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Czy wiesz, że…
doszczętnie cały budynek,
udało się go prowizorycznie odbudować, jednak do
1945 roku obiekt całkowicie został zniszczony. Dziś
miejsce to świeci pustkami,
wieża widokowa została
rozebrana w latach 80.,
po pawilonie muzycznym
zostały tylko fragmenty
muru z cegieł.
Red

Czytaj str. 11

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

Żyjecie EURO? My też, ale…

…nie do przesady. Piłkarskie mistrzostwa Europy rozgrywane w kilkunastu krajach zatraciły gdzieś tę swoją wyjątkowość. My nie czujemy
wielkiego święta futbolu i właściwie nie potrafimy powiedzieć, dlaczego tak jest. Jako lokalne medium podeszliśmy jednak do tematu
w sposób oryginalny. Wiecie, jak to my!
Na pewno zauważyliście,
że o piłkarskich ME piszemy w
sposób dość nietypowy. Jako
lokalny tygodnik nie będziemy
przecież rozkładać na czynniki
pierwsze meczów Polaków,
analizować ich taktyki, szans,
pytać futbolowych ekspertów
o poziom mistrzostw. Niech

to robią inni. Postanowiliśmy,
że przed każdym meczem biało-czerwonych napiszemy o
naszych przeciwnikach w kontekście muzycznych gwiazd pochodzących z krajów, z którymi
akurat zagramy na zielonym
boisku. Tak było przed starciem
ze Słowacją i Hiszpanią. Tak jest

też w tym tygodniu przed potyczką ze Szwecją. Może nasi
kopacze spowodują, że choćby
jeszcze raz będziemy mieli okazję w ten sposób zapowiedzieć
ich mecz, a to oznaczałoby ich
awans z grupy. Oby!
Napiszcie do nas, co o takim
„pokazywaniu” mistrzostw

myślicie. A przy okazji podzielcie się z nami opinią na
temat naszego tygodnika, bo
wasze komentarze są niezwykle cenne. Wszak to dla was
robimy ten prawdopodobnie
najlepszy tygodnik lokalny
w regionie. Piszcie na adres:
redakcja@wieszco.pl.

Pewnie doskonale wiecie,
gdzie szukać papierowej wersji WieszCo, ale tak na wszelki
wypadek przypominamy. Jesteśmy w blisko 400 punktach
rozsianych na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. To
właśnie w nich znajdziecie naszą gazetę, a w niej mnóstwo
niesamowitych artykułów.
Wszystko na 32 stronach.
Oczywiście możecie nas też
czytać online, ściągając gazetę
na swoje urządzenia w wersji
PDF. Wystarczy, że wejdziecie
na stronę www.wieszco.pl. Co
tydzień znajdziecie tam najnowsze wydanie oraz wszystkie archiwalne numery.
Redakcja
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saneczkowy. Na szczycie
wzniesienia stała wieża
widokowa. Można tam
było odpocząć, smacznie
zjeść, nie tylko w środku,
ale i na zewnątrz. Obok
schroniska stał nietypowy
obiekt – drewniany pawilon muzyczny (Musikpavillon), w którym odbywały
się występy i koncerty. W
1938 roku pożar strawił

Fot. użyczone (Bernard Kopiec „Sudeckie schroniska turystyczne”, str. 32)

Na Ptasiej Kopie działało
schronisko młodzieżowe?
Vogelkoppenbaude powstało w 1931 roku, oferowało 32 miejsca noclegowe. Jego właścicielem był
Arthur Schubert. Cieszyło
się wielkim powodzeniem,
było bardzo popularnym
miejscem, zwłaszcza zimą,
ponieważ na zboczu Ptasiej Kopy funkcjonował tor
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POGODA
Wtorek 22.06
Temp. 26/15
burze z piorunami
Środa 23.06
Temp. 24/14
zachmurzenie duże
Czwartek 24.06
Temp. 24/12
zachmurzenie duże
Piątek 25.06
Temp. 20/11
przelotne opady
Sobota 26.06
Temp. 22/13
zachmurzenie małe
Niedziela 27.06
Temp. 24/12
zachmurzenie duże
Poniedziałek 28.06
Temp. 23/13
zachmurzenie duże

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

Na trzy propozycje: „Europejkę”, „Europejską” lub „Obwodnicę Zachodnią
Wałbrzycha im. Roberta Schumana” do 15 lipca wałbrzyszanie mogą głosować pod linkiem: www.walbrzych.konsultuje.pl/ankieta/konkurs.

Wasika, dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji
Europejskiej we Wrocławiu,
dokonała formalnej weryfikacji
nadesłanych zgłoszeń. Z 60

propozycji wybrała 3 nazwy, na
które mogą głosować mieszkańcy Wałbrzycha.
Pr zypominamy, że autor
zwycięskiej propozycji otrzy-

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

ale wg powierzchni użytkowej

Idziemy po awans

SCB

wyciągnąć butelki szampana i zagryzając truskawkami jak paniska rozsiąść się
na kanapie, odpalając przy
tym cygaro. To są dopiero
dwie nogi, a potrzebna jest
jeszcze trzecia i czwarta,
żeby złapać równowagę i
zbudować taki budżet, by
realnie myśleć o awansie do
ekstraklasy. Tą trzecią nogą
mają być mniejsze firmy z
całego regionu, ale głównie
z Wałbrzycha, wspierające
klub. Fundamenty wylano
naprawdę solidne. Nie wolno tego zaprzepaścić. Jeśli
czytacie te słowa i kochacie
basket w biało-niebieskich
barwach, to właściwie nie
wiemy, na co czekacie. Po
prostu powinniście wesprzeć
Górnika w drodze na szczyt.
Bo jak mówi nowe hasło klubu, które będzie towarzyszyć

drużynie w nowym sezonie
Suzuki 1 Ligi, CHARAKTERNI
idą po awans. I wypada
im w tym pomóc, drodzy
sponsorzy.
Czwartą nogą znów powinni stać się kibice, bo
chyba sympatyków Górnika
nie musimy namawiać do
wsparcia. Jeśli tylko do hal
wrócą jesienią fani (mamy
ogromną nadzieję, że tak się
stanie), tych w Aqua-Zdroju
pewnie nie zabraknie. Musicie jednak wiedzieć, że dla
klubu ważne jest, byście byli
z drużyną na dobre i na złe,
przychodzili na mecze, dopingowali, ale też w miarę
możliwości finansowych,
kupowali karnety. Bo to spory
zastrzyk pieniędzy dla klubu.
Wszyscy, razem, zrobimy to!
Idziemy po awans!
Tomasz Piasecki

Co wam przychodzi do głowy, gdy słyszycie
Leszno? No jasne, że żużel. A gdy powiecie
Kędzierzyn-Koźle? Pewnie, że siatkówka.
Bardzo byśmy chcieli, żeby Wałbrzych w całej Polsce zaczął być kojarzony z basketem.
Tak może być niedługo, bo dla koszykarskiego Górnika wydaje się, że powoli zaczyna świecić mocniejsze słońce.
Może nie tak mocne jak
w ostatnich dniach w całej
Polsce, ale na pewno więcej
pogodnego nieba pojawiło
się nad wałbrzyskimi koszykarzami.
Żeby nie było, że już odlecieliśmy, a za chwilę będziemy bajdurzyć o mistrzostwie
Polski, a później o europejskich pucharach. Co to, to
nie, bo najpierw trzeba do
ekstraklasy awansować.
Właśnie! I to absolutnie najważniejsza informacja ostatnich dni. W Górniku Trans.
eu otwarcie zaczęli mówić
o celach na nadchodzący

sezon. To awans do elity!
Bardzo dobrze, że w końcu
wybrzmiał taki komunikat. Po
nim uruchomiono nowoczesną kolejkę górską lub jak kto
woli, zdezelowaną drezynę.
Tak, czy siak pojazd zaczął jechać i już nie da się go zatrzymać. Jakby powiedział klasyk
„poszły konie po betonie”.
Teraz tylko od nas zależy,
wszystkich w mieście i wokół, czy skończy się przednią
zabawą jak w Europa Parku,
czy trzeba będzie tę drezynę
napędzać siłą własnych mięśni i jakoś dojechać do mety
(czytaj końca sezonu).

Struktury w klubie jako
zdrowe podstawy są od lat,
podobnie jak wielka pasja i
motywacja zarządu Górnika.
Ale jak wiadomo, potrzebne
jest coś jeszcze, pieniądze.
Te – w dużej części – zostały
zadeklarowane. Przez gminę, bo prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej zapewnił,
że miasto przekaże w tym
sezonie więcej pieniędzy
biało-niebieskim niż rok
wcześniej. Również hojniejszy zamierza być tytularny
sponsor, firma Trans.eu. To
świetne wieści, ale… Właśnie, to nie pozwala jeszcze
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Czy wiesz, że…

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

Fot. Artur Burdek

» Miasto i firma Trans.eu zdecydowały się zwiększyć swoje wsparcie dla koszykarskiego Górnika

ma nagrodę w postaci trzydniowej wycieczki dla dwóch
osób ze zwiedzaniem Parlamentarium, Sali Obrad Parlamentu Europejskiego oraz
Domu Historii Europejskiej
w Brukseli. Wybrana nazwa
obwodnicy zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej
Wałbrzycha w formie projektu
uchwały.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Ruszył konkurs na nazwę obwodnicy
Za nami dwa konkursowe
etapy. W pierwszym nadsyłaliście propozycje nazw. W
drugim komisja konkursowa
pod przewodnictwem Jacka
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LOT z absolutorium
Podczas niedawnego walnego zebrania członków zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej uzyskał absolutorium
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

burmistrz Głuszycy Roman
Głód. Ponadto w zarządzie
stowarzyszenia zasiadają wójt
Walimia Adam Hausmann,
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz Mirosław

Potapowicz ze Starostwa Wałbrzyskiego.
- Najważniejszym wydarzeniem
w 2020 roku była kampania #odkrywajlokalnie, którą przeprowadzaliśmy na terenie Aglomeracji

Wałbrzyskiej. Już mogę powiedzieć, że będzie kontynuowane
bezpłatne, weekendowe zwiedzanie z przewodnikiem. Dodatkowo
przeprowadziliśmy kampanię
promocyjną w Czechach. Dotarła
do 2 mln odbiorców m.in. poprzez
billboardy w praskim metrze, do
tego doszła produkcja czterech
videospotów promujących region
– wylicza Anna Żabska, prezes
SCB
LOT AW.			

Rys. Katarzyna Zalepa

Przypomnijmy, że Lokalną
Organizacją Turystyczną kieruje
w ramach swojej działalności
społecznej prezes Zamku Książ
w Wałbrzychu, Anna Żabska.
Jako wiceprezes wspiera ją
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Jaki drogi ten bób (ból)
Będzie populistycznie. Raz na jakiś czas chyba można. Robiliście niedawno
zakupy? To wiecie, że ceny galopują szybciej niż najlepsze konie w Wielkiej Pardubickiej. Drożyzna, jakiej nie było od lat. A wy nic nie możecie zrobić. Może jedynie siąść na ławce jak Forrest Gump, wziąć głęboki oddech i
otworzyć pudełko czekoladek (też drogie jak diabli). Albo dla relaksu, żeby
zapomnieć o bożym świecie, włączyć w TV mecz polskich piłkarzy…

Na co narzekają dziś Polacy? Głównie na drożyznę w sklepach (do cholery, ile może bób kosztować, który
w tym roku zajął miejsce pietruszki?),
na rządy PiS (Tuskowi już wystarczająco się dostało), nieznośne upały
(to nic, że dotąd wiosna raczej jesień
przypominała) i na polskich piłkarzy
(za mecz ze Słowacją). A i jeszcze na
zarobki. Głównie swoje, ale lubimy
też zajrzeć do portfela innym.
To ostatnie akurat rozumiemy, bo
takiego wzrostu cen nie było od miesięcy, a może lat. GUS, ten urząd od
cyferek, który jeśli chodzi o liczby do

pięt nie dorasta takiemu Lewandowskiemu, podał, że ceny towarów oraz
usług w maju 2021 wzrosły rok do
roku o 4,7 proc. Inflacja zaiwania jak
szalona, niczym bohaterowie kolejnej
części „Szybkich i wściekłych”. Drożeją
paliwa (może Obajtek zbiera na dom)
i żywność. Jak mówią ekonomiści
„wysoką dynamikę wzrostu cen widać
też w usługach związanych z kulturą
i rekreacją oraz w gastronomii”. Coś
nam się wydaje, że wyższe ceny nad
Bałtykiem i w Tatrach to próba zrekompensowania strat poniesionych
w czasie pandemii. Spróbujcie kilku-

latkowi wytłumaczyć przy straganie w
nadmorskim kurorcie, że niepotrzebny
jest mu „pierdylnasty” balonik napełniony helem. Gdy dodatkowo wokół
wszyscy rówieśnicy dumnie dzierżą
w rączkach małpki, świnki oraz inne
stworzonka uwiązane na tasiemkach
i wesoło wirujące w powietrzu. Żeby
nie otrzymać łatki wyrodnego ojca lub
nie zostać posądzoną o brak czułości
mamusię. To zadanie z serii mission
impossible jak opanowanie wzrostu
cen oraz inflację.
Prognozy ekonomistów tyle obchodzą emeryta ze Świdnicy lub

samotną matkę dorastającego syna
z Podzamcza, co małpę w zoo liczba
turystów przechodzących obok jej
wybiegu lub Krychowiaka kupującego latem w butiku kolejne futro.
Ludzie chcą wiedzieć, kiedy będzie
taniej. Gdybyśmy nie byli łysiejącymi
gośćmi o resztkach włosów w kolorze mysiej nory, to śledząc rosnące
ceny, dawno byśmy wyglądali jak
Leslie Nielsen w „Nagiej broni”. Zaraz, zaraz, pamiętajcie przy tym, że
ta tajemnicza inflacja, to po prostu
spadek wartości pieniądza, a wzrost
cen to skutek, a nie przyczyna inflacji,

Fot. użyczone (LOT AW)
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która, mamy wrażenie, jest bardzo
na rękę rządzącym. Jej poziom to
prawie 5 proc., a teraz przypomnijcie
sobie, ile dają wam w bankach za
lokaty, za które niedługo będziecie
chyba wręcz dopłacać. Dawno nie
było takiej różnicy. Tak, macie rację.
Czepiamy się jak tego, gdy ktoś z
premedytacją wyrzuci peta z balkonu i dostaniemy nim w głowę, albo
gdy jakaś paniusia wypachniona
najnowszą propozycją od Coco Chanel nie sprzątnie kupy z trawnika po
swoim psie.
Zastanawiacie się, po co o tym w
ogóle wspomnieliśmy? W myśl starej
zasady, żeby za chwilę zestawić to z
czymś nieoczywistym. Na przykład
z polskimi piłkarzami, którzy w
kiepskim stylu przerżnęli mecz ze
Słowakami. Było to tak słabe jak
poparcie przez Pawła Kukiza kandydatury Lidii Staroń na Rzecznika Praw
Obywatelskich. Muzyk, który jeszcze
niedawno śpiewał o politykach „jak
ja was k**wy nienawidzę, jak ja
się k**wy wami brzydzę...” teraz z
rozbrajającą szczerością przyznał,
że postąpił tak, bo poprosił go o to
Jarosław Kaczyński. Skoro prezes
może wszystko, niech wpłynie na
futbolistów, bo oglądanie popisów
naszej kadry było bardziej nużące
niż świąteczne popołudnie spędzone
przed telewizorem. Gdy po sobie
następują „Krzyżacy”, „Sami swoi” i
„Znachor”, a wieczorem na deser leci
„Kevin sam w Nowym Jorku”. Litości,
kto to wytrzyma?
Naiwnością było wierzyć, że Polska pokona Słowację. Szybciej taką
Paige Spiranac poderwie chłopak w
wypchanych na kolanach spodniach
dresowych i poplamionej piwem
koszulce na ramiączkach niż nasi
grajkowie wyjdą z grupy podczas
ME. Przyznajemy, chcielibyśmy to
odszczekać. Coś jednak czujemy, że
trzeba będzie przerzucić się na golfa,
głównie dla pani Spiranac. Przynajmniej tam dobre widoki gwarantowane, a i emocji więcej. Oglądając
polską reprezentację dochodzimy
do wniosku, że więcej szaleństwa
od naszych kadrowiczów ma w
sobie Ania z Zielonego Wzgórza, a
zadziorności Świnka Peppa. Piszemy
to przed meczem z Hiszpanią, mając
jednak obawę, żebyśmy nie nadziali
się na rozsierdzonego byka z corridy.
Tylko co to obchodzi naszych grajków, którzy nie muszą martwić się
drogim bobem. Ich bób (czytaj ból)
jest mniejszy niż nasz.
Tomasz Piasecki
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Ogródek Jordanowski otwarty

Fot. (red)

Sam Ogródek Jordanowski
wygląda tak efektownie dzięki
Modernizacja tego miejsca znajdującego się przy ulicy Dunikow- funduszom z budżetu partycyskiego na Piaskowej Górze w Wałbrzychu pochłonęła blisko 1,6 pacyjnego. Jest monitorowany
i ma swojego gospodarza.
mln zł.
Pilnowany jest przez strażniPoza miejscem przygoto- połączone było z rodzinnym dla dzieci. W trakcie pikniku ków miejskich, którzy dbają
wanym typowo dla dzieci piknikiem. Dopisała pogo- można było również sko- o bezpieczeństwo i porządek
jest również kompleks boisk da, dopisali też mieszkańcy, rzystać z ofert darmowych wokół. Można z jego uroków
sportowych, gdzie można którzy bardzo ochoczo po- treningów i konsultacji tre- skorzystać codziennie w gospędzić czas na sportowo. deszli do wspólnej zabawy. nerów, dietetyków, zjeść coś dzinach od 7:00 do 21:00.
SCB
Tegoroczne otwarcie sezonu Przygotowano dużo atrakcji słodkiego, pomalować buzię.
trasy w pobliskich górach,
jak i bardziej wyczynowe. W
zeszłym roku takim wyczynem było wejście na Wysoki
Kamień. – Tym razem chcemy
rozszerzyć naszą ofertę o zajęcia wspinaczkowe dla dzieci ze
spektrum autyzmu. Szykujemy
też niespodzianki dla naszych
zaprzyjaźnionych DPS-ów w
postaci koncertów muzycznych
– mówią przedstawiciele Fundacji Ładne Historie, w której
wymyślono całą akcję.
Żeby móc zrealizować plan
minimum, inicjatorzy potrzebują uzbierać 50 tys. zł. Znów
więc uruchomili różne możliwości wsparcia swoich działań.
Trwa stacjonarna zbiórka w
sklepach sieci Decathlon oraz
kawiarni Etno Cafe na Dolnym
Śląsku. Puszki będzie można znaleźć również w wielu
schroniskach górskich i zaprzy-

Fot. użyczone (Fundacja Ładne Historie)

» „Nasz” Łukasz Wawrzyniak
pomaga rozkręcić akcję

Połączeni górami

jaźnionych lokalach. Pełna lista
znajduje się na stronie www.
ladnehistorie.pl/puszka-na-gory/. A przez cały czas trwania
zbiórki można dokładać się
także do wirtualnej puszki.
Przypomnijmy, że w 2020,
mimo przeszkód, udało się
zorganizować 11 wycieczek,
przejść łącznie ponad 100 kilometrów, a w wędrówkach – co
bardzo ważne – uczestniczyło
59 osób z niepełnosprawnościami oraz 63 wolontariuszy i
wolontariuszek.
Ambasadorem, który włączył się do akcji, jest m.in.
Łukasz Wawrzyniak, pochodzący z Walimia były piłkarz,
aktualnie zapalony biegacz
amator-ultras, który już po
raz drugi zaangażował się w
pomoc przy projekcie „Łączą
nas góry”!
SCB

W ramach wyjątkowego projektu organizowane są wycieczki górskie dla osób z
niepełnosprawnościami i ich rodzin. Dlaczego? Bo inicjatorzy wierzą, że góry są
dla wszystkich.
czasowe trasy, jak Rudawy
Janowickie czy Polanka Bielawska, ale zaproponują też
kilka nowych szlaków. Jak co
roku, postarają się, żeby oferta
wycieczek była różnorodna,
będą to i krótsze, spacerowe

REKLAMA

po raz pierwszy pójść z nami
w góry. W 2021 roku chcemy
zorganizować co najmniej 10
wycieczek – informują inicjatorzy przedsięwzięcia.
Planują oni ruszyć zarówno
w dobrze już znane dotych-

REKLAMA

Jest to kolejna edycja akcji
„Łączą nas góry”, w której
przez ostatnie lata wzięło
udział łącznie 110 osób z niepełnosprawnościami i ponad
200 osób zdrowych.
Start tegorocznego wydarzenia zaplanowano na 27 czerwca. Uczestnicy wybiorą się wtedy podziwiać Halę Szrenicką
– malowniczą wysokogórską
łąkę torfową, rozciągającą się
po obu stronach głównego
grzbietu Karkonoszy. - Wiemy,
że zainteresowanie i zapotrzebowanie naszymi górskimi
wyprawami jest coraz większe.
Zgłaszają się do nas kolejne
ośrodki i placówki, jesteśmy
też w kontakcie z naszymi
uczestnikami i, co bardzo cieszy, odzywają się kolejne osoby, które chciałyby w tym roku
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Ale wycinka! Lecą wióry

trwający aktualnie remont alei to
najważniejsza inwestycja drogowa
w Świdnicy w 2021 roku. Ulica ta jest
jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Całość przebudowy
zaplanowanej w pierwszym etapie
będzie zrealizowana do końca maja
2022 roku i kosztować ma ponad 5,8
mln zł, a 70 proc. środków pokryje
zarząd województwa, resztę dołoży
miasto.
Ze względów logistycznych i finansowych zadanie podzielone
zostało na trzy etapy. Pierwszy z nich
obejmie odcinek od placu Wolności
do skrzyżowania z ul. 8 Maja. W kolejnym przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z pl. 1000-lecia
do ul. Nauczycielskiej i w ostatnim
etapie pozostanie do zrealizowania
fragment do skrzyżowania z pl.
Grunwaldzkim. Planowane zmiany
zakładają nie tylko przebudowę
jezdni, chodników i budowę dróg
rowerowych, ale też uporządkowanie miejsc postojowych wzdłuż
ulicy, wymianę całej infrastruktury
technicznej, przebudowę sygnalizacji
świetlnej oraz oświetlenia ulicznego,
w tym budowę doświetlenia przejść
dla pieszych.
KaR

Świdniczanie wyraźnie są zaniepokojeni widokiem z alei Niepodległości.
Powodem obaw jest wycinka znajdujących się tam drzew. Magistrat
uspokaja i wyjaśnia.
- Wszystkie działania prowadzone
są zgodnie z prawem i pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora
zabytków – informuje rzecznik UM
Świdnica, Magdalena Dzwonkowska. Wiele wątpliwości wśród mieszkańców Świdnicy wzbudza przeprowadzona niedawno wycinka drzew
rosnących wzdłuż al. Niepodległości.
Konkretnie chodzi tu o wieloletnie robinie akacjowe, które musiały zostać
usunięte ze względu na ich zły stan.

- W większości były to już na wpół
uschnięte drzewa, spróchniałe od
środka, stanowiące zagrożenie dla
przechodniów i kierowców. Wyciętych zostało także część lip, drzew relatywnie młodych. Nie było możliwości ich przesadzenia ze względu na
kolizję ich korzeni z siecią gazową,
która biegnie wzdłuż ulicy. Aby móc
skutecznie przeprowadzić proces
przesadzenia, konieczne jest wykopanie drzewa z odpowiednio dużą

bryłą korzeniową. Ze względu na
gęstą sieć uzbrojenia podziemnego
nie było takiej możliwości, aby przesadzić drzewo nie uszkadzając sieci
podziemnej – tłumaczy rzeczniczka.
Co miasto da w zamian? Aby
zrekompensować przeprowadzoną
wycinkę, zaplanowano dodatkowe
nasadzenia wzdłuż remontowanego
odcinka drogi i w jego okolicach.
Wycięte drzewa zastąpi 30 nowych
egzemplarzy – jeden platan, 14 lip

drobnolistnych i srebrzystych
oraz 15 robinii akacjowych. Do
tego posadzonych zostanie
2806 krzewów (m.in. irga
błyszcząca, tawuła brzozolistna czy irga łyżeczkowata)
oraz 2166 bylin (m.in. bodziszek korzeniasty, liliowiec
ogrodowy czy rozchodnik
karpacki).
Spróchniałe i uschnięte robinie akacjowe
Przypominamy z dzien- » musiały
zostać usunięte
nikarskiego obowiązku, że

O G ŁO S Z E N I E B U R M I S T R Z A S Z C Z A W N A – Z D R O J U

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno – Zdrój wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku,
poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno – Zdrój, sporządzonego na podstawie uchwały nr
XLVIII/18/18 Rady Miejskiej w Szczawnie – Zdroju z dnia 26 marca
2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno – Zdrój, wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 czerwca
2021 roku do 29 lipca 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Szczawnie – Zdroju, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, ul. Kościuszki
17, w pokoju nr 36, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno –
Zdrój na stronie internetowej http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/
Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno – Zdrój.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lipca 2021 roku, w Teatrze Zdrojowym
w Szczawnie – Zdroju, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, ul. Kościuszki
19, o godzinie 13.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium.
Uwagi należy składać do Burmistrza Szczawna – Zdroju w
formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Szczawnie
– Zdroju, ul. Kościuszki 17, 58 – 310 Szczawno – Zdrój lub w
formie poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem
„uwaga do Studium”, na adres: ek.wir@szczawno-zdroj.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2021
roku. Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę
oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie
nieruchomości (obręb i nr działki), której uwaga dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021
roku, poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy
oddziaływania na środowisko projektu Studium, zamieszczoną w
publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym
powyżej.

Uwagi, w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 20 sierpnia 2021
roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczawnie – Zdroju, ul. Kościuszki 17, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, lub:
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium”, na adres:
ek.wir@szczawno-zdroj.pl , lub:
3) osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie – Zdroju, ul. Kościuszki 17, 58 – 310 Szczawno – Zdrój,
w pokoju nr 36, w godzinach pracy Urzędu.
Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres
składającego uwagę, a także przedmiot uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Szczawna
– Zdroju.
Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczawnie – Zdroju pod adresem:
http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/?id=118986 oraz
na stronie internetowej Gminy: https://www.szczawno-zdroj.pl/
a także w Urzędzie Miejskim w Szczawnie – Zdroju, ul. Kościuszki
17, 58 – 310 Szczawno – Zdrój.
Burmistrz Szczawna – Zdroju
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Fot. użyczone (UM Świdnica)

» Drzewa przy tej ulicy stanowiły zagrożenie dla kierowców i pieszych

fakty

MPK po zielonej stronie mocy
Kolejny sukces zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Świdnica Sp. z o.o. Projekt firmy złożony do programu Zielony Transport
Publiczny został wysoko oceniony merytorycznie.

Zarząd spółki zasiadł więc do negocjacji warunków umowy. MPK
chce dokupić aż 6 elektrobusów
(po tym zakupie aż 1/3 autobusów
komunikacji miejskiej byłaby już

elektryczna) oraz dwa dodatkowe
pantografy wraz z trafostacjami
zlokalizowanymi przy ważnych
węzłach komunikacyjnych Świdnicy. Dodatkowo powstanie też

u nas stacja z sześcioma stanowiskami „plug in” do ładowania
zlokalizowanych na terenie MPK.
Łącznie będzie wówczas 8 takich stanowisk do ładowania.

MPK kupi też dwie serwisowe ładowarki mobilne.
Wartość całego projektu robi
wrażenie. Kwota ta to bowiem
21 mln zł, z czego dotacja z
NFOŚiGW wyniesie 12,6 mln,
nisko oprocentowana pożyczka 4,3 mln, a pozostała kwota
to środki własne. Zakończenie
realizacji przypadnie już na
2023 rok.
KaR

będzie podpisana umowa na
naprawę wiaty na peronie nr
1. Wykonanie zadania zajmie
pracownikom PKP około 3
miesięcy.
Co jeszcze? Kolejne w miarę dobre wiadomości! Analizowane bowiem są możliwości przebudowy linii Legnica
– Kędzierzyn Koźle nr 137,
która przebiega przez Strzegom. Opracowane zostało
studium wykonalności, w
założeniach jest m.in. elektryfikacja linii i dobudowa
drugiego toru na odcinkach
jednotorowych, w tym na
odcinku Jaworzyna Śl. –
Strzegom – Legnica. Realizacja tego zadania jest jednak
uzależniona od wysokości
środków, które w najbliższej
perspektywie będą dostępne
na finansowanie linii.

» Strzegomski dworzec jest w tej chwili w opłakanym stanie

Remonty, plany,
duże zapowiedzi

KaR

Remont wiaty na tzw. dużej stacji i kolejne
plany inwestycji – strzegomska stacja PKP została wpisana do Programu Inwestycji Dworcowych. Znalazła się też wśród innych 150
dworców, które zostaną wyremontowane.
Wszyscy pamiętamy 2019
rok i odnowienie 700-metrowej estakady, działającej
od 1911 roku. Wartość prac
wyniosła ok. 12 mln zł. Pora
na kolejne wieści. - Remont
dworca PKP Strzegom Główny
jest niezwykle ważny. Cały
czas monituję i staram się, by
doszło do jego modernizacji.
W tym momencie konkretów jednak nie ma. Ostatnim
działaniem był remont zabytkowej wiaty peronowej, co
kosztowało PKP 400 tys. zł
– mówi burmistrz Strzegomia,
Zbigniew Suchyta.
Prace związane z modernizacją dworca głównego w

Strzegomiu rozpocząć miały
się w 2021 roku. I tak się
stało, bez poślizgu, a za to
z przyśpieszeniem. Rzecz to
niezwykle dziwna.
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i potrzebna
jest ta inwestycja, ponieważ
strzegomski dworzec już od
dawna wymaga gruntownej
przebudowy. W tej chwili jest w
opłakanym stanie i oczekiwanie
na pociąg nie należy do przyjemności. Wizyta na dworcu
wiązać może się ze strachem i
odrazą, no chyba, że ktoś lubi
zapach moczu i gryzonie...
– Niezwykle ważne jest to,
żeby nowoczesne dworce peł-

niły także dodatkowe funkcje,
związane ze sferą społeczną
i kulturalno-oświatową miasta. Jestem przekonany, że
strzegomski dworzec będzie
właśnie takim obiektem. Będzie to wymagający projekt,
ponieważ budynek znajduje
się pod opieką konserwatora
zabytków – wyjaśniał Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S. A.
Na stacji w Strzegomiu w
pierwszym kwartale tego roku
ukończono renowację wiaty
na peronie numer 2. Koszt naprawy wyniósł około 358 tys.
zł. PKP zapowiada, że jeszcze
w czerwcu (tak, na dniach)
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Fot. KaR
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Fot. użyczone (MPK Świdnica)
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roZmoWa tYgoDNIa

Fot. użyczone (Maciej Kozubal)

» Jeśli kiedyś kolejny Titanic zawita do mojego spokojnego portu, to być może znów na niego
wejdę, ale wtedy zabiorę ze sobą koło ratunkowe – mówi Jurand Wójcik

Płynę dalej z prądem
Jeśli myślicie, że umiejąc śpiewać i mając na imię Jurand karierę muzyczną ma się w kieszeni, jesteście w błędzie. Najlepszym tego przykładem jest Jurand Wójcik, który przed 8 laty
daleko zaszedł w programie The Voice of Poland, ale jak sam
mówi, później niczym Titanic rozbił się o górę lodową własnych
oczekiwań.
Wiem, że to banalne, ale
chyba nie ma dziennikarza,
który nie zapytałby cię o
imię?
- Rzeczywiście, to pytanie
często pada (śmiech). Nawet
kiedy przedstawiam się nowo
poznanym osobom. Dopytują
wtedy, czy to ksywka, czy
naprawdę mam tak na imię.
Kto wymyślił, żebyś został
Jurandem?
- Mój ojciec często ma oryginalne pomysły i tak w 1976
roku wpadła mu do głowy
jedna z najbardziej szalonych
rzeczy. Od tamtej chwili zwą
mnie Jurandem.
Ta k i e i m i ę p o w i n n o
otwierać drzwi do kariery,
czy jednak się mylę?
- Tak zwane „drzwi do
kariery” otwierają odpo-

wiednio dobrane wytrychy
(długi śmiech). Ale tak na
poważnie, oczywiście, że
imię takie jak moje może
stanowić o rozpoznawalności i nie trzeba wymyślać
pseudonimu scenicznego,
ale uwierz mi, niczego nie
gwarantuje.
W porządku, ale chyba
nie powiesz mi, że 8 lat
temu idąc do „The Voice
of Poland” nie myślałeś,
nawet po cichu, żeby stać
się rozpoznawalnym lub
sławnym?
- Może cię zaskoczę, ale
nie! Sława w ogóle mnie nie
interesuje. Ja po prostu lubię
muzykę, lubię grać i tworzyć.
The Voice był tylko konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. Chciałem doświadczyć

czegoś nowego i zobaczyć,
jak to wygląda z drugiej strony ekranu. Jak się okazało,
tego typu programy nie są
dla mnie.
Dlaczego?
- Rywalizacja to nie jest coś,
co leży w mojej naturze, wolę
współpracę.
Jak wspominasz udział w
tym talent-show?
- Było to dla mnie przekroczeniem strefy komfortu.
Wejście w środowisko, w
którym nie czułem się najlepiej. Te wszystkie kamery,
wywiady, rywalizacja, o której wspomniałem wcześniej,
to wywoływało we mnie
stres i napięcie, ale w myśl
dewizy „co cię nie zabije, to
cię wzmocni” rzeczywiście
wyszedłem z tej, powiedz-

my przygody, zdecydowanie
mocniejszy.
Opowiedz, jak wyglądały
przygotowania do programu, sam udział w nagraniach? W telewizji wygląda
to na potężne przedsięwzięcie.
- Tak, to olbrzymie medialne przedsięwzięcie, przy
którym pracuje cały sztab
osób. Przesłuchania w ciemno, to jedna próba dźwięku,
a chwilę po tym stajesz na
scenie naprzeciw 4 krzeseł i
próbujesz nie zemdleć. Potem
kolejne etapy, bitwa i występy na żywo.
Dostałem listę piosenek do
wyboru, które przygotowywałem w przerwach między
kolejnymi nagraniami, potem
szybka konsultacja z trenerką

Patrycją Markowską i znów
na scenę robić swoje. Czyli
zaśpiewać najlepiej, jak się
potrafi. I tak właściwie w kółko. No i ta nielubiana przeze
mnie rywalizacja (uśmiech).
Jakie mieliście relacje z
Patrycją Markowską, która
wybrała cię do drużyny?
- Patrycja to bardzo miła,
otwarta osoba. Mieliśmy dobrą, partnerską relację. Zresztą
mamy ze sobą kontakt do tej
pory.
Masz fajny głos, dobrze
wyglądasz. Po „The Voice
of Poland” zamiast zostać
gwiazdą popadłeś w…
powiedziałbym uśpienie.
Dlaczego?
- Gwiazdą, to trzeba się
urodzić, mnie nie było dane
(wspólny śmiech). Po programie wydaliśmy płytę „Papierowy Król” z zespołem
Kreuzberg w wytwórni Universal Music Poland,. Było to
wówczas spełnieniem młodzieńczych marzeń. Wypłynęliśmy na szerokie wody
polskiego rynku muzycznego,
żeby chwilę później pójść na
dno jak Titanic wpadając na
górę lodową naszych własnych oczekiwań.
A mniej metaforycznie, a
bardziej wprost?
- Może kiedyś jeszcze o tym
opowiem.
Ale piosenka „Niecierpliwa”, którą zaśpiewałeś z
grupą Kreuzberg, stała się
w sieci hitem z kilkoma milionami wyświetleń. Trzeba
było iść za ciosem.
- Gdyby miliony wyświetleń przekładały się na realne
kwoty na moim koncie bankowym, to może dziś sprawy
miałyby się inaczej (uśmiech).
Widocznie tak miało być, i
ja się z tym pogodziłem wewnętrznie. Płynę dalej z prądem.
Po latach można cię teraz
usłyszeć w dwóch różnych
projektach. Miejskie Granie
Cover Band to grupa, w
której zarabiasz pieniądze,
by później w zespole nIEBO
nagrywać muzykę niezależną?
- Ładnie powiedziane, tak
to chyba można ująć. W 2004
roku założyliśmy z kumplami z
Wałbrzycha zespół nIEBO i od
razu postawiliśmy na tworzenie autorskiego materiału. Rok
później wydaliśmy samodzielnie pierwszą płytę „Blizny” i
ruszyliśmy w trasę. W 2008
roku udało nam się również
wystąpić na dużej scenie Przystanku Woodstock. W sumie
zespół wydał niezależnie trzy
płyty. Po zakończeniu przygody z zespołem Kreuzberg
namówiłem chłopaków do

9
reaktywacji nIEBA. Gramy dla
przyjemności i robimy nowy
materiał. Nie nastawiamy się
na sukces komercyjny i to jest
piękne.
Cały czas muzyka towarzyszy ci w życiu. Śpiewasz, ale jesteś też jurorem
w wałbrzyskiej odsłonie
„Mam talent”. Jak to jest
recenzować innych, gdy
samemu przed laty było się
ocenianym?
- W konkursie Wałbrzych
Ma Talent organizowanym
przez Wałbrzyski Ośrodek
Kultury zasiada najbardziej
przyjazne jury na świecie.
Oczywiście musimy wybrać
tych najlepszych w danym
czasie, ale nie oceniamy ich
bezpośrednio, jeśli już, to
ma to charakter wskazówek
i sugestii.
W ten sposób płynnie
przeszliśmy do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, w
którym od 2 lat pracujesz.
Też zajmując się muzyką?
- W WOK-u pracuję od
2018, to już w sumie 3 lata,
ale to zleciało…
Miałem złe informacje
(uśmiech). Ale co z tą muzyką?
- Poniekąd też się nią zajmuję, bo biorę udział w organizacji koncertów oraz imprez,
między innymi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jestem również jurorem, o czym
wcześniej rozmawialiśmy.
Pomagam również naszym
finalistom w realizacji ich muzycznych marzeń tworząc dla
nich piosenki.
Od niedawna koordynujesz też program Dom
Kultury+. Za chwilę znów
będziesz oceniał pomysły
mieszkańców?
- Ja będę tylko jednym z
głosów, bo w skład komisji wejdą również autorzy
inicjatyw. To zresztą bardzo
fajna inicjatywa, pozwalająca ożywić kulturowo Piaskową Górę i Rusinową, dwie
dzielnice Wałbrzycha. Nie
mogę się doczekać, żeby
przekonać się, co też wymyślili mieszkańcy, zgłaszając
swoje inicjatywy.
Myślisz jeszcze o tym,
żeby wypłynąć, patetycznie
mówiąc, w showbiznesie,
na szersze muzyczne wody?
- Nie myślę o tym jakoś
intensywnie, nie spędza mi
to snu z powiek, ale jestem
otwarty na to, co życie mi
przyniesie. Więc jeśli kiedyś
kolejny Titanic zawita do mojego spokojnego portu, to być
może znowu na niego wejdę.
Tym razem zabiorę ze sobą
koło ratunkowe.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Mają fajną szkołę, która…

» Uczniowie zbierali pieniądze do specjalnej skarbonki.
Oczywiście dla pszczół

..adoptowała pszczołę. A my cieszymy się z tego powodu,
że nawet najmłodsi myślą o naszych małych, pasiastych,
przyjaciołach. Możemy obwieścić, że 125 pszczół latających
gdzieś po łąkach należy do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu.
Jak do tego doszło? Już
tłumaczymy. Pewnie wiecie, że pod koniec maja
obchodziliśmy Światowy

Dzień Pszczół. Uczniowie
„Piętnastki” postanowili go
uczcić w dość oryginalny
sposób. Po co robić kolejną

Fot. użyczone (PSP 15)

» Ten hotel dla owadów stanął na skwerze przed szkołą

akademię, jak można dołączyć do organizowanej przez
Greenpeace akcji „Adoptuj
pszczołę”. Dzięki niej już
ósmy rok mnóstwo osób
angażuje się w pomaganie
pszczołom, a Polska staje się
coraz bardziej przyjazna tym
sympatycznym zapylaczom.
Jak pomagać, to na całego. Na kilka dni „Piętnastka”
zamieniła się w istny ul. Cały
tydzień uczniowie pracowali
jak robotnice, wypełniając
rozmaite obowiązki. A to
robili bomby kwietne, a to
gazetkę tematyczną, uczyli
się o bzyczących przyjaciołach, zaprojektowali też hotel
dla pszczół i w… konkretny sposób wsparli akcję. Na
szkolnym korytarzu stanęła
bowiem pszczela skarbonka,
oczywiście w kształcie ula, na

ścianie zawisła gazetka z ciekawostkami z życia tych małych owadów. Każdy, kto zdecydował się wesprzeć akcję i
wrzucić do skarbonki „jakieś
drobne”, otrzymywał prezent
wykonany przez dzieci. Była
to torebka z samodzielnie
przygotowanymi bombami
kwietnymi, pełnymi nasion
pszczelej łąki.
A co do pszczelej skarbonki,
zebrała się całkiem niezła
sumka, bo 250 zł. Pieniądze
pomogą Greenpeace w tworzeniu przyjaznej dla małych
zapylaczy Polski. Pamiętajcie,
gdzieś tam na łąkach lata i
zapyla kwiaty 125 „Piętnastkowych” pszczół. Może niektóre z nich wkrótce zasiedlą
hotel, który stanął na skwerku
przed budynkiem szkoły.
Red
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BOGUSZÓW-GORCE

Nowa pani burmistrz
Sylwia Dąbrowska wygrała w pierwszej turze
przedterminowe wybory na stanowisko burmistrza Boguszowa-Gorc.

Mieszkańcy wybierali spośród
czwórki kandydatów. Startowali: Sylwia Dąbrowska, Roman
Ludwiczuk, Krzysztof Kumorek

oraz Marta Cinciała. Przy bardzo
słabej frekwencji, która wyniosła
niespełna 29 procent, zdecydowane zwycięstwo odniosła Syl-
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wia Dąbrowska, na którą swój
głos oddało 1852 wyborców.
Dąbrowska zdobyła 54,9 procent głosów, a jej najgroźniejszy
rywal Krzysztof Kumorek – 39,5
procent. Na Romana Ludwiczuka zagłosowało 3,5 procent
wyborców, a na Martę Cinciałę
głos oddało 1,9 procent boguszowian.
Przypomnijmy, że w wyborach
samorządowych w 2018 roku wy-

grał Jacek Cichura, który w drugiej
turze pokonał Sylwię Dąbrowską.
Cichura jednak najpierw trafił do
aresztu, a następnie po ponad
roku został odwołany w wyniku
referendum. Komisarzem został
Krzysztof Kumorek i pełnił to
stanowisko rok, bowiem wybory
uzupełniające na burmistrza miasta były przekładane ze względu
na pandemię.
SCB

Fot. użyczone (Czytelnicy WieszCo)

» Ktoś wyrzucił przed klatkę schodową mebel. Ktoś inny napisał „liścik”

WAŁBRZYCH

Nie wywalajcie byle gdzie
Łatwo powiedzieć. Wystarczy dłuższy spacer, żeby przekonać się, że niektórzy wyrzucają meble, gruz czy opony, gdzie popadnie. Robią „wystawki” przed klatką schodową lub jadą z tym do lasu. A przecież wystarczy
skorzystać z PSZOK-u. Gdzie bezpłatnie pozbędziecie się prawie wszystkich odpadów, żeby u innych nie wywoływać szoku!
Do napisania tego tekstu czytelnika (super, że na was staliśmy zdjęcie, na którym
skłonił nas mail od naszego zawsze możemy liczyć). Do- widoczny jest jakiś mebel.
Tego nie zostawicie w PSZOK-u
- zmieszane odpady komunalne
- odpady zawierające azbest
- części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
- opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
- sprzęt budowlany
- urządzenia przemysłowe
- odpady poprodukcyjne
- odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
- odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
- butle gazowe, gaśnice
- watę i wełnę szklaną
- martwe zwierzęta gospodarskie, domowe oraz dzikie
- wszelkie inne odpady, które nie stanowią odpadów o charakterze komunalnym

Być może biurko, możliwe,
że szafka. Niech będzie, że

niewielki regał. Z opisu wynika, że został postawiony tuż

Fot. użyczone (Sylwia Dąbrowska/Facebook)

WIESZ CO | NR 25/22.6.2021 r.

przed klatką schodową na
Podzamczu w Wałbrzychu.
Domyślamy się, że jego właściciel po uprzednim nabyciu
kilku browarków poprosił
kolegę o pomoc i pozbył się
niechcianego mebla z domu.
Dobra, w ostatnim zdaniu
ewidentnie robimy sobie jaja,
ale ten ktoś, kto wyrzucił regalik przed budynek, zadrwił ze
wszystkich wokół.
Ale jeszcze co innego zwróciło naszą uwagę. Ktoś zadał
sobie trochę trudu i napisał
markerem na regale „liścik”
o takiej treści: „Ty ch*ju, to
nie jest miejsce na meble!”.
Powiecie, niespotykana agresja. Albo dodacie, że sąsiad
błysnął podobnie jak właściciel mebla. Być może, ale jak
postępować z ludźmi, którzy
łamią przepisy i śmieją się
wam w twarz? W porządku,
jesteśmy naiwni, ale tak jak
kiedyś obiecaliśmy, będziemy
w WieszCo piętnować podobne zachowania, a przy okazji
edukować, co należy robić.
Taką misję sobie wymyśliliśmy, a co?!
Mało to razy strażnicy miejscy informowali o podobnych
zdarzeniach. Tylko pomyślcie,
gdyby wszyscy tak robili, co
wtedy? Szkoda słów. Co z
tego, że za takie „numery”
można dostać mandat. Znacie
kogoś, kto został ukarany? My
nie! A nawet jeśli mundurowym uda się komuś wlepić
mandat, to będzie on raczej
śmiesznie niski. Co innego,
gdyby za taki wybryk właściciel mebla zapłacił, no niech
będzie 5 tys. zł. To by była
kara. Nie tam jakieś dwie lub
trzy „stówki”.
A teraz instrukcja, co zrobić
z niechcianymi przedmiotami
w domu? Wywieźć na PSZOK.
Tam bezpłatnie oddacie prawie wszystko – od mebli,
gruzu (najlepiej posegregowanego), opon od aut osobowych, poprzez sprzęt RTV
i AGD, odzież, farby, niektóre
chemikalia, po lekarstwa i
baterie. Prawie wszystko, bo
są rzeczy, których tam wam
nie przyjmą. Zobaczcie obok,
jakich odpadów nie przyjmie
żaden PSZOK.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (Dworzysko)

» W minigolfa można pograć codziennie, od wczesnego poranka do wieczora

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Spróbujcie, jak to jest z golfem
Jeśli lubicie popatrzeć na zawodników zmagających się w US Open, jednym z najtrudniejszych turniejów golfowych na świecie, to… wpadnijcie do Szczawna-Zdroju. A tak na poważnie, od niedawna w uzdrowisku też pogracie w golfa, a dokładniej w minigolfa.
Na terenie kompleksu wypoczynkowego Dworzysko w
Szczawnie-Zdroju na początku

czerwca otwarto nową atrakcję, która z miejsca stała się
wielkim hitem i nieprzerwanie

cieszy się ogromną popularnością. Długo zastanawiano
się, czy to dobry pomysł, by

zbudować tu pole do minigolfa, ale w końcu powiedziano
– robimy to! I zrobiono. Jak

zwykle bardzo profesjonalnie.
Zresztą jeśli przyjedziecie, to
sami przekonacie się, jak przy-

jemnie jest pograć w tę grę
w pięknych okolicznościach
przyrody.
Mowa o 9-dołkowym polu
do minigolfa, które zostało
zbudowane w niecce, tuż
obok urokliwej kawiarni
Szwajcarka. Zapytacie, skąd
taki pomysł? Po pierwsze,
żeby jeszcze uatrakcyjnić to
miejsce. Tu mała dygresja,
mamy nadzieję, że pamiętacie, jak pisaliśmy, że do Dworzyska zawitały alpaki? Po drugie, golf w Szczawnie-Zdroju
był obecny już kilkadziesiąt lat
temu, dlatego powstanie minigolfa ma charakter również
sentymentalny i nawiązuje do
czasów z początku XX wieku.
Sama gra jest ciekawym
urozmaiceniem czasu zarówno dla dzieci, jak i dorosłych,
którzy mają ochotę porozmawiać o ważnych sprawach
tego świata, rozgrywając przy
okazji partyjkę w akompaniamencie ptasich treli, które
pięknie rozbrzmiewają dookoła. Piękniej byśmy tego
nie ujęli, żeby was zachęcić do
złapania za kij i wbicia piłeczki
do dołka.
Pole dostępne jest przez
cały tydzień od 06:00 (tak, to
nie pomyłka) do 22:00 (też
nie myślcie, że wkradł się
chochlik drukarski). Od razu
spieszymy dodać, że możliwe
jest rozgrywanie partii po
zmierzchu, dzięki oświetleniu
całego pola.
Red

CZARNY BÓR

Po wianek na głowę

Gdy kwitną chabry, maki,
stokrotki, koniczyny to znak,
że czas pleść wianki, bo wielkimi krokami zbliża się Noc
Świętojańska. Wielkie „wiankowanie” zaplanowano też
w Czarnym Borze. Już 24
czerwca na Św. Jana w świetlicach wiejskich w Jaczkowie,
Witkowie i Grzędach oraz w
Bibliotece + Centrum Kultury,
a dzień później w Borównie
zapraszamy was na warsztaty
świętojańskie.
Nie ma, że się wstydzicie, że
nie macie czasu, że nie umiecie. To spotkanie jest właśnie
po to, żeby nauczyć się pleść
wianki. Nie zabraknie polnych

kwiatów, aromatycznych ziół,
legend świętojańskich oraz
tradycyjnych gier i zabaw. A
może nawet zakwitnie kwiat
paproci. Kto wie?!
Przy okazji podpowiadamy, jak zapewnić mnóstwo
atrakcji waszym dzieciom.
Jeśli te rzecz jasna nie mają
jeszcze sprecyzowanych planów wakacyjnych. Musicie
wiedzieć, że centrum kultury
w Czarnym Borze nie pozwoli im się nudzić. Wycieczki, warsztaty ekologiczne,
warsztaty kulinarne, śniadania
na trawie oraz pełne zabaw
zajęcia tematyczne (wakacje z
duchami, retro, eko, a nawet

„niezły kosmos”) to tylko część
propozycji ciekawego spędzenia czasu wolnego. Zajęcia
zaplanowano na cały lipiec.
Codziennie od poniedziałku
do piątku we wszystkich
świetlicach wiejskich oraz w
B+CK w Czarnym Borze. Jeśli
podoba wam się program,
szybko zgłaszajcie swój udział,
bo zajęcia realizowane będą
w małych grupach i w reżimie
sanitarnym, a listy szybko się
wypełniają.
Więcej informacji znajdziecie na stronie www.ck.czarny-bor.pl oraz w samej bibliotece
oraz pod nr tel. 74 84 50 242.
Red

» Nauczycie się pleść takie oto wianki. Prawda, że piękne?

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

Nie namawiamy nikogo do zamążpójścia, ale przyznacie, dziewczęta w wiankach na głowie wyglądają prześlicznie. Spójrzcie zresztą na zdjęcie. I co, podoba się
taka ozdoba? Możecie nauczyć się, jak je wykonywać.
Na specjalnych warsztatach świętojańskich.

BOGUSZÓW-GORCE/WAŁBRZYCH

Z kosiarką po mieście
Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi dwóm
mężczyznom, którzy w ubiegłym tygodniu zostali
zatrzymani na gorącym uczynku włamania do altanek na terenie Boguszowa-Gorc i Wałbrzycha.

Policjanci z KMP w Wałbrzychu
patrolujący rejon powiatu wałbrzyskiego po godzinie 7:00 przy

ul. Słodowej w Boguszowie-Gorcach zauważyli dwóch mężczyzn
prowadzących kosiarkę oraz rowe-

ry, do których przyczepione były
różne narzędzia. Funkcjonariusze
postanowili więc sprawdzić, jak
mężczyźni weszli w ich posiadanie.
Okazało się, że pochodziły właśnie
z kradzieży.
Okazało się, że najpierw 31-letni
mieszkaniec powiatu głogowskiego
oraz jego 21-letni kolega z powiatu
wałbrzyskiego, po uszkodzeniu
skobla, włamali się do altanki przy
ul. Strażackiej w Boguszowie-Gor-

cach, skąd ukradli kosiarkę spalinową, szpadel i motykę o wartości
700 zł. Następnie podejrzani udali
się na ogródek usytuowany przy ul.
Karkonoskiej w Wałbrzychu. Tam
po uszkodzeniu drzwi wejściowych
do altanki zabrali sprzęt muzyczny,
kompresor, pistolet do malowania,
przedłużacz oraz inne mniejsze
narzędzia, a także 21 puszek piwa.
W tym przypadku wartość strat to
SCB
tysiąc złotych.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Szlakiem Riese pobiegło ponad 100 śmiałków

GŁUSZYCA

Liznęli historii i pognali do lasu
Dość już tego siedzenia w domu. Wydarzeń w regionie jest coraz więcej i nabierają
rozpędu niczym peleton w Tour de France goniący uciekających kolarzy. Organizatorzy
rozmaitych imprez też próbują nadgonić stracony czas. Niedawno w Głuszycy odbył się
piąty Półmaraton Szlakiem Riese.
Biegów nigdy za wiele, a
ten głuszycki należy do wyjątkowych. Dlaczego? Z prostej

przyczyny, bo nie tylko sportem człowiek żyje, a jeśli przy
okazji startu można się czegoś

ciekawego dowiedzieć, to
mamy dwa w jednym. Przyjemne z pożytecznym.

JEDLINA-ZDRÓJ

Tu poskaczecie,
ile tylko chcecie

Tradycyjnie już przed samym biegiem chętni mogli
poznać tajemnice związane

z budową naziemnych i podziemnych obiektów powstałych w czasie II wojny świa-

dyrektor Centrum Kultury w
Jedlinie-Zdroju.
Pierwszy dmuchaniec został już udostępniony przed
tygodniem i od razu spodobał się gościom „Czarodziejskiej Góry”. Koszt to 10 zł
za 5-minutowe szaleństwa.
Dzięki nowej atrakcji, to
właśnie najmłodsze dzieci

Red

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Park wzbogacił się właśnie o kolejną atrakcję dla
najmłodszych. - Zapraszamy dzieci do beztroskiego
skakania na naszych dmuchańcach. Zaznaczam, że to
nie jest ostatnia z nowych
atrakcji, które pojawią się na
„Czarodziejskiej Górze” w tym
roku – mówi Wiesław Zalas,

towej w ramach projektu
Riese. Wiadomo, ta nazwa
wielu elektryzuje, więc i nie
zabrakło uczestników, którzy
przed startem postanowili
uzupełnić nie tylko bidony,
ale też swoją wiedzę historyczną. Gdy już pobiegli,
mijali obiekty usytuowane
w okolicach Podziemnego
Miasta Osówka. Zobaczyli
to, o czym wcześniej słyszeli.
Ale dobra, skoro był bieg,
to przyzwoitość nakazuje,
że powinniśmy podać choćby nazwiska triumfatorów.
Wśród ponad setki uczestników Półmaratonu Szlakiem
Riese 25-kilometrową trasę
wytyczoną w Górach Sowich
najszybciej pokonali Czech
Ondrej Penc i Anna Balcer.
Jeśli braliście udział w imprezie, albo biegli wasi znajomi
lub rodzina, możecie sprawdzić ich miejsca na stronie
www.pomiarowania.pl.
Dodajmy, że organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Waligóra Run, a
partnerami gmina Głuszyca
oraz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy.

» Takie dmuchańce to ulubiona rozrywka najmłodszych

Czyż nie o to chodzi, żeby dać upust swojej energii?
Wiedzą to doskonale najmłodsi, którzy miesiącami musieli ograniczać swoją aktywność. Teraz mogą poszaleć do woli na terenie Parku Aktywności „Czarodziejska Góra” w Jedlinie-Zdroju.
Piszemy o tym miejscu
dość często, ale nie bez powodu. Staje się ono powoli
celem podróży wielu mieszkańców regionu oraz turystów z wielu zakątków kraju.
Wszyscy wiedzą doskonale,
że można tu spędzić cały
dzień, nie nudząc się nawet
przez chwilę.
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Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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mają największy wybór zabaw w parku. Mogą również
korzystać z trasy maluch
w małpim gaju i jeździć na
sankach z opiekunem. Zaraz,
zaraz, a co z tymi starszymi
turystami? Oni też powinni
być wkrótce usatysfakcjonowani, bo miasto myśli,

żeby jeszcze w tym sezonie
zaskoczyć starszaków. Jak?
To na razie tajemnica. Ale
znając pomysły ludzi zarządzających parkiem, pewnie
będzie to petarda.
Szybko pr zypomnijmy
jeszcze, że na razie na terenie „Czarodziejskiej Góry”

można korzystać z letniego
toru saneczkowego, tras linowych, wieży wspinaczkowej, tyrolek, singletracków, wypożyczalni rowerów
oraz dmuchańców. Szczegóły znajdziecie na stronie
www.ckjedlina.pl.
Red
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NASI ULUBIEŃCY

Opiekować się trzeba cały rok
Każdy sygnał o tym, że ktoś zdecydował się zaadoptować czworonoga ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu bardzo nas cieszy. Ale przy okazji apelujemy
o mądre podejście do tematu. Idą wakacje, a więc okres, gdy będziecie wyjeżdżać z domów. Pamiętajcie, że musicie zapewnić opiekę swojemu pupilowi na
czas waszej nieobecności.
AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: około 9 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
17.10.2020

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

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

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

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

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.01.2021

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

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

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

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

Scarlet to psia staruszka. Z racji wieku i
nadwagi ma problemy z poruszaniem się, a
dodatkowo obecnie jest na specjalnej diecie.
Szukamy dla niej dobrego, nowego domu.

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

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

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

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

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

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

Wiek: 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
08.10.2020

GIBSON, nr ewidencyjny 9/21

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

Fot. użyczone (LOT AW/Muzeum Kolejnictwa)

» Tu zawsze jest co robić

W odwiedzinach u Tomka
Zabronione dotykanie eksponatów, przeraźliwa cisza przerywana co jakiś czas szeptem
zwiedzających, skrzypiące i wypolerowane na błysk podłogi. Co wam to przypomina? Nie
w każdym muzeum musi być tak samo. Zresztą przekonajcie się sami jadąc do Jaworzyny
Śląskiej.

To duże – nawet jak na
skalę europejską – muzeum
kolejowe, założone zostało w
2005 roku na terenie zabytkowej lokomotywowni z 1908
roku w Jaworzynie Śląskiej.
Muzeum położone jest na
terenach kolejowych o powierzchni ponad 2 hektarów
z zachowaną infrastrukturą
kolejową, budynkami lokomotywowni oraz zapleczem
technicznym. I to już powinno

was zachęcić do odwiedzin.
Jeśli nie, to czytajcie dalej ten
tekst.
Zbiory Muzeum Kolejnictwa
na Śląsku tworzy ponad 150
pojazdów kolejowych począwszy od 1880 roku do lat.
70 XX wieku. Przyznacie, te
prawie sto lat robi wrażenie.
Kolekcja obejmuje m.in. ponad 40 lokomotyw parowych
produkcji niemieckiej, polskiej,
angielskiej i amerykańskiej.

» Wiele lokomotyw można zwiedzać wewnątrz

Lokomotywy spalinowe i elektryczne oraz zbiór wagonów,
a także kolejowe pojazdy
specjalistyczne. Zastanawiacie się jakie, my wam tego
nie zdradzimy. Zobaczcie na
własne oczy.
W dawnym budynku warsztatu parowozowni zorganizowano całoroczną ekspozycję
poświęconą historii kolei i
kolejnictwa. Zwiedzać możecie m.in. zrekonstruowane
gabinety naczelników z 1930
i 1970 roku, gabinet kolejowej
medycyny pracy, drukarnię
PKP czy unikatową makietę
kolejową w skali H0. W weekendy i wybrane święta w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
organizowane są przejazdy
zabytkowym taborem po tzw.
Trasie Parowozowej, wyjątkowej ścieżce edukacyjnej, której
zwiedzanie odbywa się w czasie przejazdu wagonem prowadzonym przez zabytkową
lokomotywę spalinową (np.

lokomotywę Deutz OMZ117R
czuć się jak prawz 1940 r., 410D-51 z 1975 r.
dziwy kolejarz z
czy 409Da-1 z 1965 r.) lub paepoki. Pojazdy
rową – polski parowóz TKt48te wyróżniają
18 z 1951 r. (jedyny sprawny
się wśród innych
normalnotorowy parowóz na
masywDolnym Śląsku). Wiele atraknymi,
cji czeka na najmłodżółszych entuzjastów
tymi
dawnej techniki
schokolejowej, a
zwłaszcza
parowoz ó w. N a
terenie
całej muzealnej
bocznicy
przygotowano mnóstwo
lokomotyw i innych pojazdów
kolejowych,
które można
zwiedzać wchodząc do środka,
» W Muzeum Kolejnictwa znajdziecie
dotykać, robić
ponad 150 pojazdów
zdjęcia, słowem po-

dami prowadzącymi w bezpieczny sposób do ich wnętrza. Wyjątkowe miejsce w
sercach małych miłośników
kolei zajmuje postać lokomotywy Tomek z legendarnej już
angielskiej animacji „Tomek
i Przyjaciele”, którego dzieci spotkają w muzeum. A i
jeszcze jedno. Można tam
spędzić wiele miłych chwil
w sali zabaw. Dla najmłodszych przygotowano
także plenerową wystawę Lokomotywa Juliana
Tuwima w autentycznym
parowozie i wagonach
towarowych.
Muzeum Kolejnictwa na
Śląsku świadczy dla swoich
gości usługi gastronomiczne w typowym kolejowym
bistro, czyli barze szybkiej
obsługi zorganizowanym w
stylowym, oryginalnym
wagonie barowym PKP z
lat 70. XX wieku.
Red
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HISTORIA NIEZNANA

» Park zdrojowy w I połowie XIX wieku wg litografii C. Mattisa / Śląska Biblioteka Cyfrowa (za: www.polska-org.pl)

Jedziemy wreszcie do wód! (2)
Zgodnie z zapowiedzią sprzed miesiąca wracamy dziś do przedwojennego Szczawna-Zdroju. Cieszyło się ono, jak wiadomo, olbrzymią popularnością, a odwiedzali je kuracjusze z całej Europy. Oprócz leczenia swoich dolegliwości korzystali oni również
z bogatego życia towarzyskiego, którego opisy znaleźć można w ich licznych wspomnieniach.

» Rycina z połowy XIX wieku autorstwa kowarskiego artysty C. Mattisa przedstawiająca
okazałe zabudowania gospody wraz z wieżą widokową na szczycie Wzgórza Gedymina /
Śląska Biblioteka Cyfrowa (za: www.polska.org.pl)

Relacje z XIX-wiecznego
Salzbrunn zamieszczała między innymi polska prasa. Na
łamach krakowskiego „Czasu”
z 1857 roku jego korespondent pisał: „Jestem tu w tak
licznym gronie rodaków, że
przedkazimierzowskie czasy w
tej dzielnicy Śląska chwilowo
powróconymi być się zdają.
Nie masz zakątka dawnej Rzeczypospolitej, która by kontyngentu swego dostawiła.
Spacery przy źródle, reuniony,
koncerta, wszystko to tak
zapełnione Polakami, że innej
mowy prawie nie słychać,
co i stąd pochodzi, że szczep
niemiecki więcej do marzeń
skłonny, robi wycieczki w
góry, w malownicze doliny,
kiedy my przede wszystkim

namiętnie towarzyscy, wciąż
w licznym i gwarnym skupiamy się gronie, przy zdrowiodajnym źródle.
Ale nie tylko nie masz zakątka ziemi naszej, ale i zawodu,
który by świetnie reprezentowany nie był. Do reprezentantów literatury tu goszczących
policzyć musimy panów L.
Niemojewskiego, dra Cegielskiego, prof. Przyborowskiego, Mottego, panią Wilkońską, a i dziennikarstwo nasze
nie jest bez reprezentacji. Są
tu bowiem korespondenci
głównych pism warszawskich,
którzy zapewne wrażeń tutejszych publiczności naszej nie
oszczędzą.
Sztuki piękne, tak mało
kwitnące w kraju naszym

pod względem muzyki, dziwnie licznie i świetnie są tu
reprezentowane. Skrzypek
H. Wieniawski wystąpił już
raz w publicznym koncercie.
O grze jego, jako znajomej i
ocenionej, mówić nie będę,
ale dodać winienem, że ujął
wszystkich skromnością tak
rzadką w artystach, a która
tym więcej dowodzi o jego
rzeczywistej wartości jako
człowieka i artysty. Mówią, że
za dni parę da drugi koncert,
a ostatecznie weźmie udział
w koncercie amatorskim na
cel kaplicy katolickiej.
Świeżość i gust w ubiorze
dam naszych tak jest uderzającym, że z daleka rodaczki
wyróżnić można. Ostatnim
dowodem chwilowego pod-
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boju Salzbrunnu przez element
słowiański niechaj to będzie, że na
tak zwanym reunionie prowadził
poloneza kontuszowy szlachcic
wspaniałej postawy i gdyby nie śląsko-germańske tempo w mazurze
kilku młodzieńców z Wielkopolski,
nikt by się nie był domyślił, że jest
w Salzbrunnie, a nie w Krakowie lub
Warszawie.”
Z tego samego roku pochodzi też
notatka, jaką zamieściła „Gazeta
Warszawska”: „Któż z nas nie zna
Salzbrunnu? Kogóż choć raz w życiu
przeznaczenie lub doktorowie nie
wyprawili w to ustronie, w którym
tak gwarno z rana, a cicho w południe, w którym ulatnia się tyle
gazu ze szklanek, ile westchnień
miłosnych z piersi wybiega, łączy tyle
par, ile rozdziela koterii, w którym
wreszcie plotki tak szybko biegają,
jak wolno chodzą pacjenci. Skuteczność źródeł, piękność położenia,
a nade wszystko bliskość od kraju
naszego sprawia, iż miejsce to więcej
jak inne zagraniczne wody obejmuje
żywiołu polskiego.
W liczbie rodaków naszych przebywających w Salzbrunn dla szukania ulgi w swych cierpieniach
uważają tutejsi lekarze najwięcej
chorób płuc i śledziony, jako też rozdrażnień błon śluzowych. Zdaniem
ich, osłabienie organów piersiowych
następuje zazwyczaj u dziewic polskich z nadużycia tańca, u Polaków
zaś skutkiem zanadto gwałtownego
leczenia, przystawianiem wielkiej
ilości baniek lub też przesyceniem
chininą po pojawiających się często
w kraju naszym zimnicach. Czy
zdanie tutejszych lekarzy jest słusznym, nie nasza rzecz rozstrzygnąć;
podajemy tylko fakt, a czynimy to

tym chętniej, że co do pierwszego
punktu oskarżenia, podzielamy zupełnie zdanie dra Falka, Rosemanna
i Mayera: dziewice polskiej ziemi
zbyt wielkie mają zamiłowanie do
rozrywki, marnującej niepotrzebnie
czas, zdrowie, pieniądze…”
Szczawno odwiedził też Józef
Korzeniowski, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, żyjący w
latach 1797-1863. Ze swojego pobytu w uzdrowisku w1855 roku pozostawił między innymi wspomnienia
z wyprawy na Wzgórze Gedymina,
będące wówczas jedną z atrakcji,
chętnie odwiedzanych przez kuracjuszy z pobliskiego Szczawna-Zdroju:
„Na początku piątego tygodnia,
korzystając z prześlicznego dnia i
zakrytego przezroczystymi chmurami
słońca wybrałem się przed obiadem
na dalszą przechadzkę. Na połowie
drogi między Salzbrunn i Altwasser,
gdzie są kąpiele, wznosi się góra, na
której szczycie stoi oberża mająca kilka ładnych pokoi, przyjmująca gości i
na otwartym powietrzu, i opatrzona
we wszystkie przysmaki, jakie u wód
są dozwolone, tj. w mleko, kawę,
czereśnie i poziomki, a nade wszystko w pstrągi, które z wybornym,
choć słonym masłem, dają wyborne
śniadanie. Miejsce to nazywa się
Wilhelmshöhe. Leży rzeczywiście
wysoko i ma naokoło bardzo piękne
widoki. Żeby odwiedzający je goście
wyraźniej i bez żadnej przeszkody
nacieszyć się mogli pięknościami natury, cisnącymi się tam zewsząd do
ich oka, wybudowano nad domem
oberży wieżę, znacznie na poziom
wyniesioną, mającą tylko na szczycie
galerię z muru, chroniącą od upadku,
a po czterech rogach na kilka schodków podniesione altanki, gdzie się
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» Widok na Szczawno i Chełmiec z wieży Św. Anny. Litografia C. Mattisa z
pierwszej połowy XIX w. / Śląska Biblioteka Cyfrowa (za: www.polska-org.pl)

można wygodnie oprzeć i zatapiać
wzrok daleko, aż do miasta Striegau
(Strzegom – przyp. red.), którego
wysoką katedrę, spoczywającą pod
osłoną gór bazaltowych, dobrze
widać, a na prawo, poza czarnym
Hochwaldem (Chełmiec – przyp.
red.), panującym nad całą tą okolicą
i służącym za barometr pogody,
gdy wysokiego szczytu swego nie
odziewa czepcem chmur, aż do
dalekiej góry Schneekoppe (Śnieżka
– przyp. red.), najwyższej między
Górami Olbrzymimi (Góry Olbrzymie,
niem. Riesengebirge – Karkonosze)
i zamykającej horyzont. Kto po raz
pierwszy z tego miejsca rzuci okiem

» Hala spacerowa w szczawieńskim uzdrowisku (Elisenhalle), „mająca kolumnadę długą jak nasze Sukiennice”, na
rycinie F. Koski z połowy XIX w. / Sudeten-Album. Die Schlesischen Bäder und ihre Umgebungen nach der Natur
gezeichnet von F. Koska, Breslau 1862 (za: www.polska-org.pl)

wokoło, uczuje się aż nadto wynagrodzony za trud nużącej cokolwiek
przechadzki. I pozazdrościć ludowi,
który tam osiadł, który tak czynnie,
tak pracowicie, z takim przemysłem
i wytrwaniem, korzystając ze skarbów złożonych tam na ziemi i w jej
łonie, każdy załomek gruntu, każdą
dolinkę, którą zamieszkuje, stara się
użyźnić, ulepszyć i ozdobić.”
Warto także zajrzeć do pamiętnika
Marii Louis, przedstawicielki znanego krakowskiego rodu, która okolice
Wałbrzycha odwiedziła latem 1844
roku i tak oto opisuje swój pobyt w
Salzbrunn: „Wyjazd z Wrocławia 3
września o 6:00 rano koleją żelazną

do Freiburga (dzisiejsze Świebodzice,
wówczas ostatni przystanek kolejowy – przyp. red.) Jechaliśmy trzecią
klasą, a zapłaciliśmy po 4 floreny
od osoby. Okolica ta sławna jest z
wyrobu płócien śląskich. Miasteczko
niepozorne. Stąd wyjechaliśmy o pół
mili do Fürstenstein. Po skromnym
obiadku pojechaliśmy do bliskich
wód w Salzbrunn. Wody te mineralne są zimne i mające wiele części
solnych, dlatego są do picia nie tylko
znośne, lecz nawet przyjemne i dla
osób na piersi słabych skuteczne,
bo wzmacniające. Jadąc tam przez
kolonię Salzbrunn blisko jedną milę
ciągnącą się, przybyliśmy do samego
miejsca i z zupełnym naszym zadowoleniem znaleźliśmy urządzenie
tychże wód bardzo przyjemne i
eleganckie, albowiem wystawiony
jest tu rodzaj gmachu, mający kolumnadę blisko tak długą, jak nasze
Sukiennice, wzdłuż której po jednej
stronie są umieszczone sklepy z
rozmaitymi towarami; przy tym sala
bardzo ładna i przyzwoicie urządzone źródło, przy którym wiele osób
pija także tę wodę z żętycą. Muzyka
kąpielowa grywa rano i przed południem. Ogród dosyć wielki, z czysto
utrzymanymi chodnikami, bardzo
licznymi kwiatami, a mianowicie
georginiami, uprzyjemnia gościom
spacery. Na jednym z najwynioślejszych pagórków skalistych stoi wieża
czworokątna z zegarem i stamtąd
najlepiej jest widać całą okolicę
Salzbrunnu. Woda stąd głośny robi
skutek, czego doświadczyliśmy,
naprawia zarazem humor i apetyty.
W oberży „Pod Czarnym Orłem”
zdarto z nas bardzo politycznie, bo
za stancję na szesnaście godzin i
za nastręczenie nam fiakra na małą
przejażdżkę po Salzbrunn cztery
talary zapłacić musieliśmy”.
Na podst. Ziemia Wałbrzyska
w dawnych opisach polskich, red. A. Szyperski,
Wałbrzych 1965, opr. J. Drejer
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Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami/Katarzyna Latus-Gruszka)

» W atrium biblioteki zobaczycie wystawę zdjęć polskich krajobrazów wykonanych przez Katarzynę Latus-Gruszkę

Książka jest dobra na wszystko
„Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas…” Wydawałoby się, że ta jakże wesoła i radosna piosenka idealnie pasuje do śpiewania w czerwcu, ale z bibliotecznego punktu widzenia wkradł się w nią
jeden zasadniczy błąd. Lub nawet, jakby to powiedział Jan Tomaszewski, wielbłąd.
Tam gdzie rzeka, las, morze
czy góry, tam jest też biblioteka! Oczywiście nie „osobiście”, bo w kamienicy pod
Atlantami w Rynku jest jej
dobrze i pewnie nigdzie nie
zamierza się ruszać, ale wszędzie tam, gdzie wypoczywają
wałbrzyszanie, wysyła swoich
emisariuszy, czyli książki. Chociaż może niekoniecznie wszędzie, bo jak ktoś ma zamiar
spędzić 10 dni z ofertą all inclusive w Turcji czy Chorwacji,
programując swój GPS na trasę hotel-basen-bar, to książka
nie miałaby tam raczej szansy
na jakieś dłuższe zaistnienie.
Jeśli jednak ktoś wybiera się
nad Bałtyk, to już książkę jak
najbardziej powinien ze sobą
wziąć, bo słoneczne dni nad
polskim morzem są czasami
tak liczne jak zmarnowane
okazje Lewandowskiego pod
bramką przeciwnika.
Bez względu na to, gdzie
kto się wybiera, Biblioteka pod Atlantami zaprasza
wcześniej każdego do swoich
działów i filii, kto ma ochotę
na spędzenie kilku wakacyjnych lub urlopowych dni z
książką. Zaglądajcie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. A w soboty

działy i filie są zamknięte, bo
podobnie jak inni w bibliotece zajmują się wtedy grillem
i… i oczywiście czytaniem
książek. Miłośnicy muzyki i
audiobooków mogą zrobić
niezbędne zapasy w czerwcu,
ponieważ Fonoteka i Dział
Książki Mówionej w lipcu
będą nieczynne.
W dwa wakacyjne miesiące
większość dorosłych raczej
pracuje, a jak już ma urlop, to
spędza go na wyjazdach lub –
zgodnie ze staropolską tradycją – na remoncie mieszkania.
Jako że i wyjazd, i remont nie

zostawiają zbyt wiele czasu na
czytanie książek, dla dorosłych
mamy tylko książki i płyty. Co
innego dla dzieci!
W dwa wakacyjne miesiące wszystkie dzieci mają
dużo wolnego czasu, z którym nie zawsze wiedzą, co
zrobić. Jak czasami Milik z
piłką w polu karnym. Jeśli
więc małym wałbrzyszanom
brakuje pomysłu na atrakcyjne spędzenie wakacji, zapraszamy ich do bibliotecznych
działów i filii na „Baśniowe
wakacje”. Bez obaw, nie będzie tam groźnego wilka z

wielkimi oczami i uszami,
zjadającej dzieci Baby Jagi
czy innych tego typu, wymyślonych przez firmę Andersen
& Grimm Brothers Horror
Company postaci. Skupimy
się raczej na utworach mniej
znanych, ale równie, a może
i bardziej fascynujących, jak
na przykład na baśniach i
legendach dolnośląskich (tak,
tak, są takie). Baśniowe wątki wpleciemy w warsztaty
literackie i plastyczne, gry
planszowe, zabawy ruchowe,
czytanie i w wiele innych
atrakcji. Na zajęcia zaprasza-

» A gdyby tak część wakacji spędzić w Atlantach? Brzmi zachęcająco

my od poniedziałku do piątku
w godzinach 11:00-13:00.
Żeby było ciekawiej, zajęcia
odbywać się będą codziennie
w innym dziale lub filii. Coś
jak trwające właśnie EURO
2020. Pandemia koronawirusa co prawda chwilowo
odpuściła, ale obostrzenia
wciąż obowiązują, dlatego
na każde zajęcia trzeba się
zapisać. Najlepiej zjawić się
w wybranej placówce i zgłosić swoje dziecko. A szczegółowy program wakacji
znajdziecie w bibliotecznych
mediach, a także, oczywiście
w „WieszCo”.
Napisanie powyższego
akapitu dało nam chwilę na
przemyślenie tego, co napisaliśmy wcześniej i, nie ma co
ukrywać, sumienie nas trochę
ruszyło, więc przyznajemy się
do kłamstwa, prawie jak…
no tu zdecydowanie ciężko
o porównanie. Napisaliśmy,
że dla dorosłych mamy tylko
książki i płyty, a to nieprawda.
Wiadomo, że nie wszyscy lubią tekst, więc mamy też coś
dla tych, do których bardziej
przemawia obraz. Wciąż trwa
Rok Norwida, dlatego w dwa
wakacyjne miesiące (a nawet
trochę dłużej, bo do paździer-

nika) Galeria pod Atlantami
zaprasza na wystawę „Norwid 2021. Księgą i obrazem”.
Poeta ten znany jest przede
wszystkim ze swojej poezji
(tak jak na przykład Krychowiak z gry w piłkę nożną),
a my chcemy pokazać inne
przejawy jego twórczości,
takie jak: malarstwo, rysunek,
grafiki, karykatury i satyry (a
u Krychowiaka byłoby to zainteresowanie modą). Gdyby
ktoś wolał jednak coś nieco
lżejszego, to w atrium będzie
można obejrzeć wystawę
zdjęć polskich krajobrazów
wykonanych przez Katarzynę
Latus-Gruszkę. Na co dzień
bibliotekarkę spod Atlantów, a
po pracy pasjonatkę fotografii.
Niby to tylko jej hobby, ale
gdyby wszyscy nasi reprezentanci podchodzili do swojej
gry tak jak Kasia do swojej
pasji, to Mistrzostwo Europy
mielibyśmy w kieszeni!
Jak więc widać, lato to nie
tylko lasy, morza, góry, grille
i oczywiście EURO 2020, ale
i czas na dobrą lekturę i na
kontakt z dobrą sztuką. I to,
i to znajdziecie pod Atlantami, więc do zobaczenia w
bibliotece!
Red
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Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Geppert, jaką… dobrze znacie

W najbliższą niedzielę, 27 czerwca o godzinie 18:00 zapraszamy do Filharmonii Sudeckiej na
koncert Edyty Geppert w ramach jubileuszowej trasy koncertowej z okazji 35-lecia działalności
artystycznej. Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar.
Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek
polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdziemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha
Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza
Siwka, a wśród kompozytorów: Henryka
Albera, Włodzimierza
Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja
Rybińskiego. Bilety
dostępne w kasie Filharmonii Sudeckiej i
w bileterii on-line na
bilety24.pl

Gwoździem po ekranie

Jeden gniewny bez wyrazu
Korzystamy z tego, że kina zostały otwarte i recenzujemy kolejne
nowości. Najważniejszą propozycją w minionym tygodniu był film
„Jeden gniewny człowiek” w reżyserii Guy’a Ritchiego.
Brytyjski reżyser i scenarzysta –
Guy Ritchie – od czasu do czasu
przypomina się lepszym lub gorszym
filmem. Jego najlepsze obrazy to
„Przekręt” i „Porachunki”. Wydaje się,
że filmowiec najlepiej czuje się w opowiadaniu gangsterskich historii z przymrużeniem oka, gdzie trup ścieli się
równo i krew zalewa oczy widzom.
Trudno zatem było spodziewać się
czegoś innego od jego najnowszego
dzieła – „Jeden gniewny człowiek”.
Istotnie, fani wartkiej akcji nie
będą zawiedzeni. Przez dwie godziny każdy facet, nawet z najbardziej
zapadniętą klatą, mógł poczuć się jak

prawdziwy twardziel, który potrafi
wyrównać rachunki. Tym super kolesiem, jak to u Ritchiego, nie może
być nikt inny jak Jason Statham. To
w końcu on wypatrzył go w reklamie
i wprowadził do światowego kina.
Tu obiekt niewieścich westchnień
wciela się w H – faceta, który podejmuje pracę w firmie ochroniarskiej.
Zastępuje jednego z dwóch właśnie
zastrzelonych konwojentów. Patrzymy, jak mężczyzna, noszący jakąś
tajemnicę, bez emocji wykonuje
swoją robotę – wozi miliony dolarów
po Los Angeles. On jeździ pancerną
furgonetką, a my czekamy, aż coś się

Zdarzenia już wkrótce

Otwarcie wystawy „Zdzisław
Jurkiewicz. Zdarzenia” zaplanowano 25 czerwca
o 18:00 Będziecie
mogli ją zobaczyć
w Starej Kopalni
aż do 11 października tego roku.
Wystawa zorganizowana została w
roku 90. urodzin
Zdzisława Jurkiewicza (1931-2012). Artyści i artystki: Zdzisław Jurkiewicz oraz Les Levine,
Dóra Maurer, Robert Morris, Philippe Van Snick, Miloš Šejn, Margita Titlová-Ylovsky. Kuratorka:
Marika Kuźmicz. Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Muzeum Współczesne Wrocław, Centrum Nauki i
Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu województwa
dolnośląskiego i miasta Wałbrzycha. Wystawie towarzyszy publikacja zawierająca teksty
prof. Davida Crowleya, dr Mariki Kuźmicz, dr
Sylwii Świsłockiej-Karwot i Igora Wójcika.

wydarzy. Nie trwa to jednak długo.
Wreszcie konwój H zostaje napadnięty i mężczyzna może ujawnić swoje
umiejętności walki. W mgnieniu oka
kładzie sześciu napastników. Kolejne
zdarzenie jest jeszcze bardziej zaskakujące. Bez użycia broni, a nawet
pięści, udaremnia kradzież kasy. Guy
Ritchie w ten sposób jeszcze bardziej
podsyca naszą ciekawość. Okazuje
się, że kluczem do rozwiązania intrygi są wydarzenia sprzed pojawienia
się w agencji H – napad na transport
pieniędzy, podczas którego zginęło
dwóch konwojentów i jedna, przypadkowa ofiara. Twórca przedstawia

Białe stroje i humor

Zapraszamy do Świdnicy na Świętojański
Ekopiknik! Głównym celem imprezy jest popularyzacja wśród świdniczan i mieszkańców
okolicy zdrowego, ekologicznego stylu życia
oraz promocja ekoproduktów wytwarzanych
przez lokalnych przedsiębiorców.
A co podczas imprezy? Warsztaty dla całych
rodzin, lokalni wystawcy z ekologicznymi
produktami, obrzęd nocy świętojańskiej i występy muzyczne (Zespół Ludowo-Estradowy
„Mokrzeszów”, Zespół Tańca Narodowego
Estradowego „Krąg”, Zespół Śpiewaczy „Ale
Babki”). Rekomendujemy białe stroje i zachęcamy do zabrania ze sobą dobrego humoru!
SCB, KaR

przebieg akcji z różnych perspektyw.
Za każdą odsłoną Ritchie odkrywa
kolejne karty. Okazuje się, że sprawą
jest zemsta. Droga do jej spełnienia
jest pełna strzelanin i bijatyk.
Konwencja kina akcji jest jak najbardziej zachowana. A może nawet
za bardzo. Umiejętności walki bohatera są aż przerysowane (kuriozalny
pierwszy napad). Jego pozbawiona
emocji twarz męczy, wreszcie wkurza.
Podobnie może irytować kilkukrotnie
powtórzona sytuacja „zabili go i
uciekł”. Na dodatek wszystkie postaci,

na czele z H, są jednowymiarowe.
Wiadomo, kto jest dobry, a kto zły.
Reżyser i autor scenariusza nie wie,
albo udaje że nic nie wie, o psychologii swoich bohaterów. Żaden z nich
nie ma wątpliwości i nie zadaje sobie
pytań.
„Jeden gniewny człowiek” na pewno nie dołączy do najlepszych produkcji Ritchiego. Możemy go potraktować
jedynie jako dostawcę dość pustej,
choć dobrze zrealizowanej, rozrywki.
Ocena 4/10
Piotr Bogdański

Fot. ilustracyjne (materiały prasowe)

Warto się pośmiać

Jeszcze nie ochłonęliśmy po ostatnim stand-upie
w Wałbrzychu, a już WOK szykuje kolejny – 1 lipca
2021. Tym razem wystąpi Antoni Syrek-Dąbrowski
w nowym programie „Kronika filmowa”. Antoni to
komik, improwizator, scenarzysta i aktor. Działa na
scenie komediowej od 2010 roku. Zaczynał jako
stand-upper w takich programach jak: HBO Stand-up Comedy Club, obu sezonach Comedy Central
Prezentuje: Stand-up!, Tylko dla dorosłych w TVP2
oraz roaście Kuby Wojewódzkiego w TVN. Udało
mu się również zakwalifikować do anglojęzycznego
programu Stand-up Express – kolaboracji komików
z całej Europy Wschodniej. Poza stand-upem zajmuje się również improwizacją komediową, której
uczył się od mistrzów tej formy w teatrze „IO” w
Chicago. Improwizuje od ponad 4 lat w teatrze
„Hofesinka”, który można oglądać na deskach
Resortu w Warszawie. Support: Łukasz Kowalski z programem „Bakłażan”, a prowadzenie
Ryszard Mazur. Bilety: 35 zł, 45 zł w dniu wydarzenia do nabycia w kasach WOK-u oraz na:
www.bilety.wok.walbrzych.pl
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Okiem gracza

Co na tegorocznych targach?

Prawnik radzi
Czy trzeba zapłacić bankom za korzystanie z kapitału w umowach
frankowych? Na ten ważny temat
wypowiada się nasz prawnik Adam
Daraż.
Niedawno w tej sprawie
wypowiedziała się judykatura,
co nieco pogorszyło nastroje
tzw. frankowiczów dochodzących roszczeń na drodze
sądowej. Sąd Najwyższy uznał
7 maja 2021 r., że przedawnienie roszczeń banku należy określać w ten sposób,
iż do czasu definitywnego

upadku umowy nie biegnie
okres przedawnienia roszczeń. Uchwała została podjęta
przez siedmioosobowy skład
SN, który zaznaczył, że ma
ona moc zasady prawnej, czyli
powinna być stosowana przez
sądy powszechne.
Wedle opinii sądu bezskuteczność umowy jest defini-

tywna wtedy, gdy kredytobiorca, należycie poinformowany
o skutkach unieważnienia
klauzul abuzywnych, sprzeciwi się ich stosowaniu, albo
– wiedząc o konsekwencjach
– zgodzi się na unieważnienie
całej umowy kredytowej. SN
podkreślił jednak, że wyrażenie takiego sprzeciwu, prowadzącego do rozwiązania
kredytu, obejmuje nie tylko
wyraźną odmowę, lecz także sytuację, gdy konsument
nie wyraził zgody na sporne
postanowienia umowne w
rozsądnym czasie od udzielenia mu stosownych informacji
o konsekwencjach prawnych.
W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy potwierdził lutowe

Zacznijmy po kolei, bo jest
tego trochę. Jeszcze przed samymi targami dane nam było
posmakować pokazu „Elden
Ring” (jednego z moich faworytów). Dla nieobeznanych –
będzie to gra w stylu Soulsów
od studia From Software we
współpracy z pisarzem Georgem R. R. Martinem. Tak więc
jest czego wyczekiwać.
Idąc dalej, jak to w zwyczaju,
scenę na E3 na samym początku dostał Ubisoft. Od niego
między innymi dostaliśmy świeże materiały dotyczące nowego
„Far Cry 6”, ale i tak najważniejszym punktem ich pokazu
był „Rainbow Six Extraction”
– nowy kooperacyjny shooter.

Następnie wiele emocji przyniosła konferencja Microsoftu.
Zaprezentowano na niej nowe
tytuły dostępne na flagowych
konsolach Xbox series X/S.
Wśród nich na przykład „Halo
Infinite”, „A Plague Tale Requiem” czy „Back 4 Blood”. Choć
największe owacje zebrały
chyba 3 gry – „Starfield” czyli
nowa marka od dobrze znanej

stanowisko „trójkowego”
składu SN, że w przypadku
unieważnienia kredytu roszczenia obu stron należy traktować osobno, nie zaś wyliczać
różnicę pomiędzy nimi, którą
pokrywać miałaby ta strona,
której zobowiązanie jest wyższe. To rozwiązanie korzystne
dla klientów banków. W przypadku unieważnienia kredytu
odzyskują oni zapłacone raty.
Bank musi wytoczyć im osobną sprawę, żeby odzyskać wypłacony w przeszłości kapitał.
Gdy wygra, dostanie mniej
niż wynosi dzisiejsza wartość
kredytu – musi wziąć na siebie
stratę związaną z osłabieniem
złotego wobec walut obcych.
Ale klient musi liczyć się z

tym, że będzie musiał oddać
całą kwotę jednorazowo. Dochodzą też koszty drugiego
procesu.
Zatem SN jednak nie przesądził w uchwale z 7 maja
2021 r., czy banki mogą domagać się „wynagrodzenia
za korzystanie z kapitału”.
W tej sprawie nie wypowiedział się także pod koniec
kwietnia 2021 r. Trybunał
Sprawiedliwości UE. Zapowiedziano również posiedzenie
Izby Cywilnej SN w pełnym
składzie i wydanie uchwały
być może w tym zakresie. Izba
Cywilna Sądu Najwyższego
ma odpowiedzieć na zestaw
„frankowych” pytań Małgorzaty Manowskiej, I prezes

UWAGA KONKURS

Gdzie najlepiej spotkać się z przyjaciółmi? Jasne, że w przytulnej knajpce przy suto zastawionym stole jadłem i napitkami. Na
przykład w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu. A
gdy jeszcze dodatkowo zjecie tam obiad z dobrym rabatem, to
już w ogóle pełnia szczęścia. Wystarczy, że dobrze odpowiecie
na pytanie konkursowe, a płacąc za posiłek skorzystacie z rabatu.
Widzicie fotografię obok? Fragment jakiej twierdzy widoczny jest
na zdjęciu?
Jeśli znacie poprawną odpowiedź, otrzymacie 15-procentowy
upust na wybrane danie z karty. Musicie uzupełnić kupon, pokazać go w lokalu i czekać na… tańszą ucztę. Na miłośników
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w
Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają
od najbliższej środy (23 czerwca) do piątku (25 czerwca).
Jak zwykle szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie na
stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu, ale również otrzymacie ją na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

SKN

CHALLENGER

nam Bethesdy, „S.T.A.L.K.E.R.
2 – Heart of Chernobyl” jakże
długo wyczekiwana (bo od
2010 roku) kontynuacja klasyka oraz „Battlefield 2042”
kolejna odsłona kultowej strzelanki.
Jak widzicie, działo się dużo,
a to co napisałem, to jedynie
wierzchołek góry lodowej,
jakim były targi E3. Pojawiło
się wiele emocji, dobrych,
złych i tych mieszanych. Ale
patrząc na całokształt jestem
zadowolony z tegorocznego
eventu. Mam też nadzieję, że
następnym razem będzie tylko
lepiej i zobaczymy jeszcze
ciekawsze zapowiedzi.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.pcworld.pl)

Tak jak sugeruje tytuł, chciałbym nieco podsumować jeden z najważniejszych gamingowych
eventów każdego roku, a mianowicie E3. Tym razem dużo się działo i żaden gracz nie powinien
być zawiedziony z nadchodzącymi premierami.

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

KUPON
Fragment jakiej twierdzy widoczny jest
na zdjęciu?

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

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

» W sakwie nie musicie zmieścić całej szafy ciuchów

Rower jest OK

Rowerowe wakacje czas zacząć
To już ten czas! Czas na wakacje, lato i podróże małe i duże. Gdyby tak urlop spędzić
w rowerowym siodle? Myśleliście kiedyś o takiej prawdziwej wielodniowej podróży?
Sakwy, namiot, śpiwór i w drogę!
Czy to naprawdę takie proste?
Oczywiście. Wierzcie mi. To świetna
przygoda. Po pierwsze mieć plan na
trasę. Cel na wszystkie dni. Mierzcie
siły na zamiary i planując nie zapominajcie, że na rowerach wieziecie
dobytek. Bagaż i rower będą ważyć.
Etapy dzienne po 50, 60 km w połączeniu ze zwiedzaniem i odpoczywaniem to naprawdę wystarczający
dystans. Jesteście na wycieczce. Wytyczcie trasę, sprawdźcie, co warto w
jej pobliżu zobaczyć i podzielcie na
dzienne etapy. Pamiętajcie, by była
atrakcyjna, a długodystansowych
szlaków rowerowych nie brakuje.

UWAGA

Trasę wytyczcie wcześniej, wyznaczcie ją na mapie, spiszcie na
kartce miejscowość po miejscowości,
rozpiszcie ciekawe dla was atrakcje.
Jeśli macie możliwość, wprowadźcie
trasę do GPS-ów. Mniej czasu zajmie
wam orientowanie swojej pozycji.
O papierowej mapie i przewodniku
nigdy nie zapominajcie. Internetu,
czy prądu zawsze może zabraknąć.
Power bank warto mieć.
Po drugie – rower. Przegląd,
smarowanie, dętka, łatki, parę
śrubek na zapas, pompka, podstawowe klucze. Najlepiej multitool.
Podstawa, która musi znaleźć się w

ekwipunku sakwiarza. Koniecznie
lampki rowerowe, bo widoczność i
pogoda zawsze może się załamać.
Przygotujcie się na każde warunki.
Zdecydowanie wygodne siodełko.
Jeśli siedzicie źle, to już po pierwszych dniach wycieczka zamiast
przyjemnością stanie się udręką
i bólem nie tylko pleców. Lekki
namiot. Ja od lat używam dwuosobowego namiotu ze sportowego
marketu i jest naprawdę świetny.
Przetrwał już wielkie burze.
Ponadto w sakwie nie musicie
zmieścić całej szafy ciuchów. Wystarczy kilka kompletów rowerowych

strojów i coś na zmianę na nierowerowe wyjścia. Obuwie? Klapki i
coś, w czym będziecie pedałować.
Warto wziąć pod uwagę sandały
na bardzo ciepłe dni. Bieliznę pozostawiam do wyboru, weźcie najwygodniejszą dla was. Kosmetyczka,
apteczka i prowiant. Najlepiej suchy,
coś słodkiego i oczywiście zapas
picia. Dwa duże bidony i butelka w
sakwie na wszelki wypadek. Zapasy
zawsze uzupełnicie. Na obiad warto
zatrzymać się na trasie lub rozpalić
jednorazowego grilla. Składana
karimata, mały śpiwór i właściwie jesteście spakowani. Prawie. Z

KONKURS

Jeśli jeszcze nie wróciliście do swoich dawnych przyzwyczajeń, najwyższy czas to zrobić. Usiąść w ulubionej knajpce i
zjeść pyszny lunch. Już można. My proponujemy Restaurację
Kr yształową w Świdnicy, gdzie dzięki nam skosztujecie pysznych potraw i zapłacicie dużo mniej. Lokal jest kolejny raz
partnerem w naszej zabawie, a to oznacza 15-procentowy
rabat na posiłek. Wystarczy, że weźmiecie udział w konkursie
i poprawnie odpowiecie na pytanie. Widzicie fotografię obok?
Co to za zamek?
Dobrą odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie go w
restauracji przy zamówieniu. To wystarczy, by skorzystać z
15-procentowej bonifikaty na wybrany posiłek. Każdy kto zna
odpowiedź, zje taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy czekają od najbliższej środy (23 czerwca)
do piątku (25 czer wca). Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę otrzymacie zarówno na wynos, jak i zjecie na miejscu. Podstawą jest kupon
z poprawną odpowiedzią.

mniej oczywistych pakunków mały
gumowy młotek, smar do łańcucha,
trytytki, taśma szybkomontażowa,
sznurek i scyzoryk, a nawet trochę
proszku do prania lub płynu do
naczyń, szmatki i gumowe linki.
Prawie wszystko wykorzystacie. Nie
zapomnijcie dokumentów, okularów
i tego, by rozmieścić równo bagaż
po sakwach. Nie przesadźcie, bo
bagażnik ma swój udźwig. Jakieś 20
kg na jedną stronę wystarczy. To jak?
W drogę! Po przygody! Pozdrowienia
i wrażenia możecie przysyłać na
adres redakcji.
Tomasz Czeleń

KUPON
Co to za zamek?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica
przy ul. Równej 3
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» Pięty przed i po zabiegu. Różnicę widać gołym okiem

Pękające pięty to bolesny problem
Te linijne ubytki powstają najczęściej na samych krawędziach podeszwy stopy. Jest to miejsce najbardziej narażone na przeciążenia.
cukr zyca, łuszczyca czy
niedoczynność tarczycy.
Różnego rodzaju podrażnienia oraz przesuszenie
skór y również spr zyjają
powstawaniu tej przypadłości.
Pogoda w końcu dopisuje i coraz częściej wybieramy już nie tylko buty kryte, lecz także klapki lub

sandały. Należy uważać
przy ich wyborze, zwłaszcza na te z uniesionym i
twardym napiętkiem. Musimy zwracać też uwagę,
by były miękkie. W tym
obuwiu pięta luźno uderza o wspomniane krawędzie. Może to powiększać
problem pękających pięt,
zwłaszcza gdy skóra nie

jest odpowiednio pielęgnowana i brak jej elastyczności.
Warto odpowiednio zadbać o swoje stopy, pojawienie się pier wszych
pęknięć powinno być sygnałem o podjęciu odpowiednich kroków i zmianie
pielęgnacji swoich stóp.
Najważniejsze, aby nie do-

prowadzić do powstania w
tym miejscu rany.
W gabinecie podologicznym suche krawędzie pęknięć zostają odpowiednio
opracowane i spłycone.
Zabiegi należy powtarzać,
aż do uzyskania pożądanego efektu poprawy stanu
skóry. Codzienna pielęgnacja przy tej przypadłości

to podstawa. Koniecznie
należy zwracać uwagę na
skład, najbardziej pożądane
składniki to m.in. mocznik,
kwas hialuronowy, czy oleje
roślinne. Taki preparat musi
zapewnić odpowiednie nawilżenie, zmiękczać twardy
naskórek, a także działać regenerująco oraz łagodząco.
Barbara Krause-Maniowska

REKLAMA

Pę k n i ę c i a m o g ą b y ć
spowodowane poprzez
nadmierne obciążenie
– nadwagę, lub nadmierną aktywność fizyczną,
brak odpowiedniego natłuszczania i nawilżania,
nieodpowiednio dobrane obuwie. Nierzadko
pęknięcia występują przy
chorobach takich jak
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Grzałka i filtry non stop
Czas skoncentrować się na odpowiednim przygotowaniu wody, podłoża i aranżacji, aby nasze ryby czuły się dobrze. Po decyzji, jakie gatunki chcemy hodować, powinniśmy postarać się, aby stworzyć naszym
pupilom najbardziej zbliżone warunki do tych panujących w ich naturalnym środowisku.
Wbrew pozorom nie wszystkim
rybom wystarczy po prostu woda.
Jedne wolą wodę zasadową, inne
kwaśną. Dla przykładu bardzo popularne ostatnio ryby z afrykańskiego
jeziora Malawi czy Tanganika zdecydowanie wolą tę pierwszą, a już
dyskowce czy pielęgnice z Ameryki
Południowej zdecydowanie kwaśną i
miękką. Są na rynku różne preparaty
lub wkłady filtracyjne, które pomogą
przygotować odpowiednią wodę.
Aranżacja samego zbiornika też
jest istotna, ponieważ jedne ryby

prowadzą skryty tryb życia i aby nie
narażać je na zbędny stres, musimy
zadbać o kryjówki dla nich np. skały
czy duże muszle, w których będą
mogły się ukryć. Inne zaś zdecydowanie większość czasu spędzają w
toni i nie stresują się naszą obecno-

Spacer z psem, czy to…

ścią. Niektóre gatunki przekopują
podłoże w poszukiwaniu pokarmu
np. ziemiojady, dlatego najlepszym
wyborem będzie piasek kwarcowy,
który również lubią kirysy czy
mułojady. Jeśli w waszej aranżacji
mają pojawić się żywe rośliny, odpowiedni będzie żwir, który cechuje
większa gradacja pojedynczych ziaren, dzięki czemu roślinom będzie
łatwiej się ukorzeniać.
Gdy będziecie mieć już wszystko
gotowe, zalejcie akwarium wodą
uzdatnioną specjalnym preparatem, który usuwa metale ciężkie i
chlor. Następnie dolejcie bakterie
nitryfikacyjne, które przez najbliższe miesiące będą się namnażać w
zbiorniku. Potem podłączcie filtry
i grzałkę, które muszą pracować
bez przerwy – dzień i noc. Tak
przygotowane akwarium powinniście zostawić na co najmniej
miesiąc, zanim zamieszkają w nim
pierwsze ryby, ale… mało kto aż
tyle wytrzymuje. Najczęściej po
2 tygodniach wpuszcza się 2-3
ryby, żeby brudząc, dostarczały
pożywkę dla bakterii, które zaszczepiliśmy przy uruchamianiu
akwarium, a nie zaburzyły pracy
filtrów. Jednocześnie karmimy nasze pierwsze ryby bardzo skromnie. Nie podmieniamy na razie
wody i bez potrzeby nie czyścimy
wkładów filtracyjnych.
Czas pracuje na naszą korzyść
i z każdym dniem woda będzie
robiła się coraz bardziej klarowna i
dojrzała. W kolejnym artykule opowiemy o doborze obsady zbiornika
i rozpoznawaniu podstawowych
chorób ryb.

» Na spacer z pupilem musicie pójść przygotowani

…takie trudne? Wiadomo, spacer to podstawowa potrzeba! To także prezentowanie najważniejszych zachowań.
A więc eksploracja terenu, potrzeba fizycznego i psychicznego zmęczenia.
Poprzez spacer pogłębia się
więź człowiek-zwierzę. Sam
pies poznaje wtedy otoczenie, przerabia wiele sytuacji
z życia codziennego. Zanim
wyjdziemy z psem na spacer, naszykujmy odpowiedni
sprzęt i gadżety. W zestawie
spacerowym powinny znaleźć
się:
- szelki lub obroża
- smycz przepinana lub linka
treningowa
- worki na odchody
- smaczki

- zabawka
- w porze zimowej dokładamy kurtkę, bądź kubraczek dla
zmarzluchów.
Aby zapobiec nudzie, ustalamy kilka tras spacerowych,
wplećmy też krótki trening i
wspólną zabawę. Warto obliczyć również czas spaceru,
który powinien być dostosowany do potrzeb, wieku
i możliwości naszego psa
(zdrowie). Jeżeli nie mamy
wystarczającej ilości czasu
dla pupila, to dobrym po-

mysłem (koncepcją) będzie
opcja współpracy z petsitterem.
I najważniejsze – komunikacja z psem podczas
spaceru! Odłóżmy telefony i
skupmy się na pupilu, który
szuka kontaktu wzrokowego,
pozwolenia, bądź wsparcia.
Pies przemawia do nas całym
ciałem.
Jeśli wasz pies nie lubi się
bawić albo nie był nauczony
i dopiero poznaje smak spacerowania, to postarajcie się

Daniel Sanigórski

Fot. użyczone (Archiwum Justyny Rawskiej)

Fot. użyczone (Sklep Frontosa)

» Trzeba włożyć trochę pracy, żeby porządnie przygotować akwarium

dać mu trochę luzu na smyczy
oraz radości! Możecie rów-

nież wykorzystać dodatkowe
aktywności z psem: nose-

work, tropienie, rally-o, czy psi
Justyna Rawska
fitness.
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

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

Poziomo:
2 - słynny rajd lub stolica Senegalu
5 - mieszaniec międzygatunkowy
klaczy konia domowego z ogierem
osła
6 - specjalistyczne pomieszczenie
pracy zawodowej
10 - grzech polegający na oddawaniu
czci fałszywym bóstwom
12 - dopisek
13 - wielkość charakteryzująca
właściwości czegoś
14 - grupa leżących w sąsiedztwie
wysp
17 - osoba mówiąca rzeczy niezgodne
z prawdą w celu wywarcia wrażenia
18 - strumień energii, światła
emitowany z tego samego źródła
Pionowo:
1 - człowiek lubujący się w zadawaniu
innym cierpień
3 - końcowa, zaokrąglona część palca
4 - otwór w tęczówce oka
7 - gatunek rośliny zielnej z rodziny
astrowatych
8 - pogląd społeczno-polityczny,
zakładający przyrodzoną równość
wszystkich ludzi
9 - pododdział wojska wchodzący w
skład batalionu
11 - warzywo należące do rodziny
rdestowatych zwane rzewieniem
15 - gatunek literacki lub filmowy
używający magicznych form
16 - laska góralska w formie siekierki o
lekkim żeleźcu i wydłużonym stylisku

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
2 - dział lingwistyki, zajmujący
się badaniem dźwięków mowy
ludzkiej - fonetyka
3 - choroba zakaźna, wywołana
nieruchomą pałeczką maczugowca błonicy - dyfteryt
7 - sztuciec składający się z
trzonka zakończonego miseczką – łyżka
8 - jednoczesne pozytywne jak
i negatywne nastawienie do
obiektu – ambiwalencja
9 - tytuł uważany powszechnie
za niższy od hrabiego, a wyższy
od szlachcica – baron
10 - pierwotny wzorzec postaci,
zdarzenia, motywu lub symbolu
- archetyp
11 - twór mięśniowy jamy gębowej kręgowców – język
12 - grupa ludzi koczujących na
określonym terenie - horda
13 - szalej jadowity, jedna z
najbardziej trujących roślin,
znanych ludzkości - cykuta

14 - tkanina dekoracyjna jednostronna, naśladująca obraz
– gobelin
15 - struktura kostna lub chrzęstna, służąca jako szkielet głowy
– czaszka
16 - rodzaj statku o płaskim
dnie, transportujący ładunki w
żegludze śródlądowej – barka
Pionowo:
1 - tymczasowy ścieg prosty o
dużej długości przeznaczony do
usunięcia - fastryga
3 - rodzaj zimozielonych drzew
szpilkowych z rodziny sosnowatych - daglezja
4 - stan pozornej śmierci, polegający na głębokim śnie - letarg
5 - akt przyjęcia w poczet studentów uczelni - immatrykulacja
6 - wyraz dźwiękonaśladowczy,
naśladujący dźwięki i odgłosy
naturalne – onomatopeja
17 - kawałek czegoś do jedzenia – kęs

StrEFa roZrYWKI / promoCJa
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program tv

Piątek

00:15
TVP2

Skywalker. Odrodzenie
wtorek
20:00

25 czerwca - 1 lipca 2021
Poniedziałek

21:30
TVN

23:30

Islandzka miłość

POLSAT

ﬁlm obyczajowy, Niemcy, 2019

Claudia przyjeżdża na Islandię na ślub swojego
syna, Patricka (Ben Blaskovic). Tego właśnie
rzuca narzeczona, Anna (Natalie Thiede).
Chłopak nie wie, jak powiedzieć o tym swojej
matce. Ta jednak też skrywa przed nim tajemnicę - od dawna ma romans z jego najlepszym
przyjacielem, Aleksem (Ferdinand Seebacher).
Wkrótce kochankowie wybierają się na wycieczkę po wyspie. Oprócz nich w wyprawie biorą
udział małżonkowie, Gerhardt (Hans-Joachim
Heist) i Sieglinde Krestersowie oraz milczący
przewodnik i kierowca.

Gwiezdne wojny:
POLSAT

Sobota

23:20

Evan wszechmogący

POLSAT

Buﬀalo. Prezenter lokalnej telewizji, Evan
Baxter (Steve Carell), zostaje wybrany
do Kongresu. Wraz z żoną Joan (Lauren
Graham) i trojgiem dzieci przeprowadza
się do nowego domu na luksusowym
osiedlu. Tuż po rozpoczęciu pracy mężczyzna
zaczyna otrzymywać przesyłki, w których
znajdują się antyczne narzędzia ciesielskie
oraz drewno. Pewnego ranka, na tylnym
siedzeniu jego samochodu, siada sam Bóg
(Morgan Freeman). Informuje przerażonego
Baxtera o nadchodzącym potopie.

23:20

Jeździec znikąd

TVP1

western, USA, 2013

Królowa pustyni
dramat biograﬁczny, USA, 2015

Gertrude Bell - pisarka, podróżniczka,
archeolog i kartograf - jedzie do Teheranu,
by spotkać się z wujem, ministrem. Poznaje
tam pracownika konsulatu. Okazuje się, że
to Henry Cadogan (James Franco), jej dawno
utracona miłość. Po nieudanym romansie,
kobieta postanawia wyruszyć w niesamowitą
podróż po Bliskim Wschodzie. Wyprawa ta
zmieni nie tylko jej życie, ale również historię
całego świata. Gertrude zdobywa górskie
szczyty, prowadzi negocjacje z szejkami oraz
odkrywa skarby starożytności.

Starzejący się mężczyzna Tonto, opowiada
młodemu chłopcu historię Johna Reida
(Armie Hammer), bohatera Dzikiego Zachodu
walczącego w obronie sprawiedliwości.
Reid, idealistyczny prawnik, z pomocą brata
i grupą funkcjonariuszy z Texas Rangers
ściga przestępcę Butcha Cavendisha (William
Fichtner). Gdy wpada w zasadzkę zastawioną
przez złoczyńcę, grozi mu pewna śmierć.
Życie Johna ratuje młody Komancz, Tonto
(Johnny Depp), który proponuje mu pomoc
w schwytaniu Cavendisha.

Wtorek

komedia, USA, 2007

Niedziela
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Środa

20:35

Czarny motyl

TVP1

thriller, USA, 2017

Wielokrotnie nagradzani Antonio Banderas
i Jonathan Rhys Meyers w emocjonującym
thrillerze o pisarzu poszukującym inspiracji,
który przypadkowo spotyka włóczęgę.
Dochodzi do serii niewyjaśnionych porwań
i morderstw. Jednym z mieszkańców jest
Paul (Antonio Banderas), poszukujący
natchnienia pisarz, który od jakiegoś czasu
cierpi na brak weny twórczej. Artysta nie
stroni od alkoholu, ale wierzy, że wkrótce
stworzy fascynujący scenariusz, który
przyczyni się do uratowania jego kariery.

Czwartek

23:45

Rocky Balboa

TVP2

dramat obyczajowy, USA, 2006

50-letni Rocky Balboa (Sylvester Stallone),
potomek włoskich emigrantów, przed laty
zdobył sławę, pokonując mistrza świata
w boksie, Apolla Creeda. Teraz, kiedy
popularność Rocky’ego minęła, zarabia on
na życie, prowadząc restaurację „U Adrian”,
której nazwę nadał na cześć zmarłej
żony. Spędza tam niemal każdy wieczór
i opowiada klientom swoją niezwykłą
historię. Relacje z synem Robertem (Milo
Ventimiglia) nie układają mu się najlepiej,
czym bardzo się martwi.

Operacja Piorun
ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, 1965

Czwarta część przygód najsławniejszego agenta
na świecie dostała Oscara za zdumiewające, jak
na tamte czasy, efekty specjalne. Podwodne
pojedynki, pomysłowe gadżety oraz typowe
„bondowskie” akcja, humor i intryga sprawiły,
że ﬁlm zarobił 141 mln dolarów, stając się tym
samym jedną z 50 najbardziej dochodowych
produkcji tamtych czasów. Członkowie
międzynarodowej organizacji przestępczej
Spectra, której szefem jest Emilio Largo (Adolfo
Celi), kradną z arsenałów NATO dwie bomby
atomowe.

piątek

25 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Kamery wśród zwierząt,
prod. Wielka Brytania,
2018, reż. Anne Sommerﬁeld, Clare Dornan

04:50 Cafe piosenka
05:20 Na dobre i na złe- serial
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
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 Ostoja - magazyn
przyrodniczy
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:50 Wojciech Cejrowski

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

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Polsat SuperHit Festiwal 2021. Płynie w nas
gorąca krew - koncert
Beaty Kozidrak i zespołu
Bajm.
21:00 Polsat SuperHit Festiwal 2021. Sopocki Hit
Kabaretowy.

07:30 Teledyski
08:40 Kuchnia Jagiellonów
09:20 Sonata księżycowa
- ﬁlm fabularny, prod.
Wielka Brytania, 1937
11:00 W słońcu i w deszczu
- serial TVP
13:30 The French Coast from
the sky - Francuskie
wybrzeże z lotu ptaka.
Morze Iroise - serial
13:45 The French Coast from
the sky - Francuskie
wybrzeże z lotu ptaka.
Południowa Bretania
14:00 The French Coast from
the sky - Francuskie
wybrzeże z lotu ptaka
14:20 The French Coast from
the sky - Francuskie
wybrzeże z lotu ptaka.
Atlantyk północny
- serial dokumentalny
14:40 Rok 2020 - cykl
dokumentalny
15:10 Hydraulicy - ﬁlm

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel Kazimierz Barski
(Zbigniew Buczkowski),
jego rodzina, pracownicy
oraz klienci, którzy pojawiają się w lombardzie
z powodu różnych
życiowych zawirowań. Są
to zarówno osoby starsze,
potrzebujące środków do
życia, jak i młode, które
zastawiają na kilka dni
laptop czy telefon.
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - Dowody - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 Prawdziwe męstwo
- western, prod. USA
22:35 G. I. Jane - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1997
00:50 Ocaleni - reality show
01:55 S. W. A. T. - Jednostka
specjalna - serial
02:45 Determinator - serial

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna
Trasa Dwójki
22:25 Europejski Stadion
Kultury - Rzeszów 2021
- koncert
00:15 Islandzka miłość
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Niemcy, 2019,
reż. Nico Sommer
01:50 Grease
- musical, prod. USA,
1978, reż. Randal Kleiser,
wyk. John Travolta, Olivia
Newton-John
03:45 Pan Klein - dramat, prod.
Francja, 1976, reż. Joseph
Losey, wyk. Alain Delon,
Jeanne Moreau
05:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Łowca czarownic
- ﬁlm przygodowy, USA,
Chiny, Kanada, 2015,
reż. Breck Eisner, wyk.
Vin Diesel, Rose Leslie,
Elijah Wood, Ólafur Darri
Ólafsson, Rena Owen,
Michael Caine
22:30 Torque: Jazda
na krawędzi
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2004, reż. Joseph Kahn,
wyk. Martin Henderson,
Ice Cube, Monet Mazur,
Adam Scott, Matt Schulze,
Jaime Pressly
00:10 Magnezja - kulisy
produkcji
00:40 Kuba Wojewódzki
01:40 Uwaga! - magazyn
02:00 Noc magii
03:25 Szpital

23:30 Kongo
W nieprzebytej dżungli
Konga ginie wyprawa
amerykańskich poszukiwaczy diamentów.
01:50 Hitch: Najlepszy
doradca przeciętnego
faceta
Alex Hitchens to
słynny - i anonimowy
- nowojorski, który za odpowiednią opłatą pomaga
nieśmiałym facetom zdobyć kobiety ich marzeń.
Podczas spotkań ze swoim
klientem, Albertem, Hitch
odnajduje swoją połówkę
w osobie Sary Melas.
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

15:30 Kontrakt
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1980,
reż. Krzysztof Zanussi,
wyk. Maja Komorowska,
Tadeusz Łomnicki
17:30 Scena muzyczna
- Bum BumOrkestar
- koncert
18:30 Informacje
kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Janka - serial
20:00 Komediowe lato
- Giuseppe w Warszawie
- komedia
21:50 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
22:50 Joe Strummer.
Niepisana przyszłość
- ﬁlm dokumentalny
01:00 Informacje kulturalne

12:00 Zaklinaczka duchów
- serial obyczajowy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Zabójczy cel
22:00 Riddick
00:15 Turniej
02:15 Castle
03:10 Reporterzy.
Z życia wzięte
04:10 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
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
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
prod. Polska
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
20:00 One night squad
FILM OBYCZAJOWY

21:35 Szczęściarz
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2012, reż. Scott
Hicks, wyk. Zac Efron,
Taylor Schilling, Blythe
Danner, Riley Thomas
Stewart, Jay R. Ferguson
23:45 Godzina zemsty
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1999, reż. Brian Helgeland, wyk. Mel Gibson,
Gregg Henry, Maria Bell,
David Paymer, Bill Duke,
Deborah Unger, Lucy Liu,
William Devane, Kris
Kristoﬀerson, James
Coburn
01:55 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:35 Noc magii

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Pierwsza miłość 09:50 Święty
10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji Opowieść
o pracownikach agencji
detektywistycznej Septagon
i prowadzonych przez
nich sprawach. Detektywi
niosą pomoc, wykorzystując wiedzę, inwencję,
doświadczenie i najnowsze
techniki śledcze. 12:20 Kobra
- oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:10
Hooligans 2 - do ostatniej
krwi Kontynuacja losów
słynnej grupy fanatycznych
kibiców West Ham United.
02:10 Połączeni

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
na świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:05 Jan
Paweł II 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje 14:55 Słowo
życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy
sakrament 16:35 Świat na
wyciągnięcie ręki 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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TV Puls

TVN 7

TV 4

05:05 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:10 Sprawa dla reportera
10:05 Teksańczyk - western,
prod. Wielka Brytania,
1966, reż. Lesley Selander,
wyk. Audie Murphy
11:35 Fascynujący świat
- Nieletni Inżynierowie
- ﬁlm dokumentalny
12:40 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat - Peru.
Inkowie - cykl reportaży
13:10 Wojciech Cejrowski
13:45 Przyrodnik na tropie
14:15 Z pamięci

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
11:15 Rodzinny ekspres
- Czy Bóg jedzie na
wakacje? - magazyn
11:50 Chłopi - ﬁlm fabularny,
prod. Polska, 1973, reż.
Jan Rybkowski, wyk.
Władysław Hańcza, Emilia
Krakowska, Krystyna
Królówna, Ignacy Gogolewski, Bronisław Pawlik,
Tadeusz Fijewski, August
Kowalczyk, Franciszek
Pieczka, Magda Wołłejko
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko

06:10 Uwaga! - magazyn
06:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:25 Wymarzone
ogrody
09:00 Dzień Dobry
Wakacje
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:20 MasterChef Junior
14:50 Power Couple
- program rozrywkowy
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
News
08:20 Herkules
Obdarzony nadludzką siłą
Herkules, młodzieniec
żyjący pośród zwykłych
śmiertelników, dowiaduje
się nagle, że jego ojcem
jest sam Zeus - najpotężniejszy z wszystkich
greckich bogów. Aby powrócić na Olimp, Herkules
musi udowodnić, że jest
prawdziwym bohaterem,
godnym swego boskiego
rodowodu. Wyrusza więc
z wiernym Pegazem na
poszukiwanie Filokteta
- legendarnego trenera
herosów.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Wolni od długów
12:40 Bogaty dom - Biedny
dom
13:40 Łowcy nagród

07:20 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
07:35 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
Historii - Kozłówka
07:50 Opole 2007 na bis - Niebo z moich stron - Piosenki
Seweryna Krajewskiego
- koncert
08:35 Słowobranie - magazyn
09:05 Życie po re - animacji
- ﬁlm dokumentalny,
prod. USA, 2016,
reż. Roger Ross Williams
10:45 Serialowa nostalgia
- Czarne chmury
- serial TVP
11:55 Tamte lata, tamte dni
- Jan Jakub Kolski
- magazyn
12:30 Mistrz - dramat,
prod. Polska, 1966,
reż. Jerzy Antczak,
wyk. Janusz Warnecki,
Ignacy Gogolewski,
Ryszarda Hanin

06:00 Castle
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon. Do lombardu
równie chętnie zaglądają
zwariowani poszukiwacze
okazji, złodzieje czy nawet
policjanci.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kosmiczny
wykop
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:25 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
14:00 Minionki
rozrabiają - ﬁlm komedia, USA, 2013, reż. Pierre
Coﬃn, Chris Renaud, wyk.
Steve Carell, Kristen Wiig,
Benjamin Bratt, Miranda
Cosgrove
16:05 King Kong - ﬁlm
przygodowy, Nowa
Zelandia, USA, Niemcy,
2005, reż. Peter Jackson,
wyk. Naomi Watts, Adrien
Brody, Jack Black, Thomas
Kretschmann, Colin Hanks,
Andy Serkis, Jamie Bell

06:00 Kudłaty i Scooby Doo
na tropie 06:30 Galileo
10:35 Połączeni 10:50
Dziewczyny z drużyny: Walcz
do końca Linie Cruz, pewnej
siebie cheerleaderce, świat
wywraca się do góry nogami,
kiedy wraz z rodziną musi
przenieść się z centrum
Los Angeles do plażowego
miasteczka Malibu.
13:00 STOP Drogówka
- magazyn 14:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Galileo
20:00 Obserwowani
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny - serial
kryminalny prod. Polska
00:00 Hooligans 3 Danny,
przywódca grupy kibiców
West Ham United ze wschodniego Londynu, mając dość
chuligańskich wybryków,
postanowił wyjechać, by
zacząć nowe życie. 02:00
Interwencja

MAGAZYN

SERIAL FABULARYZOWANY

KOMEDIA

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Ojciec Mateusz - serial
15:45 Geniusze i marzyciele.
Tadeusz Tański - ﬁlm
dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych
- serial TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 EURO 2020 - 1/8F,
prod. Szwajcaria, 2021
23:30 EUROwieczór
24:00 Hit na sobotę
- Creed II
- ﬁlm fabularny
02:20 Strategia mistrza
- dramat
04:05 Kopciuszek

16:15 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
16:50 Lajk!
17:10 Słowo na niedzielę
- Chamstwo w niebie czyli
co nas niszczy
17:15 Gra na Maksa - serial
17:25 EURO 2020 - 1/8F
20:15 Gra na Maksa - serial
20:25 Centralne Biuro
Humoru
21:45 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
22:55 Ameryka da
się lubić
00:25 Pitbull. Nowe
porządki
- ﬁlm sensacyjny
02:45 Goldﬁnger
- ﬁlm sensacyjny
04:35 Zakończenie

20:00 Walentynki
- ﬁlm komedia, USA, 2010,
reż. GarryMarshall, wyk.
Julia Roberts, JessicaAlba,
Anne Hathaway, Ashton
Kutcher, Jessica Biel,
Bradley Cooper
22:30 American Pie II
- ﬁlm komedia, USA, 2001,
reż. James B. Rogers, wyk.
Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Alyson Hannigan,
Chris Klein, ThomasIan
Nicholas, Natasha Lyonne,
TaraReid
00:50 Wyzwanie
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2016, reż. Henry Joost
02:55 Kuchenne rewolucje
03:55 Uwaga!
- magazyn
04:15 Noc magii

14:40 Rolnicy. Podlasie
- program rozrywkowy
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Polsat SuperHit
Festiwal. Najlepsi
z Najlepszych
23:30 Jeździec znikąd
Porywający western
twórców Piratów z
Karaibów. Historia młodego prawnika z Dzikiego
Zachodu, który zamienia
się w zamaskowanego
mściciela.
02:30 Lot
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

14:00 Komediowe lato
- Giuseppe
w Warszawie - komedia
15:45 Zaginione Skarby
16:00 Retro kino - Wystarczy
być - ﬁlm obyczajowy
18:10 Niezapominajki - ﬁlm
18:20 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków - cykl
20:00 Bilet do kina
- Kobieta na skraju
dojrzałości
- komediodramat
21:40 The Rolling Stones
- Voodoo Lounge Uncut
- koncert
00:25 Mocne Kino - Psy 2.
Ostatnia krew - ﬁlm
02:10 Co dalej? - program
publicystyczny

20:00 Mocne sobotnie kino:
Wykidajło
Znany wykidajło rozpoczyna pracę jako ochroniarz.
Jego zadaniem jest
przywrócenie porządku
w barze o nagannej
opinii.
22:15 Olimp w ogniu
00:45 Zlecenie
02:20 Castle
03:25 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:15 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Minionki
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. Kyle Balda,
Pierre Coﬃn, wyk. Sandra
Bullock, Jon Hamm,
Michael Keaton, Alison
Janney, Steve Coogan,
Geoﬀ rey Rush
21:55 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
00:35 Haker - ﬁlm sensacyjny,
USA, 2015, reż. Michael
Mann
03:25 Noc magii

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 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
14:30 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 14:35
Poprzednik 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Wywiad z płk.
Julianem Kwiatkowskim
16:50 100 cudownych
miejsc na świecie
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30 Mocni Jego
mocą 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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niedziela
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
magazyn
09:05 Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
09:40 Japonia
10:25 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci - felieton

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Dookoła Bałtyku
11:55 Chłopi - ﬁlm fabularny
13:25 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2021
- widowisko muzyczne
16:20 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki, 2021 - Koncert
Fundacji
17:20 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
17:25 Gra na Maksa - serial
17:35 EURO 2020 - 1/8F
20:15 Gra na Maksa
- serial TVP
20:25 Festiwal Muzyki
Tanecznej - Kielce
23:35 Hity wszech czasów

05:55 Uwaga!
- magazyn
06:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:15 Nowa Maja
w ogrodzie
08:45 Akademia
ogrodnika
08:50 Zaplanuj długie życie
09:00 Dzień Dobry
Wakacje
11:30 Patent na dom
- program rozrywkowy
12:25 Co za tydzień
- magazyn
12:55 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
13:35 Happy Feet: Tupot
małych stóp II - ﬁlm
komedia, USA, 2011, reż.
George Miller, Gary Eck,
David Peers, wyk. Robin
Williams, Elijah Wood

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:55 Dziennik cwaniaczka 2
Greg Heﬄey musi
zmierzyć się z trudami
życia w szkole średniej:
unikać starć ze starszymi
kolegami, zdobyć
popularność i akceptację
rówieśników. Swoje
pomysły na poradzenie
sobie w nowej sytuacji
zapisuje w dzienniku,
który z czasem staje się
znakomitym poradnikiem
przetrwania w dżungli
życia towarzyskiego.
Tym razem jednak to nie
licealni koledzy będą jego
największym zmartwieniem. Greg odkrywa, że
istnieje coś dużo gorszego
od szkoły - rodzina...
11:00 Jak wytresować smoka
13:15 Asterix
i wikingowie

07:10 Co dalej? - program
publicystyczny
07:40 31 lat Makabry i
Współczucia
08:45 Tamte lata, tamte dni Jan Jakub Kolski
09:20 Chuligan Literacki
- magazyn o książkach
09:50 Z przytupem
- Krakowiak - widowisko
10:10 Animama - Dwie Dorotki
- ﬁlm animowany
10:40 Serialowa nostalgia
- Arsene Lupin - serial
11:45 Trzeci punkt widzenia
12:25 Czerwona oberża
- komedia, prod. Francja,
1951, reż. Claude Autant
- Lara, wyk. Fernandel
Fernandel, Jacques
Charon, Gregoire Aslan
14:15 Ostatnia walka Apacza
- western
15:55 Koncert dla Niepodległej „Kulka”
17:15 Niedziela z...

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:25 Mały Sprytek
11:00 Dziewczyna
z Jersey
Po śmierci ukochanej Ollie
samotnie wychowuje
córkę. Wkrótce mężczyzna
poznaje szaloną Mayę.
13:15 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Śnieżka
i Różyczka
14:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Czerwony Kapturek
15:40 Sześć dni,
siedem nocy
Pragnąc dostać się na
pobliskie Tahiti, Robin
wynajmuje awionetkę
pilotowaną przez gburowatego Quinna. Gdy podczas lotu w trakcie burzy
dochodzi do awarii, dwoje
ludzi zmuszonych jest ze
sobą współpracować.

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
13:50 Pan niania
- ﬁlm komedia,
USA, 1992, reż. Michael
Gottlieb, wyk. Hulk
Hogan, Sherman Hemsley,
Austin Pendleton, Robert
Gorman, Madeline Zima
15:40 Niania
- ﬁlm rodzinny, Wielka
Brytania, USA, Francja,
2005, reż. Kirk Jones, wyk.
Emma Thompson, Colin
Firth, Kelly Macdonald,
Thomas Sangster, Eliza
Bennett, Jennifer Rae
Daykin

06:35 Scooby-Doo! Na Dzikim
Zachodzie 08:05 Dziewczyny
z drużyny: Walcz do końca
Cruz, pewnej siebie cheerleaderce, świat wywraca
się do góry nogami,
kiedy wraz z rodziną musi
przenieść się z centrum
Los Angeles do plażowego
miasteczka Malibu.
10:20 Połączeni 10:25 Galileo
12:30 STOP Drogówka
- magazyn 13:30 Gwiazdy
Kabaretu
14:30 Połączeni 14:45 Opiekun
16:55 Columbo 19:00
Galileo - popularno-naukowy
20:00 Komornicy Mistrz
sztuk walki, Francuz, wraca
do ściągania długów dla
maﬁi, kiedy stary kumpel
Sue namawia go do przyjęcia
intratnego zlecenia. 22:00
Ludzie honoru 00:55
Obserwowani 02:55 Śmierć
na 1000 sposobów

MAGAZYN

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

KOMEDIA

FILM SF

KOMEDIA

14:25 Okrasa łamie przepisy
- magazyn kulinarny
14:55 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
15:50 Geniusze
i marzyciele.
Ludwik Hirszfeld
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Stulecie Winnych
- serial TVP
19:15 Gra na Maksa - serial
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Gra na Maksa - serial
20:20 EURO 2020 - 1/8F
23:20 Zakochana Jedynka
- Królowa pustyni
01:40 Bumerang - ﬁlm
03:25 Kopciuszek - serial
04:20 Z pamięci - felieton
04:25 Zakończenie

00:40 Zaćma
- dramat,
prod. Polska, 2016,
reż. Ryszard Bugajski,
wyk. Maria Mamona,
Małgorzata Zajączkowska,
Marek Kalita, Janusz Gajos,
Marcin Kwaśny, Sławomir
Orzechowski, Kazimierz
Kaczor, Bartosz Porczyk
02:40 Rajska jabłoń
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1985,
reż. Barbara Sass,
wyk. Izabela Drobotowicz-Orkisz, Ewa Kasprzyk,
Marta Klubowicz,
Piotr Bajor, Krzysztof
Kolberger, Mariusz Dmochowski, Iga Cembrzyńska,
Jan Englert
04:30 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

15:40 Piotruś: Wyprawa
do Nibylandii
- ﬁlm przygodowy,
Australia, USA, Wielka
Brytania, 2015, reż. Joe
Wright
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Zabójcza broń IV - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1998
22:45 Prawdziwa zbrodnia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1999, reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood
01:20 American Pie II
- ﬁlm komedia
03:30 Noc magii

14:50 Spider-Man:
Homecoming
Spider-Man, poszukuje
swojego nowego
ego superbohatera.
Zafascynowany przygodą
z Avengersami, wraca do
domu, gdzie mieszka wraz
z ciotką May.
17:40 Nasz Nowy Dom
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
- magazyn
20:00 Kabaret na żywo
22:10 Gliniarz z Beverly
Hills 3
00:25 Czterej bracia
03:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:05 Niedziela z...
twórczością Jerzego
Gruzy - Dzięcioł
- komedia
19:40 Niedziela z...
twórczością Jerzego
Gruzy - Kobieta pracująca
radzi
20:00 Droga do szczęścia
22:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:35 Podwójne życie
Weroniki - dramat,
prod. Francja, Polska,
1991, reż. Krzysztof
Kieślowski
00:25 Kobieta na skraju
dojrzałości - komediodramat, prod. USA
02:05 Polska szkoła animacji
- Arena - ﬁlm animowany
02:10 Polska szkoła animacji

17:40 Kosmiczne
mistrzostwa
Jest rok 2071. Kosmiczna
wojna całkowicie zmieniła
klimat na Ziemi, a nad
Moskwą góruje ogromny
statek obcych. To właśnie
on ma stać się areną dla
ostatecznego pojedynku
o planetę.
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Non stop
22:05 Air Force One
00:35 Noc zabójców
02:10 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:45 Taki jest świat
- program informacyjny
03:20 Na jedwabnym szlaku
04:35 Z archiwum policji

17:45 Bliźniacy
- ﬁlm komedia,
USA, 1988, reż. Ivan
Reitman, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Danny
DeVito, Kelly Preston,
Chloe Webb, Bonnie
Bartlett, Trey Wilson
20:00 Wyspa - ﬁlm S-F, USA,
2005, reż. Michael Bay,
wyk. Ewan McGregor,
Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou
22:55 Frantic - ﬁlm sensacyjny,
USA, Francja, 1988, reż.
Roman Polański
01:30 Cobra
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1986, reż. George
Cosmatos, wyk. Sylvester
Stallone, Brigitte Nielsen
03:15 Noc magii

TV Trwam
09:30 Msza święta 10:40 Cuda
Jezusa 11:40 Kolory Świętości 11:45 Jerash 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś
- to też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:05
Święty na każdy dzień 14:10
Życie św. Weroniki Giuliani.
Przebudzenie giganta
15:50 100 cudownych miejsc na
świecie 16:00 Informacje
dnia 16:10 Koncert życzeń
17:00 Zostań Żołnierzem
RP 17:15 Filmowe życiorysy
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
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program tv

TVP 1

TVP 2

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce - Tajemnice skóry Wielofunkcyjne
narzędzie Multipurpose
Tool - cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania

04:55 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
11:15 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
15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
15:50 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:00 Rodzinka.pl - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Gra na Maksa - serial
20:15 Alarm!
- magazyn
20:30 Gra na Maksa - serial
20:40 EURO 2020 - 1/8F
23:20 Jack Hunter - Jack Hunter
i gwiazda niebios
01:10 Samotny w sercu
dżungli - ﬁlm
02:15 Królowa pustyni

17:25 Gra na Maksa
- serial TVP
17:35 EURO 2020 - 1/8F
20:15 Gra na Maksa
- serial TVP
20:25 Miasto skarbów
- serial kryminalny
prod. TVP
21:15 Lepsza połowa
- serial TVP
21:50 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
22:40 Jedyny świadek
- serial kryminalny,
prod. Francja, 2018
23:45 Honorowy obywatel
- ﬁlm obyczajowy
01:50 Warto kochać - serial
02:40 Gliniarze na terapii
- komedia
04:15 Rodzinka.pl - serial

TVN
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

Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
LAB - obyczajowy
Ukryta prawda
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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
21:30 Evan wszechmogący
- ﬁlm komedia, USA,
2007, reż. Tom Shadyac,
wyk. Steve Carell, Morgan
Freeman, Lauren Graham,
Johnny Simmons, Graham
Phillips, Jimmy Bennett
23:40 Łowca czarownic
- ﬁlm przygodowy, USA,
Chiny, Kanada, 2015,
reż. Breck Eisner, wyk.
Vin Diesel, Rose Leslie,
Elijah Wood, Ólafur Darri
Ólafsson, Rena Owen
01:55 Co za tydzień
02:25 Wewnętrzny wróg
03:15 Uwaga!
- magazyn
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POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 MEGA HIT - Transfor
mers: Ostatni rycerz
Ludzie i Transformery
toczą ze sobą wojnę,
Optiums Prime odszedł.
Klucz do ocalenia naszej
przyszłości jest zakopany
w przeszłości.

07:30 Teledyski
08:20 Co dalej? - program
publicystyczny
08:55 Kontrakt - ﬁlm
obyczajowy, reż. Krzysztof
Zanussi, wyk. Maja Komorowska, Tadeusz Łomnicki, Magda Jaroszówna,
Krzysztof Kolberger,
Zoﬁa Mrozowska, Beata
Tyszkiewicz, Janusz Gajos
11:00 W słońcu i w deszczu
- serial TVP
13:30 Nieznane taśmy
ﬁlmowe. Singapur
14:30 Pamiętnik znaleziony
w garbie
- dramat, prod. Polska,
Kanada, 1992, reż. Jan
Kidawa Błoński, wyk. Olaf
Lubaszenko, Katarzyna
Skrzynecka, Marzena
Trybała, Anna Majcher,
Edward Linde Lubaszenko,
Bogusław Linda, Andrzej
Grabarczyk, Siergiej Jurskij

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 Czarny pies
21:45 Wykidajło

FILM SENSACYJNY

FILM OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

23:30 Wybraniec śmierci
John Hatcher przez
wiele lat był agentem
specjalnym do walki
z handlem narkotykami.
Jednak po tym jak jego
partner zginął podczas
jednej z akcji, postanawia
wycofać się ze służby
i wrócić do swojego
rodzinnego miasta.
Na miejscu okazuje się
jednak, że nie będzie
mu dane zaznać spokoju.
01:20 Gwiezdne wojny:
Skywalker.
Odrodzenie
04:25 Kabarety
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:30 Jesienna opowieść
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 1998
18:30 Serialowa nostalgia
- Janka - serial, prod.
Niemcy, Polska, 1989
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki - Hey
20:00 Kino Mocnych
Wrażeń - Gra cieni
- dramat
22:20 Powidoki Platon
Obrona - program
publicystyczny
22:35 Więcej niż ﬁkcja
- Gdy opadnie pył - ﬁlm
00:15 Kino nocne
- Droga do szczęścia
02:20 Niepochowany
- dramat
04:35 Czempion - ﬁlm
krótkometrażowy

00:05 Na fali
Banda nieuchwytnych
przestępców od lat
napada na banki.
Trop prowadzi policję
do grupy surferów.
02:35 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:35 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy

TVN 7
05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Idealna niania
- program obyczajowy
07:25 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Ukryta prawda
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
prod. Polska
17:00 Idealna niania
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
FILM WOJENNY

21:00 Demony wojny wg Goi
- ﬁlm wojenny,
Polska, 1998,
reż. Władysław
Pasikowski, wyk.
Bogusław Linda, Zbigniew
Zamachowski, Tadeusz
Huk, Mirosław Baka, Artur
Żmijewski, Olaf Lubaszenko, Bartłomiej Topa,
Aleksandra Nieśpielak
23:10 Van Helsing
- ﬁlm S-F, USA, Czechy,
2004, reż. Stephen
Sommers, wyk. Hugh
Jackman, Kate Beckinsale,
David Wenham, Richard
Roxburgh, David Wenham,
Samuel West, Robbie
Coltrane
01:55 Trzy noce z duchami
02:55 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
nowy dom 09:00 Pierwsza
miłość Marysia opuszcza
rodzinną wieś i przenosi się
do Wrocławia, by studiować
medycynę. 09:50 Święty
10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka
- magazyn prod. Polska
15:30 Hardkorowy lombard
17:00 Septagon
18:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:00 Columbo 23:00 Wzór
00:05 Śmierć na 1000
sposobów 01:30 Pękniesz
ze śmiechu 02:30 Graﬃti
02:50 SuperLudzie 03:50
Trans World Sport 04:55 SuperLudzie 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
11:30 Przyroda w Obiektywie 11:45 Kolory Świętości
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:05 Ja głuchy 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
Duszpasterz 14:50 Klucze do
Królestwa. Od Jana Pawła II
do Benedykta XVI 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
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP,
reż. Krzysztof Lang,
wyk. Krystian Wieczorek,
Magdalena Walach,
Beata Fido, Piotr Bondyra,
Janusz Chabior
10:40 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Kielecka cerkiew
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
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:00 Rodzinka.pl - serial
17:25 Gra na Maksa - serial
17:35 EURO 2020 - 1/8F
20:15 Gra na Maksa

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
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Gwiezdne wojny:
Skywalker.
Odrodzenie
Dziewiąta część cyklu
Gwiezdne wojny stanowi
pasjonujące zwieńczenie
sagi rodu Skywalkerów.

07:30 Teledyski
08:20 Powidoki Platon
Obrona - program
publicystyczny
08:40 Rzecz Polska
09:00 Jesienna opowieść
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 1998, reż.
Eric Rohmer, wyk. Marie
Riviere, Batrice Romand
11:00 W słońcu i w deszczu
- serial TVP
13:30 Gdy opadnie pył
- ﬁlm dokumentalny
15:10 Riﬁﬁ po sześćdziesiątce
- komedia, reż. Paweł
Trzaska, wyk. Mieczysław
Czechowicz, Wiesław
Gołas, Marian Kociniak,
Wiesław Michnikowski,
Katarzyna Figura
16:45 Lato 1993 - ﬁlm
fabularny, prod. Hiszpania,
2017, reż. Carla Simón,
wyk. Paula Robles, Bruna
Cus, Laia Artigas

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły
- dramat, prod. Grecja,
2019
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 EURO 2020 - 1/8F
23:20 Ocaleni - reality show
00:25 Życie Carlita - ﬁlm
03:00 Body/Ciało
- dramat

20:25 Miasto skarbów
- serial kryminalny
prod. TVP
21:15 Lepsza połowa - serial
21:50 Czerwona królowa
22:45 Zainwestuj
w marzenia
- serial TVP
22:55 Jedyny świadek
- serial kryminalny
24:00 Ludzkie historie
- Born2Drive - ﬁlm
01:45 Konwój
03:20 Honorowy
obywatel
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Argentyna, Hiszpania, 2016, reż. Gaston
Duprat, Mariano Cohn,
wyk. Oscar Martinez, Dady
Brieva, Andrea Frigerio
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Wyzwanie
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2016, reż. Henry
Joost, Ariel Schulman,
wyk. Emma Roberts,
Dave Franco, Emily Meade,
Miles Heizer, Juliette
Lewis
23:30 Kuba Wojewódzki
00:35 Porwani
- serial, USA
01:35 Oszuści
- serial, USA
02:35 Uwaga!
- magazyn
02:55 Noc magii
04:15 Szpital - program
obyczajowy

23:20 Czarny motyl
Położone w górach
miasteczko, w którym
miała miejsce seria
niewyjaśnionych porwań
i zabójstw. Jednym z jego
mieszkańców jest żyjący
na uboczu Paul, sławny
niegdyś pisarz, który od
dłuższego czasu przeżywa
kryzys twórczy. Często też
zagląda do kieliszka.
01:05 Transformers:
Ostatni rycerz
Ludzie i Transformery
toczą ze sobą wojnę,
Optiums Prime odszedł.
04:10 Kabarety
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:30 Serialowa nostalgia
- Janka - serial
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki - Kayah
20:00 Lekkie obyczaje - Król
komedii - dramat
21:55 Co dalej? - program
publicystyczny
22:35 Dokument w podróży
- Recykling po chińsku
00:10 Kino Mocnych Wrażeń
- Gra cieni - dramat
02:35 Les Ballets de Monte
- Carlo: Nacho Duato,
Joseph Hernandez
- balet, prod. Niemcy,
2018
04:05 Kino nocne - Trwoga
- ﬁlm dokumentalny
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
05:55 Zakończenie

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Podstarzały złodziej,
jego syn i wnuk planują
skok, dzięki któremu
zarobią milion dolarów.
10:00 Zbuntowany
anioł - telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Żywioł. Deepwater
Horizon
22:00 Polowanie na łowcę
FILM SENSACYJNY

00:00 Łowca błyskawic
Pilot prototypowego
samolotu zostaje wplątany
w spisek mający na celu
obalenie rządu USA.
01:55 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso
- Teksas
03:30 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 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 40 kontra 20
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
FILM SENSACYJNY

21:00 Gra - ﬁlm sensacyjny,
USA, 1997, reż. David
Fincher, wyk. Michael
Douglas, Sean Penn, Deborah Unger, James Rebhorn,
Peter Donat, Carroll
Baker, Armin Mueller
-Stahl
23:45 Wyspa
- ﬁlm S-F,
USA, 2005, reż. Michael
Bay, wyk. Ewan McGregor,
Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Sean Bean,
Steve Buscemi, Michael
Clarke Duncan
02:30 Druga strona
medalu
- talk show
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra – oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka 15:30
Hardkorowy lombard 17:00
Septagon 18:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Skaza Zwolniony
z więzienia John Brickner,
chce rozpocząć uczciwe życie;
pragnie także odkupić swoje
winy pomagając krewnym
mężczyzny, którego kiedyś
zabił - zamierza im przekazać
250 tys. dolarów. 23:10
Wzór 00:15 Śmierć na 1000
sposobów 01:35 Połączeni
01:50 Pękniesz ze śmiechu
02:50 Trans World Sport
2021 03:55 SuperLudzie

TV Trwam
09:30 Msza Święta 11:20 Święty
Paweł w Grecji 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Mojżesz
- 10 przykazań 13:05 Ja
Paweł 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Stara i Nowa
Bazylika Świętego Piotra
15:25 Do morza przez serca
Kaszubów 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 Głos z Brukselii 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 z telefonicznym
udziałem dzieci

29
30 czerwca

program tv

środaWIESZ CO | NR 25/22.6.2021 r.
TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
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
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:30 Uzdrowisko
- telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- Fiordy norweskie - życie
w półmroku

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Pożyteczni.pl
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:35 Dziewczyny ze Lwowa serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Pensjonat
nad rozlewiskiem
Kuba wylatuje do Niemiec.
Nad Rozlewisko przyjeżdża
mama Kuby, która wprowadza spore zamieszanie
w pensjonacie. Tomasz
przeprowadza się z powrotem do Leśniczówki. Kuba
ze Sławkiem odzyskują
należne im od Wróbla pieniądze.
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 LAB - obyczajowy
07:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
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
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Vabank 2, czyli Riposta
Odsiadujący wyrok za
obrabowanie własnego
banku Kramer ucieka z
więzienia. Chce się zemścić
na Kwincie.

07:30 Teledyski
08:35 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
09:10 Lato 1993 - ﬁlm
fabularny, prod. Hiszpania,
2017, reż. Carla Simón,
wyk. Paula Robles, Bruna
Cus, Laia Artigas, David
Verdaguer
11:00 Znaki szczególne
- serial TVP
13:30 Recykling po chińsku
- ﬁlm dokumentalny
15:05 Przyjęcie na dziesięć
osób plus trzy - ﬁlm TVP,
reż. Jerzy Gruza, wyk.
Zdzisław Maklakiewicz,
Leon Niemczyk, Olgierd
Łukaszewicz
16:10 Papusza - dramat, reż.
Krzysztof Krauze, Joanna
Kos - Krauze, wyk. Sebastian Wesołowski, Leokadia
Brzezińska, Paloma Mirga,
Andrzej Walden, Antoni
Pawlicki, Artur Steranko

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:25 Gra na Maksa - serial
20:35 Rocky Balboa - dramat
22:20 Gra na Maksa - serial
22:30 Lekkoatletyka 23:05 Historia bez tajemnic
00:05 Super 8
- ﬁlm science ﬁction
02:05 Wojsko - polskie.pl

15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
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
- boso przez świat
19:30 Barwy szczęścia- serial
20:10 Miasto skarbów - serial
kryminalny TVP
21:05 Lepsza połowa - serial
21:40 Czerwona królowa
22:45 Jedyny świadek - serial
23:50 Kino relaks - Gliniarze
na terapii - komedia
01:35 Moje pokolenie
03:05 Instynkt - serial
03:55 Jutro będzie niebo
- ﬁlm obyczajowy

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Stan gry
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania, USA,
Francja, 2009, reż. Kevin
Macdonald, wyk. Russell
Crowe, Ben Aﬄeck, Rachel
McAdams, Helen Mirren,
Robin Wright, Jason
Bateman, Jeﬀ Daniels
00:10 Evan wszechmogący
- ﬁlm komedia, USA, 2007,
reż. Tom Shadyac, wyk.
Steve Carell, Morgan
Freeman, Lauren Graham,
Johnny Simmons, Graham
Phillips
02:15 Uwaga!
- magazyn
02:35 Noc magii

22:25 Łatwa dziewczyna
Znakomita komedia
młodzieżowa ze świetną
rolą Emmy Stone. Jak
większość nastolatek
Olive Penderghast chce
być popularna. Chce tak
bardzo, że na pytanie
koleżanki jak spędziła
weekend, naprędce
wymyśla ekscytującą i
mocno pikantną
historyjkę o upojnej
nocy z przystojnym
studentem.
00:10 Z księżyca spadłeś?
02:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:30 Serialowa nostalgia
- Janka
- serial, prod. Niemcy,
Polska, 1989
19:35 Muzeum Polskiej
Piosenki - Ewa Bem
20:00 Mistrz i Małgorzata
- serial, prod. Rosja, 2005
21:00 W trzy miesiące
dookoła świata
- Nauczycielka
22:55 Portrety - Autoportret
- ﬁlm dokumentalny
23:30 Powidoki Platon
Obrona - program
publicystyczny
23:45 Lekkie obyczaje - Król
komedii - dramat
01:45 Scena Klasyczna
02:40 Kino nocne - Bilet na
księżyc - ﬁlm
04:50 Teledyski

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Szanghajska
robota
21:55 Krwawa
rozgrywka
00:10 Showgirls
02:50 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
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 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 40 kontra 20
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 40 kontra 20
FILM SENSACYJNY

21:00 Haker
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2015,
reż. Michael Mann,
wyk. Chris Hemsworth,
Leehom Wang, Wei Tang,
Viola Davis, Holt
McCallany
23:50 Godziny szczytu III
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2007, reż. Brett
Ratner, wyk. Chris Tucker,
Jackie Chan, Max Von
Sydow, Hiroyuki Sanada,
Yvan Attal, Roman
Polański
01:40 Zbrodnie z pierwszych
stron gazet - serial
dokumentalny, USA
02:45 Druga strona
medalu - talk show
03:20 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 kryminalny
18:00 Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Zabić
Salazara Elitarni agenci DEA
chronią barona narkotykowego. Czekając na wsparcie
w hotelu, traﬁają w zasadzkę
byłych współpracowników
przestępcy... 23:05 Wzór
00:05 Połączeni 00:15
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
11:00 Do morza przez
serca Kaszubów 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
Filmowe Życiorysy. Wichura
- Zielony Trójkąt 15:25
W Solankowej Dolinie 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

1 lipca

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Pomagam, inaczej nie
potraﬁę - reportaż
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Uzdrowisko
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
12:55 Natura w Jedynce
- Klan małego pawiana

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:30 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:05 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
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 - 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

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:00 Przysięga - serial
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Dzikie pszczoły
18:55 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
22:50 Do diabła z miłością
- komedia
00:40 Londyńczycy II - serial

18:50 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- program rozrywkowy
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:10 Miasto skarbów
- serial kryminalny
prod. TVP
21:05 Lepsza połowa - serial
21:35 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
22:40 Jedyny świadek
- serial kryminalny
23:45 Operacja Piorun
- ﬁlm sensacyjny
02:00 W pułapce miłości
03:05 Art Noc
- Irek Dudek Big Band
- Rawa Blues Festival
03:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 40-letni prawiczek
- ﬁlm komedia,
USA, 2005, reż. Judd
Apatow, wyk. Steve Carell,
Catherine Keener, Paul
Rudd, Romany Malco, Seth
Rogen, Elizabeth Banks,
Leslie Mann
00:55 Równi sobie
01:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:15 Noc magii
03:40 Szpital - program
obyczajowy

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:35 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Wolni od długów
21:05 Jak stracić chłopaka
w 10 dni
Notoryczny podrywacz,
menadżer z agencji
reklamowej zakłada
się ze swoim szefem...
FILM OBYCZAJOWY

23:45 Sprzymierzeni
1942 rok, Afryka
Północna. Max Vatan
jest oﬁcerem wywiadu,
który spotyka na swej
drodze działaczkę
francuskiego ruchu oporu,
Marianne Beauséjour .
Para udaje małżeństwo.
Ich zadaniem jest zabicie
nazistowskiego ambasadora stacjonującego
w Casablance. Vatan i
Beauséjour spędzają
razem kilka dni i zakochują
się w sobie. Mężczyzna
postanawia zabrać
partnerkę do swojej bazy
w Londynie.
02:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura

TV Puls

07:30 Teledyski
08:05 Wydarzenie aktualne
08:40 Papusza - dramat,
reż. Krzysztof Krauze,
Joanna Kos - Krauze,
wyk. Sebastian
Wesołowski, Leokadia
Brzezińska, Paloma Mirga,
Andrzej Walden, Antoni
Pawlicki, Artur Steranko,
Jowita Budnik
11:00 Znaki szczególne
- serial TVP
13:30 Architektura
nieskończoności
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Szwajcaria, 2018,
reż. Christoph Schaub
15:05 Nazarin
- ﬁlm prod. Meksyk,
1959, reż. Luis Bunuel,
wyk. Francisco Rabal,
Jesus Fernandez, Rita
Marcedo, Marga Lopez
17:05 Wyprawa w przeszłość
- ﬁlm przygodowy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

18:40 Serialowa nostalgia
- Karino
- serial TVP
19:40 Muzeum Polskiej Piosenki - Krystyna Prońko
20:00 Złota Setka Teatru
Telewizji - Biedermann
i podpalacze - spektakl
teatralny, reż. Erwin
Axer, wyk. Mieczysław
Pawlikowski
21:30 Tamte lata, tamte dni Jan Jakub Kolski
22:10 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu
- Amator
22:15 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Amator
- dramat obyczajowy,
00:15 Berlin Live - Mike & The
Mechanics - koncert
01:30 Nocny dokument

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Nicky Larson
i perfumy miłości
21:50 Alibi.com
23:30 Zabójczy cel
01:25 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Menu na miarę
02:05 Menu na miarę
02:40 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
03:05 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:50 Taki jest świat

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 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 40 kontra 20
17:00 Idealna niania
- program obyczajowy
18:30 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:30 Zakochani
po uszy - serial, Polska
20:00 40 kontra 20
KOMEDIA

21:00 Licencja na miłość
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2007, reż. Ken
Kwapis, wyk. Robin Williams, Mandy Moore, John
Krasinski, Eric Christian
Olsen, Christine Taylor,
Peter Strauss,
Grace Zabriskie
23:00 Spotkajmy się we śnie
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2015, reż. Brett Haley,
wyk. Blythe Danner, Sam
Elliott, Martin Starr, Malin
Akerman
01:00 Bliźniacy
- ﬁlm komedia, USA, 1988,
reż. Ivan Reitman, wyk.
Arnold Schwarzenegger,
Danny DeVito, Kelly
Preston
03:25 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
Każdy kolejny odcinek to
odrębna tematyka.
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 Kiedy konkurencja nowoczesnych cyfrowych
technologii doprowadza
do upadku ﬁrmę, w której
byli zatrudnieni, Billy i Nick
zostają na lodzie, a ich
perspektywy na rynku pracy
wyglądają fatalnie. 23:30
Wzór 00:35 Śmierć na 1000
sposobów 02:00 Ucho Prezesa 02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
09:30 Po stronie prawdy 10:00
Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Ziemia Obiecana
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Łaski
pełna 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Modlitwa w Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu 19:25
Akademia pro-life 19:30
Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Święty na każdy
dzień 21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Polski Punkt Widzenia 22:00
Ziemia Obiecana
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Sztokholmu, ale jego rodzice
pochodzą z Polski i… Boliwii.
No i ten Saucedo ma taki
skoczny utwór o miłości „Dör
för dig” („Umrzeć dla ciebie”).
W przypadku polskiej kadry
w starciu ze Szwedami lepiej
nie iść za głosem Danny’ego i
stawiać u bukmachera dużych
pieniędzy (lub nieruchomości)
na biało-czerwonych.

» Może w końcu
przerwie złą passę
meczów ze Szwedami?

O żołnierzach

Fot. ilustracyjne (Instagram/Molly Sanden/Danny Saucedo/Alina Devecerski/Albin)

Trudno jednak w piłkarskich
emocjach mówić o chłodnej
głowie, cierpliwości, odpuszczaniu. Co mecz zakładamy
przecież biało-czerwone barwy i wierzymy, że tym razem nasi ulubieńcy zagrają
chociażby na przyzwoitym
poziomie. Możemy na kadrowiczów psioczyć, narzekać,
wylewać na nich wiadro pomyj, ale i tak w dniu kolejnego
meczu zasiądziemy przed
telewizorami z zaciśniętymi
kciukami. Dla reprezentacji
kibice nierzadko chcą być kimś
w rodzaju żołnierza, opoki, co
to zawsze będzie wspierał,
choćby nie wiem co. I tu należy nawiązać do fantastycznej
piosenki szwedzkiego rapera
Albina, „Din Soldat” („Twój
żołnierz”). W tekście jest bowiem taki fragment: „När du
stupar nästa gång så vill jag
bära dig. Låt mig vara din
soldat! („Gdy upadniesz następnym razem, chcę pomóc
cię dźwignąć. Pozwól mi być
twoim żołnierzem!”)

Trzy korony, trzy punkty?
Już 23 czerwca o godz. 18:00 Polska zmierzy się na Euro 2020 ze
Szwecją. Jak pokazuje historia, nie powinniśmy mieć wielkich oczekiwań co do naszych piłkarzy. A co o tym pojedynku myślą szwedzcy…. muzycy?
W ostatnich latach na polskim rynku wydawniczym roi
się od publikacji na temat
Szwecji. Katarzyna Tubylewicz opisuje problemy i
wyzwania kraju w świetnej
książce „Moraliści”, swoje
dorzuca także Natalia Kołaczek w „I cóż, że o Szwecji”.
Na wesoło z kolei o z pozoru
niebezpiecznej dzielnicy Rosengard w Malmoe (z której
wywodzi się znany piłkarz
Zlatan Ibrahimović) pisze
Michael Booth w reportażu
„Skandynawski raj. O ludziach prawie idealnych”.
Istnieją także przykłady Po-

laków, którzy w szwedzką
kulturę wrośli na dobre.
Obok wspomnianej Tubylewicz, należy wymienić Macieja Zarembę, który pisze
dla znanego tam dziennika
„Dagens Nyheter”. Droga
Zaremby jest ciekawa, bo
wyemigrował na północ
przed wieloma laty, jako
nastolatek i zaczynał od pracy fizycznej na budowie.
Szwedzka kultura pisana
ma więc w Polsce swój wydźwięk, ale co z muzyką?
Jak tamtejszych twórców
możemy odnieść do meczu
Szwedów z naszymi Orłami?

O cierpliwości

Molly Sanden to wielka
gwiazda szwedzkiej muzyki.
28-letnia artystka nagrywa
na pograniczu popu, dance
i r&b. W utworze „Spelar
ingen roll” („Nie ma znaczenia”) śpiewa o błędach popełnianych w związku, o kłótniach i o tym, że ostatecznie
nie ma znaczenia, kto miał
rację – trzeba zawsze szukać
porozumienia. Podobnie jest
z naszą kadrą. Już po meczu
ze Słowacją media poszukiwały winnych blamażu. Jedni
zarzucali niekompetencję
selekcjonerowi Paulo Sousie,

inni proste błędy piłkarzom,
popełnianym przez nich na
murawie. Sanden rusza nam,
kibicom, na pomoc w swoim
hicie: „Snälla ta det lugnt,
sätt dig ned en stund, ha lite
tålamod” („Nie bierz tego do
siebie, usiądź na moment,
miej odrobinę cierpliwości”).
Rzeczywiście, może powinniśmy trochę wyluzować?
Przecież na wielkich turniejach idzie nam nie najlepiej
już nie pierwszy raz, a jedyne
co się nie zmienia, to zapewnienia kadry, że tak dobrych
przygotowań to jeszcze nie
mieli.

O umieraniu

Przygotowania przygotowaniami, ale spójrzmy na
statystyki. Ostatni raz reprezentację Trzech Koron ograliśmy równo 30 lat temu
(2:0). Z kolejnych siedmiu
gier przegraliśmy sześć, a
raz zremisowaliśmy 2:2, w
1997 roku. Szczególnie w
pamięć zapadły porażki w
Sztokholmie, w eliminacjach
ME, w 1999 roku (0:2) oraz
w 2003 (0:3). Za naszą kadrę
w starciu ze Szwecją nie warto
więc umierać. Danny Saucedo to szwedzki artysta pop i
dance, który wywodzi się ze

O zejściu z drogi

Liczymy więc po cichu, że w
Sankt Petersburgu biało-czerwoni postawią się Szwedom.
Przecież te ostatnie mecze w
grupie na dużych turniejach
często wychodziły nam nieźle.
W 2002 roku pokonaliśmy na
mistrzostwach świata USA
3:1, w 2018 z kolei ograliśmy 1:0 Japonię. Długa seria
niepowodzeń w starciach ze
Szwecją też kiedyś musi się
skończyć. Skandynawowie nie
grają przecież finezyjnej piłki,
nie mają w składzie wielkich
gwiazd. Alina Devecerski w
szwedzkim przeboju „Flytta
på dej” („Zejdź z drogi”, dosłownie: „Rusz się”) dusi się
w związku i chce się uwolnić
od nieudanej relacji. O takie
uwolnienie od toksycznej relacji ze szwedzką piłką prosimy podopiecznych Sousy.
Niech pójdą za głosem Aliny i
wykrzyczą rywalom prosto w
twarz: „Du gör mig så Lack,
du vägrar ge upp (…) Du
måste flytta på dig” („Strasznie mnie wkurzasz, nie chcesz
odpuścić (…) Musisz zejść z
drogi”).
Dominik Hołda
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Ostatnie 10 edycji Superpucharu Polski

» Wałbrzych będzie 1 września gospodarzem Superpucharu Polski w koszykówce

Superpuchar
pod Chełmcem
Już niebawem wielkie święto koszykówki w Wałbrzychu. Dokładnie 1 września w Aqua-Zdroju
odbędzie się Suzuki Superpuchar Polski, w którym
zmierzą się mistrz kraju ze zdobywcą pucharu.
Wydarzenie wpisuje się w obchody 75-lecia istnienia Górnika Wałbrzych.
Na parkiecie kibice będą mogli
podziwiać mistrza Polski, czyli
Arged BMSlam Stal Ostrów Wiel-

kopolski oraz zdobywcę krajowego pucharu, czyli zespół Enea
BC Zastal Zielona Góra (aktualny

wicemistrz). Decyzję o przyznaniu
organizacji Suzuki Superpucharu Polski ogłosił w Wałbrzychu

Fachowiec zostaje

Zdobywca
Polpharma
Trefl Sopot
Trefl Sopot
Turów Zgorzelec
Stelmet Zielona Góra
Rosa Radom
Anwil Włocławek
Polski Cukier Toruń
Anwil Włocławek
Stelmet Zielona Góra

Finalista
Miasto-gospodarz
Asseco Gdynia
Starogard Gdański
Asseco Gdynia
Gdynia
Stelmet Zielona Góra
Zielona Góra
Śląsk Wrocław
Zgorzelec
Rosa Radom
Radom
Stelmet Zielona Góra
Zielona Góra
Stelmet Zielona Góra
Włocławek
Anwil Włocławek
Gniezno
Stal Ostrów Wlkp.
Kalisz
Anwil Włocławek
Kalisz

prezes Polskiego Związku Koszykówki, Radosław Piesiewicz:
- Jak zwykle dzień przed rozpoczęciem nowego sezonu Energa Basket
Ligi zobaczymy hitowe spotkanie o
pierwsze trofeum w rozgrywkach.
Mecz o Suzuki Superpuchar Polski
pomiędzy najlepszymi zespołami
minionego sezonu, Arged BMSlam
Stalą i Enea Zastalem, to gwarancja
najwyższego poziomu. Hala Aqua-Zdroju w Wałbrzychu to świetne
miejsce dla koszykówki, które sprawdziło się w przeszłości chociażby
w przypadku organizacji meczów
reprezentacji Polski. Jestem przekonany, że mecz przyniesie ogromne
sportowe emocje – mówił Radosław
Piesiewicz.
Organizacja tak dużego koszykarskiego wydarzenia nie byłaby
możliwa bez wsparcia z miejskiego
Ratusza, który rzecz jasna reprezentował Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. – W ostatnich
latach wielokrotnie gościły tutaj reprezentacje seniorskie, juniorskie.
Zawsze z wielką dumą gościmy
czołowe zespoły koszykarskie w
jednej z najlepszych hal sportowych w Polsce, czyli Aqua-Zdroju
Wałbrzych. Cieszy nas perspektywa
organizacji wspólnego wydarzenia, jakim będzie mecz o Suzuki
Superpuchar Polski. Zapraszamy

wszystkich kibiców na koszykarską
ucztę do Wałbrzycha – podkreślał
Roman Szełemej.
Stowarzyszenie Górnik Wałbrzych
2010, które kieruje pierwszoligowym
zespołem koszykówki w naszym mieście, reprezentował z kolei Arkadiusz
Chlebda, członek zarządu:
- Bardzo się cieszymy z takiego wydarzenia w naszym mieście, bo nie
od dzisiaj wiadomo, że Wałbrzych
żyje koszykówką. Jako zarząd odbyliśmy rozmowy z prezydentem oraz
szefem Biura Promocji Miasta na
temat możliwych scenariuszy tegorocznych obchodów. Liczymy na to,
że Wałbrzych będzie pierwszym miastem, w którym odbędzie się mecz
koszykówki przy pełnych trybunach.
Mamy jednocześnie nadzieję, że to
będzie symboliczny koniec tego, co
doświadczyliśmy przez ostatni rok w
związku z pandemią – tyle Arkadiusz
Chlebda.
Superpuchar Polski po trzech latach przenosi się z Wielkopolski
na Dolny Śląsk. W ostatniej edycji
rozegranej w Kaliszu Stelmet Zielona Góra pokonał 75:66 Anwil
Włocawek, a MVP wybrano Łukasza
Koszarka ze zwycięskiej drużyny.
Triumfator Superpucharu Polski otrzyma prestiżowe trofeum im. Adama
Wójcika.
Dominik Hołda

» Łukasz Grudniewski trzeci rok
z rzędu jako trener poprowadzi
koszykarzy Górnika

Łukasz Grudniewski nadal będzie prowadził koszykarskiego Górnika Trans.eu Wałbrzych. Klub potwierdził przedłużenie współpracy z 40-letnim szkoleniowcem podczas konferencji prasowej.
Budowanie składu na rozgrywki 2021/22 wałbrzyscy
działacze rozpoczęli od obsadzenia pozycji trenera. W
klubie byli zdeterminowani,
by nadal współpracować z
Łukaszem Grudniewskim. Nie
ma się co dziwić, bo w poprzednich rozgrywkach popularny „Czarny” doprowadził
Górnika do wielkiego finału.
Ostatecznie nasi przegrali walkę o złote medale (i uzyskanie
prawa gry w ekstraklasie)

z Grupą Sierleccy-Czarnymi
Słupsk 2:3. W piątym, decydującym meczu biało-niebiescy
prowadzili jeszcze w połowie
trzeciej kwarty, ale końcówka
należała do gospodarzy ze
Słupska.
To nie pierwszy sukces
Grudniewskiego w roli trenera
Górnika. Już w debiutanckim
sezonie w biało-niebieskich
barwach kierowana przez
niego z ławki drużyna prowadziła w tabeli, gdy w marcu

2020 roku zmagania zawiesił
wybuch pandemii koronawirusa. Sezon nie został już
wznowiony, a Górnik oficjalnie
został uznany za zwycięzcę 1
ligi. Grudniewskiego koledzy
po fachu wybrali w głosowaniu trenerem roku. Było to
już trzecie takie wyróżnienie
w karierze dla wrocławianina (wcześniej dwukrotnie
triumfował jako szkoleniowiec
Polonii Leszno – raz w 1 lidze
i raz szczebel niżej).

Fot. Dominik Hołda

Fot. Artur Burdek
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Górnik wygrał starania
o Grudniewskiego z jego
macierzystym klubem, czyli
Śląskiem Wrocław. Włodarze
WKS-u planowali obsadzić go

w roli trenera pierwszoligowego zaplecza klubu, który
sezon 2020/21 zakończył
z brązowym medalem mistrzostw Polski. Grudniewski

postanowił jednak jeszcze raz
powalczyć o ekstraklasę dla
Wałbrzycha. Do trzech razy
sztuka?
Dominik Hołda

reklama

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

60
84
119
miesięcznych rat miesięczne raty miesięcznych rat

10 000 zł

194 zł

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.
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