku był chyba najlepszym okresem dla polskiego
przemysłu stoczniowego. To
wówczas rozpoczęto wymieniać przedwojenne statki
handlowe na nowe jednostki
budowane w krajowych stoczniach. Tak właśnie powstał
drobnicowiec MS „Świdnica”,
należący do typu B-55. Sporo
takich jednostek zamówił w
ówczesnej Stoczni Szczecińskiej
im. Adolfa Warskiego największy krajowy armator handlowy
– Polskie Linie Oceaniczne.
Statki „wałbrzyski” i „świdnicki” przez wiele lat rozsławiały oba miasta na morzach
i oceanach całego świata.
Tomasz Piasecki
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Kup bilet, bo sprawdzi cię kontroler
ZDKiUM zachęca również
pasażerów do korzystania z
dostępnych kanałów dystrybucji
biletów – stacjonarnych punktów sprzedaży oraz aplikacji
mobilnych (MPAY, SK YCASH,
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Pojawiły się kolejne sadzonki
Rozpoczął się wiosenny sezon sadzenia drzew w Wałbrzychu. Miasto ponownie
zdecydowało się na zasadzenie jak największej liczby drzewek, by poprawić
jakość powietrza oraz samopoczucie mieszkańców.

Wałbrzychu ograniczać miejsca, w
których brakowałoby zieleni.
- Zależy nam na tym, aby zasadzone
przez nas drzewa były mocne już w
momencie nasadzenia, ale też, aby

ułatwić im rozwój wspomagane są
drewnianymi palikami. Robimy to z troską o zieleń, ale też częściowo dlatego,
by pomóc w złagodzeniu zmian w klimacie – mówi prezydent Wałbrzycha.

Miejski ogrodnik Michael Liguz
zauważył, że plan zasadzenia drzew
został zrealizowany już w 70 procentach. Miejski ogrodnik dba o
zazielenienie nie tylko przestrzeni
miejskiej, ale także na placach zabaw, czy w miejscach innej ludzkiej
aktywności. - Sadzimy drzewa, które
łatwo się przyjmują. Sadzimy gatunki
miododajne, gatunki sprzyjające ptakom, ale też zapylaczom – tłumaczy
SCB
miejski ogrodnik.		

Rys. Katarzyna Zalepa

Nowe sadzonki w liczbie blisko
500 sztuk będą zdobić m.in. puste
place po wyburzonych budynkach.
Prezydent Roman Szełemej od kilku
lat stoi na stanowisku, że należy w
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Jak wywołać g*wnoburzę?
Przepisów jest kilka jak na ciasto pod pizzę. Jedni wolą cienkie, inni grube, w dodatkach też można przebierać, ale sos pomidorowy to mus. W
wywoływaniu afer też musi być krwisto, wszak chodzi o to, by wzbudzić
kontrowersje. Wiecie, takie na niby. Jak dawniej bywały słodycze czekoladopodobne. Gdy media podłapią temat, to jak hieny nie odpuszczą młodej gazeli. Nie spoczną póki jej nie dopadną. Albo rozszarpią już padlinę.

Teraz nie dziwcie się, że będzie
trochę „z czapki”, ale chcieliśmy, żebyście od początku złapali, o co nam
chodzi. Skandal! Nie będzie filmu o
Jarosławie Kaczyńskim. Przyznajcie
siedziało to w was, jak odmowa
usłyszana od dziewczyny z naprzeciwka, do której od roku robiliście
maślane oczy. Po tym newsie pewnie
też chodziliście struci jak wtedy, gdy
handlarz sprzątnął wam sprzed nosa
15-letniego VW Golfa po tuningu.
Chyba już wiecie, o czym będzie w
przypadku tytułowej g*wnoburzy?
Nie to, że jesteśmy fanami pierwszego prezesa RP, ale żeby od razu

film o nim robić?! Zresztą niektórzy
polscy politycy bardziej na to zasługują, przypominając członków
Gangu Olsena. Z tą różnicą, że ci
z duńskiego filmu oprócz swojej
fajtłapowatości, dali się lubić. Byli
sympatyczni. Rodzimi prominenci
wyglądają nam prawie zawsze na
nieudaczników. Dobra, fajnie było,
nawet się pośmialiśmy, ale najwyższy czas… przejść do rzeczy. Takich
aferek ostatnio przybyło. A’propos,
macie tak, że czasem myślicie, że
możecie wszystko? Czujecie, że
czego nie dotkniecie, zamieni się
w złoto? Wówczas nawet startując

polonezem pewnie bez problemów
byście wyprzedzili Kubicę na torze,
a zaraz po zakupach z rodziną w
markecie zimą zdobylibyście K2. Ale
są też chwile, gdy nic nie żre tak jak
powinno. Wtedy idziemy o zakład,
że w Dolinie Śmierci w południowej
Kalifornii spotka was śnieżyca, a na
polu kukurydzy spadną na głowę
resztki rakiety Długi Marsz 5B wystrzelonej w maju przez Chińczyków.
Wówczas poczytajcie lub pooglądajcie media i dowiedzcie się, że inni to
naprawdę mają przesrane.
Ot choćby taki Piotr Zieliński, który
miał śmiałość wyjechać ze zgru-

powania piłkarskiej reprezentacji
Polski, by towarzyszyć żonie przy
narodzinach dziecka. Bezczelny
typ, jak on mógł opuścić kolegów z
drużyny, którym w wolnych chwilach
przygrywał Golec uOrkiestra. Wiecie,
ci którzy zgarnęli gruby szmal od rządu za to, że nie mogli koncertować.
Piłkarz Zieliński wyjechał i podniosło
się larum. Ludzie, kto to widział, żeby
nie trenował przed ME! Niektórzy jak
widać nie rozumieją, że są sprawy
ważne, ważniejsze i te najważniejsze. Co chłop miał zrobić, czekać,
żeby dzieciaka pierwszy raz zobaczyć
dopiero, gdy ten pójdzie do przed-

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)
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szkola? Litości. I tak prędzej wasza
dziewczyna lub żona nie zajrzy do
Rossmanna (akurat!!!), a chłopak lub
mąż ledwie po jednym piwku wróci z
pubu na kolację do domu, niż Polacy
wyjdą z grupy na ME.
Agnieszce Kaczorowskiej też się
niedawno dostało. Takiej aktorce,
kojarzycie… Dobra, przyznajemy,
ciut nas poniosło. Powiedzieć o
niej w ten sposób to jak zdrapki
nazwać papierami wartościowymi,
a dzieciom z Bullerbyn przyszyć łątkę
zorganizowanej grupy przestępczej.
No więc ta Bożenka Lubicz z „Klanu”
śmiała napisać, że zauważalna jest
moda na brzydotę w sieci, co kłóci
się z jej poczuciem estetyzmu, bo
ona woli siebie w ładniejszej wersji.
I wylało się wiadro pomyj. No to czas
na coming out. Przyznajemy, jesteśmy odrobinę otyli, może nie grubi,
ale po kilku lockdownach z rzędu
przybraliśmy na wadze. Łysi całkiem
jeszcze nie jesteśmy, ale pewnie bardziej przypominamy franciszkanów
niż Afroamerykanów. Bez okularów
pewnie byśmy nie zauważyli tablicy
ze zjazdem na autostradzie. Czy to
już brzydota? Dobrze, że w sieci nikt
nas nie musi oglądać. Inna sprawa,
że krytyka „Bożenki” przybrała karykaturalną formę. Pewnie wszystkie
panie, które zabrały głos, jak jedna
wrzucają na Instagrama zdjęcia,
gdy są spocone, nieuczesane, a na
nosie wyskoczył im syf wielkości
brzoskwini.
Co tu dużo gadać, jeszcze raz musimy się powtórzyć o g*wnoburzy,
tu w przypadku serbskiej siatkarki,
która podczas Ligi Narodów rozgrywanej we Włoszech w trakcie
meczu Serbii z Tajlandią pokazała
pewien gest. Zawodniczka dotknęła
palcami kącików powiek, robiąc
„skośne oczy”. Gest został uznany
za rasistowski. Dobra, zachowanie
nie było zbyt fortunne, ale żeby od
razu mówić o rasizmie?! Idąc tym
tropem o rasistowskie zachowania
można równie dobrze posądzić
czarnoskórych amerykańskich koszykarzy biegających po parkietach NBA
w butach z białymi podeszwami.
Absurd.
Możecie teraz sobie zaśpiewać
bez większej żenady „waiting for
tonight” jak Jennifer Lopez. Wiecie,
ta pani, do której bioder jakieś 15
lat temu wzdychała połowa męskiej
populacji Ziemi. Zaraz, zaraz, ale
przecież to seksizm [czytajcie] g*wnoburza.
Tomasz Piasecki
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Czuć tu ożywienie gospodarcze
Zarząd województwa dolnośląskiego podjął uchwałę, która doprowadzi do ożywienia gospodarczego w dwóch gminach. Wsparcie
otrzymają Czarny Bór oraz Głuszyca.

Dzięki środkom otrzymanym z Regionalnego Programu Operacyjnego w Czarnym
Borze rozpocznie się budowa
Centrum Aktywności Gospodarczej. Dofinansowanie

wynosi ponad 4,5 mln zł.
Projekt ten przewiduje wykonanie robót budowlanych,
robót wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, a także
sieci światłowodowej.

Podobna inwestycja, pod
nazwą budowa Centrum
Aktywności Gospodarczej,
powstanie również w Głuszycy. W tym wypadku dofinansowanie wynosi ponad
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1,6 mln zł. Na powierzchni
2ha, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, wybudowana
zostanie droga wewnętrzna
ze zjazdami z drogi powiatowej, chodniki oraz miejsca postojowe. Powstanie
również kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią
ścieków, a także sieć wodociągowa.

Jeden skończony,
drugi się zaczyna

SCB

skiej. Tam roboty będą prowadzone w pierwszej
kolejności. Wiąże się to m.in. z przeniesieniem kanału
Sobięcinki, która płynie pod drogą.
Bez wątpienia zadanie pod nazwą „Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnicy Sobięcina
w Wałbrzychu (Droga Sudecka)” to największa, poza
obwodnicą Wałbrzycha, inwestycja drogowa miasta
w 2021 roku. Oprócz wspomnianego odcinka drogi,
inwestycja obejmuje także remont ul. 1 Maja i ul.
Zachodniej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Karkonoską
i II Armii. Zakończenie prac przewidziano na 31 sierpnia 2022 roku, jeśli wykonawca w trakcie realizacji
zadania nie natrafi na tzw. trudności obiektywne,
jak choćby elementy infrastruktury podziemnej nie
ujętej w żadnych planach (wykonawca obwodnicy
Wałbrzycha boryka się z tym problemem niemal na
każdym odcinku jej budowy). Inwestycja pochłonie
blisko 42 mln zł. Projekt dofinansowany został z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
kwotą 35,1 mln zł, a także kwotą blisko 3,8 mln z
budżetu państwa. Łączne dofinansowanie zadania
wynosi 38,8 mln zł, natomiast pozostałe 5% wartości
inwestycji, a więc 2,4 mln zł pochodzić ma z budżetu
Wałbrzycha.
SCB

Chodzi o remonty ulic. Zakończyła się
przebudowa ul. Niepodległości. Przez kilka
ostatnich miesięcy mieszkańcy cierpliwie
czekali na koniec prac. Obecnie droga jest
już przejezdna. Wkrótce ma zacząć się
długo wyczekiwany remont ulicy 1 Maja na
Sobięcinie.
- Zakończyliśmy gruntowny remont ul. Niepodległości na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej.
Modernizacja drogi kosztowała nieco ponad 2 miliony
złotych. W 50 procentach
sfinansowana została przez
Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Planu Junckera. W ramach zadania
zbudowaliśmy także nowe
chodniki, przebudowaliśmy oświetlenie drogowe,
zamontowaliśmy elementy

małej architektury i nasadziliśmy drzewa – mówi
prezydent Roman Szełemej
Inwestycja wykonana została w ramach wcześniej
określonego zadania. Przebudowa drogi powiatowej nr
3402D obejmowała remont
ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ulicy Kaszubskiej
wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji – połączenie dostępności
komunikacji z przebudowaną
drogą krajową nr 35. Grun-

towna modernizacja kosztowała 2,26 mln zł.
Wkrótce powinny ruszyć
roboty na ulicy 1 Maja w
dzielnicy Sobięcin. Obecnie
prowadzone są bardzo uciążliwe dla kierowców prace związane z wymianą infrastruktury
podziemnej, ale wykonawca, który posiada już projekt
przebudowy tego fragmentu
Trasy Sudeckiej, 22 czerwca
ma przejąć plac budowy na
odcinku od ul. Karkonoskiej
do placu Marceliny Darow-

REKLAMA

Fot. (red)

» Dzięki zakończonemu remontowi ul. Niepodległości szybciej dojedziemy do centrum Wałbrzycha

Celem tych projektów jest
pozyskanie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie
obu gmin. Dzięki dobremu
zagospodarowaniu terenu
wraz z niezbędną infrastrukturą namówienie przedsiębiorców na rozpoczęcie tu
działalności będzie dużo łatwiejsze.

Fot. użyczone (UMWD)
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Przetarg wreszcie rozstrzygnięty, umowy już
podpisane, a niebawem rozpocznie się realizacja
trzech inwestycji drogowych w Marcinowicach,
Goli i Wirkach.

Wszystkie wymienione drogi już
od dawna dosłownie prosiły się o
interwencję...

W ramach dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w wysokości ponad
miliona złotych w ciągu 5 miesięcy
wykonane zostaną trzy konkretne
odcinki dróg.
Pierwsza z nich to Marcinowice,
ul. Świdnicka, czyli droga dojazdowa do domu seniora, dyskontu
spożywczego i sali bankietowej.
Kolejną jest Gola Świdnicka, droga wewnątrz miejscowości, która

przez mieszkańców nazywana
jest od lat ulicą „Zapomnianą”.
Ostatnią dofinansowaną jezdnią
jest droga gminna prowadząca
do zabudowań w miejscowości
Wirki.
A czego można się spodziewać,
jaki będzie zakres prac? Wszędzie
wymieniona zostanie nawierzchnia, powstaną chodniki, oświetlenie uliczne i odwodnienie.

Fot. użyczone (UG Marcinowice)

Biorą się za remonty

Umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu podpisał wójt
gminy Marcinowice, Stanisław Leń.
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fakty
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KaR

Fot. użyczone (PLK)

» Pod koniec roku powinniśmy pojechać pociągiem ze Świdnicy do Wrocławia przez Sobótkę

Pociągiem ze Świdnicy do Wrocławia
To już pewne, że po ponad 20 latach pojedziemy pociągiem ze Świdnicy do Wrocławia. Kończy się układanie toru między Wrocławiem i Sobótką. Inwestycja ta za ponad 200 mln zł
realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z RPO Województwa Dolnośląskiego.
Na koniec tego roku PKP
PLK planują uruchomienie
ruchu pociągów na trasie
nr 285 z Wrocławia, przez
Sobótkę do Świdnicy. Ułatwi
ona również przemieszczanie
się po Wrocławiu. Aktualnie
przygotowywane są perony,
przejazdy i mijanki. Mieszkańcy Dolnego Śląska zyskają
dodatkowy dostęp do kolei.
Kończy się układanie toru
pomiędzy Wrocławiem a Sobótką. Tymczasem od Sobótki
Zachodniej do Świdnicy po

nowych torach już prowadzo- tyki zapewnią właściwą pracę aż do pięknej, położonej po- dżających do przystanków
ny jest ruch towarowy.
systemu sterowania ruchem między Górami Wałbrzyskimi rowerem, zaplanowano sto- Wykonawca, po demon- pociągów. Przygotowywane i Sowimi, Jedliny-Zdroju.
jaki – dodaje rzecznik PKP PLK.
tażu starego toru, wzmocnił do kursowania pociągów są
Podróżni między WrocłaPrzywracane połączenie (ligrunt pod kolejową trasą. mosty i wiadukty. Odnowiona wiem a Świdnicą skorzystają nia nr 285) z Wrocławia przez
Znacznych nakładów pracy wy- została przeprawa nad rzeką z 14 przystanków z nowymi Sobótkę Zachodnią do Świdmagało uporządkowanie przy- Ślężą we Wrocławiu – infor- peronami (zobacz listę poni- nicy liczy ok. 60 km. Zapewni
ległego terenu i odnowienie muje Mirosław Siemieniec, żej). – Na przystankach prze- przejazd pociągów pasażerodwodnienia. Prace obejmują rzecznik prasowy spółki PKP widziano jasne oświetlenie skich z prędkością do 100 km/
przystanki oraz remont prze- Polskie Linie Kolejowe.
oraz odpowiednie oznako- godz. - W sierpniu 2020 roku
jazdów kolejowo-drogowych.
Ruch pociągów pasażer- wanie, wiaty, ławki i gabloty został przywrócony ruch toNa skrzyżowaniach ustawiono skich na tej linii ustał blisko 20 informacyjne. Perony zostaną warowy Sobótka Zachodnia –
już sygnalizatory urządzeń lat temu, a Świdnica nie była dostosowane do potrzeb osób Świdnica. Na tym odcinku zozabezpieczających. Roboty z jej ostatnim przystankiem. Po- o ograniczonej możliwości stał położony nowy tor, odnobranży automatyki i energe- ciągi na trasie nr 285 jechały poruszania się, a dla dojeż- wiono blisko 30 obiektów inTu zatrzymają się pociągi na trasie Wrocław – Świdnica

żynieryjnych, w tym 6 mostów
i 3 wiadukty – wylicza Janusz
Kania, kierownik kontraktu.
Inwestycja o wartości blisko
217 mln zł pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285
na odcinku Wrocław Główny
– Świdnica Przedmieście wraz
z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto”
jest współfinansowana ze
środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
KaR
Dolnośląskiego.

Wrocław
Wojszyce

Wrocław
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Bielany
Wrocławskie

Domasław
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Graniczna w końcu się doczekała
Wśród wielu podjętych uchwał i spraw na niedawnej sesji Rady Miejskiej
w Strzegomiu, na pierwszy plan wysuwa się przeznaczenie w tym roku 60
tys. zł i w przyszłym kolejnych 100 tys. zł na projekt budowy obwodnicy
miejscowości Graniczna.

Wieś od lat cierpi pr zez
dosłownie rozjeżdżające ją
ciężarowe auta wyładowane
kruszywem. Hałas, pył, strach
przejść przez jezdnię... Tak to

wygląda, taka jest tam codzienność. Zaplanowana inwestycja
ucieszyła mieszkańców wsi.
Co ciekawe, opłacona zostanie z dwóch źródeł. Budowa

zostanie zrealizowana z przedsiębiorcami eksploatującymi
kamieniołom.
Jak wyjaśniał burmistrz Zbigniew Suchyta, obwodnica bę-

dzie miała swój początek przy
Al. Wojska Polskiego w okolicach
Zakładu Usług Komunalnych
w Strzegomiu i będzie kończyć
się w Granicznej obok kamieniołomu. Droga ominie wieś i
tym samym pozwoli odetchnąć
mieszkańcom, którzy w końcu pozbędą się samochodów
ciężarowych, transportujących
uciążliwy urobek granitowy.
KaR

Fot. użyczone (Diecezja Świdnicka)

» Wielu księży zmieni niedługo swoje parafie

Fot. KaR
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Chmielowskiego – ust. wik. w
Wałbrzychu par. Podwyższenia
Krzyża Świętego; ks. Tomasz
Spyrka – dot. wik. Wałbrzych
par. św. Wojciecha – ust. wik.
w Witoszowie Dolnym. par.
Nawiedzenia NMP. Nominacje
proboszczowskie zostaną ogłoszone we wtorek 8 czerwca.
Dekret odebrał zaś już ks. prał.
Stanisław Przerada, dot. prob.
w Pichorowicach w par. św.
Mikołaja, ust. prob. w Jaworzynie Śląskiej par. św. Józefa Oblubieńca NMP. Zmiany wejdą w
życie 28 czerwca 2021, a nowe
funkcje duszpasterze obejmą
od 1 lipca. Księży w naszej
diecezji jednak brakuje. Stąd
prośba od samego biskupa
świdnickiego Marka Mendyka,
żeby młodzi ludzie zastanowili
się nad powołaniami do służby
w kościele.
KaR

Duże przetasowania
u księży w parafiach
Tradycyjnie, wraz początkiem wakacji, kuria
diecezjalna w Świdnicy ogłosiła zmiany personalne w niektórych parafiach. Biskup w tym
czasie prosi o modlitwy o... powołania. W tym
roku zmiany dotyczą parafii m.in. w Świdnicy,
Świebodzicach, Jaworzynie Śląskiej i Witoszowie Dolnym.
Tegoroczni neoprezbiterzy
obejmą następujące placówki:
ks. Emil Dudek, ust. wikariuszem w Świebodzicach. Pozostałe zmiany wikariuszowskie
w diecezji świdnickiej: ks.
Wiktor Bednarczyk – dot. wik.
Świebodzice par. św. App.
Piotra i Pawła – ust. wik. w
Jaworzynie Śl. par. św. Józefa
Obl. NMP; ks. Krzysztof Frącek – dot. wik. Świdnicy par.
Ducha Świętego – ust. wik.
w Polanicy-Zdroju par. Wniebowzięcia NMP; ks. Marcin
Januszkiewicz – dot. wik.
Świdnica par. św. Stanisława
BM. i św. Wacława M – ust.

wik. w Wałbrzych par. św.
Wojciecha; ks. Damian Kowalski – dot. wik. Świebodzice
par. św. Mikołaja – ust. wik.
w Świebodzicach par. św.
Brata Alberta Chmielowskiego; ks. Michał Kropidłowski
– dot. wik. Świdnicy par. NMP
Królowej Polski – ust. wik.
w Kamieńcu Ząbkowickim
par. Wniebowzięcia NMP;
ks. Mariusz Kubik – dot. wik.
Jaworzyna Śląska par. św. Św.
Józefa Obl. NMP – ust. wik.
w Dusznikach-Zdroju par. św.
App. Piotra i Pawła; ks. Wojciech Oleksy – dot. Wik. Świebodzice par. św. Brata Alberta

REKLAMA

Powodów zmian kapłańskich jest kilka. Wynikają one
m.in. z faktu, że corocznie
do grona duchownych dołączają nowo wyświęceni,
dla których trzeba wybrać
konkretne parafie. Oznacza
to, że starsi księża zostają
przesunięci na inne placówki
duszpasterskie. Przyczyną
jest także kadencyjność niektórych funkcji kościelnych.
Prócz tego część zasłużonych
kapłanów przechodzi na
emeryturę, a więc trzeba
na ich miejsce wyznaczyć
nowych proboszczów. Inni
rozpoczynają studia.
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roZmoWa tygoDNIa

Z miłości
do basketu

Coraz bliżej do kolejnej
edycji turnieju koszykówki ulicznej Alkatraz 2k21.
Dlaczego wciąż ci się chce
przez te wszystkie lata organizować te zawody?
- Uwielbiam koszykówkę, a
wersja uliczna jest mi chyba
najbliższa, bo od takiej sam
zaczynałem. Stąd nie brakuje mi motywacji. Poza tym,
wszystko zaszło tak daleko,
że grzechem byłoby nie promować basketu w ten sposób.
Alkatraz, jako ogólnopolskie
wydarzenie, już na stałe wpisało się w kalendarz sportowy
Wałbrzycha. Staram się również w ten sposób promować
nasze miasto.
Którą edycję Alkatraz
wspominasz najlepiej?
- Mam takie trzy. Ta z 2005
roku zapadła mi w pamięć,
bo po raz pierwszy trwała
dwa dni. Rok później też było
ciekawie, ponieważ turniej
był mocno obsadzony. Bardzo
miło wspominam też tę ostatnią z 2019 roku, bo chyba
była najlepiej zorganizowana.
Jakie są twoje największe
obawy przed edycją 2021?
- Zdecydowanie największa
obawa to pogoda. W 2019
roku rozgrywki w godzinach
południowych przerwały
opady deszczu. Musieliśmy
zrobić sobie przerwę, ale po
południu ponownie zaświeciło słońce. Chwyciliśmy za
szczotki i wycieraliśmy mokrą
nawierzchnię. Warto było
wrócić do gry, bo w finale

prawdziwe show dał znany
z pierwszoligowych boisk
Damian Pieloch, który raz po
raz trafiał z dystansu. W ubiegłym roku zawodów zabrakło
z powodu obostrzeń. Teraz
też pojawiły się obawy o sytuację epidemiologiczną, ale na
szczęście i ona się stabilizuje.
Wszystko wskazuje na to, że
zagramy w normalnym trybie.
Możemy spodziewać się
niespodzianek w tegorocznej edycji? Dwa lata temu
w imprezie wziął udział
Thomas Kelati, były reprezentant Polski, który otarł
się o NBA, gdzie krótko grał
w Los Angeles Lakers.
- Już teraz mogę zaprosić na
profil Alkatraz na Facebooku,
gdzie do zakupienia są bluzy
i koszulki z logiem imprezy.
Podczas samych zawodów
chciałbym też reaktywować
konkurs wsadów z nagrodą
dla zwycięzcy w wysokości
1000 zł, aczkolwiek nie jest
to priorytet. Jeśli chodzi o
personalia, to swój udział
również w tej edycji zapowiedział wspomniany przez
ciebie Thomas. Będzie kilka
mocnych drużyn spoza miasta. Do zawodów zgłosiło się
mnóstwo zespołów, ale mamy
tylko 15 miejsc. Obok miejscowych, pojawią się ekipy
z Dzierżoniowa, Żar, Zielonej
Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i Warszawy. Będzie
też kilku niespodziewanych
gości, związanych z polską
koszykówką.

Pod koniec lipca reprezentacja Polski koszykarzy 3x3
zagra na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. To powrót
basketu w biało-czerwonym
wydaniu na igrzyska po
21 latach. Co myślisz o tej
drużynie? Czy uda im się
przyciągnąć do koszykówki
nowych entuzjastów?
- Im więcej koszykówki w
wielkich imprezach, tym lepiej, a zwłaszcza tej spod
znaku reprezentacji narodowej. Każdy sukces kadry będzie miał wymierny skutek w
postaci przyciągnięcia młodych adeptów do uprawiania
tego sportu. Trzymam mocno
kciuki, niech biało-czerwoni
awansują do samego finału i
zdobędą złoto.
Niedawno poprowadziłeś
MKS Basket Szczawno-Zdrój
do wicemistrzostwa Dolnego Śląska w mini koszykówce chłopców (do lat 12). W
finale przegraliście z WKK
Wrocław. To był pojedynek
Dawida z Goliatem?
- Z jednej strony tak, bo
zespół WKK to jeden z najlepszych klubów młodzieżowych
w kraju. Ich liczba jednostek
treningowych zdecydowanie
jest większa niż nasza, co
automatycznie przekłada się
na grę. Nie zapominajmy także o sztabie szkoleniowym,
tutaj również wrocławianie
przeważają doświadczeniem.
O wysokiej porażce zadecydowało mnóstwo przestrzelonych rzutów osobistych. Jakby

Fot. Dominik Hołda

Już w tę sobotę (19 czerwca) odbędzie
się kolejna edycja turnieju koszykówki
ulicznej Alkatraz (początek o 10:00). Entuzjaści basketu ponownie spotkają się na
boisku przy Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” przy al. Wyzwolenia 5,
w samym centrum Wałbrzycha. O turnieju
(ale nie tylko) rozmawiamy z jego organizatorem, Michałem Borzemskim.

chłopaki trafili choćby połowę,
to mecz i wynik mogłyby wyglądać inaczej. Z perspektywy
całego sezonu możemy być
jednak zadowoleni. Pokazaliśmy charakter, wygraliśmy
dwanaście z czternastu meczów i wyprzedziliśmy w regionie dolnośląsko-lubuskim
takie firmy jak m.in. Śląsk
Wrocław czy Zastal Zielona
Góra.
Jak wygląda przekonywanie chłopców do uprawiania koszykówki? Istnieje
teoria, że do basketu idą ci,
którzy pewnie wcześniej nie
przeszli przez sito klubów
piłkarskich.
- Tutaj mam swoją potwierdzoną teorię. Z reguły na zajęcia z koszykówki zapisują się
dzieci pasjonatów basketu i
byłych koszykarzy, czyli mówimy niestety o wąskim gronie.
Bardzo rzadko zdarzają się
chłopcy, którzy od początku
wybierają kosza, a nie piłkę

» - Grzechem byłoby nie promować basketu poprzez turniej
Alkatraz – mówi jego organizator Michał Borzemski

nożną. Później, w wieku powiedzmy 12 lat, rezygnują z
futbolu i chcą zmienić dyscyplinę, ale to już nie jest takie
proste. Koszykówkę zaczynamy trenować w wieku około
7-8 lat, a przy tak technicznym
sporcie dla zaczynających później jest sporo do nadrobienia.
Jakie wartości starasz się
wpajać młodym koszykarzom?
- Przede wszystkim chcę ich
nauczyć etyki pracy, wpajać
dzieciom, po co jest trening
i co dzięki niemu mogą osiągnąć. Za tym idzie olbrzymi
wysiłek i oni muszą widzieć,
że trening jest po to, żeby się
– mówiąc najprościej – spocić.
Jeśli tego nie uda się wyegzekwować, to nie można liczyć
na sukcesy.
Od niedawna współtworzysz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju. Jakie inicjatywy
udało wam się już podjąć?

Czego możemy spodziewać
się w najbliższej przyszłości?
- Praca w MOSiR Szczawno-Zdrój to dla mnie olbrzymie
wyzwanie pomimo, że pracuję
w podobnych instytucjach
już blisko 15 lat. Wszystko
wraca powoli do normy po
lockdownie i każdy jest spragniony emocji sportowych, jak
i rekreacyjnych, a my staramy
się temu sprostać. Nasz „Mosirowy” zespół przygotował dla
mieszkańców bogatą ofertę
rekreacyjną, poza tym pracujemy nad kolejnymi ogólnopolskimi imprezami sportowymi.
Mamy świetną bazę sportowo-rekreacyjną, której może
pozazdrościć nam niejedno
większe miasto. Jeśli chodzi
o mnie, to w planie mam zorganizowanie Turnieju Nadziei
Koszykarskich dla najmłodszych oraz stworzenie jesienią
amatorskiej ligi koszykówki.
Dominik Hołda

fakty / reklama
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Nowy klub jak się patrzy
Nie, nie sportowy, ale dla seniorów, którzy już od kwietnia biorą udział w zajęciach z malarstwa, tańca, czy pilates w Kraszowicach. Jednak dopiero teraz oficjalnie otwarto najmłodszy w Świdnicy klub seniora, który powstał z inicjatywy
mieszkańców dzielnicy. Prowadzi go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Najlepsze jest to, że w zajęciach
uczestniczą nie tylko ludzie z Kraszowic, ale też innych dzielnic – Zarzecza czy Osiedla Młodych, którzy

twierdzą, że jest to najlepsze miejsce
do spędzania wolnego czasu. Wcale
się nie dziwimy, bo osoby starsze
mogą tu nie tylko spotykać się z

przyjaciółmi, ale też rozwijać swoje
talenty i pasje.
- Prężnie działające kluby seniora,
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dzienny

Dom „Senior-Wigor” to placówki, w
których bywam i spotykam coraz większe grono świdnickich seniorów. Kolejnym miejscem spotkań i ciekawych

zajęć jest klub przy ul. Malinowej.
Mieszkańcy Kraszowic zyskali nowe,
wielopokoleniowe centrum kulturalne.
To filia biblioteki i Klub Seniora, które
mam nadzieję będą służyć wszystkim
mieszkańcom dzielnicy – mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska.
Klub mieści się na 80 m. kw., a
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00. W zajęciach
mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 60 lat, są nieaktywne zawodowo i mieszkają w Świdnicy. Taniec,
joga, pilates, warsztaty manualne czy
też kulinarne, spotkania z psychologiem – to tylko niektóre z planowanych zajęć, które już odbywają się w
klubie seniora. A to dopiero początek
atrakcji czekających na wszystkich
chętnych. Dzięki nowemu miejscu
osoby starsze mają okazję nawiązać
nowe znajomości, spędzić miło czas,
poprawić sprawność fizyczną, a także
rozwijać zainteresowania.
I na koniec jeszcze o samej inwestycji. Trzeba było zmienić sposób
użytkowania budynku handlowego
na klub seniora i miejską bibliotekę
publiczną, a to wymagało sporo
pracy. Położono nową elewację, przebudowano instalację wodociągową,
elektryczną, centralnego ogrzewania
oraz kanalizację sanitarną. Wykonano
nowy chodnik, trawnik oraz przyłącza
kanalizacji deszczowej. Łączny koszt
inwestycji to ponad 1,1 mln zł. W tym
remont klubu seniora pochłonął blisko
Red
460 tys. zł.

REKLAMA

» W Kraszowicach oficjalnie otwarto nowy klub dla świdnickich seniorów

REKLAMA

Fot. użyczone (UM Świdnica/W. Bąkiewicz)
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Dbają o dawanie normalności
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w wałbrzyskim Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej zgromadził opiekunów z rodzin zastępczych, którzy otrzymali podziękowania za swoje zaangażowanie w dawanie innym normalnego życia.

potrzebuje pomocy. Później przychodzą problemy i sytuacje trudne,
ale nikt takich rodzin nie zostawia
samym sobie. Na pomoc mogą

liczyć między innymi właśnie z
MOPS-u.
- Przede wszystkim oferujemy
wsparcie specjalistyczne, ale jeśli

jest taka potrzeba, to pomagamy
we wszystkim. Każda z rodzin ma
do pomocy własnego pracownika
socjalnego, który jest wsparciem
rodziny zastępczej. Rodziny objęte
są również programem finansowego wsparcia – mówi Marzena
Piątek, kierownik Działu Pieczy
Zastępczej MOPS.
Rodzin zastępczych nigdy nie jest
za mało. Każdy chętny może zgłosić
się do ośrodka pomocy społecznej.

Fot. (red)

WAŁBRZYCH

Wiele osób decyzję o założeniu
rodziny zastępczej często podejmuje w chwili, w przypływie emocji.
Często dlatego, że któreś z dzieci

11
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Po takim kontakcie, chętna rodzina jest zapraszana na rozmowę. Formalizowane są sprawy
związane z dokumentami. Większość spraw
załatwianych jest wspólnie. Szkolenie odbywa
SCB
się trzy razy w roku.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

» Na widokówkach pojawiły się najbardziej charakterystyczne obiekty w mieście

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Kartka, znaczek i leci w Polskę
To nie będzie zwykła korespondencja, jakich tysiące. Ale piękna widokówka z naklejonym na nią oryginalnym motywem i jak domyślamy się, nietuzinkową treścią.
Na razie snujemy plany, jak to może wyglądać, ale wkrótce każdy będzie mógł kupić
okolicznościową kartkę pocztową wraz ze znaczkiem, wydanymi z okazji 800-lecia
Szczawna-Zdroju.
Jak w tej uzdrowiskowej
miejscowości za coś się biorą, to już z klasą. Obchody
okrągłego jubileuszu istnienia
miasta mają jedną symbolikę.
I to jaką!
Stworzone motywy wykorzystywane absolutnie
we wszystkich materiałach
promocyjnych to hm…, na
pewno nie malowidła, ani
też zdjęcia. Więc co? Najbezpieczniej byłoby napisać obrazki lub jak kto woli
wizerunki najbardziej charakterystycznych miejsc w
Szczawnie. A tak konkretnie,
to zostały stworzone artystyczną metodą malowania
na tablecie. Cokolwiek to

oznacza, wyglądają świetnie.
Nam się podobają.
Zapytacie, dlaczego postawiono akurat na znaczki
i widokówki jako elementy
promocyjne? Zastanówcie
się przez chwilę, co pozostaje
najczęściej z przeszłości? Jest
kolekcjonowane, przekazywane z pokolenia na pokolenie, skrywa w sobie pewną
historię? No jasne, otóż to!
Zresztą zajrzyjcie do swoich
szuflad, przejrzyjcie pudła na
strychu. Pewnie znajdziecie
wiele kartek pocztowych.
Na widokówkach i znaczkach wydanych w Szczawnie
z okazji 800-lecia miasta pojawiło się kilka najważniejszych

obiektów: Dom Zdrojowy,
Wieża Anna, pijalnia, hala
spacerowa, teatr, kościół, budynek ratusza. Są też pomnik
Wieniawskiego i muszla koncertowa. Na razie dostępna
jest seria limitowana przeznaczona na uroczystości, na
specjalne okazje, ale także
po to, żeby urzędnicy mogli
wysyłać zaproszenia. Wkrótce znaczki i kartki trafią do
sprzedaży. Kupicie je w Punkcie Informacji Turystycznej
w szczawieńskiej bibliotece.
Każdy z was będzie mógł
wysłać w Polskę specjalną
widokówkę z naklejonym na
nią pięknie wydanym znaczkiem. Tak, znaczki będą mieć

» Takie znaczki już wkrótce będziecie mogli kupić w Punkcie Informacji Turystycznej
w szczawieńskiej bibliotece

odpowiednią wartość w złotówkach, by można je było
naklejać i korzystać jak z tych
kupionych na poczcie. Żeby

list, czy pocztówka dotarły do
adresata. Przyznacie, świetny
pomysł, a przy tym praktyczny.
Pilnujcie tylko, żeby okoliczno-

ściowych widokówek i znaczków, gdy tylko pojawią się w
sprzedaży, starczyło dla was.
Red

Co W gmINaCH pISZCZy / promoCJa

WIESZ CO | NR 24/15.6.2021 r.

» W Jedlinie można być naprawdę aktywnym

JEDLINA-ZDRÓJ

Zachęcają, wyjdźcie z domów
Nie trzeba być specjalistą w dziedzinie psychologii dziecięcej, by dojść do wniosku, że najmłodszym, po długich tygodniach zdalnej nauki, należy się coś od życia. Zresztą ich rodzicom
również. Doskonale to wiedzą w Jedlinie-Zdroju, gdzie ruszył projekt „Aktywni Razem”.
Objęte programem profilaktycznym zostały wszystkie
dzieci uczęszczające do zespołu szkolno-przedszkolnego i
niepublicznego przedszkola

w mieście. Właśnie poprzez
dzieci pomysłodawcy akcji
chcą dotrzeć do opiekunów
i wesprzeć całe rodziny zmagające się ze skutkami wielo-

miesięcznej izolacji spowodowanej pandemią.
W projekcie bierze udział ponad 450 dzieci, podzielonych
na różne grupy wiekowe. Jasne

CZARNY BÓR

Jak się bawić,
to na całego

jest, że w poszczególnych grupach występują różne problemy. Dlatego trzeba zastosować
inne sposoby radzenia sobie ze
skutkami lockdownu. Poszcze-

gólne działania łączy jednak
idea wspólnego spędzania
czasu w sposób aktywny.
Projekt zaczęto realizować
pod koniec maja. Każde dziec-

ko otrzymało wtedy vouchery
uprawniające do korzystania
z atrakcji Parku Aktywności
„Czarodziejska Góra”. Zrobiono to premedytacją, bo żeby
skorzystać z tras linowych,
wymagana jest zgoda dorosłego. To z kolei oznacza, że
trzeba się tam wybrać wspólnie. Najlepiej całą rodziną.
W Dniu Dziecka odbyły się
ponadto wspólne zabawy z
animatorami na terenie kompleksu Active Jedlina. Vouchery nie tylko pozwalają na
szaleństwa w parku linowym,
ale uprawniają do darmowego udziału w zajęciach kulturalno-rekreacyjnych, które
odbędą się w sierpniu. W
planach są wycieczki, wspólne
ogniska, nauka tańca i udział
w grach strategicznych.
W ten sposób gmina promuje nie tylko zdrowy styl
życia, ale też pomaga w
zintegrowaniu rodzin. W
pędzącym życiu, w którym
nie brakuje stresu, warto poświęcić kilka chwil na to, żeby
zadbać o siebie i najbliższych.
A dane po pandemii mogą
niepokoić. Zauważalny jest
wzrost niezdrowych nawyków i różnych patologii w
rodzinach. Częściej dochodzi
do nadużywania alkoholu i
przemocy domowej.
Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko pochwalić taką
inicjatywę. Także dlatego, że
projekt został sfinansowany
ze środków własnych gminy
Jedlina-Zdrój.
Red

» Dzieciaki miały wielką radochę w dniu swojego święta

Tego jeszcze nie było. Zamiast jednego pikniku z okazji Dnia Dziecka w Czarnym Borze zorganizowano
świętowanie we wszystkich sołectwach jednocześnie.
Nie ma co, świetny pomysł, bo każdy mógł się pobawić
„u siebie”.
Zamiast jednej dużej imprezy odbyło się pięć mniejszych, równie udanych i pełnych humoru i doskonałej
zabawy. Chyba każdemu ten
pomysł przypadł do gustu.
Dziecięce święto odbyło się
jednocześnie we wszystkich
sołectwach: Czarnym Borze,
Grzędach, Borównie, Jaczkowie i Witkowie.
Wspólne świętowanie
rozpoczęło się, nie mogło

być inaczej, od wystrzałowego konfetti i życzeń,
które najmłodszym złożył
wójt Adam Górecki. Właściwie wszystko dopisało
włącznie z pogodą, bo długi
czerwcowy weekend był w
tym roku wyjątkowo pogodny. Dopisali też najmłodsi
goście (wiadomo, że byli
najważniejsi), których wszędzie było mnóstwo. Wcale
się temu nie dziwimy, bo

atrakcji, które czekały na
dzieci, było tyle, że aby je
wszystkie wymienić, musielibyśmy poświęcić chyba całą stronę w WieszCo.
Ale spróbujemy skupić się
na tych najważniejszych.
Wszędzie były lody, mnóstwo słodyczy, bańki mydlane, wesołe zabawy i gry
z animatorami oraz wiele
konkurencji przygotowanych przez strażaków z OSP

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)
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Czarny Bór, Grzędy, Borówno, Jaczków i Witków. Na
druhach, jak to na druhach,
można było polegać.

W każdym z pikników
współorganizujące imprezę
rady sołeckie prześcigały się
w pomysłach, by dodatkowo

urozmaicić swój festyn i sprawić przyjemność najmłodszym
mieszkańcom gminy.
Red
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MIEROSZÓW

dołożyła z własnych środków gmina. Już
w czerwcu do Klubu Malucha uczęszczać
będzie 25 dzieci.
- Wszystkim pracownikom urzędu zaanKlub Malucha „Akademia Misiowa” przy ul. Żeromskiego 30 w Mieroszo- gażowanym w realizację tego projektu, a
wie jest już otwarty. To świetna wiadomość dla najmłodszych miesz- w szczególności Magdalenie Kulpińskiej,
która zrealizowała to zadanie od początku
kańców miasta.
do końca, bardzo dziękuję. Jestem pewien,
- Realizacja projektu rozpoczę- nej dofinansowaniu w ramach – informuje burmistrz Andrzej że Akademia Misiowa będzie miejscem, do
ła się w 2020 roku dzięki przy- resortowego programu rozwoju Lipiński. Kwota dofinansowania którego dzieci będą chętnie uczęszczać –
znanemu przez Ministerstwo instytucji opieki nad dziećmi w to 624 tys. zł, a ponad pół milio- podkreśla burmistrz Mieroszowa.
SCB
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz- wieku do lat 3 „Maluch Plus” na złotych na powstanie klubu

Fot. użyczone (UM Boguszów-Gorce)

» Herb Boguszowa zrobiony z kwiatów.
To te panie za tym stoją

BOGUSZÓW-GORCE

Symbol miasta cały w kwiatach
Panie z Klubu Seniora działającego przy boguszowskiej bibliotece nie przestają zaskakiwać. Co się dziwić, jak one nie znają słów nuda, monotonia lub dłużyzna. Cały
czas mają nowe pomysły, którymi – to musimy wyraźnie napisać – „kupują” nas bezapelacyjnie. Tak jak z herbem miasta zrobionym z… kwiatów.
Być może pamiętacie, jak wczesną wiosną pisaliśmy o seniorkach z Boguszowa-Gorc. Okazją

była sesja zdjęciowa, podczas
której uczestniczki warsztatów
florystycznych pokazały, co po-

trafią. A dokładniej własnoręcznie ustrojone kapelusze oraz
parasole.

GŁUSZYCA

Skórzana torba
ukryta w skałach

Skoro jesteśmy przy warsztatach.
Te spotkania w Klubie Seniora trzeba
było na jakiś czas zawiesić z powodu

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

Powstała wyjątkowa akademia

pandemii, ale od czego pomysłowość bohaterek naszego artykułu.
Bo chyba tak je trzeba określać. Gdy
tylko mogą, spotykają się, wymyślają
nowe inicjatywy, realizują kreatywne
pomysły. Jednym z nich było zrobienie
z kwiatów herbu miasta. Nie z żadnego
chińskiego, badziewnego plastiku, ale z
żywych kwiatów. Margerytki, goździki,
gerbery oraz chryzantemy to było
tworzywo uczestniczek warsztatów
florystycznych. Przyznajemy, wyszło
przepięknie. To wspaniała niespodzianka dla wszystkich mieszkańców
Boguszowa-Gorc. Kwietny herb możecie oglądać w centrum miejscowości
na pl. Odrodzenia, gdzie zawisł ten
ważny dla każdego samorządu symbol.
Nic tylko podziwiać. Jeśli go jeszcze nie
widzieliście, czas wybrać się na spacer
do boguszowskiego ryneczku. Zobaczycie, z jaką dokładnością został zrobiony.
Panie, które stworzyły herb z kwiatów, to skromne osoby. Nie za bardzo
chciały, żeby o nich pisać. Sorry, drogie
panie. Zrobiłyście fantastyczną robotę
i należą wam się pochwały. My na
przekór wszystkiemu wymienimy
twórczynie tego małego dzieła sztuki.
No to wymieniamy: Alina Dobosz, Danuta Andrzejczak, Ramona Roczniak,
Teresa Grabowska i Teresa Kropielnicka oraz dyrektorka biblioteki Elżbieta
Gajewska.
Red
Brawo, brawo, brawo!

» Najpierw posprzątali Cesarskie Skałki, a później się wspinali

Tych, którzy zostawiają
śmieci w lesie, przyznacie, nazwaliśmy dość łagodnie, choć
na usta cisną jest mocniejsze
określenia. Tym razem sobie
jednak odpuściliśmy większe uszczypliwości. Wszak
ma być o fajnej akcji, którą
zorganizowali miłośnicy tu-

rystyki z Głuszycy. Skrzyknęli
ich burmistrz miasta Roman
Głód oraz przewodniczący RM
Grzegorz Milczarek
Wszyscy zakasali rękawy
i dwa tygodnie temu ruszyli
wspólnie sprzątać Cesarskie
Skałki. Chwała im za to. Niestety, ale okazało się, że akcja

była bardzo potrzebna. Zebrano bowiem kilkanaście
worków rozmaitych śmieci.
Czego tam nie było?! Plastikowe i szklane butelki,
opakowania po jedzeniu,
mnóstwo różnego rodzaju
papierów, resztki po papierosach, trafiła się nawet stara,

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Pomyślicie pewnie, że tytuł jest zbyt „odjechany”, ale
jeśli przeczytacie ten tekst do końca, przekonacie się,
że tak nie jest. Chcieliśmy tylko zwrócić uwagę na
„śmieciarzy”, których nie brakuje w naszych lasach i
na szlakach. Są na szczęście tacy, którzy sprzątają po
bałaganiarzach.
skórzana torba. Nie wiemy,
czy spacerowała tamtędy
jakaś miłośniczka mody, czy
fan włoskich projektantów,
ale na pewno był to pospolity
„śmieciarz”, że wyrzucił torbę
w krzaki. Ci, którzy sprzątali Cesarskie Skałki, zgodnie przyznali, trzeba było to

zrobić. Już w oczyszczonym
miejscu z odpadków każdy
mógł spróbować swoich sił
we wspinaczce skałkowej pod
okiem profesjonalistów. Szczerze – kto nie był, niech żałuje.
To kolejna, obok choćby
sprzątania Książańskiego Parku Krajobrazowego, akcja

porządkowania miejsc ważnych dla turystów w powiecie
wałbrzyskim. Wolelibyśmy,
żeby nie trzeba było ich organizować. Pamiętajcie, ile
śmieci wnosicie do lasu, tyle
z niego zabierzcie ze sobą z
powrotem. Kropka.
Red
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NASI ULUBIEŃCY

„Ogon” jak skarb. Jeszcze jaki!
Pomyślcie, jak miło jest wracać do domu, gdy od progu wita was najwierniejszy przyjaciel, merdając na „dzień dobry” ogonem. Jak przyjemnie jest
położyć się obok czworonożnego druha i zatopić dłoń w jego gęstej sierści.
Mmmm, na samą myśl mruczymy z zadowolenia jak koty lub psy. Dajcie im
trochę radości adoptując z wałbrzyskiego schroniska.
AHMED, nr ewidencyjny 144/20
Wiek: 2 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

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

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

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

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Gajowy sporo przeszedł w swoim życiu.
To spokojny i dobry psiak, który szuka
kochającego domu, w którym zazna
spokoju i miłości.

Wiek: około 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.06.2020

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

CZESTER, nr ewidencyjny 28/21
Wiek: około 2 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
15.04.2021

Czester to uroczy, rudy kocur. Przeszedł
operację kończyny, teraz dochodzi
do pełni zdrowia. Uwielbia zabawy i
psoty.

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

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

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

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

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

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

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

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

Wiek: 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
10.11.2020

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20

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

» Jest mnóstwo powodów, żeby odwiedzić to miejsce

Grzechem jest tu nie bywać
Kiedy ostatnio odwiedziliście wałbrzyskie Muzeum Porcelany? Jeśli poszukiwanie
odpowiedzi na to pytanie zabiera wam zbyt dużo czasu lub myślami wracacie do czasów
wycieczek szkolnych, ten tekst jest jak najbardziej na miejscu. Przeczytajcie go do końca.

Mamy w Wałbrzychu prawdziwą perełkę, bo Muzeum
Porcelany mieszczące się w
samym sercu miasta to jedyny
obiekt o takiej randze i klasie na
muzealnej mapie naszego kraju. Serio, serio, tak właśnie jest!
Warto pamiętać, że Muzeum od 2015 roku jest również przykładem jednej z
najciekawszych metamorfoz
ekspozycyjnych na Dolnym
Śląsku. Jego bogata historia
sięga 1908 roku, kiedy to z
inicjatywy Juliusa Joppicha
powstało w naszym mieście
Muzeum Starożytności Ziemi
Wałbrzyskiej. W 1926 roku
siedzibę przeniesiono do
domu Gustava Albertiego, zasłużonego dla miasta kupca i
przemysłowca. W budynku
tym, który wałbrzyszanie
znają jako Pałac Albertich,
Muzeum mieści się do dziś.

A jest to wzniesiona w 1801
roku w stylu klasycystycznym
mieszczańska rezydencja,
której wyjątkowa architektura i charakter podkreślają
piękno dzisiejszych zbiorów.
Czy warto wybrać się do
wałbrzyskiego Muzeum Porcelany i czy jest to miejsce
ciekawe nawet dla osób niezainteresowanych porcelaną?
Dwa razy zdecydowane TAK!
Znajdziecie tu nie tylko najbogatszą kolekcję historycznej
porcelany śląskiej pochodzącą
m.in. z wiodących XIX-wiecznych manufaktur wałbrzyskich
oraz starannie wyselekcjonowane zbiory porcelany z
najważniejszych fabryk europejskich. Muzeum to również
wystawa polskiej ceramiki z
lat 50. i 60. XX wieku, galeria polskiego malarstwa
współczesnego z wielkimi

nazwiskami jak Starowieyski,
Duda-Gracz, Beksiński czy
Nowosielski i cyklicznie organizowane wystawy czasowe.
Ta ostatnia, którą odwiedzać można do 15 września,
zabierze was wprost do epoki
PRL-u. A to wszystko za sprawą blisko 300 pater okolicznościowych z muzealnych
zbiorów pochodzących z 11
polskich fabryk. Dopełnieniem
klimatu wystawy są oryginalne plakaty z epoki PRL-u autorstwa m.in. Andrzeja Szelesa i Zbigniewa Kobylańskiego.
Na rozkochanych w historii
entuzjastów dawnych światów, czekają nigdy wcześniej
nieeksponowane nowości:
przybornik do palenia i serwowania cygaretek z pierwszej
połowy XIX wieku, humidor
– szkatułka na cygara z epoki
Napoleona III, czy wykonany

z łupiny orzecha kokosowego
pojemnik na tabakę.
Warto pamiętać, że Muzeum posiada również bardzo bogatą ofertę warsztatów kreatywnych dla dzieci
i młodzieży. W muzealnych
przestrzeniach można również zorganizować wyjątkowe przyjęcie urodzinowe dla
dziecka – gwarantujemy, że
muzealnicy zadbają o mnogość atrakcji. Do dyspozycji
pragnących odpocząć od
wielkomiejskiego zgiełku jest
również otwarty codziennie
wyjątkowy muzealny ogród.

Jest on dostępny
dla wszystkich,
nie trzeba
kupować
b i l e t u
wstępu do
Muzeum,
aby móc
nacieszyć
się jego pięknem, usiąść
na ławce lub po
prostu odpocząć
pośród piękna rzeźb z
Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby
Plenerowej i majestatu śródRed
miejskich kamienic.

W sezonie wakacyjnym (czerwiec – sierpień)
Muzeum Porcelany czynne jest dłużej

w poniedziałki 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
w weekendy od 10:00 do 17:00.
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» Układanie kolektora ściekowego przy moście nad Pełcznicą w okolicy ul. Prostopadłej, w ciągu linii kolejowej nr 274 (Fot. Denkschrift
über die Verlegung und den Neubau der Kläranlage des Kanalisationsverbandes für das Baudirektor Th. Blech, Waldenburg 1928)

Budujemy mosty dla pana starosty
We włoskiej Wenecji doliczono się ponad 400 mostów i kładek przerzuconych nad
co najmniej 150 kanałami. Sporo. A jak na tym tle wygląda stolica Dolnego Śląska?
Przed II wojną światową istniały tu 303 przeprawy. Dzisiaj we Wrocławiu jest 100 mostów i 33 kładki. Poszukajmy coś bliżej. Może Kowary?
Według uczestników projektu
„Wenecja Karkonoszy” realizowanego przez Stowarzyszenie „Przyjazna
Trójka” w partnerstwie z kowarską
Szkołą Podstawową nr 3 oraz Nadleśnictwem Śnieżka, w Kowarach znajduje się ponad 50 (wg niektórych
źródeł – nawet ponad 70) większych

lub mniejszych przepraw wodnych
nad Jedlicą, co jest ilością imponującą jak na tak niewielką miejscowość.
A czy ciekawi was, ile obiektów
mostowych było kiedyś i jest teraz
w Wałbrzychu? Tego jeszcze chyba
nikt nie policzył, ale ktoś musi zrobić
pierwszy krok.

» Kładka nad Pełcznicą w Parku Książańskim (Fot. www.polska-org.pl,
pocz. XX wieku)

Największą rzeką przepływającą
przez miasto jest Pełcznica, prawy
dopływ Strzegomki o długości niemal 40 km. Jej główne dopływy w
obrębie Wałbrzycha to Sobięcinka
i Poniatówka, a dalej (w Świebodzicach) – potok Szczawnik i Lubiechowska Woda. Na terenie Wałbrzycha Pełcznicę można umownie
podzielić na trzy odcinki: południowy
lub górny – od południowej granicy
miasta do ul. Łokietka (źródło rzeki
znajduje się na terenie Kamionki,
przysiółka Rybnicy Leśnej), środkowy
– od ul. Łokietka do ul. Chrobrego
(na tym odcinku rzekę w latach
1904-1944 wyprostowano i zakryto,
likwidując przy tym szereg mostów i
kładek) oraz północny lub dolny – od
ul. Chrobrego do północnej granicy
miasta (w tym przełomy pod Książem, wchodzące w skład rezerwatu,
a od roku 2008 należące do obszaru
Natura 2000).

Łącznie nad samą Pełcznicą (nie
licząc dopływów) istniało dawniej (w
obrębie obecnych granic miasta) co
najmniej 70 obiektów mostowych.
Dzisiaj wezmę na przysłowiową
tapetę tylko te położone na odkrytym odcinku o długości ok. 10 km
między ul. Chrobrego a północną

granicą miasta. Korzystając z dostępnych dokumentów archiwalnych,
przede wszystkim map i widokówek,
naliczyłem ich 44 (w przeszłości
zapewne było ich znacznie więcej),
z czego 34 nadal istnieją. Trudno
w to uwierzyć, prawda? Poznajmy
niektóre z nich.

» Budowa kolektora ściekowego wzdłuż ul. Rzecznej, a w tle powstający
wiadukt na obwodnicy zachodniej w ciągu al. de Gaulle’a (Fot. Piotr
Frąszczak, lata 1987-88)
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Najbardziej okazała przeprawa
to wiadukt nad doliną Pełcznicy i
ul. Rzeczną, w ciągu al. de Gaulle’a. Obiekt składa się z dwóch
oddzielnych i niezależnych od siebie
wiaduktów. Wybudowano go w
latach 1987-1988 na trasie obwodnicy zachodniej Wałbrzycha.
Przyczółki wiaduktu posadowiono
na żelbetowych stopach. Każdy z
filarów składa się z dwóch słupów
o średnicy 1,5 m posadowionych
na masywnym fundamencie żelbetowym, zwieńczonych żelbetowym
oczepem. Przęsła oparto na stalowych łożyskach stycznych stałych
i jednokierunkowo przesuwnych.
Ustrój nośny stanowią typowe strunobetonowe belki prefabrykowane
typu Bielsko o długości 23,95 m
każda. Zapytacie, ale czy na pewno
jest to wiadukt, a nie most. Czasami
obiekt nazywany jest mostem, nie
wiaduktem. Jaka jest więc różnica
między nimi? Most to przeprawa
nad przeszkodą wodną (rzeka, jezioro, zatoka, kanał, itp.), która łączy
jej brzegi. Zaś wiadukt to przeprawa
nad ścieżką, drogą, linią kolejową,
ale również wąwozem, doliną, jarem, kanionem. Nasz wiadukt łączy
brzegi.. ale nie rzeki, tylko doliny
rzecznej, na dnie której znajduje
się również droga (ul. Rzeczna).
No więc czym jest ten obiekt? Nie
ma jednoznacznej odpowiedzi. Dla
jednych jest to wiadukt, dla innych
most. Ale kilka razy spotkałem się
również z nazwą „mostowiadukt”!.
Zostawmy ten węzeł gordyjski,
może ktoś go kiedyś rozwiąże.
Niedaleko znajduje się most w
ciągu ul. Wieniawskiego, który sam
w sobie nie przedstawia nic szczególnego. Ale wśród miłośników
Wałbrzycha znany jest z tego, że na

czołach dwóch stopni prowadzących
w kierunku ul. Rzecznej wyryty był
napis „Gebirgsverein – Waldenburg” upamiętniający Wałbrzyskie
Towarzystwo Górskie. Napisałem,
że był, bo w czasie remontu mostu w
2020 roku schody zdemontowano.
Niektórzy wałbrzyszanie zatroskani
dalszym losem kamiennych stopni
wystosowali do prezydenta apel z
prośbą o ich ocalenie. Niestety nie
wiem, czy przyniosło to jakiś efekt.
Mostem kolejowym przy ul. Prostopadłej poprowadzona jest linia
nr 274. Pierwotnie linia na tym
odcinku biegła inaczej niż dzisiaj.
Nasyp z mostem prawdopodobnie
powstał w latach 80. XIX wieku,
gdy jednotorową „linię węglową”
przebudowano na dwutorową, przy
okazji zmieniając jej przebieg na
odcinku między stacją Wałbrzych
Szczawienko a torowiskiem przed
stacją Wałbrzych Miasto. W latach
1926-1927, w związku z zamiarem budowy w Świebodzicach
Cierniach oczyszczalni ścieków dla
Wałbrzycha, pod mostem, wzdłuż
koryta Pełcznicy, ułożono kolektor
ściekowy.
Z kolei most św. Jana Nepomucena (Johannesbrücke) na Starym
Zdroju wzniósł pierwszy właściciel
posiadłości Altwasser z rodziny
Mutius – Joseph von Mutius (zakupu
uzdrowiska dokonał 21 kwietnia
1751 roku). Sporządzony w języku
łacińskim epigraf na pomniku głosił
„Świętemu Janowi Nepomucenowi,
wyśmienitemu czcigodnemu patronowi sporządzono ten pomnik
na jego cześć (okręg Altwasser,
1751). Podpis: Królewski Radca
Sądowy, Franz Joseph von Mutius”.
W późniejszym czasie (na pewno
przed 1932 rokiem) zdecydowano
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» Mostek nad Pełcznicą
umożliwiający dojazd do domu
przy ul. Pocztowej nr 14,
wówczas Mansfelderhaus w
uzdrowisku Stary Zdrój (Fot.
www.polska-org.pl, rok 1847)

się na przebudowę tego mostu na
masywniejszy i bardziej solidny, z
oddzieleniem drogi dla pojazdów
i promenady. Jak mówi kronika
Altwasser z 1932 roku „chodzi tu
o Johannesbrücke, wcześniej drewniany mostek, który jeszcze na starej
ilustracji pałacu, w naszym muzeum
ojczystym (Haimatmuseum) możemy
oglądać.” Obecnie figura św. Jana
Nepomucena, od którego dawny
most wziął swoją nazwę, stoi przy
kościele pod wezwaniem Św. Barbary. Data przeniesienia figury jest nieznana. Most św. Jana Nepomucena
już nie istnieje. Pełcznica przepływa
pod ul. 11 Listopada zakrytym kanałem (przepustem).
Przy ul. Chrobrego, w miejscu
gdzie kończy się zakryte koryto
Pełcznicy, słabo widoczny z ulicy,
stoi dawny most kolejowy (obecnie

drogowy – dojazd do posesji) na zlikwidowanym odcinku linii kolejowej
nr 274. Jak twierdzi miłośnik kolei
Rafał Wiernicki „niby mało ważna
konstrukcja, ale ten blachownicowy
mostek na Pełcznicy może być jedną
z najstarszych budowli inżynierskich w swej pierwotnej postaci na
Dolnym Śląsku”. Takie ciekawostki
mamy w Wałbrzychu.
Obiekty mostowe nad Pełcznicą
to nie tylko wiadukty, mosty drogowe czy kolejowe, ale również
kładki nieprzystosowane do ruchu
pojazdów, a przeznaczone wyłącznie
dla pieszych. Okoliczni mieszkańcy
dobrze znają kładkę, do której od
strony ul. Rodziny Burczykowskich
prowadzą schody ułożone na stromym zboczu Czarnoty. Początkowo
były to schody drewniane. W czasie
remontu w latach 60. XX wieku wy-

» Most św. Jana Nepomucena nad Pełcznicą na Starym Zdroju. Na drugim planie – kasyno sztabowe, obecnie budynek
przy ul. 11 Listopada nr 19 okrojony o część z lewej strony (Fot. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, rok 1866)

mieniono je na kamienne. Podczas
ostatniego remontu w 2015 roku
schody zbudowano praktycznie
od nowa. Ścieżka ze schodami ma
długość ok. 90 m, podczas przejścia
nią pokonuje się różnicę wysokości
ok. 30 m. Kładka, podobnie jak
schody, na początku była drewniana.
Obecnie jest to obiekt betonowy ze
stalowymi poręczami. Właśnie tutaj
pierwszego dnia wiosny przychodzili
dawniej uczniowie niektórych szkół
z Piaskowej Góry, aby topić w Pełcznicy marzannę.
Inna kładka popularna tym razem
wśród spacerowiczów i turystów
przemierzających Książański Park
Krajobrazowy to mostek na drodze
między Starym Książem a Zamkiem
Książ. Starą kładkę, która stała w
miejscu obecnej, utrwalono na wielu
archiwalnych widokówkach.
Przedstawiłem tylko kilka przepraw mostowych na opisywanym
odcinku Pełcznicy, tych najbardziej
znanych albo najbardziej charakterystycznych. Z 44 obiektów, które
udało się zidentyfikować, 24 to mosty drogowe (trzy nie istnieją), 11 to
kładki (trzy nie istnieją), 3 to mosty
kolejowe, 2 to wiadukty, a 4 to niezidentyfikowane obiekty (mosty lub
kładki) na terenie odlewni żeliwa i
fabryki budowy maszyn Carlshütte
przy obecnej ul. Armii Krajowej (nie
istnieją). Na środkowym i górnym
odcinku Pełcznicy również funkcjonowały przeprawy mostowe, niektóre
o ciekawej historii, ale to już temat
na inny artykuł.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) www.wroclaw.pl (dostęp 07.06.2021)
2) www.isok.gov.pl (dostęp 07.06.2021)
3) www.pl.wikipedia.org (dostęp 07.06.2021)
4) bip.zdkium.walbrzych.pl (dostęp 07.06.2021)
5) www.polska-org.pl (dostęp 08.06.2021)
6) Denkschrift über die Verlegung und den Neubau der Kläranlage des Kanalisationsverbandes
für das Baudirektor Th. Blech , Waldenburg 1928
7) Chronik der Gemeinde und des Badeortes
Altwasser nach urkundlichen Quellen Max Rindfleisch, Verlag von Max Rindfleisch (Altwasser)
und August Birke (Waldenburg), Altwasser 1932
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Fot. użyczone (WOK)

» Warsztaty dla dzieci na Piaskowej Górze

Zaprojektujcie wspólnie kulturę
Wreszcie możecie błysnąć pomysłowością. Wałbrzyski Ośrodek Kultury rozpoczął
nabór inicjatyw w programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. Finansowanym
przez Narodowe Centrum Kultury. Panie i panowie do dzieła, główkujcie, żeby zaskoczyć organizatorów.
Suma środków przeznaczonych na realizację zwycięskich inicjatyw wynosi
22 tys. zł, a celem programu
jest odkrywanie i wspieranie inicjatyw wałbrzyszan,
pobudzanie i wzmacnianie
aktywności kulturalnej i społecznej, integracja międzypokoleniowa oraz lokalna,
a także budowanie współpracy między mieszkańcami
a Wałbrzyskim Ośrodkiem

Kultury, służącej lepszemu
wykorzystaniu potencjału
kulturalnego i społecznego.
Dobra, a teraz po ludzku.
– Dla nas ten projekt jest niezwykle istotny, pomimo tego,
że skupiamy się na dwóch
dzielnicach, to pytamy wałbrzyszan, jaka jest rola Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury,
jak rozpoznawalna jest nasza
marka i czego tak naprawdę mieszkańcy oczekują od

nas, od pracowników oraz
instruktorów Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury. Jesteśmy
otwarci i gotowi na partnerską
współpracę – mówi Jarosław
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Inicjatywy muszą dotyczyć
dwóch dzielnic – Piaskowej
Góry oraz Rusinowej, odbywać się na ich terenie, a
także wpisywać się w obszar
kultury. Autorami pomysłów

mogą być mieszkańcy Wałbrzycha, osoby indywidualne oraz grupy nieformalne.
Wnioski można składać do
20 czerwca tego roku, a więc
jeszcze przez kilka dni. Szczegółowy regulamin znajdziecie
na stronie internetowej WOK.
O tym, które pomysły zostaną
zrealizowane, dowiemy się
pod koniec czerwca. Projekt
składa się z dwóch etapów.
Pierwszym jest diagnoza wraz
z wyborem inicjatyw, natomiast etap drugi to realizacja
inicjatyw we współpracy z
WOK.
Diagnoza, którą opracowała
dla Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury badaczka Maria Zięba,
zawierała ankietę internetową, wywiady focusowe z
mieszkańcami oraz partnerami
oraz spacery badawcze w
obu dzielnicach. To podczas
przechadzek odkrywano po-

tencjał tych miejsc. Odbyły
się również warsztaty dla
dorosłych i młodzieży w obu
dzielnicach, dzięki którym
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
mógł nawiązać bezpośredni
kontakt i dialog z mieszkańcami.
– O programie Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne
często mówi się, że jest to
taki kulturalny budżet obywatelski. Przy czym to jest
coś więcej niż tylko sposób
wyboru inicjatyw dlatego, że
jest to poprzedzone diagnozą, która podlega ewaluacji.
Oczywiście taki partycypacyjny model wyboru inicjatyw i
oddolny model współpracy
ze społecznością lokalną jest
kluczowy w tym programie,
natomiast to, że dokonuje
się tutaj zarówno diagnozy,
jak i ewaluacji powoduje, że
program daje trwałe efekty i

na takie efekty liczymy również w Wałbrzychu – mówi
Paweł Kamiński, animator z
Narodowego Centrum Kultury.
Pamiętajcie, cały czas trwa
nabór wniosków. Jeśli macie jakieś szalone pomysły,
zgłoście je do realizacji. Kto
wie, może to właśnie wasza
inicjatywa zwycięży.
– Cały czas realizujemy program „Zaprojektuj kulturę z
WOK”, ale oprócz tego już
dziś wychodzimy naprzeciw
potrzebom najmłodszych
mieszkańców Piaskowej Góry
i ruszamy z projektem „Cooltura na Piaskach”. Będą to
czwartkowe spotkania animacyjne, które poprowadzą
dla dzieci nasi instruktorzy
– mówi Joanna Kakuba, kierownik impresariatu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Red
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Taniej na Szewczyka
Dratewkę

W najbliższą niedzielę 20
czerwca zapraszamy do Teatru
Lalki i Aktora w Wałbrzychu na
klasykę literatury dla najmłodszych. „Szewczyk Dratewka” w
reżyserii Katarzyny Hory już o
12:30 na Dużej Scenie przy ul.
Brzechwy. Spektakl opowiada
historię tytułowego Szewczyka, który przemierza świat w poszukiwaniu
swojego miejsca. To ciepła opowieść dla najmłodszych o sile pomocy i
serdeczności, o tym że często nie trzeba nic posiadać, aby komuś pomóc
i o tym, że pomaganie nie zawsze jest łatwe, ale warte wysiłku. Przedstawienie dedykowane jest publiczności w wieku 3+. Bilety promocyjne
dla mieszkańców Wałbrzycha w cenie 10 zł. Przed wejściem na widownię
należy pokazać bileterce dowód szczepienia oraz potwierdzenie o zamieszkaniu w Wałbrzychu (dowód osobisty lub PIT). Bilety: 20 zł (normalny) i 18
zł (ulgowy dla dzieci do 12. roku życia). Kasa czynna w soboty i niedziele
godzinę przed rozpoczęciem spektaklu (tel. 74 666 73 41). Kup bilet online
na www.bilety.teatrlalek.walbrzych.pl.

Katiusza w Zdrojowym

Nastolatki – broń – teatr

Zainteresowani? To dobrze. Sprawy są jednak nieco bardziej skomplikowane. Nie można ich opisać jedynie za pomocą trzech instagramowych
hasztagów. Młodzieżowa grupa alchemików pod opieką Andrzeja Błażewicza, Juliusza Chrząstowskiego i Tomka Dajewskiego bierze na warsztat
dramat Tomasza Mana pod tytułem „111”. Z czym tym razem mierzą się
młodzi, wchodzący w dorosłość artyści i artystki? Z pewnością ze społecznym tabu związanym z radzeniem sobie z trudnymi emocjami, agresją,
ale także z poszukiwaniem źródeł tragedii, która być może nie musiała się
wydarzyć. Na jednej z prób pada pytanie: „Czy kiedykolwiek ktoś rozmawiał
z wami o tym, jak radzić sobie ze złością?” W górę idą trzy dłonie. „Czy ta
rozmowa była dla was przydatna, pomocna, ciekawa?” W górze zostaje
tylko jedna ręka. Może więc najwyższy czas przestać się bać i po prostu
zacząć rozmawiać o tym, co w nas bolesne, trudne? Spróbujemy. W środę
16 czerwca o 18:30 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Fot. użyczone (W. Łomża/materiały organizatorów)

Na koncert Aleksandra Evseeva, tenora o niepowtarzalnej barwie głosu
zapraszamy 19 czerwca o godz. 19:00 do Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju. Artysta wykona ballady ukraińskie i rosyjskie, pieśni Bułata
Okudżawy, pieśni z repertuaru Chóru Aleksandrowa, włoskie bel-canto,
dumki i inne utwory. Publiczność wysłucha takich utworów jak: „Modlitwa”, „Katiusza”, „Matko moja ja wiem”, „Trójki dwie”, „Biełyje rozy”, „To
były piękne dni”, „Jarzębina”, „Bajkał”, „Kalinka”. Bilety kosztują 40 zł.

Festiwal, jakiego nie było
Już za kilka dni będziemy mieli w Wałbrzychu prawdziwe święto.
To II Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej „Romano Dzipen”. Patronat
nad festiwalem objęli wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski oraz
prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Festiwal zacznie się w piątek
18 czerwca o godzinie 16:00 od zorganizowanych w Wałbrzyskim
Ośrodku Kultury bezpłatnych warsztatów dla dzieci. Na godzinę 16:00
zaplanowano warsztaty tańca cygańskiego prowadzone przez Urszulę
Jarosiewicz, tancerkę, choreografa, instruktorkę tańca cygańskiego. O
godzinie 16:00 odbędą się również warsztaty śpiewu cygańskiego,
które poprowadzi Angelo Ciureja. Odbędą się również warsztaty o
kulturze romskiej z elementami treningu antydyskryminacyjnego,
które poprowadzą: Sylwia Maroń i Izabela Rakoczy. W Festiwalu
wezmą udział polskie i zagraniczne gwiazdy muzyki romskiej. W
programie są m.in. tradycyjne tańce polskie, a także te z Węgier,
Iranu i Indii. Gala odbędzie się 19 czerwca – start godz. 17:00, Stara
Kopalnia, wstęp wolny. Wystąpią: RADA Bogusławska Rada Dance
Art, Thagar, Perła i Bracia, Pheniorype, Miro Iło, Romano Drom. Na zakończenie festiwalu (29 czerwca o godz.
20:00) wystąpi Angelo Ciureja. Będzie mu towarzyszył Cygański Zespół Romano Drom, którego jest założycielem
i liderem. Gościnnie wystąpią ponadto Krystyna Markowska oraz Artur Szewczyk.

SCB, KaR

Jak żyć bez śniegu i Żeni?
Cieszymy się niezwykle z otwarcia kin i kontynuujemy recenzowanie nowości. Najważniejszą propozycją w minionym tygodniu
był film „Śniegu już nigdy nie będzie” w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej.
Od dwóch tygodni możemy cieszyć
się dostępem do kin, a dziś mamy
kolejne dobre informacje. W proponowanych przez nie repertuarach jest
wyjątkowo dużo ciekawych tytułów.
Wśród nich pojawił się długo oczekiwany, najnowszy obraz Małgorzaty
Szumowskiej „Śniegu już nigdy
nie będzie”. Mało tego, polskiego
kandydata do Oscara w 2021 roku
można obejrzeć w dwóch kinach,
zarówno w Apollo, jak i w Cinema
City. Duet Szumowska/Michał Englert, który napisał i sfilmował takie
ważne scenariusze jak „W imię …”,

„Body/ciało” czy „Twarz”, stworzył
kolejny. Myślę, że najlepszy.
W „Śniegu …” filmowcy zajęli się
sfrustrowaną klasą średnią. Obnażyli
ich tęsknoty, nieszczęścia, pustkę,
marzenia. Zasadniczo jego bohaterem
jest przebywający w Polsce Żenia
– ukraiński masażysta. Ale tak naprawdę najważniejszymi postaciami
są jego pacjenci. Wszyscy mieszkają
na elitarnym, strzeżonym, willowym
osiedlu pod Warszawą. O emigrancie,
o cudownych dłoniach, dowiadujemy się niewiele. Żenia urodził się w
Prypeciu obok Czarnobyla, katastrofa

jądrowa zabrała mu matkę, jest sam i
mieszka w niemal pustym, wynajętym
mieszkaniu, zna wszystkie języki, ale
przede wszystkim potrafi hipnotyzować i masować. Dzięki temu leczy pokiereszowane dusze zamożnych ludzi.
Wśród nich jest chory na raka (Łukasz
Simlat), zakochana w rasowych psach
alkoholiczka (Katarzyna Figura), nieszczęśliwe małżeństwo (Maja Ostaszewska, Krzysztof Czeczot), świeża
wdowa (Agata Kulesza) oraz emerytowany żołnierz (Andrzej Chyra).
Taką przedziwną rzeczywistość zbudowali Szumowska/Englert, aby balan-

sować między metafizyką, a humorem.
I muszę przyznać, że twórcom udaje
się to znakomicie. W „Śniegu …” jest
więcej baśniowości niż śmiechu, ale
wszystko jest wyważone i głęboko
przemyślane. Obraz jest przepełniony
poruszającą symboliką. Dzięki temu
po wyjściu z kina nie sposób uciec od
dręczących pytań. Zasadnicze jest jednak jedno – kim jest Żenia? Czy istniał
naprawdę? Czy był tylko wytworem
ludzkich (szczególnie kobiecych) marzeń? Dlaczego zniknął tak samo tajemniczo, jak się pojawił? Szumowska
nie pomaga w rozwiązaniu tych dylematów. Za to kończy swoją czarowną
historię czymś w rodzaju happy endu.

Podsumowując, „Śniegu już nigdy nie
będzie” to kino wyjątkowe, niełatwe,
ale zmuszające do myślenia i refleksji. Ujmuje magią i humorem, choć
czasami niebezpiecznie zbliża się do
znużenia. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje Alec Utgoff w roli hipnotycznego masażysty. Aktor potrafi zaczarować nie tylko swoich pacjentów,
ale również widzów. Całość uzupełnia
muzyka fortepianowa. Szkoda tylko,
że film ma mnóstwo nominacji, a tylko
jedną nagrodę specjalną, zdobytą
w Wenecji. Może w filmie zabrakło
odrobiny dobrze rozumianej komercji.
Ocena 8/10
Piotr Bogdański

Fot. ilustracyjne (materiały prasowe)

Gwoździem po ekranie
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Okiem gracza

Jak impreza, to tylko z Jackbox!

Prawnik radzi
Odwrócona hipoteka – co to jest?
Tłumaczy nasz prawnik Adam Daraż.
Krótko mówiąc to usługa
polegająca na tym, że bank
zobowiązuje się do systematycznego wypłacania klientowi pieniędzy w zamian za
jego nieruchomość. Klient
pobiera więc co miesiąc – aż
do końca życia lub końca
umowy – zapłatę za swoją
nieruchomość, która po jego
śmierci staje się własnością
banku. Co najważniejsze, kredytobiorca zachowuje prawo
do dożywotniego mieszkania
w lokalu i dzięki temu nie
musi obawiać się utraty dachu
nad głową.
Osoba, która chce skorzystać z odwróconego kredy-

tu hipotecznego, musi być
właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na
której może ustanowić hipotekę i wpisać ją do księgi
wieczystej – to najważniejszy
warunek. Kredytobiorcą może
zostać także osoba fizyczna,
której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Nie może
nim natomiast zostać osoba
prawna (np. spółki akcyjne)
lub inny podmiot niebędący
osobą fizyczną (spółki cywilne,
jawne lub komandytowe).
Warto wiedzieć, że ustawa
o odwróconym kredycie hi-

potecznym z października
2014 roku nie określa, jakiego rodzaju powinna być
nieruchomość, więc można
ustanowić hipotekę nie tylko
na nieruchomości mieszkalnej.
Zwykle jest to lokal mieszkalny, ale może to być również
nieruchomość gruntowa. Akceptacja takiego rozwiązania
jest zależna od banku. Nie ma
określonego wieku, powyżej
którego można się starać o
odwróconą hipotekę, chociaż
usługa ta powstała z myślą o
seniorach. Zdolność kredytowa nie ma znaczenia, dlatego
nawet emeryci uzyskujący
najniższe świadczenia mogą
zaciągnąć odwrócony kredyt
hipoteczny. Nie ma również
znaczenia niefigurowanie w
BIK-u lub BIG-u.
Podstawą do określenia
kwoty hipoteki jest wartość
rynkowa nieruchomości. Jej
ustalenie polega na wska-

UWAGA KONKURS

Kto nie lubi naleśników? Nie znamy nikogo takiego. Nie mówimy
jednak o zwykłych babcinych plackach z konfiturami lub cukrem pudrem,
ale o wymyślnych potrawach z rozmaitymi dodatkami. Takie znajdziecie
w Fabryce Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu przy ul. Obrońców
Westerplatte (Piaskowa Góra). To ta restauracja ponownie jest partnerem w naszej zabawie. A to oznacza, że dzięki nam zjecie tam taniej
lunch. Musicie tylko wziąć udział w konkursie, a skorzystacie z rabatu
na każdego zamówionego naleśnika. Ale uwaga, oferta nie dotyczy
pierogów. Zerknijcie na fotografię obok. W jakim miejscu zlokalizowany
jest widoczny na zdjęciu budynek z charakterystycznym „słonecznikiem”?
Każdy może skorzystać z upustu. Wystarczy, że pokażecie kupon
z dobrą odpowiedzią, a zapłacicie za naleśnika 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 (16 czerwca) do piątku (18 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.

Prawie wszystkie produkcje
od Jackbox opierają się na takim samym schemacie. Gracze
zbierają się przed ekranem,
na którym wyświetlane są
pytania lub zadania, a odpowiedzi udzielają za pomocą
telefonu lub innego urządzenia z dostępem do internetu.
Cała rozgrywka przypomina
znane z telewizji teleturnieje,
ale w praktyce jest to coś o
wiele bardziej szalonego i
zróżnicowanego.
Weźmy dwa pierwsze tytuły
od tego producenta, które

mi przyszły do głowy. Trivia
Murder Party to trochę takie
„Jeden z dziesięciu”, tylko zamiast Tadeusza Sznuka grę
prowadzi seryjny morderca.
Natomiast celem Joke Boat jest
wymyślenie najlepszego żartu,
który zapewni zwycięzcy ostatnie wolne miejsce w kajucie
ratunkowej. To tylko dwa z
kilkudziesięciu tytułów, a kreatywność twórców imponuje.
Niestety żadna gra od tego
producenta nie posiada polskiej wersji językowej, ale ci
którzy uważali na zajęciach z

zaniu najbardziej prawdopodobnej ceny sprzedaży.
Na wycenę mają wpływ
ceny transakcyjne w danym
regionie oraz metody szacowania stosowane przez
rzeczoznawcę. Oszacowana
wartość nieruchomości nie
jest jednak kwotą, którą dostaje kredytobiorca, a jedynie
podstawą do ustalenia właściwej wysokości kredytu.
Bank w terminie nie krótszym
niż 14 dni przed zawarciem
umowy o odwrócony kredyt
hipoteczny musi dostarczyć
kredytobiorcy informacje o
ofercie. Przede wszystkim
należy w niej zwrócić uwagę
na kwotę, która zostanie wypłacona, a także na termin i
sposób wypłaty (w ratach czy
jednorazowo). Ważne są też
obowiązki właściciela lokalu
oraz skutki ich niewykonania.
W przypadku śmierci kredytobiorcy bank zawiadamia

spadkobierców o umowie i
daje im 12 miesięcy na spłatę
zobowiązania, czyli wypłaconych rat oraz odsetek i pozostałych kosztów. Gdy kredyt
nie zostanie spłacony w ciągu
roku, bank zgłosi żądanie
przeniesienia prawa własności do nieruchomości. W przypadku, gdy cała spłata kredytu
odwróconego zostanie dokonana przez spadkobierców, hipoteka ustanowiona na nieruchomości wygaśnie. Bank po
sprzedaży nieruchomości ma
prawo zachować tylko sumę
wypłaconych rat odwróconego kredytu hipotecznego oraz
odsetki. Jeśli kwota sprzedaży
jest wyższa, pozostała część
środków trafia do podziału
pomiędzy spadkobierców.
Właściciel ma prawo odstąpić od umowy bez podania
przyczyny i ma na to 30 dni od
chwili jej zawarcia. Przed upływem tego terminu musi złożyć

SKN

CHALLENGER
angielskiego będą mieli zapewnioną świetną rozgrywkę.
Jeśli zainteresowałam was tą
propozycją, rozważcie kupno
jednego z The Jackbox Party
Pack, w skład którego wchodzi
kilka gier w niższych cenach.
Julia SKN Challenger

pismo z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, wtedy
nie poniesie opłat z tym związanych. Będzie musiał jedynie zwrócić koszty poniesione
przez bank na rzecz organów
administracji państwowej.
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.

KUPON
W jakim miejscu zlokalizowany jest widoczny
na zdjęciu budynek z charakterystycznym
„słonecznikiem”?

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

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

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.microsoft.com)

Wszyscy znajomi już zaszczepieni? Jeśli tak, to najwyższa pora na kameralną „posiadówkę”!
Dobry gospodarz zaopatrzy się w przekąski i napoje w najbliższym sklepie, ale co z rozrywką
dla gości? Jeśli szukacie gier towarzyskich, to tutaj króluje Jackbox.
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Fot. Tomasz Czeleń

» Kiedy pojedziemy drogami rowerowymi o podobnym
standardzie na wszystkich odcinkach proponowanych tras?

Rower jest OK

Hałas o główne trasy (2)
Wracamy do koncepcji sieci Głównych Tras Rowerowych Województwa
Dolnośląskiego. Przypomnijmy, że już w 2018 roku przedstawiciele pięciu polskich regionów podpisali we Wrocławiu list intencyjny w sprawie
budowy trasy Blue Velo biegnącej wzdłuż brzegów Odry.
Zachodniopomorskie co roku
oddaje nowe gotowe odcinki
tej trasy, a tylko w tym roku
w miejscu zliczania rowerzystów przejechało już ponad
9 tys. fanów dwóch kółek. A
cały wysoki sezon przecież
dopiero przed nami. Trasa to
wielki potencjał i magnes,

UWAGA

który przyciąga rowerowych
podróżników. Tak jest m.in. na
jednej z najpopularniejszych
tego typu tras w Europie. Szlak
wzdłuż rzeki Łaby w Niemczech odwiedzają rocznie setki
tysięcy rowerzystów, a jego
atrakcyjność urzekła między
innymi piszącego te słowa.

Przez Wałbrzych i Aglomerację Wałbrzyską według
planów mają przebiegać
dwa szlaki. Najważniejszy
międzynarodowy – Eurovelo 9, czyli Rowerowy Szlak
Bursztynowy ma przebiegać
z Wrocławia przez Świdnicę
i dalej w stronę Krzyżowej i

KONKURS

Przypomnieliście sobie, jak to jest przyjść do knajpki, zamówić ulubioną potrawę i delektować się smakiem. Przy okazji napawać się widokiem wysmakowanych wnętrz, rozmawiając z przyjaciółmi. Możemy
wam to ułatwić. Świdnicka Restauracja Kryształowa znów partneruje
naszemu konkursowi, a to oznacza, że zjecie tam taniej lunch. Trzeba
jednak włożyć trochę wysiłku intelektualnego i odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Kogo przedstawia widoczna na zdjęciu
rzeźba znajdująca się w narożniku jednej z kamienic świdnickiego
Rynku?
Rabat na wybrane przez was danie w lokalu to 15 proc. To chyba
całkiem atrakcyjna oferta. Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu i pokażcie przy zamówieniu w knajpce. Tylko wtedy skorzystacie z
bonifikaty. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów
z naszej gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od
najbliższej środy (16 czerwca) do piątku (18 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.

Pieszyc, skąd poprowadzi do
Ołomuńca. Na całym swoim
odcinku szlak połączy Bałtyk
z Adriatykiem.
Główna Trasa Sudecka, która w swoim przebiegu ma objąć obszar całych Sudetów, w
odcinku naszego regionu ma
przebiegać od Świdnicy aż do

Trójstyku Trzech Granic w tzw.
Worku Turoszowskim. Ta niezwykle atrakcyjna trasa będzie
jedną z najtrudniejszych w
sieci ze względu na swój górski przebieg, za to nie ominie
ciekawych atrakcji turystycznych. W naszym regionie na
szlaku ze Świdnicy pojawi się

Wałbrzych, Szczawno-Zdrój i
Boguszów-Gorce, gdzie dalej
wzdłuż potoku Lesk pobiegnie
do Sędzisławia i Jeleniej Góry.
Jej olbrzymim atutem będzie
również to, że będzie od niej
lub w jej pobliżu odchodzić
wiele ciekawych lokalnych
szlaków rowerowych dla różnych typów rowerzystów.
Cały projekt koncepcji
Głównych Tras Rowerowych
Województwa Dolnośląskiego
to niezwykle profesjonalny
i bardzo dobry dokument,
który zdecydowanie powinien dostać uznanie, wparcie
i akceptację mieszkańców i
samorządowców naszego
województwa. Ma niezwykle
duży potencjał i przyczyni się
nie tylko znacznie do rozwoju turystyki rowerowej, ale
również znacznego rozwoju
komunikacyjnego Dolnego
Śląska. Dodatkowo wzorem
rybiego grzbietu od głównych
tras będzie mogło odchodzić setki lokalnych szlaków,
które już są wyznaczone, co
sprawi, że nasz region będzie
niezwykle atrakcyjny i bardzo
bogaty w trasy dla fanów
dwóch kółek.
Dobrym przykładem i odniesieniem dla nas niech będzie wspomniany już przykład tras Velo Małopolska, z
których dziś korzystają tłumy
rowerzystów. Wielu z nich to
miejscowi korzystający z tras
na co dzień, ale w sezonie
niektóre takie jak Velo Dunajec czy Szlak Wokół Tatr przeżywają prawdziwe rowerowe
oblężenie turystów. Choć dziś
na realizację i budowę tras nie
ma jeszcze pozyskanych środków, to trzymajmy kciuki, żeby
już niebawem projekt ruszył
i wzorem zachodniopomorskiego aby zaczęło przybywać
rowerowej infrastruktury z
prawdziwego zdarzenia również i w naszych okolicach.
Tomasz Czeleń

KUPON
Kogo przedstawia widoczna na zdjęciu rzeźba
znajdująca się w narożniku jednej z kamienic
świdnickiego Rynku?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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» Z biegiem lat silikon traci właściwości

Samemu ponaprawiać

Fot. użyczone (Kreisel)

Nie ma się czego obawiać, po prostu zabierzmy się za nie sami!
Wyobraźcie sobie, że jesteście już po remoncie. Łazienka zrobiona, wreszcie można się nią nacieszyć, ale mija kilka lat i…
zawsze trzeba coś poprawić i wymienić np. silikon.
Ten niestety po pewnym czasie
niszczy się. Najczęściej jest to
zagrzybienie, które pojawia się
w postaci czarnych plamek. Efekt
ten występuje z wielu powodów.
Pierwszym z nich jest stałe zawilgocenie tego miejsca, w tym
przypadku warto sprawdzić, czy
woda nie zatrzymuje się na jakimś
fragmencie silikonu. Może być to
spowodowane źle ukształtowanym spadkiem, zagłębieniami.
Drugi powód jest prozaiczny, z
biegiem lat silikon traci właściwo-

ści odporności na pleśnie i grzyby
i niestety niszczeje. Z wymianą
takiego silikonu poradzimy sobie sami. Potrzebny nam będzie
przede wszystkim silikon np.
SILIKON NANOTECH 720 firmy
KREISEL, który możemy kupić w
firmie MAZBUD w Wałbrzychu.
Nie zapomnijmy o narzędziach,
w które możemy się zaopatrzyć
– nożyk do tapet lub pożyczyć od
znajomych – pistolet do silikonu.
Stary silikon trzeba usunąć,
łatwo to zrobić właśnie przy

pomocy nożyka do tapet. Trzeba
uważać w miejscach, które łatwo
uszkodzić np. wanna akrylowa.
Tam może nam pomóc specjalny
rozpuszczalnik do silikonu, który
go zmiękczy przed usunięciem.
To dobry pomysł na niewielkich fragmentach. Powierzchnia
oczyszczona, a więc czas zabrać
się za pracę. Trzeba wziąć nasz
silikon 720, następnie końcówkę
kartusza odciąć powyżej gwintu i przymocować końcówkę
dozującą. To właśnie ją trzeba

przyciąć odpowiednio do szerokości wypełnianej szczeliny.
Masę należy wyciskać pistoletem
do uszczelniaczy, równomiernie bez pozostawienia szczelin
częściowo niewypełnionych tak,
aby nie przylegała ona więcej
niż do dwóch krawędzi podłoża.
Zbyt głębokie nałożenie silikonu,
przyleganie do trzech krawędzi
powoduje, że nałożona masa
nie będzie dobrze pracować i
może nam w miarę upływu czasu
popękać.
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Jak nakładać silikon?

» Dlatego trzeba go uzupełniać lub wymieniać

- oczyść powierzchnię
- weź silikon 720
- obetnij końcówkę kartusza powyżej gwintu
- przymocuj końcówkę dozującą
- masę wyciskaj pistoletem do uszczelniaczy
- rób to równomiernie bez pozostawiania
szczelin częściowo niewypełnionych
- masa nie może przylegać do więcej niż
dwóch krawędzi podłoża
Będzie to trwać ok. 1-2 dni.
Przez pierwszych kilka godzin
najlepiej pozostawić go „w
spokoju”, aby dobrze przyczepił się do podłoża. Pomieszczenie, w którym wykonujemy
te prace, dobrze jest wietrzyć,
będzie pachnieć octem. A na
koniec pozostanie satysfakcja
z samodzielnie wykonanej
pracy.

Fot. użyczone (Kreisel)

Nałożoną powierzchnię
można dodatkowo wygładzić. Jest wiele narzędzi do
tego przeznaczonych, ale
najlepszym jest … palec.
Najlepiej zwilżyć go wodą
z mydłem lub płynem do
naczyń i wygładzać. Nadmiar
należy wytrzeć w przygotowaną chusteczkę.
Wykonany silikon trzeba
pozostawić do wyschnięcia.

BP

Zrób to sam, czyli
rzecz o zabawkach…

Gwarantuję, z poniższych
propozycji każdy znajdzie coś
dla siebie. No to do dzieła.
1.W zamian za kulę smakulę (snackball) możemy użyć
butelki po wodzie z odpowiedniej wielkości otworami.
Do środka wsypujemy krokiety suchej karmy lub inne
smakołyki i zakręcamy butelkę
korkiem. Pupil może ją turlać,
zgryźć oraz spełniać swój
instynkt łowiecki.
2.Karton pełen nagród –
do stworzenia tej zabawki
potrzebujesz pustego kartonu
(rozmiar dobierz do zwierzaka), kulek z gazety/papieru,
smakołyków/karmy. Zasady
połączenia są banalne. W kartonie umieszczamy luzem lub
zawinięte w papierowe kule

wybrane frykasy i podajemy
do wyjedzenia pod naszym
czujnym okiem.
3.Wytłaczanka po jajkach –
zwłaszcza model zamykany,
gdzie w środku możemy schować pyszne kąski. Poziomy
trudności regulujemy zamykając wytłaczankę, robiąc w
niej otwory i zawiązując ją
sznureczkiem dookoła.
4.Pojemniki na kostki lodu
– ich wnętrze możemy wysmarować mokrą karmą lub
pastą.
5.Podkładka silikonowa pod
garnek – to domowa wersja
słynnej lickimaty czyli tacki
do wylizywania rozsmarowanej karmy, pasty mięsnej lub
orzechowej dedykowanej dla
zwierząt. Tu najważniejsze

są ścianki podkładki, w które
zagłębia się jedzonko.
6.Rolki po papierze toaletowym/kuchennym – tworząc różne konstrukcje warto
ukryć w nich przysmaki do
wydobycia. Najczęstsze układy rolek to: piramidy, kółka, a
nawet wciśnięte rolki w mały
kartonik. Przy łączeniu rolek
wykorzystujemy klej w sztyfcie lub na gorąco albo taśmę.
Inną opcją jest zagięcie końców rolek do środka, dzięki
czemu powstanie kieszonka
na jedzonko. Na bokach rolki
możemy umieścić kawałek
papieru lub gazety, aby ją
zatkać.
7.Rulon z materiału (koc,
bluzka, ręcznik) – na rozłożonym ręczniku układamy

» Matę węchową dla swojego pupila możecie wykonać samodzielnie

kilka pachnących kąsków i
pomalutku zwijamy je w luźny
rulon. To zadanie dla pupila
o zaawansowanych zdolnościach wydobywania jedzenia. Warto wspierać swojego
zwierzaka przy procesie szukania przysmaków.
8.Kocia wędka – można
ją stworzyć mając kawałek

sznurka, tasiemki, wstążeczki, sizalu. Do dłuższej
części wybranego materiału
dowiązujemy papierek po
cukierkach, kocie myszki,
pocięte papierowe frędzle,
folie itp.
9.Miska z niespodzianką
– do miski podobnie jak do
kartonu możemy dodać sma-

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

…DIY. W poprzedniej części artykułu wspomniałam
o specyfikacji gadżetów węchowych i macie. A dziś
opowiem o zabawkach, które możecie zrobić sami.
Wszystkie koncepcje nadają się zarówno dla psa,
kota, jak i pozostałych zwierząt domowych lubiących
wyszukiwać jedzonko.

kołyki ukryte dzięki kulkom z
gazet, plastikowym piłkom,
szyszkom, etc.
10.Węchowa gazeta – możemy zagiąć wybrane strony
gazety, a w nich ukryć smaczki, tworząc płaski wachlarz. To
kolejna darmowa eksploracja
dla psa lub kota.
Justyna Rawska
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Poziomo:
2 - dział lingwistyki, zajmujący się badaniem
dźwięków mowy ludzkiej
3 - choroba zakaźna, wywołana nieruchomą
pałeczką maczugowca błonicy
7 - sztuciec składający się z trzonka
zakończonego miseczką
8 - jednoczesne pozytywne jak
i negatywne nastawienie do obiektu
9 - tytuł uważany powszechnie za niższy
od hrabiego, a wyższy od szlachcica
10 - pierwotny wzorzec postaci,
zdarzenia, motywu lub symbolu
11 - twór mięśniowy jamy gębowej
kręgowców
12 - grupa ludzi koczujących na
określonym terenie
13 - szalej jadowity, jedna z
najbardziej trujących roślin, znanych
ludzkości
14 - tkanina dekoracyjna jednostronna,
naśladująca obraz
15 - struktura kostna lub chrzęstna, służąca
jako szkielet głowy
16 - rodzaj statku o płaskim dnie,
transportujący ładunki w żegludze śródlądowej
Pionowo:
1 - tymczasowy ścieg prosty o dużej długości
przeznaczony do usunięcia
3 - rodzaj zimozielonych drzew szpilkowych z
rodziny sosnowatych
4 - stan pozornej śmierci, polegający na głębokim śnie
5 - akt przyjęcia w poczet studentów uczelni
6 - wyraz dźwiękonaśladowczy, naśladujący
dźwięki i odgłosy naturalne
17 - kawałek czegoś do jedzenia

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
4 - rolnik, specjalista teoretycznej i praktycznej nauki o gospodarstwie rolnym - agronom
6 - nazwa dawnej jednostki
powierzchni gruntu – łan
9 - zbiornik, w którym przebiega grawitacyjne osiadanie
zanieczyszczeń - odstojnik
11 - tekst stanowiący podstawę
dzieł sceniczno-muzycznych libretto
12 - flaming karmazynowy –
czerwonak
14 - bardzo dekoracyjny, wolno
rosnący i zimozielony krzew
liściasty – bukszpan
16 - nakaz, reguła, zasada,
która nie podlega dyskusji –
imperatyw
17 - torbielowata infekcja powieki – jęczmień
18 - rodzaj ceramiki, wytwarzanej z zanieczyszczonego kaolinu
– fajans

Pionowo:
1 - strunowy instrument muzyczny z grupy chordofonów
– cymbały
2 - tytuł monarszy, wynik starosłowiańskiego zniekształcenia
tytułu cesarza - car
3 - klasztor w Kościele prawosławnym lub greckokatolickim
– monastyr
5 - właściciel gospodarstwa
wiejskiego na Podhalu – gazda
7 - starożytne miasto leżące nad
cieśniną Bosfor – Bizancjum
8 - podwyższenie, na którym
stoi trumna w czasie uroczystości pogrzebowych - katafalk
10 - sceniczne dzieło muzyczne wokalno-instrumentalne
- opera
13 - dawna nazwa Etiopii –
Abisynia
15 - należąca do Tanzanii wyspa na Oceanie Indyjskim Zanzibar

Strefa roZryWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

22:35
TVP2

wtorek
1:00

18 - 24 czerwca 2021
Poniedziałek

20:05
POLSAT

20:00

Przypadkowy mąż
komedia romantyczna, Irlandia, USA, 2008

POLSAT

Nowy Jork. Popularna psycholog, doktor Emma
Lloyd, prowadzi audycję radiową, podczas której
udziela porad dotyczących miłości i związków.
Nad romantyczne uniesienia przedkłada
ostrożną kalkulację w wyborze partnera. Sama
wkrótce ma wyjść za mąż za statecznego wydawcę Ri-charda Brattona. Jest to przemyślana
decyzja, która ma zapewnić małżonkom długie
i szczęśliwe pożycie - może bez szalonej namiętności, ale też bez burzliwych awantur. Pewnego
dnia Emma udziela jednej ze swoich wiernych
słuchaczek telefonicznej konsultacji na antenie.

Bikini blue
TVP 2

Sobota

Transformers: Wiek zagłady

23:20
TVP2

Mija kilka lat od bitwy przedstawicieli ludzkości i kosmicznych robotów, rozegranej
na ulicach Chicago. Zawiązany wówczas
sojusz Amerykanów i Autobotów przeciwko
Deceptikonom obecnie zostaje rozwiązany.
Nieliczne, pozostałe na Ziemi maszyny stają
się celem tajnej jednostki CIA, dowodzonej
przez bezwzględnego Harolda Attingera
(Kelsey Grammer). Współpracuje z nim
Joshua Joyce (Stanley Tucci), szef korporacji
prowadzącej eksperymenty na kosmicznych
robotach.

22:35

Iron Man

TVP2

ﬁlm sf, USA, 2008

Faceci od kuchni
komedia, Francja, Hiszpania, 2012

Pasją Jacky’ego Bonnota (Michaël Youn) jest
sztuka kulinarna. Ten zapalony kucharz perfekcjonista nie potraﬁ jednak utrzymać posady
w żadnej restauracji. Kolejni pracodawcy
zwalniają go bowiem za krytykowanie ich
metod i skłonność do eksperymentowania.
Zaniepokojona tym faktem ciężarna dziewczyna Jacky’ego, Béatrice, załatwia mu w końcu
pracę w domu spokojnej starości. Tymczasem
Alexandre Lagarde, doświadczony szef kuchni
słynnej paryskiej restauracji, także boryka się
z problemami.

Multimilioner Tony Stark jest właścicielem
najnowocześniejszych na świecie zakładów
zbrojeniowych Stark Industries. Obce mu są
rozterki moralne związane z przeznaczeniem
jego wynalazków. Podczas pobytu w Afganistanie, gdzie prezentuje nowy produkt,
zostaje uprowadzony przez oddział bojowników,
którzy żądają, by skonstruował dla nich broń.
W tajemnicy przed porywaczami Starkowi udaje
się stworzyć gigantyczny superkombinezon
i uciec z niewoli. Trzymiesięczny pobyt w obozie
fanatyków zmienia jego światopogląd.

Wtorek

ﬁlm sf, Chiny, USA, 2014
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Środa

23:20

Sezon na zabijanie
thriller, Belgia, Bułgaria, USA, 2013

Były amerykański żołnierz Benjamin Ford
od wielu lat prowadzi samotne życie
w Appalachach. Unika ludzi, a kontakt
utrzymuje jedynie z synem. Dobrowolna izolacja ma pomóc mu zapomnieć
o tragicznych przeżyciach z czasów
zaciętych walk w byłej Jugosławii i uporać
się z traumą. Pewnego dnia do odludnej
chaty Forda traﬁa Emil Kovac, europejski
turysta. Gospodarz udziela mu schronienia.
Z czasem jednak okazuje się, że ta wizyta
nie jest przypadkowa.

TVP1

Czwartek

23:45

Transcendencja
dramat sf, Wielka Brytania, USA, Chiny, 2014

Naukowiec Will Caster pracuje w specjalnym zespole badawczym. Jego celem
jest stworzenie sztucznej inteligencji,
obdarzonej zdolnością myślenia i empatią.
Współpracuje z nim Max Waters, który
dostrzega w tym projekcie nie tylko
szansę na lepszą przyszłość, lecz również
zagrożenia. Podczas konferencji naukowej
dochodzi do zamachu. Caster zostaje
postrzelony przez członków organizacji,
którzy są przekonani, że jego eksperymenty zagrażają człowieczeństwu.

POLSAT

Tamte dni, tamte noce
melodramat, Francja, Włochy, Brazylia, USA, 2017

Północne Włochy, rok 1983. Elio Perlman
(nominowany do Oscara, Złotych Globów,
BAFTA i in. Timothée Chalamet) jest
utalentowanym muzycznie, wrażliwym
siedemnastolatkiem o naturze intelektualisty. Wolny od obowiązków w wakacje, gra na pianinie, czyta i spotyka się
z atrakcyjną koleżanką - Marzią (Esther
Garrel). Chłopak ma bardzo dobre relacje
z matką, Annellą (Amira Casar), i ojcem
(Michael Stuhlbarg) - wybitnym profesorem.

piątek

18 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:30 Zielone kasztany
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1985,
reż. Wojciech Fiwek
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Władcy przestworzy
14:00 Wiadomości
14:15 Alarm! - magazyn
14:30 Gra na Maksa - serial
14:40 EURO 2020
17:00 Teleexpress

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki - Teledysk - Klip
2021
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Mini audycja
- Wakacyjna Trasa Dwójki
11:30 Dziewczyny ze Lwowa serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy - serial

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

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
20:00 Epoka lodowcowa 3:
Era dinozaurów
Zwierzaki z epoki lodowcowej próbują znaleźć
swoje miejsce do życia,
zwłaszcza że Maniek ma
zostać ojcem.

07:30 Teledyski
08:35 Kuchnia Jagiellonów
09:20 Szczęśliwy człowiek
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:05 35. Tarnowska Nagroda
Filmowa - reportaż
13:30 The French Coast from
the sky - Francuskie
wybrzeże z lotu ptaka serial dokumentalny,
prod. Francja, 2012
14:25 Rok 2020 - cykl
dokumentalny
14:55 Miasto z morza
- ﬁlm obyczajowy
17:05 Studio R - Zapytaj
Dominika - cykl reportaży
17:35 Scena muzyczna - Iza
Połońska - koncert
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Stawiam na Tolka Banana
20:05 Komediowe lato
- Cafe pod Minogą
- komedia, prod. Polska

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
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

TELETURNIEJ MUZYCZNY

TELETURNIEJ

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

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
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 EURO 2020
23:20 Operacja Świt
- dramat, prod. USA,
2006, reż. Werner
Herzog, wyk. Christian
Bale, Steve Zahn, James
Oliver, Marshall Bell,
Pat Healy
01:35 Ocaleni - reality show
02:40 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial
03:35 Determinator - serial
04:25 Notacje - Józefa
Nikoforowa

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:00 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
17:25 Gra na Maksa - serial
17:35 EURO 2020 - Chorwacja
- Czechy
20:15 Gra na Maksa - serial
20:25 Szalona 30 - tka
zespołu Boys - koncert
22:35 Kino relaks
- Przypadkowy mąż
- komedia, prod. USA,
2008, reż. Hugh Wilson
00:15 Miłość na Bora Bora
- komedia romantyczna
02:00 Pozdrowienia
z Moskwy
- ﬁlm sensacyjny
04:00 Przyjaźń czy kochanie?
- ﬁlm obyczajowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Gniew Tytanów
- ﬁlm przygodowy,
USA, Hiszpania,
2012, reż. Jonathan
Liebesman, wyk. Sam
Worthington, Liam
Neeson, Ralph Fiennes,
Édgar Ramírez, Rosamund
Pike, Bill Nighy
22:10 Drużyna
potępionych
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2010, reż. Sylvain White,
wyk. Jeﬀ rey Dean Morgan,
Zoe Saldana, Chris Evans,
Idris Elba, Columbus Short
00:15 Kuba Wojewódzki
01:20 Uwaga!
- magazyn
01:35 Noc magii
03:00 Szpital - program
obyczajowy

22:05 X-Men
Ekranizacja jednej z
najpopularniejszych serii
komiksowej na świecie
opowiadającej o grupie
obdarzonych ponadnaturalnymi zdolnościami
mutantów, którzy przez
swoją odmienność są
prześladowani przez ludzi.
Znajdują schronienie w
specjalnej szkole profesora
Charlesa Xaviera.
00:20 Diabeł ubiera
się u Prady
Andy Sachs, która
niedawno ukończyła
college, poszukuje
w Nowym Jorku posady
dziennikarki.
02:50 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

21:45 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
22:50 Amerykańska Walhalla
- ﬁlm dokumentalny
00:15 Informacje kulturalne
00:35 Ogród rozkoszy
ziemskich
- ﬁlm obyczajowy
02:30 Kino nocne - Trzy
kolory - Biały - dramat,
prod. Szwajcaria, Polska,
Francja, 1993, Janusz
Gajos, Jerzy Stuhr,
Piotr Machalica, Grażyna
Szapołowska, Jerzy Trela,
Aleksander Bardini
04:15 Berlin Live - Blondie
05:25 Teledysk
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:50 Zakończenie

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 obyczajowy
prod. Polska
20:00 Dziedzictwo krwi
21:45 Parker
00:00 Poznaj moich
Spartan
01:25 Castle
02:20 Reporterzy.
Z życia wzięte
03:20 Na jedwabnym
szlaku
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
- program obyczajowy
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
prod. Polska
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
20:00 One night squad
KOMEDIA

21:35 Jak to robią single
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2016,
reż. Christian Ditter,
wyk. Dakota Johnson,
Rebel Wilson, Leslie
Mann, Damon Wayans Jr.,
Anders Holm, Alison Brie
Grupa znajomych
poszukuje swojej
drugiej połówki
w Nowym Jorku.
23:50 Ponad bezprawiem
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2012, reż. Oliver
Stone, wyk. Taylor
Kitsch, Blake Lively, Aaron
Taylor-Johnson, John
Travolta, Benicio
Del Toro, Salma
Hayek
02:40 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 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:05 Żniwiarz-zabójca - thriller
W Glasgow pojawia się
śmiertelny wirus, który
błyskawicznie się rozprzestrzenia, infekując miliony
i zabijając setki tysięcy ludzi.
Władze Wielkiej Brytanii podejmują decyzję o poddaniu
drastycznej kwarantannie
całej Szkocji, która zostaje
odgrodzona potężnym
murem od reszty wyspy.

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:05 W Solankowej Dolinie 13:30 Msza
święta 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Zrozumieć Antycywilizacje
14:55 Słowo życia 15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
Koronką do Bożego Miłosierdzia 15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 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
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
06:55 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
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni - magazyn
dla niepełnosprawnych
09:10 Sprawa dla reportera
10:00 Kasia Ballou - western,
prod. USA, 1965
11:40 Fascynujący świat
- Prądy odpływowe
12:45 Wojciech Cejrowski
13:50 Przyrodnik na tropie
14:20 Z pamięci
14:25 Gra na Maksa - serial
14:35 EURO 2020 - Węgry
- Francja
17:00 Teleexpress

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Policzmy się dla Polski
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
10:55 Policzmy się dla Polski
11:05 Rodzinny ekspres
11:35 Janosik - ﬁlm
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki, 2021 - Koncert
16:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:55 Lajk!
17:20 Słowo na niedzielę
17:25 Gra na Maksa - serial
17:35 EURO 2020 - Portugalia
- Niemcy
20:15 Gra na Maksa
- serial TVP
20:25 Jak przeżyć wszystko
jeszcze raz

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
13:25 Tylko dla orłów
- ﬁlm wojenny, Wielka
Brytania, USA, 1969,
reż. Brian G. Hutton,
wyk. Richard Burton,
Clint Eastwood
16:25 Równi sobie
17:25 Wymarzone ogrody
17:55 Zaplanuj długie życie!
18:00 Patent na dom
- program rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:45 Tarzan II
Tarzan zanim został
Królem Dżungli, Tarzan
był małym, niezdarnym
chłopcem, starającym się
dostosować do warunków,
w jakich przyszło mu
dorastać. Gdy pewnego
razu, jeden fałszywy krok
naraził jego rodzinę na
duże niebezpieczeństwo,
Tarzan doszedł do wniosku, że wszystkim będzie
lepiej bez niego.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Wolni od długów
12:40 Bogaty dom - Biedny
dom
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń

07:20 Informacje kulturalne
07:40 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - reportaż
07:50 Opole 2007 na bis
08:40 Słowobranie
09:20 Maestro Angry Bird
- ﬁlm dokumentalny
10:55 Serialowa nostalgia
- Czarne chmury - serial
12:00 Tamte lata, tamte dni Cezary Harasimowicz
- magazyn
12:35 Kawki na drodze
- dramat, prod. Słowacja,
Polska, Czechy, 2018
14:10 Komediowe lato - Cafe
pod Minogą - komedia,
prod. Polska, 1959
15:50 Zaginione Skarby
16:10 Retro kino - Pół żartem,
pół serio - komedia
18:10 Mój czas
18:30 Co dalej?
19:00 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków

06:00 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
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 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kosmiczny wykop
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
14:10 Jak ukraść księżyc
- ﬁlm komedia,
USA, Francja, 2010,
reż. Pierre Coﬃn, Chris
Renaud, wyk. Steve
Carell, Jason Segel,
Russell Brand, Julie
Andrews, Will Arnett,
Kristen Wiig
16:10 Akademia policyjna VII:
Misja w Moskwie
- ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Alan
Metter, wyk. George
Gaynes, Michael Winslow,
David Graf

06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 07:00 Galileo 11:00
Dziewczyny z drużyny 4 Na
obóz Spirit Thunder przyjeżdżają najlepsze drużyny
cheerleaderek z calych Stanów Zjednoczonych. Celem
zgrupowania jest wyłonienie
zwycięskiego teamu, który
będzie reprezentował kraj na
międzynarodowych zawodach. Od dawna konkurujące
ze sobą Est High Sharks i East
High Jets są wyjątkowo
zdeterminowane, by tym
razem pokonać rywalki.
13:00 STOP Drogówka 14:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Galileo - popularno-naukowy
20:00 Obserwowani 22:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:00 Cenny
ładunek. Eddie, brutalny
gangster, ściga piękną
złodziejkę. 01:55 Śmierć na
1000 sposobów

TELETURNIEJ MUZYCZNY

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

FILM OBYCZAJOWY

THRILLER

KOMEDIA

17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:20 Geniusze i marzyciele.
Józef Hofmann
- ﬁlm dokumentalny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 EURO 2020 - Hiszpania
- Polska, prod. Szwajcaria
23:20 Hit na sobotę
- The Circle. Krąg
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2017
01:20 Idol z ulicy - dramat,
prod. Palestyna, Katar,
Egipt, Wielka Brytania
03:00 Kopciuszek - serial
obyczajowy TVP
04:50 Z pamięci - felieton

22:35 Poszukiwany,
poszukiwana
- komedia, prod. Polska,
1972, reż. Stanisław Bareja, wyk. Adam Mularczyk,
Wojciech Siemion, Jolanta
Wołłejko, Bohdan Łazuka,
Jerzy Januszkiewicz, Jan
Kobuszewski, Wojciech
Pokora, Jolanta Bohdaj,
Maria Chwalibóg, Wiesław
Gołas
00:10 Zaraz wracam
- ﬁlm fabularny,
prod. Kanada, Niemcy,
USA, 2008, reż. Susan
Montford
01:50 Przypadkowy mąż
- komedia, prod. USA,
2008, reż. Hugh Wilson
03:20 6 kul - ﬁlm akcji
05:15 Zakończenie

20:00 Millerowie
- ﬁlm komedia, USA,
2013, reż. Rawson
Marshall Thurber,
wyk. Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis, Emma
Roberts, Will Poulter,
Ed Helms
22:15 Miłość bez końca - ﬁlm
obyczajowy, USA, 2014,
reż. Shana Feste Shana
Feste, wyk. Alex Pettyfer,
Gabriella Wilde
00:25 Mroczne cienie - ﬁlm
komedia, USA, Australia,
2012, reż. Tim Burton,
wyk. Johnny Depp, Michelle Pfeiﬀer, Helena
Bonham Carter
02:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy

20:00 Iron Man
Historia miliardera,
przemysłowca i genialnego wynalazcy Tony’ego
Starka, szefa Stark
Industries, głównego
dostawcy broni dla rządu
USA. Beztroski styl życia
Tony’ego zmienia się na
zawsze, kiedy po testach
przeprowadzanych
z nową bronią jego konwój
zostaje zaatakowany,
a on sam porwany przez
rebeliantów.
22:50 Legenda Herkulesa
01:00 Sprzymierzeni
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Bilet do kina - Księgarnia z marzeniami
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
Niemcy, Hiszpania, 2018
22:05 Pearl Jam
- Let’s Play Two
- koncert
00:15 Mocne Kino - Róża
- dramat,
prod. Polska, 2011,
reż. Wojciech Smarzowski,
wyk. Agata Kulesza
02:00 Co dalej? - program
publicystyczny
02:35 Kino nocne - Co słonko
widziało - ﬁlm
04:35 Mnich z Morza
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:55 Zakończenie

20:00 Mocne sobotnie kino:
Riddick
Zdradzony, walczący
o przetrwanie na
opuszczonej planecie
Riddick staje się jeszcze
bardziej niebezpieczny.
Tymczasem na ziemię
spaloną słońcem
przybywają dwa
statki.
22:30 Kobiety maﬁi 2
Po objęciu władzy
nad stolicą “Niania”
wraz z gangiem
postanawia wprowadzić
do kraju narkotyki.
01:10 Zlecenie
03:00 Castle
03:55 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat

17:55 Idealny facet
- ﬁlm komedia, USA,
2005, reż. Mark Rosman,
wyk. Hilary Duﬀ, Heather
Locklear, Chris Noth, Mike
O’Malley, Ben Feldman,
Vanessa Lengies, Aria
Wallace
20:00 Minionki rozrabiają
- ﬁlm komedia,
USA, 2013, reż. Pierre
Coﬃn, Chris Renaud,
wyk. Steve Carell, Kristen
Wiig, Benjamin Bratt
22:10 Ocean’s Twelve:
Dogrywka
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Australia, 2004, reż. Steven Soderbergh, werine
Zeta-Jones
00:40 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet - serial

TV Trwam
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie
14:30 Przegląd Tygodnika
„Niedziela” 14:35 Ludwig
Maria Grignion de Montfort
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Historia PL 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego
17:30 Mocni Jego mocą 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Katecheza ks. bp. Antoniego
Długosza 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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niedziela
TVP 1
06:00
06:25
06:55
07:00
08:00
08:30
09:05
09:40
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:50
13:10
13:20
14:15

Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Przyrodnik na tropie
Klasztorne smaki
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
Policzmy się dla Polski
BBC w Jedynce - Tajemnice skóry Uniwersalny
plan - cykl dokumentalny
Z pamięci - felieton
MAGAZYN

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Policzmy się dla Polski
15:05 Komisarz Alex - serial
16:00 Stulecie Winnych
- serial TVP
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:25 Gra na Maksa - serial
17:35 EURO 2020 - Włochy
- Walia
19:55 Wiadomości
20:30 Pogoda
20:45 Zakochana Jedynka
- Do diabła
z miłością
22:30 Gra na Maksa - serial
22:40 Lekkoatletyka
23:25 Millenium: Mężczyźni,
którzy nienawidzą
kobiet - dramat
02:05 Tajemnicze porwanie

20 czerwca
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Policzmy się dla Polski
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Dookoła Bałtyku magazyn kulinarny
11:50 Poszukiwany, poszukiwana - komedia
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:15 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki, 2021 - Koncert
17:15 Zainwestuj
w marzenia
- serial TVP
17:25 Gra na Maksa - serial
17:35 EURO 2020 - Szwajcaria
- Turcja
20:10 Gra na Maksa - serial
20:25 Lato, muzyka, zabawa

05:00 Uwaga! - magazyn
05:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:15 Nowa Maja w ogrodzie
07:45 Akademia ogrodnika
07:50 Zaplanuj długie życie!
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Patent na dom
- program rozrywkowy
12:30 Co za tydzień
- magazyn
13:05 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
13:40 Happy Feet:
Tupot małych stóp
- ﬁlm komedia, USA, 2006,
reż. George Miller, WarrenColeman, JudyMorris,
wyk. Elijah Wood, Robin
Williams, Nicole Kidman,
Brittany Murphy, Hugh
Jackman

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
09:00 Pierwszy lot
Życie zorganizowanego
urzędnika zmienia się,
gdy pewnego ranka
osamotnione pisklę
ląduje obok niego na
przystanku autobusowym.
Gdy dowiaduje się, że
ptaszek nie umie latać, to
stara się go tego nauczyć
i mu się w końcu udaje...
09:25 Dziennik cwaniaczka
11:10 Epoka lodowcowa 3:
Era dinozaurów
Zwierzaki z epoki
lodowcowej próbują
znaleźć swoje miejsce
do życia, zwłaszcza że
Maniek ma zostać ojcem
i traktuje ten fakt bardzo
poważnie.
13:20 Jak rozpętałem
II wojnę światową
cz. 3 - Wśród swoich

07:00 Co dalej? - program
publicystyczny
07:30 31 lat Makabry
i Współczucia
08:30 Tamte lata, tamte dni
09:00 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
09:35 Z przytupem - Mazurek
- widowisko kameralne
09:55 Animama - To pewna
wiadomość - ﬁlm
10:05 Animama - Kundelek
10:25 Serialowa nostalgia
- Arsene Lupin - serial
11:25 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
12:00 Love Story
13:50 Bilet do kina - Księgarnia
z marzeniami - ﬁlm
obyczajowy, prod. Wielka
Brytania, Niemcy, Hiszpania, 2018
15:55 Brahms - Niemieckie
Requiem - koncert
17:15 Niedziela z... rolami
Bogumiła Kobieli

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:20 Jaskiniowiec
z Kalifornii
Dwaj przyjaciele przywracają do życia jaskiniowca,
który wywraca ich życie do
góry nogami.
11:00 Gol 2: Żyjąc
marzeniem
Kariera Santiago nabiera
rozpędu. Dzięki transferowi do Realu Madryt
pojawiają się przed nim
nowe możliwości, ale też
trudne wybory.
13:30 Najpiękniejsze
baśnie: Kalosze
szczęścia
14:45 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: Jaś
i Małgosia
15:55 Dziewczyna
z Jersey
18:00 Sześć dni,
siedem nocy

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
08:00 Kosmiczny wykop
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:35 Brzydula
- serial obyczajowy,
Polska
14:45 Interkosmos
- ﬁlm komedia, USA,
1987, reż. Joe Dante, wyk.
Dennis Quaid, Martin
Short, Meg Ryan, Kevin
McCarthy, Fiona Lewis
17:15 Szybcy i wściekli VII
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2015, reż. James
Wan, wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jason Statham,
Michelle Rodriguez,
Jordana Brewster, Tyrese
Gibson, Dwayne Johnson

06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 07:15 Scooby-Doo!
Wyprawa po mapę skarbów
08:00 Dziewczyny z drużyny 4
09:55 Jaś Fasola 10:25
Połączeni 10:35 Galileo
12:35 STOP Drogówka 13:35
Gwiazdy Kabaretu 14:45
Mów mi Vincent Naomi
Vincent to zgryźliwy mizantrop, któremu dni upływają
na wyścigach konnych,
w ulubionym barze i w towarzystwie zaprzyjaźnionej
nocnej damy. Pewnego dnia
do domu obok wprowadza
się Maggie z synem Oliverem.
16:55 Columbo
19:00 Galileo 20:00 Straszny
ﬁlm 3 21:50 Żniwiarzzabójca 00:05 Obserwowani
02:00 Interwencja
- magazyn 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

22:35 Kino bez granic
- Faceci od kuchni
- komedia,
prod. Francja, 2012,
reż. Daniel Cohen
23:55 Summer Night
- koncert Schoenbrunn
2021 - koncert,
prod. Austria, 2021
01:35 Panie Dulskie
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2015,
reż. Filip Bajon, wyk.
Krystyna Janda, Katarzyna
Figura, Maja Ostaszewska,
Władysław Kowalski,
Olgierd Łukaszewicz,
Sławomir Orzechowski
03:15 Dziewczęta
z Nowolipek
- dramat
04:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

15:55 Gniew Tytanów
- ﬁlm przygodowy,
USA, Hiszpania, 2012,
reż. Jonathan Liebesman,
wyk. Sam Worthington,
Liam Neeson, Ralph
Fiennes, Édgar Ramírez
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Zabójcza broń III
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1992
22:25 Raport Pelikana
- ﬁlm sensacyjny
01:25 Millerowie
- komedia
03:45 Noc magii

15:00 Iron Man
Shaun to historia
miliardera, przemysłowca
i genialnego wynalazcy
Tony’ego Starka, szefa
Stark Industries, głównego dostawcy broni dla
rządu USA.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:10 Gliniarz z Beverly
Hills 2
00:20 W odwecie za śmierć
02:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

18:00 Niedziela z... rolami
Bogumiła Kobieli
- Przekładaniec
18:45 Niedziela z... rolami
Bogumiła Kobieli
- Kobiela na plaży - ﬁlm
19:25 NIedziela z... rolami
Bogumiła Kobieli -To
jest twój nowy syn - ﬁlm
20:00 Dzikie historie
- komediodramat
22:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:35 Maestro Angry Bird
- ﬁlm dokumentalny
00:10 Excentrycy, czyli po
słonecznej stronie
ulicy - ﬁlm obyczajowy
02:10 Polska szkoła
animacji - A - B
- ﬁlm animowany
02:10 Polska szkoła animacji

20:00 Niedziela z gwiazdami:
Olimp w ogniu
Odsunięty od obowiązków
agent Secret Service
jest jedyną nadzieją na
uratowanie prezydenta,
gdy Biały Dom zostaje
zaatakowany przez terrorystów.
22:15 60 sekund
00:25 Wyrok śmierci
02:45 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
03:25 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 King Kong
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia,
USA, Niemcy, 2005,
reż. Peter Jackson,
wyk. Naomi Watts,
Adrien Brody, Jack Black
Lata 30. XX wieku.
Bankrutujący reżyser
i głodująca aktorka
wyruszają na tajemniczą
Wyspę Czaszki, by
nagrać ﬁlm swojego życia,
ponieważ w Nowym Jorku
panuje wielki kryzys.
00:00 Nad morzem
- ﬁlm obyczajowy,
Francja, USA, 2015,
reż. Angelina Jolie,
02:35 Druga strona
medalu
- talk show

TV Trwam
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Młodzi Światu - Ola 10:50
Kolory Świętości 11:00 XXII
Ogólnopolska Pielgrzymka
PKRD na Jasną Górę 15:00
Święty na każdy dzień 15:05
Święta Klara - roślinka św.
Franciszka 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem RP
17:15 Prawda a Historia
17:30 Nowa Ewangelizacja
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści biblijne historie
animowane z Nowego Testamentu 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Kolory
Świętości 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja 21:45
Dzieje apostolskie 22:35
Procesja dziejów

28
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program tv

TVP 1

TVP 2

05:25 Podróż za jeden
uśmiech - komedia,
prod. Polska, 1972, reż.
Stanisław Jędryka, wyk.
Henryk Gołębiewski, Filip
Łobodziński
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:55 BBC w Jedynce
- Tajemnice skóry

04:50 Cafe piosenka
05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Program katolicki
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 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
13:15 Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
Komornik zaczyna
postępowanie egzekucyjne w pensjonacie.
Jowita ucieka z próby
w domu kultury i
Mirka z Różą ruszają na
jej poszukiwania. Okazuje
się, że dziewczynka jest z
domu dziecka. Konrad z
Piernackim wyjeżdżają na
Ukrainę po konie.

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Gra na Maksa - serial
17:25 EURO 2020 - Ukraina
- Austria
19:55 Wiadomości
20:30 Gra na Maksa - serial
20:40 EURO 2020 - Rosja
- Dania
23:20 Jack Hunter
w poszukiwaniu
grobowca
Echnatona
01:05 Świat bez ﬁkcji
01:55 Do diabła z miłością
- komedia, prod. Niemcy,
USA, 2003

14:05 Va Banque
- teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
15:05 Górscy ratownicy
15:50 Zainwestuj
w marzenia
- serial TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:00 Gra na Maksa - serial
17:05 Rodzinka.pl - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Wojciech Cejrowski
19:15 Siatkówka mężczyzn
21:40 Gra na Maksa - serial
21:50 Miłość w Nowym Jorku
- dramat, prod. USA
23:45 American Honey
- ﬁlm obyczajowy
02:35 Warto kochać - serial
03:35 Amok - ﬁlm obyczajowy

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

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

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 List w butelce - ﬁlm obyczajowy, USA, 1999, reż.
Luis Mandoki, wyk. Kevin
Costner, Robin Wright
Penn, Paul Newman, John
Savage, Illeanna Douglas,
Robbie Coltrane
00:15 Nad życie - ﬁlm obyczajowy, Polska, 2012, reż.
Anna Plutecka-Mesjasz,
wyk. Michał Żebrowski,
Olga Bołądź, Danuta
Stenka, Andrzej Mastalerz,
Marek Kasprzyk
02:15 Co za tydzień
02:50 Wewnętrzny wróg
- serial, USA
03:50 Uwaga! - magazyn
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POLSAT

TVP Kultura

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 MEGA HIT
- Transformers:
Wiek zagłady
Michaela Baya to
czwarta część opowieści
o walce Autobotów i
Deceptikonów, w którą są
zamieszani ludzie.

08:15 Co dalej? - program
publicystyczny
08:50 Miasto z morza - ﬁlm
obyczajowy, prod.
Polska, 2009, reż. Andrzej
Kotkowski, wyk. Małgorzata Foremniak, Julia
Pietrucha, Jakub Strzelecki
11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:30 Nieznane taśmy
ﬁlmowe. Singapur
14:30 Daleko od okna
- dramat, prod. Polska,
2000, reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Dominika Ostałowska, Dorota Landowska,
Bartosz Opania, Krzysztof
Pieczyński, Karolina
Gruszka
16:40 Historia kina
w Popielawach
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1998,
reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Krzysztof Majchrzak,
Bartosz Opania

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

23:40 Mission Impossible
Ethan Hunt to agent
amerykańskich służb
specjalnych, od którego
odwagi i determinacji
zależy utrzymanie delikatnej równowagi między
wielkimi mocarstwami.
Równowagi, bez której
świat stanie na krawędzi
wojny.
01:55 Gwiezdne wojny:
Część VIII
- Ostatni Jedi
Rey, po odnalezieniu
Luke’a Skywalkera, na
odciętej od świata wyspie,
szkoli się pod jego okiem
i okazuje się wyjątkowo
pojętną uczennicą.
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

18:30 Serialowa nostalgia
- Stawiam na Tolka
Banana - serial TVP
19:10 Serialowa nostalgia
- Janka - serial
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki - Michał Bajor
20:00 Kino Mocnych
Wrażeń - Ulice nędzy
- dramat
22:05 Powidoki - program
publicystyczny
22:25 Więcej niż ﬁkcja
- Normalny autystyczny
ﬁlm - ﬁlm dokumentalny
00:05 Kino nocne - Dzikie
historie - komediodramat
02:15 Boisko bezdomnych
- ﬁlm obyczajowy
04:25 Między nami
- ﬁlm dokumentalny
05:00 Tamte lata, tamte dni

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jak
o pokojówka rodziny
DiCarlo i zakochuje się
w synu pana domu.
12:00 Zaklinaczka duchów
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 obyczajowy
prod. Polska
20:00 Air Force One
THRILLER

22:35 Dziedzictwo krwi
- thriller
Były więzień spotyka
nieznaną mu dotąd
córkę, której grozi
niebezpieczeństwo
ze strony handlarzy
narkotyków.
00:05 Atak na szpital
02:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
02:50 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania - program
obyczajowy
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Volta - ﬁlm komedia
HORROR

22:15 Wizyta
- ﬁlm horror,
prod. USA, 2015,
reż. M. Night Shyamalan,
wyk. Olivia DeJonge,
Ed Oxenbould, Deanna
Dunagan, Peter McRobbie,
Kathryn Hahn
Becca i jej młodszy brat
Tyler zostają wysłani do
nigdy niewidzianych przez
siebie dziadków. Pierwszej
nocy są świadkami
dziwnych zachowań
staruszków, które z
czasem przerażają ich
coraz bardziej.
00:20 Walka
- ﬁlm sensacyjny,
02:25 Trzy noce
z duchami
03:35 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra – oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon .Serial opiera się
na pełnych zwrotów akcji
historiach, które poznajemy
przez pryzmat prowadzonych
przez detektywów śledztw.
18:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Columbo
23:05 Wzór 00:10 Śmierć
na 1000 sposobów 01:30
Połączeni 01:50 Pękniesz ze
śmiechu

TV Trwam
11:45 Kolory Świętości 11:55
Święty na każdy dzień 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz - 10
przykazań 13:10 Mama Lima
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 Spektakl teatralny:
Pupil pupila. Komedia
w jednym akcie 14:55 Objawienie w Paray 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Sanktuaria
polskie 16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 17:30
Natura obiektywnie
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 Mojżesz
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
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
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:30 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Świat owadów
- ﬁlm dokumentalny

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Biskup Zdzisław Tranda
- Budowniczy Pomostów...
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
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 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
17:50 Gra na Maksa - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Gwiezdne wojny:
Część VIII - Ostatni Jedi
Rey, po odnalezieniu
Luke’a Skywalkera, na
odciętej od świata wyspie,
szkoli się pod jego okiem
i okazuje się wyjątkowo
pojętną.

07:30 Teledyski
08:20 Powidoki - program
publicystyczny
08:45 Rzecz Polska
- cykl dokumentalny
09:10 Historia kina w Popielawach - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1998, reż. Jan
Jakub Kolski
11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:00 Rainer Honeck i Filharmonicy Śląscy - koncert
13:30 Normalny autystyczny
ﬁlm - ﬁlm dokumentalny,
prod. Czechy, 2016, reż.
Miroslav Janek
15:15 Wrota Europy - dramat
historyczny, prod.
Polska, 1999, reż. Jerzy
Wójcik, wyk. Alicja Bachleda-Curuś, Kinga Preis,
Agnieszka Sitek, Agata
Buzek, Piotr Szwedes,
Tersa Wójcik
16:45 Wróżby kumaka
- dramat

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Do lombardu równie
chętnie zaglądają
zwariowani poszukiwacze
okazji, złodzieje czy nawet
policjanci. Każdy odcinek
to nowa, ciekawa historia.
Serial z dużą dawką
humoru, ale także okazji
do wzruszeń i reﬂeksji.
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Noc zabójców - ﬁlm

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
- program obyczajowy
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska - program
sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Godzina zemsty - ﬁlm

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

14:00 Elif - serial,
prod. Turcja, 2018
14:50 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Iran
- Polska
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
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 EURO 2020 - Czechy
- Anglia
23:20 Ocaleni
- reality show
00:25 Dobry, zły i brzydki
- ﬁlm fabularny
03:30 Rodzinne sekrety
- thriller, prod. USA, 2017

18:45 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
19:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:20 Gra na Maksa - serial
20:30 EURO 2020
- Chorwacja
23:10 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
23:20 Sezon na zabijanie
- ﬁlm akcji, prod. Belgia
01:00 Bikini Blue - dramat,
prod. Polska, 2016
02:35 Pamiętnik z Korei
Północnej - ﬁlm
03:25 Miłość w Nowym
Jorku - dramat,
prod. USA, 2000,
reż. Joan Chen, wyk. Richard Gere, Winona Ryder,
Anthony LaPaglia
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Góra Dantego
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 1997, reż. Roger
Donaldson, wyk. Pierce
Brosnan, Linda Hamilton,
Charles Hallahan, Jamie
Renee Smith, Jeremy
Foley, Elizabeth Hoﬀ man,
Grant Heslov
23:45 Kuba Wojewódzki
00:45 Porwani
- serial, USA
01:40 Oszuści
- serial, USA
02:40 Uwaga! - magazyn
03:00 Noc magii
04:20 Szpital - program
obyczajowy

23:15 To nie jest kraj
dla starych ludzi
Znakomici twórcy
Joel i Ethan Coen
powracają z mrocznym
thrillerem w gwiazdorskiej
obsadzie na podstawie
opowiadania Cormaca
McCarthy’ego. Pewien
myśliwy znajduje
niedaleko granicy
z Meksykiem paczkę
heroiny, dwa miliony
dolarów i wielu zabitych.
Zabiera ze sobą
gotówkę.
02:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:30 Serialowa nostalgia
- Janka - serial
19:35 Muzeum Polskiej
Piosenki - Czesław
Niemen
20:00 Lekkie obyczaje
- Kochankowie z Księżyca
- ﬁlm fabularny
21:40 Co dalej? - program
publicystyczny
22:20 Dokument w podróży
- Dzieci z Dachu Świata
- ﬁlm dokumentalny
00:05 Kino Mocnych Wrażeń
- Ulice nędzy - dramat
02:10 Ahat ili - Siostra bogów
04:20 Kino nocne - Niknące
światło - ﬁlm dokumentalny, prod. USA, 2015,
reż. Peter Flynn
05:30 Teledyski
05:50 Zakończenie

21:35 Koliber
Na skutek zrządzenia losu
bezdomny były żołnierz
sił specjalnych przejmuje
tożsamość innej osoby.
Nowe możliwości otwierają mężczyźnie drogę do
dokonania zemsty.
23:30 Agenci bardzo
specjalni
02:05 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Na jedwabnym
szlaku
02:55 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes

22:15 Cobra
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1986,
reż. George P. Cosmatos,
wyk. Sylvester Stallone,
Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson,
Brian Thompson
00:00 Gra - ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1997,
reż. David Fincher,
wyk. Michael Douglas,
Sean Penn, Deborah
Unger, James Rebhorn,
Peter Donat, Carroll Baker,
Armin Mueller-Stahl
02:45 Druga strona
medalu
- talk show
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Pierwsza miłość 09:50 Święty
10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra – oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Czas
zemsty 22:50 Wzór. Danny
Epss jest doświadczonym
agentem FBI, który dowodzi
częścią agencji w L.A. Jego
brat Charlie jest genialnym
matematykiem, który
w wieku 13 lat już był na
studiach, a aktualnie pomaga
Dannemu w rozwiązywaniu
„spraw” FBI przy pomocy
matematyki stosowanej.
23:50 Śmierć na 1000
sposobów

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:15 Święty na każdy dzień
13:20 Hwange 13:30 Msza
święta 14:20 100 cudownych
miejsc 14:30 Święty
Augustyn 15:30 Narodowe
Sanktuarium Maryjne w Subukia 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
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 XX Rajd Katyński
17:55 Poczet Wielkich
Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Poznajemy Polskę 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski
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TVP 2
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POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:10 Świat owadów
- ﬁlm dokumentalny
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:55 Policzmy się dla Polski
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:30 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Pożyteczni.pl
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:05 Górscy ratownicy
15:50 Gra na Maksa - serial TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:00 Rodzinka.pl - serial
17:35 EURO 2020 - Słowacja
- Hiszpania
20:20 Gra na Maksa - serial
20:30 EURO 2020 - Niemcy
- Węgry

06:00 LAB - obyczajowy
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
09:00 Ten moment
09:35 SOS Ekipy w akcji
10:35 Rozwód. Walka
o wszystko
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
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
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Kochaj albo rzuć
Ostatnia część komediowej trylogii o rodzinach
Pawlaków i Kargulów.
Seniorzy obu rodów i ich
wnuczka wyruszają do
Chicago na zaproszenie
Johna Pawlaka.

07:30 Teledyski
08:30 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
09:10 Wróżby kumaka
- dramat, prod. Polska,
Niemcy, 2005, reż. Robert
Gliński, wyk. Krystyna
Janda, Matthias Habich,
Dorothea Walda, Bhasker
Patel, Udo Samel,
Marek Kondrat, Mareike
Carrriere, Joachim Krol,
Zbigniew Zamachowski,
Krzysztof Globisz
11:00 Noce i dnie - serial TVP
13:30 Dzieci z Dachu Świata ﬁlm dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018,
reż. Zara Balfour, Marcus
Stephenson
15:15 Westerplatte - dramat
wojenny, prod. Polska,
1967, reż. Stanisław
Różewicz, wyk. Zygmunt
Hubner, Arkadiusz Bazak,
Tadeusz Schmidt

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Polowanie na łowcę
22:00 Kobiety maﬁi 2

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
- program obyczajowy
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Sąd rodzinny - program
sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska - program
sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Frantic - ﬁlm sensacyjny

SERIAL OBYCZAJOWY

MUSICAL

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

14:00 Elif - serial,
prod. Turcja, 2018
14:50 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Francja
- Polska
17:00 Teleexpress
17:15 Gra na Maksa - serial
17:25 EURO 2020 - Szwecja
- Polska
19:55 Wiadomości
20:25 Pogoda
20:30 Gra na Maksa - serial
20:40 EURO 2020 - Portugalia
- Francja
23:20 Transcendencja
- ﬁlm science ﬁction,
prod. USA, 2014,
reż. Wally Pﬁster
01:25 Wojsko - polskie.pl
01:50 Połów szczęścia
w Jemenie
- ﬁlm obyczajowy

23:20 Grease - musical,
prod. USA, 1978,
reż. Randal Kleiser,
wyk. John Travolta,
Olivia Newton-John,
Stockard Channing,
Michael Tucci
01:20 Gotówka
- thriller, prod. USA, 2010,
reż. Stephen Milburn
Anderson, wyk. Sean
Bean, Chris Hemsworth,
Victoria Profeta
03:15 Bunt w modzie
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Francja, 2018,
reż. Laurent Lunetta, Ariel
Wizman
04:20 Instynkt
- serial kryminalny
prod. TVP
05:10 Zakończenie

21:30 Tango i Cash
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1989, reż. Andriej Konczałowski, wyk. Sylvester
Stallone, Kurt Russell,
Jack Palance, Teri Hatcher,
Michael
J. Pollard
23:45 Góra Dantego
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 1997, reż. Roger
Donaldson, wyk. Pierce
Brosnan, Linda Hamilton,
Charles Hallahan, Jamie
Renee Smith, Jeremy
Foley, Elizabeth Hoﬀ man,
Grant Heslov
02:00 Uwaga!
- magazyn
02:20 Noc magii
03:45 Szpital - program
obyczajowy

22:45 Płytki facet
- komedia
Jack Black wciela
się w rolę Hala Larsena,
który ocenia innych
po pozorach. Jednak
pewnego dnia, Hal zostaje
zahipnotyzowany przez
telewizyjnego guru, który
nakazuje mu lekceważyć
pozory i dostrzegać
w kobietach ich
wewnętrzne piękno.
01:05 Mały
Uciekając przed
policją po kradzieży bajecznego diamentu, Calvin
Simms, który jest liliputem
i jego tępy partner Percy,
podrzucają bezcenny
kamień do torebki Vanessy
Edwards.

17:00 Rysa - dramat,
prod. Polska, 2008,
reż. Michał Rosa
18:35 Serialowa nostalgia
- Janka - serial
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki - Lombard
20:00 Mistrz i Małgorzata
- serial, prod. Rosja, 2005
20:55 W trzy miesiące
dookoła świata
- Oddech - ﬁlm fabularny,
prod. Australia, 2017
23:00 Portrety - The ﬁrst image
- ﬁlm dokumentalny
23:30 Powidoki - Burza
23:50 Lekkie obyczaje
01:30 Scena Klasyczna
- Jan Jakub Monowid
- koncert
02:15 Kino nocne - Dwa
księżyce - ﬁlm obyczajowy

00:50 Wielkie kino
Czwórka sierot
zwiedza fabrykę
czekolady. Podczas
wycieczki za pomocą
magicznej szafy
przedostają się
do tajemniczej krainy.
02:15 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
prod. Polska
03:00 Taki jest świat
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

22:30 Godziny szczytu II
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2001, reż. Brett Ratner,
wyk. Jackie Chan, Chris
Tucker, John Lone, Zhang
Ziyi, Roselyn Sanchez,
Harris Yulin
Inspektor Lee i detektyw
Carter, spędzając urlop
w Hong Kongu, wpadają
na trop szajki fałszerzy
dolarów.
00:35 Ponad bezprawiem
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2012, reż. Oliver
Stone, wyk. Taylor Kitsch,
Blake Lively, Aaron
Taylor-Johnson, John
Travolta, Benicio Del Toro,
Salma Hayek
03:20 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Pierwsza miłość 09:50 Święty
10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra – oddział specjalny
Każdy odcinek to odrębna
tematyka. W każdym z nich
nie brakuje „zabójczej prędkości”, efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu, przedstawianego przez bohaterów. 13:25 STOP Drogówka
15:30 Hardkorowy lombard
17:00 Septagon
18:00 Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci
- serial kryminalny prod.
Polska 20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny - serial
kryminalny 21:00 Komornicy
23:00 Wzór 00:05 Śmierć na
1000 sposobów 01:35 Ucho
Prezesa 02:05 Graﬃti 02:25
Disco Polo Life

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego Franciszka 11:00
Wenezuela - San Félix 11:20
Kolory Świętości 11:25
Jestem mamą 11:40 Prosto
o gospodarce 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz - 10 przykazań
13:10 Syria 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
Ojcostwo polecam 14:50
Ikona Miłości 15:30 Św. Józef
- patron na trzecie tysiąclecie
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Wyszyński
- historia 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Rykoszetem
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
TVP 1
05:00
06:05
06:55
07:00
07:30
08:00
08:10
08:15
08:35
09:35
10:35
11:25
12:00
12:10
12:30
12:35
12:50
12:55
12:55
14:00
14:50
15:00
15:15

Dzika Norwegia - ﬁlm
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
Pełnia Wiary - magazyn
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Uzdrowisko
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - magazyn
Zainwestuj w marzenia
Czołówka. Natura
w Jedynce
Natura w Jedynce
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Wiadomości
Alarm! - magazyn
TELETURNIEJ

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
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Sprawa dla reportera
21:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas
- magazyn
22:05 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
22:45 Gra na Maksa - serial
22:55 Rozgrywka - ﬁlm
01:05 Londyńczycy - serial
obyczajowy TVP
01:55 Defekt - serial

24 czerwca
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat - Peru.
Cuzco - cykl reportaży
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 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
13:15 Pensjonat nad
rozlewiskiem - serial TVP
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:05 Rodzinka.pl - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:50 Wojciech Cejrowski

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Wolni od długów
21:05 Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta
- ﬁlm obyczajowy
Alex Hitchens pomaga
nieśmiałym facetom zdobyć kobiety ich marzeń.

07:30 Teledyski
08:40 Wydarzenie aktualne
09:20 Rysa - dramat, prod.
Polska, 2008
11:00 Noce i dnie
- serial TVP
12:05 W słońcu i w deszczu
- serial TVP, prod. Polska,
1979, reż. Sylwester
Szyszko, wyk. Jarosław
Kopaczewski, Wanda
Łuczycka, Włodzimierz
Musiał, Bolesław Płotnicki,
Wanda Neumann
13:30 Komedia to nie
zabawa. Jiri Menzel
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Szwajcaria, 2016, reż.
Robert Kolinsky
15:00 Syzyfowe prace
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2000,
reż. Paweł Komorowski,
Waldemar Prokopowicz
16:55 Sonata księżycowa
- ﬁlm fabularny

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół z
dzieciństwa Wojtku i
Ryszardzie (Marek Krupski
i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się w
domu dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Miasto skarbów
- serial kryminalny TVP
21:00 Lepsza połowa - serial
21:40 Kino relaks
- Jak ona to robi?
- komedia, prod. USA,
2011, reż. Douglas
McGrath
23:20 Goldﬁnger
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1964, reż. Guy Hamilton,
wyk. Sean Connery, Gert
Erobe
01:10 W pułapce miłości
- dramat
02:10 Taniec pustyni
- dramat, prod. USA
03:55 Art Noc - Festiwal Kultury
Żydowskiej

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Cisza
- ﬁlm obyczajowy, Polska,
2010, reż. Sławomir
Pstrong, wyk. Edyta
Olszówka, Marcin Perchuć,
Przemysław Sadowski,
Mateusz Banasiuk, Antoni
Królikowski,
Olga Frycz
00:30 Równi sobie
01:35 Uwaga!
- magazyn
01:55 Noc magii
03:15 Szpital - program
obyczajowy

23:45 Tamte dni, tamte noce
Włoskie lato 1983 roku.
Elio, dojrzały jak na swój
wiek siedemnastolatek,
spędza wakacje w
rodzinnej willi. Czas
beztrosko upływa mu na
przepisywaniu i graniu utworów muzyki klasycznej,
czytaniu lub ﬂirtowaniu
ze swoją przyjaciółką
Marzią. Pewnego dnia jak
co roku w willi pojawia się
stażysta Oliver, czarujący
amerykański doktorant
mający pomagać ojcu
Elio, wybitnemu
profesorowi.
02:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

18:30 Serialowa nostalgia
- Janka - serial, prod.
Polska, Niemcy, 1989
19:40 Muzeum Polskiej Piosenki - Renata Przemyk
20:00 Złota Setka Teatru
Telewizji - Chłopcy,
prod. Polska, 1966
21:45 Tamte lata, tamte dni
- Cezary Harasimowicz
22:20 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Wstęp do ﬁlmu - Trzy
kolory - Czerwony
22:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Trzy kolory
- Czerwony 95’ - ﬁlm
00:15 Berlin Live - Billy
Corgan - koncert
01:30 Nocny dokument
03:10 W trzy miesiące
dookoła świata

20:00 Agenci bardzo
specjalni
Po nieudanej akcji dwóch
braci będących agentami
FBI zgłasza się, w ramach
rekompensaty, do
ochrony rozwydrzonych
dziedziczek fortuny.
22:10 Kelnerzy
00:10 Showgirls
02:55 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:30 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Taki
jest świat
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:40 Szpital
06:40 Idealna niania
- program obyczajowy
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - obyczajowy
13:00 19 + - obyczajowy
14:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Godziny szczytu III
- ﬁlm sensacyjny
KOMEDIA

21:55 Volta - ﬁlm komedia,
Polska, 2017, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Andrzej
Zieliński, Olga Bołądź,
Aleksandra Domańska,
Michał Żurawski,
Jacek Braciak, Joanna
Szczepkowska, Katarzyna
Herman
00:10 Ocean’s Thirteen
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2007, reż. Steven
Soderbergh, wyk. George
Clooney, Brad Pitt, Matt
Damon, Andy Garcia, Al
PacinoElliott Gould, Don
Cheadle, Casey Aﬄeck,
Scott Caan, Bernie Mac,
Carl Reiner, Eddie Izzard,
Vincent Cassel, Julian
Sands
02:50 Noc magii

TV 4
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji Detektywi
zmagają się z najdziwniejszymi sprawami, którą
trapią ich nie mniej dziwnych
zleceniodawców. 12:20
Kobra – oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Braterstwo Rok 1989.
Dziewięcioletnia wojna
radziecko-afgańska dobiega
końca. Związek Radziecki
rozpoczyna wycofywanie się
z Afganistanu. Po katastroﬁe
sowieckiego samolotu do
niewoli u mudżahedinów
traﬁa jego pilot.23:20
Wzór 00:20 Śmierć na 1000
sposobów

TV Trwam
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Uwielbiajmy
Najświętsze Serce Jezusa
15:20 Akita 101 Łez 15:50
Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę
w Polskę i Świat 16:35 Porady Medyczne Bonifratrów
17:00 Akademia pro-life
17:05 Mahajanga 17:25
Kolory Świętości
17:30 Odpowiedzialni za Kościół
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel
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» Brazylijczycy wybrali Wałbrzych jako miejsce przygotowań do olimpijskich kwalifikacji w koszykówce

Samba pod koszem
Koszykarska reprezentacja Brazylii od 10 czerwca przebywa na zgrupowaniu w Aqua-Zdroju, gdzie przygotowuje się do kwalifikacji olimpijskich. W składzie znajduje się trzech zawodników, którzy w ostatnim
sezonie występowali w NBA. Ratuszowa zrobiła się międzynarodowa.
Nie bójmy się tych słów
– Aqua Zdrój to już obiekt o
światowej renomie. Nie po
raz pierwszy gości drużynę
narodową z drugiego końca
globu. Zaczęło się podczas
otwarcia, w czerwcu 2013
roku, gdy młodzieżowa reprezentacja Polski w koszykówce
zmierzyła się z rówieśnikami z
Chin. W 2017 z kolei przy ul.
Ratuszowej mogliśmy oglądać
brazylijską kadrę U-23 siatkarzy, szlifującą formę podczas

gry kontrolnej z młodzieżówką biało-czerwonych. „Canarinhos” wygrali wtedy…
4:3, a największą gwiazdą
drużyny był Douglas Souza,
rok później, już z seniorską
reprezentacją, sięgający po
wicemistrzostwo świata, a
dwa lata później po Puchar
Świata. W 2018 roku znowu
w Aqua-Zdroju było egzotycznie, gdy w Lidze Narodów
Polki mierzyły się z Japonią
oraz Dominikaną.

Pierwotnie ekipa z Kraju
Kawy planowała przygotowywać się w Portugalii, ale
z tych założeń wyszły nici. Z
tego też powodu brazylijska
federacja zgłosiła się do Polskiego Związku Koszykówki z prośbą o rekomendację
obiektu na zgrupowanie nad
Wisłą. Centrala zasugerowała
Wałbrzych, co tylko potwierdza dobre relacje naszego
miasta z władzami polskiego
basketu. Reprezentacje biało-

Zatańcz ze mną

-czerwonych dość regularnie
przecież przygotowują się do
różnych imprez właśnie pod
Chełmcem. W połowie czerwca w kompleksie Aqua-Zdrój
miała gościć reprezentacja
Polski kobiet, ale zmiana terminarza i wyjazd na turniej na
Bałkany pokrzyżował te plany.
Nie ma Polek, są Brazylijczycy.
„Canarinhos” zgrupowali
się pod Chełmcem na dziewięć dni (10-19 czerwca),
po czym wyruszą do Gliwic,

na dwa mecze towarzyskie
z reprezentacją Polski (22-23
czerwca). Już 29 czerwca, w
chorwackim Splicie, wezmą
udział w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w
Tokio. W grupie Brazylijczycy
zmierzą się z Tunezją oraz gospodarzami. W drugiej grupie
rywalizować będą Rosjanie,
Niemcy oraz Meksykanie. Po
dwie najlepsze ekipy znajdą
się w półfinale, a z biletu
do Tokio będzie cieszyć się

jedynie zwycięzca turnieju.
W identycznym systemie w
litewskim Kownie o awans
na igrzyska zagrają Polacy.
W grupie mamy Angolę oraz
Słowenię, a po drugiej stronie
drabinki jest Litwa, Wenezuela
oraz Korea Południowa.
W gronie powołanych do
kadry Brazylii nie brakuje zawodników o uznanych nazwiskach w świecie koszykówki.
NBA, najlepszą ligę świata, reprezentują Anderson Varejao
(Cleveland Cavaliers), Cristiano Felicio (Chicago Bulls) oraz
Bruno Caboclo (obecnie francuskie Limoges, ale jeszcze
kilka miesięcy temu Houston
Rockets). Graczy zza Oceanu
byłoby jeszcze więcej, ale z
przyjazdu na zgrupowanie
zrezygnował najlepiej obecnie
rozpoznawalny koszykarz z
Brazylii, czyli rozgrywający
Raul Neto z Washington Wizards. 29-latek dopiero na
początku czerwca zakończył
wyczerpujący sezon i postanowił odpocząć.
Wysoki poziom europejski
reprezentują z kolei obwodowi Marcelinho Huertas oraz
Vitor Benite, grający na co
dzień w najmocniejszej w
Europie lidze hiszpańskiej.
Huertas w przeszłości występował w Barcelonie oraz w
Los Angeles Lakers, a w 2020
roku, już jako zawodnik Teneryfy, został wybrany do najlepszej piątki rozgrywek Ligi
Mistrzów (razem z Eurocup
drugi najważniejszy puchar
europejski). W tych samych
rozgrywkach w dwóch ostatnich latach z ekipą San Pablo
Burgos triumfował Benite,
wybrany MVP turnieju finałowego 2021.
Dominik Hołda

» Tancerze nieraz porwali publiczność sceniczną charyzmą

W miniony weekend w regionie królował taniec. Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization
(Show Dance, Jazz Dance, Productions, Belly Dance Oriental) były flagową imprezą z okazji 800-lecia
Szczawna-Zdroju.
Taneczne zawody w uzdrowisku mogły zaimponować
swoim rozmachem. Każdego
dnia w zmaganiach uczestniczyło kilkaset tancerek i niemało tancerzy. Artyści, bo tak
należy ich określać, porywali
publiczność nie tylko barwnymi interpretacjami kolejnych
utworów, ale także charyzmą
sceniczną oraz wyszukanymi
strojami. Startowali solo, w

duetach oraz w formacjach, w
kilku kategoriach wiekowych,
od 7+ do 31+. Rywalizacja
miała miejsce w dwóch szczawieńskich obiektach: Hali
Sportowej przy ul. Słonecznej
oraz w Teatrze Zdrojowym w
samym centrum uzdrowiska.
Na trybunach aż kipiało od
energii, a okrzyki widzów,
uczestników i rodzin zagrzewały tancerzy do boju.

Opisywana impreza jest
kolejną spod znaku International Dance Organization
w naszym regionie. W 2017
roku Aqua-Zdrój gościł Mistrzostwa Europy w hip-hopie,
break dance i electric boogie.
Rok później ten sam obiekt był
miejscem mistrzostw Polski w
balecie i tańcu współczesnym
(modern), a w 2019 w krajowym czempionacie walczyli

Fot. Dominik Hołda

Fot. ilustracyjne (Instagram/CBB)
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specjaliści od jazzu i tańca
lirycznego. Teraz, z pożytkiem
dla mieszkańców, wałbrzyski
kompleks przy ul. Ratuszowej

jest zmuszony rywalizować
o kolejne imprezy z prężnie
działającym szczawieńskim
MOSiR-em, którego dyrekto-

rem jest Tomasz Durajczyk,
wcześniej związany z… Aqua-Zdrojem.
Dominik Hołda
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» Czy gorące hiszpańskie rytmy okażą się wystarczające na nasze słowiańskie głowy

pod względem pogodowym
Sankt Petersburga na mecz ze
Szwecją. Do dalszej fazy Euro
2020 mogą wyjść z grupy
nawet trzy ekipy!

Fot. ilustracyjne (Instagram/Amaia Romero/Rels B/Rosalia)

Tego nie da
się wyjaśnić

W rytmie flamenco
W drugim spotkaniu Euro 2020 piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Hiszpanią. Starcie w Sevilli już w sobotę, 19 czerwca o
godz. 21:00. Co o tym meczu myśleć? Dajemy się ponieść południowym rytmom.

Podobnie jak przed tygodniem w przypadku pojedynku biało-czerwonych ze
Słowacją, tak i teraz do Euro
podejdziemy z przymrużeniem
oka, bazując na utworach
największych hiszpańskich
gwiazd muzyki.

Będzie bolało?

Rels B wywodzi się z Majorki. Ma 28 lat, jest raperem,
autorem tekstów piosenek
oraz producentem. W jednym ze swoich największych
hitów, „Buenos Genes” (124
mln wyświetleń na YouTube),
opowiada o błędach popeł-

nionych w związku oraz o
wyciąganiu wniosków. W
refrenie powtarza się zwrot
„Me va a doler”, czyli „Będzie bolało”, a odnosi się
do przewidywanych uczuć
rapera, gdy jego ukochana
postanowi go zostawić. I tak
sobie myślę… Czy nas nad
Wisłą też zaboli wynik meczu
z Hiszpanią? O różnicy klas
obu reprezentacji piłkarskich
wiemy nie od dziś, a do tego
mecz odbędzie się w andaluzyjskim ukropie, czyli w
Sevilli, gdzie Hiszpanie będą
stacjonować. Nasi dotrą tam
po meczu w Rosji i czasie

spędzonym w Hotelu Marriott
w Sopocie. Temperatura w
tych miejscach jest znacznie
niższa, a i trudy latania po
Europie mogą naszym dać
się we znaki. Jak grać z Hiszpanami? Kiedyś, za kadencji
Franciszka Smudy, otworzyliśmy się, postanowiliśmy
grać romantyczny, ofensywny
futbol. Efekt? Klęska 0:6.
Innym razem młodzieżówka Czesława Michniewicza
cofnęła się na własną połowę, ustawiając autobus
w bramce. Rezultat? 0:5.
Rels B może być prorokiem,
bo w refrenie opisywanego

utworu powtarza jak mantrę
bolesne „Ajj, ajj, ajj…” Jakby
tego było mało, „Buenos Genes” to po naszemu „Piękne
geny”. Coś mi się wydaje, że
i w tym przypadku nasi są na
straconej pozycji.

Czarno to widzą

Zdaję sobie sprawę, że piłkarsko Hiszpanie ciągle grają
w innej lidze. Jest jednak w
muzyce coś, co nas bardzo
z tą nacją łączy. Zapewne
pamiętacie Ivana Komarenko,
który śpiewał: „Jej piękne
czarne oczy…” Okazuje się,
że Hiszpanie też mają hit

o podobnym tytule. Mikel
Erentxun i Amaia Romero nagrali niedawno „Esos ojos negros”, po naszemu „Te czarne
oczy” właśnie. Z tego utworu,
wysłuchanego na YouTube
w ciągu miesiąca kilkaset
tysięcy razy, płynie nadzieja
dla naszych kopaczy: „Pero
espera, descuida y ya verás.
Los buenos tiempos volverán”, czyli: „Ale poczekaj, nie
martw się. Zobaczysz, dobry
czas nadejdzie”. Nawet jeżeli
Hiszpanie zleją nas na swoim
terenie, to głowa do góry
– pozostaje nam przecież
powrót do przyjaźniejszego

Dobra, wlejmy trochę pozytywnej energii! Może zbytnio
wpadłem w tym tekście we
wrogie objęcia defetyzmu?
Zmieniam więc klimat i z
„bujającego” Relsa B i nostalgiczno-lirycznej pieśni o
czarnych oczach przestawiam
się na supergwiazdę tamtejszej sceny, czyli Rosalię, której
nowoczesna, skoczna interpretacja flamenco podbiła
serca słuchaczy na Półwyspie
Iberyjskim. Wywodząca się
z Barcelony artystka nagrała
utwór „Le noche de anoche”
(„Ostatnia noc”, prawie 330
mln odtworzeń na YouTube),
a towarzyszył jej Portorykańczyk Bad Bunny. Mocno
taneczna melodia i delikatny
wokal Rosalii dają niejako
nadzieję Polakom w starciu
z Hiszpanami. Przecież Katalonka śpiewa tam: „Porque
la noche de anoche fue. Algo
que yo no puedo explicar”,
w tłumaczeniu: „Bo tak było
zeszłej nocy. Coś, czego nie
potrafię wytłumaczyć”. Pragnę wierzyć, że wielu hiszpańskich kibiców w Sevilli
nie będzie w stanie wyjaśnić
wydarzeń z nocy, 19 czerwca.
W tym scenariuszu zakładamy bowiem kiepską grę ich
reprezentacji i dominację Roberta Lewandowskiego. Poza
tym, wiecie jak to z Katalonią
bywa. Jej silne dążenie do
niepodległości sprawia, że
więź z pozostałymi regionami
Hiszpanii nie jest znowu tak
silna. W Barcelonie warto
odwiedzić Wzgórze Montjuic,
z którego rozciąga się kapitalna panorama na całe miasto.
Oby nasza kadra miała w
sobotę podobne widoki na
zwycięstwo!
Hiszpanie przed turniejem
zamknęli się w „bańce”, z
dala od rodzin, mają pewne
problemy na pozycji bramkarza (Unai Simon, jeżeli zagra, bywa elektryczny), a w
obronie zabraknie pominiętej
legendy, Sergio Ramosa. Jakby tego było mało, na kilka
dni przed turniejem jednego z
graczy dopadł pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, co mocno ograniczyło
treningi pozostałym, pozostającym w izolacji piłkarzom.
Poza tym, odmładzana kadra
Luisa Enrique może przecież
mieć słabszy dzień, prawda?
PRAWDA?
Dominik Hołda
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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

147 zł

112 zł

25 000 zł

484 zł

366 zł

280 zł

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.

REKLAMA

DOPASOWANA RATA
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Zielono nam
i energetycznie

» Ogród Różany – zielona enklawa w centrum Świdnicy

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Miasto położone w samym sercu
Dolnego Śląska, o szczególnym klimacie, które potrafi zachwycić historycznymi miejscami, urokliwymi
uliczkami, atmosferą zabytkowych
wnętrz. Chyba już wiecie, że piszemy
o Świdnicy.

Kolorowe kamieniczki zdobiące centrum miasta, rzeźbione fontanny, nastrojowe
iluminacje i odbudowana
wieża ratuszowa tworzą niepowtarzalny klimat miejsca.
Miasto jest także areną licznych plenerowych wydarzeń
kulturalno-rozrywkowych.

O każdej porze roku odbywają się tu koncerty, wystawy,
wykłady, spotkania. Jeśli na
chwilę przymkniecie oczy,
poczujecie tętno Świdnicy.
Miarowe i wyraźnie wyczuwalne.
Świdnica zachwyca architekturą. Od wpisanego na

Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO oraz polską
elitarną listę Pomników Historii
Kościoła Pokoju, poprzez Katedrę Świdnicką (drugi Pomnik
Historii) z najwyższą wieżą
na Dolnym Śląsku (101,5 m),
wieżę ciśnień z XIX wieku,
pruskie zabudowania byłej

fundacji Kessela, zabytkowy
dworzec PKP, pozostałości średniowiecznych murów obronnych czy Twierdzy Świdnickiej,
na której rozgrywały się bitwy
wojny siedmioletniej, po dawny pałac opatów cysterskich,
były klasztor kapucynów
z zabytkowym portalem, mosty, fontanny, liczne kamienice
i zabytkowe wille, rzeźby,
detale, czy zieleń. Tu możecie się zgubić, zapomnieć

Miasto smoka
z górami na…

o czasie, pospacerować bez
celu, by później przysiąść
w jednej z licznych restauracji
lub kawiarni.
Świdnica to także miasto,
z którym związane są losy
wielu niezwykłych ludzi. To tutaj swoje rodzinne domy mieli
słynny as myśliwski I wojny
światowej Manfred von Richthofen, zwany „Czerwonym
Baronem”, matematyczka
i astronom Maria Kunic, a tak-

» Trutnov po prostu trzeba odwiedzić

miejski obszar zabytkowy
z unikalnymi podcieniami
i zapoznać się z legendarnym trutnowskim smokiem
(a jednak jest coś o bestii!),
którego można tutaj spotkać pod wieloma postaciami. Najwięcej na jego temat

dowiesz się jednak w Galerii
Draka.
W bezpośrednim sąsiedztwie miasta rozciąga się
twierdza Stachelberg oraz
inne elementy fortyfikacji
czechosłowackich zbudowanych w 1938 roku. Nie tylko

Fot. użyczone (UM Trutnov)

… wyciągnięcie ręki. Pewnie niektórym
przemknęła myśl, że będzie baśniowo. Nie
do końca, choć spotkanie ze smokiem może
być interesujące. Jeśli jeszcze nie odgadliście, piszemy o czeskim Trutnowie, mieście
rozpościerającym się w dolinie górskiej rzeki Upy.
Trutnov leży na porośniętym lasem pogórzu Karkonoskim, niedaleko od Skalnego
Miasta Adršpach, w krainie
obfitującej w urokliwe zakątki i ciekawostki historyczne.
W centrum Trutnowa musicie koniecznie odwiedzić

że twórca bramy brandenburskiej Carl Gotthard Langhans.
Teraz was zaskoczymy.
Świdnica to niezwykle zielone miejsce na mapie Dolnego
Śląska. Historyczne śródmieście otaczają miejskie parki,
a jest ich aż 11, które aż proszą się, by je odwiedzić. Warto
tam zrelaksować się i pospacerować. Dajcie się choćby
na chwilę oczarować. Tak po
prostu.

sama twierdza warta jest
zwiedzenia.
Po drugiej stronie miasta,
w malowniczej okolicy skalistej grani Čížkovy Kameny,
znajduje się ziemia obiecana
miłośników jazdy na rowerach górskich. Jednokierun-

kowe trasy MTB Trutnov
Trails o zróżnicowanym poziomie trudności zadowolą
zarówno początkujących,
jak i zaawansowanych cyklistów.
W tkalni z ekspozycją muzealną sami spróbujecie, jak

ciężka była praca na krośnie
i dowiecie się, jak wyglądały dawne sposoby obróbki
lnu. W tutejszym warsztacie stworzycie swoją własną pamiątkę, która będzie
przypominała Wam wizytę
w Trutnowie.
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Mistrzowie od warzenia
Jesteśmy przekonani, że każdy z was byłby w stanie jednym
tchem wymienić kilka najważniejszych zabytków Świdnicy. Ale
czy wiedzieliście, że w mieście jest aż 11 parków, a dawniej
Świdnica słynęła z piwowarstwa? Właśnie!
Wyobraźcie sobie, że
przenosicie się do drugiej
połowy XVIII wieku. Król
pruski zamierza ze Świdnicy zrobić twierdzę. Miasto
okalają trzy rzędy murów
zbudowanych z granitu.

W głowie monarchy rodzi
się pomysł, by między drugim a trzecim pierścieniem
stworzyć… tereny zielone.
Chyba tak należałoby napisać, używając dzisiejszego
słownictwa.

Jednak dopiero po 4 października 1866 roku, gdy
Świdnica została ogłoszona
miastem otwartym i przystąpiono do wyburzania fortyfikacji, rozpoczęto proces
tworzenia parków. Dodajmy

z inicjatywy podpułkownika
Riebla. Na terenach fryderycjańskich fortyfikacji powstał pas zieleni, otaczający
centrum Świdnicy. Do dziś
historyczne śródmieście jest
otoczone pięknymi parkami,

Może wybrać się na rower?

pełnymi ciekawych gatunków
drzew i krzewów. W mieście
istnieje 11 parków miejskich,
których ofertę uzupełniają
liczne skwery, zadrzewienia,
oraz klomby. Łącznie parki
zajmują, uwaga, aż 67,32 ha

terenu. Dużo, prawda? Część
z nich została już odnowiona,
niektóre czekają na rewitalizację, jak choćby Park Młodzieżowy, w którym ponad
100 lat temu oko cieszyła
drewniana altana postawiona na cześć podpułkownika
Riebla.
Spacer pośród zieleni kojarzy się z miło spędzonym
czasem. Czy wiecie, że Świdnica dawniej słynęła z piwowarstwa? Legenda mówi, że
już w 1244 roku warzono tu
ten złocisty napój. Sprzyjał
temu bardzo dobry klimat
oraz dostęp do znakomitych
półproduktów. Krystalicznie
czystą wodę czerpano z głębokich, kamiennych studni,
a urodzajne gleby pozwalały
uprawiać wysokiej jakości
zboże. Chmiel natomiast
sprowadzano. Wiedzieliście,
że w Świdnicy odbywał się
największy w ówczesnym
księstwie świdnicko-jaworskim targ chmielu? Właściwie
każda kamienica w Rynku
jest podpiwniczona. Przechowywano w nich piwa w
beczkach, a karczmarz to był
wówczas ktoś.
Dawniej świdnickim piwem
raczono się niemal w całej
Europie. Dwa główne szlaki
handlowe bursztynowego
napitku prowadziły do Pragi
– skąd trunek trafiał dalej na
zachód i południe Europy oraz
do Krakowa, skąd transportowano piwo na wschód, m.in.
do Kijowa. To były czasy!

» Tu poszalejecie na dwóch kółkach

Zwłaszcza w Świdnicy, wokół której aż roi
się od tras rowerowych. Każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Jeśli lubicie rywalizować, zaangażujcie się w akcję Aktywne Miasta. To
jest dopiero zabawa.
W przedsięwzięciu, które
rozpoczęło się 1, a zakończy
30 czerwca, bierze udział
kilkadziesiąt miast prezydenckich, w tym także Świdnica.
Możecie jeszcze dołączyć.

O co w tym chodzi? Najprościej, żeby przejechać jak
największą ilość kilometrów.
Jest tu ciut rywalizacji, próba
wyciągnięcia ludzi z domów i
namówienie ich na wspólne

Gdzie się wybrać na rower?

przejażdżki. Czyli tak, ściągacie na telefon darmową aplikację Aktywne Miasta (jakiś
system musi zliczać osiągnięcia), namawiacie znajomych,
rodzinę lub współpracowników i tworzycie grupę, w
której będziecie podróżować
i... wszystko. Możecie oczywiście jeździć samotnie, ale
w większym gronie na pewno
będzie przyjemniej. A i wyniki
mogą być lepsze. Ostatniego
dnia czerwca okaże się, które
miasto zgarnęło puchar dla
rowerowej stolicy Polski. Zdecyduje ilość przejechanych
kilometrów w przeliczeniu na
jednego mieszkańca.

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Świdnica dawniej słynęła z piwowarstwa

Możecie połączyć przyjemne
z pożytecznym. Kręcić kolejne
kilometry i pomagać awansować w tabeli wyników Świdnicy, a jednocześnie zwiedzać
na dwóch kółkach okolice.
Dbając o środowisko oraz swoje zdrowie, a przy okazji miło
spędzić czas na łonie natury,
podziwiając piękne widoki.
Niby banał, ale zatrzymajmy
się przy tym ostatnim. Jeśli
skorzystacie z jednej z wielu
dostępnych tras rowerowych

wokół Świdnicy, jesteśmy pewni, że będziecie zachwyceni.
Wszystkie trasy swój początek
i koniec mają przy zalewie
Witoszówka, gdzie jest duży
parking. To tu z auta możecie
przesiąść się na dwa kółka.

Z boku macie dokładną rozpiskę wszystkich tras. Dodajmy, że Świdnica ma również
23 km ścieżek rowerowych
w obrębie miasta. Nic tylko
wsiadać i jechać. Również w
akcji Aktywne Miasta.

Tu sprawdzicie wszystkie trasy
www.um.swidnica.pl – TURYSTYKA
– TRASY ROWEROWE
WOKÓŁ MIASTA
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A gdyby tak dać się porwać?
I rzucić w wir wydarzeń, których w Świdnicy nie brakuje. O każdej porze roku
odbywa się tu mnóstwo koncertów, wystaw, wykładów, spotkań. Kulturalnych,
tematycznych, sportowych. Stąd wywodzą się słynne pierniki, ciastko „Gryz
Bolka”, wino, piwo i majonez.

Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości
(każda pierwsza niedziela miesiąca)
Od prawie 50 lat w Rynku gromadzi tłumy świdniczan oraz
gości z całego Dolnego Śląska. Kolekcjonerów, łowców okazji
i miłośników rzeczy, których w sklepach już kupić nie można.
Znajdziecie tu meble, dzieła sztuki i biżuterię, stare zegary oraz
akcesoria i części służące do przywracania starym przedmiotom
ich dawnego blasku. Jest jedną z trzech najstarszych w Polsce.
F www.sok.com.pl
Festiwal Teatru Otwartego (9-11.07.2021,
zwykle w jeden weekend na początku lipca)
Idea festiwalu polega na powiązaniu różnych form teatralnych, zarówno w wykonaniu profesjonalnym, jak i amatorskim.
Ton nadają mu spektakle uliczne dowodzące żywotności tej
praktyki artystycznej o średniowiecznym jeszcze rodowodzie,
ale odbywają się też przedstawienia sceniczne, happeningi
plastyczne, poza tym wystawy, wykłady i dyskusje. Festiwal to
barwne i ogólnodostępne wydarzenie w przestrzeni publicznej.
F www.festiwalteatruotwartego.pl
Festiwal Bachowski (30.07-8.08.2021,
co roku na przełomie lipca i sierpnia)
Po raz pierwszy został zorganizowany w 2000 roku z inicjatywy Jana Tomasza Adamusa, który stale sprawuje funkcję
dyrektora artystycznego wydarzenia. Na festiwalu prezentowana jest twórczość Bacha i współczesnych mu kompozytorów
barokowych, a także utwory klasycystyczne i romantyczne
wykonywane na instrumentach historycznych. Festiwal głównie
odbywa się w Kościele Pokoju.
F www.bach.pl
Targi zdrowej żywności „Zdrowie ma smak”
i Świdnicki Festiwal Piwa, (sierpień 2021)
Celem targów jest promocja zdrowej żywności, produkowanej
przez rodzinne firmy, gospodarstwa ekologiczne, agroturystyczne. Tej wytwarzanej w sposób tradycyjny bez konserwantów i
sztucznych aromatów. Podczas targów odbywają się również
profilaktyczne badania lekarskie, konsultacje medyczne czy
pogadanki o zdrowiu. W ramach Świdnickiego Festiwalu Piwa
świdnicki Rynek zapełnia się stoiskami piwowarów, odbywają

się prelekcje, spotkania, pokazy warzenia piwa, koncerty. Nie
brakuje foodtrucków.
F www.um.swidnica.pl

Dni Fotografii (17-19.09.2021,
co roku we wrześniu/październiku)
To przegląd gromadzący uznanych artystów i amatorów. W
jego trakcie odbywają się liczne wystawy w Galerii Fotografii
na świdnickim Rynku, w Wieży Ratuszowej, Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Miejskiej Bibliotece Publicznej i przestrzeni miasta.
Wielką atrakcją są dwa konkursy: międzynarodowy „Zestaw” i
Fotomaraton polegający na wykonaniu określonej liczby zdjęć
na zadany temat w czasie 12 godzin.
F www.sok.com.pl
Rajd Świdnicki Krause (1-3 październik 2021)
To dawny Rajd Elmot będący co roku jedną z eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Odbywa się na
drogach powiatu świdnickiego, a bazą oraz parkiem maszynowym jest teren świdnickiego OSiR-u. Jednym z atrakcyjniejszych
odcinków specjalnych Rajdu Krause jest trasa wiodąca ulicami
Świdnicy, która dla kierowców stanowi nie lada wyzwanie, a
dla kibiców wielką gratkę, by z bliska móc obserwować rajdowe
samochody.
F www.rajdelmot.pl
Świdnicki Festiwal Filmowy „Spektrum”
(24-30.10.2021, co roku jesienią)
Pokazywane są starannie wyselekcjonowane, reprezentujące
różne gatunki filmy polskie i zagraniczne. W ramach festiwalu
odbywa się konkurs z 10 najciekawszymi filmami sezonu, projekcjom towarzyszą spotkania i dyskusje, a jedynym jurorem w
konkursie głównym jest publiczność. Festiwal tworzy też bogata
sekcja „Okiem Młodych” z dwoma konkursami oraz jeden z
największych w Polsce przeglądów Cinematic VR. Odbywają się
pokazy dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
F www.spektrumfestiwal.pl
RST Półmaraton Świdnicki (listopad 2021)
Jest to impreza, która na stałe wpisała się w biegowy kalendarz ludzi lubiących tę formę aktywności fizycznej. Na uczestników czeka bieg główny na dystansie ponad 21 km z atestem
PZLA. Zawodnicy startują w świdnickim Rynku, z którego
wybiegają na pozamiejskie tereny, co powoduje, że trasa jest
niezwykle urozmaicona. Organizatorzy nie zapominają o biegaczach zaczynających swoją przygodę z tą dyscypliną sportu. To
dla nich odbywa się „Dzika Piątka”, czyli bieg o długości 5 km
oraz zmagania dla najmłodszych „Zanim dorosnę do maratonu”
na dystansach od 200 do 1200 metrów.
F www.polmaraton.swidnica.pl

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Jak każde miasto, także Świdnica ma swoje regionalne
produkty. Próbowaliście? Jeśli nie, najwyższy czas, żeby nadrobić zaległości. Gdybyśmy chcieli opisać wszystkie świdnickie
wydarzenia, z których miejscowość jest znana, pewnie by nie
starczyło miejsca na kolejnych stronach tej wkładki. Wybieramy
największe hity. Pewnie już o nich słyszeliście, a w tym roku
powrócą w wielkim stylu.
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Przyjdźcie na Ekopiknik. Zapraszamy!
Ten dzień i godzinę warto zapamiętać – 25 czerwca od 15:00. W świdnickim
Parku Centralnym odbędzie się Świętojański Ekopiknik. Na uczestników imprezy czeka mnóstwo atrakcji – warsztaty dla dzieci i dorosłych, prezentacja lokalnych produktów i usług, strefa gastro, występy artystyczne i obrzęd nocy świętojańskiej.
Ekopiknik
Park Centralny w Świdnicy
25 czerwca (piątek),
od godz. 15:00
Udział w Ekopikniku potwierdziło już prawie 40
wystawców. To lokalni przedsiębiorcy, wśród których są producenci zdrowej żywności, świdniccy
rękodzielnicy oraz promotorzy zdrowego stylu życia. Jeśli przyjdziecie 25 czerwca do świdnickiego
Parku Centralnego, będziecie mogli wziąć udział
w rodzinnych warsztatach. Dzięki nim nauczycie
się wyplatać chwosty (tak, tak) i wypiekać podpłomyki, dowiecie się, jak bezpiecznie pomagać
zwierzętom w mieście oraz dlaczego warto być
eko na co dzień. Wszystkie dzieci zapraszamy
na warsztaty z budowania latawców, a także na
zajęcia na temat roli pszczół w przyrodzie. Skoro
Ekopiknik, to nie zabraknie edukacji leśnej – w
formie gry terenowej – oraz warsztaty na temat
zdrowej żywności w języku angielskim. A wszystko po to, by zachęcić mieszkańców Świdnicy do
prowadzenia zdrowego, a zarazem ekologicznego
stylu życia.
W drugiej części spotkania odbędą się występy
artystyczne, a całość rozpocznie się od mocnego
uderzenia. Chętni zatańczą wspólnie do piosenki
„Jerusalema”. Swoją twórczość zaprezentują także
lokalne grupy – zespół śpiewaczy „Ale Babki” i Ludowo-Estradowy Zespół „Mokrzeszów”. Imprezę
zakończy, nie mogłoby być inaczej, puszczanie
wianków podczas tradycyjnego obrzędu nocy
świętojańskiej, połączonego z występem Zespołu
Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”.

Organizator Świętojańskiego
Ekopikniku
– Gmina Miasto Świdnica
Współpraca
– Świdnicki Ośrodek Kultury
Tu szukajcie informacji:
www.facebook.com/
ekologicznepodziemie
www.facebook.com/
SwidnicaPrzedsiebiorcom
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