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Czy wiesz, że…
Jest to czworoboczny obelisk upamiętniający zmarłych
żołnierzy wojny prusko-au-

Fot. użyczone (www.polska-org.pl)

Na cmentarzu parafialnym przy ul. Przemysłowej
stoi tzw. „pomnik rycerski”.

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

striackiej (6 czerwca – 23
sierpnia 1866 roku), którzy
byli leczeni w Wałbrzychu.
Według Karla Pfluga do 12
sierpnia 1866 roku przyjęto
do leczenia 1558 żołnierzy,
z których 46 zmarło (17 pruskich i 29 austriackich). Po 12
sierpnia pozostało na dalsze
leczenie 131, a 1270 zostało
odtransportowanych dalej.
Na przedniej stronie pomnika umieszczono napis
upamiętniający poległych
w kampanii 1866. Z tyłu,
w podstawie, znajduje się
ceramiczna tablica z listą zawierającą nazwiska zmarłych
żołnierzy (30 austriackich i 11
pruskich) oraz ich przynależność do jednostek. Boczne
ściany pozbawione są jakichkolwiek zdobień i napisów.
Obelisk postawiono w
1866 roku, czyli 3 lata przed
powstaniem nekropolii w tym
miejscu (funkcjonował jeszcze
cmentarz „Na Piasku”). Jeżeli
obok były kwatery żołnierzy,
to można przypuszczać, że
pierwotna lokalizacja pomnika była inna. Nie wiadomo
też, skąd wzięła się potoczna
nazwa „pomnik rycerski”.
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Trzymajcie się i dbajcie o siebie i bliskich
O czymś innym mieliśmy w tym miejscu napisać, ale kilka waszych wiadomości skłoniło nas do zmiany decyzji. Piszecie, że podczas kwarantanny z wielką przyjemnością
czytacie WieszCo. Dostarczane wam do skrzynki pocztowej przez rodzinę lub znajomych. My ze swej strony życzymy wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia.
Znamy wiele sposobów
na zabicie nudy. Jednym jest
rzecz jasna lektura ulubionej
książki lub gazety. Cieszymy
się, że w tym zacnym gronie
wyróżnionych u niektórych
z was znalazło się WieszCo.
Jeśli właśnie przechodzicie
tego paskudnego wirusa lub
jesteście na kwarantannie,

sięgnijcie po papierową lub
elektroniczną wersję naszej
gazety. Przeczytacie u nas nie
tylko o pandemii (właściwie
mało o niej piszemy, żeby
jeszcze bardziej nie nakręcać
spirali strachu), a znajdziecie
za to dużo ciekawszych rzeczy,
którymi co tydzień raczymy
was na 28 stronach tygodnika.

W wolnej chwili napiszcie
do nas, o czym chcielibyście
przeczytać na naszych łamach.
Może znacie kogoś interesującego lub ten ktoś zna kogoś innego o oryginalnych
zainteresowaniach i uznacie,
że jest to na tyle nieszablonowa postać, że zasługuje na
szczególne potraktowanie.

Dawajcie też znać o ciekawych
inicjatywach i ważnych wydarzeniach. Piszcie do nas na
adres: redakcja@wieszco.pl.
Jeśli regularnie sięgacie po
WieszCo, zapewne wiecie,
że nie tylko w wersji papierowej możecie nas poczytać.
W obecnej sytuacji dużym
ułatwieniem jest ściągnięcie
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POGODA
Wtorek 10.11
Temp. 8/3
zachmurzenie małe
Środa 11.11
Temp. 7/3
zachmurzenie małe
Czwartek 12.11
Temp. 9/2
zachmurzenie małe

gazety w formacie PDF, do
czego gorąco zachęcamy. Bez
wychodzenia z domu i do tego
bezpłatnie dajemy wam dostęp do naszych treści. Nawet
tych archiwalnych. Wystarczy,
że odwiedzicie nas na stronie:
www.wieszco.pl. I wszystko
jasne.
Redakcja

W I E S Z C O „DA J E D O M Y Ś L E N I A” C O W TO R E K

RYS: Marcin Skoczek
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Piątek 13.11
Temp. 9/5
zachmurzenie małe
Sobota 14.11
Temp. 8/5
przelotne opady
Niedziela 15.11
Temp. 8/3
pochmurno
Poniedziałek 16.11
Temp. 7/3
zachmurzenie małe

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

czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi,
artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla
zwierząt i te z prasą. Mówiąc
po ludzku, zrobimy zakupy w spożywczaku, aptece,
zoologicznym, drogerii czy
markecie budowlanym. Od
minionej soboty hotele są
dostępne wyłącznie dla gości
podróżujących służbowo.

Pamiętajcie, że cała Polska wciąż jest w czerwonej
strefie, a to oznacza, że
nie znikają dotychczasowe
zasady bezpieczeństwa.
Choćby maseczki trzeba
nosić prawie wszędzie.
Również na otwartej przestrzeni w drodze po zakupy lub na spacer ze z
psem.
Tomasz Piasecki

Jest naprawdę źle

Mamy wrażenie, że co tydzień piszemy o tym, czego nie wolno. Restrykcje, obostrzenia, nowe zasady bezpieczeństwa. Nie inaczej jest teraz. Znów dowiedzieliśmy się o
nowych krokach w walce z koronawirusem. Wiemy, że znacie je na pamięć, ale nie
zaszkodzi powtórzyć. Bo to ostatni etap przed narodową kwarantanną.
Nie musimy chyba nikogo
przekonywać, że jak rząd
zdecyduje o wygaszeniu całego kraju, czyli ogólnopolskim lockdownie, to gospodarka długo po takim ciosie
może się nie pozbierać. I co
wtedy?!
Dobra, nie będziemy kreślić
czarnych scenariuszy, przypomnimy wam tylko o nowych
zasadach, które zaczęły obowiązywać w zeszłą sobotę.
Do znudzenia publikujemy
kolejne plansze z zasadami
bezpieczeństwa. Martwi chyba każdego, że coraz więcej
dochodzi na grafikach rzeczy,
których nie wolno nam robić.
Co się znów zmieniło? Od 9
listopada uczniowie podsta-

wówek z klas I-III przeszli na
naukę zdalną. Tym samym
dołączyli do swoich starszych
kolegów, licealistów i studentów. Wszyscy tak będą
siedzieć w domach przed kamerkami i uczyć się geografii, angielskiego i fizyki przynajmniej do 29 listopada.
Przedszkola i żłobki na razie
pracują normalnie, czyli możecie zaprowadzać do nich
swoje pociechy. Zamknięte
zostały instytucje kultury. Nie
pójdziecie do kina, teatru,
czy muzeum. Nie obejrzycie
wystawy, wernisażu, nie
zaprowadzicie na zajęcia
swojego dziecka do domu
kultury. Zmniejszył się limit
osób mogących jednocześnie

przebywać w sklepach,
a także w kościołach (1
os/15 m. kw.). Dokładnie
się temu przyjrzyjcie. W
wielkich marketach nic
się nie zmieniło (1 os/15
m. kw.), ale w mniejszych
sklepikach do 100 m. kw.
powierzchni już tak (1
os/10 m. kw.). Ograniczona
została działalność galerii
handlowych. W praktyce
nie kupimy ani obuwia, ani
odzieży, ani sprzętu RTV/
AGD, tym bardziej biżuterii. W galeriach otwarte
pozostają jedynie punkty
usługowe, również sklepy
z artykułami spożywczymi,
kosmetycznymi, artykułami
toaletowymi oraz środkami

REKLAMA
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Wciąż obowiązują te zasady:
- od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
- w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30%
wszystkich;
- zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni;
- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
- zawieszenie działania sanatoriów
- zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu
lub na wynos;
- ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób;
- zakaz organizowania spotkań i imprez;
- ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków
zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego).

FAKTY

Terytorialsi służą pomocą
Więcej żołnierzy WOT w walce z koranawirusem. Zgodnie z zapowiedziami
ministra obrony narodowej w najbliższym czasie zaangażowanie wojska we
wsparcie walki z koronawirusem zostanie zwiększone do ponad 20 tys. żołnierzy.

mienia o konieczności stawienia
się w swojej jednostce wojskowej.
Szerokie powołania ochotników
mają na celu jeszcze większe niż
dotychczas zaangażowanie wojska
w działania przeciwkryzysowe.

Terytorialsi zostaną wprowadzeni do wszystkich szpitali, gdzie
przejmą zadania wstępnej segregacji pacjentów, tzw. triażu, obecnie takie zadania wykonują w 262
placówkach na terenie Polski, z

czego w 12 na terenie województwa dolnośląskiego. WOT skieruje
też żołnierzy do wszystkich funkcjonujących punktów wymazowych,
gdzie zajmą się oni pobieraniem
materiału biologicznego na obecność koronawirusa, obecnie takie
wsparcie wojskowi realizują w
225 punktach, w tym 10 punktów
obstawiają żołnierze wydzieleni z
ramienia 16. Dolnośląskiej Brygady
SCB
Obrony Terytorialnej.

Rys. Katarzyna Zalepa

Dużą część z nich będą stanowić
mundurowi Wojsk Obrony Terytorialnej, których dowództwo uruchamia
dotychczas nieaktywowane zasoby.
Wszyscy żołnierze Wojsk Obrony
Terytorialnej otrzymali powiado-
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Nie tylko małpa rozczarowuje
Żyjemy w popierdzielonych czasach. Nie będziemy was przekonywać, że jest inaczej. Możemy przecież jutro zwlec się z łóżka i nie
poczuć zapachu sera camembert de Normandie. Chyba najbardziej
śmierdzącego na świecie. Albo nie rozpoznać smaku śliwowicy, pędzonej przez szwagra w garażu. Pozbawieni nawet niektórych zmysłów starajmy się jednak trzeźwo oceniać rzeczywistość.
„Każdy człowiek jest jak Księżyc.
Ma swoją drugą stronę, której
nie pokazuje nikomu”. To Mark
Twain. Polecieliśmy trochę z filozoficznej rury, ale co tam, raz na
jakiś czas nie zaszkodzi. Dodajmy
nieśmiało od siebie, że niektórym
w porę udaje się tę drugą stronę jakimś przypadkiem dojrzeć,
ujawnić, odkryć, zdemaskować
(niepotrzebne możecie sobie teraz
wykreślić długopisem), a wtedy…
Robi się naprawdę niemiło, jak
na desce klozetowej kilka chwil

po przedawkowaniu Xenny Extra
Comfort.
Wielu staje dziś na uszach, by
zapanować nad tym cholernym
koronawirusem, ale niektórym w
niczym to nie przeszkadza, by podejmować absurdalne decyzje a’la Julia
Przyłębska. Albo zachowywać się jak
dwaj nieudolni majsterkowicze w
czechosłowackiej bajce „Sąsiedzi”.
Oni zawsze na coś niedorzecznego
wpadli, żeby wybrnąć z kłopotliwej
sytuacji… W czasie, gdy Polska walczy z falą pandemii, rząd wymyślił,

że kupi około 300 nowych limuzyn.
To tak jakbyście ledwo żywi leżeli w
łóżku z wysoką gorączką i planowali
zakup telewizora z jakąś dwucyfrową liczbą poprzedzającą duże K lub
pralki z pierdylnastoma programami
do prania, choć używacie góra pięciu. My nie potrafimy tego skumać.
Rozumiemy, że są pieniądze do
rozdysponowania z funduszu UE dla
imigrantów, ale… Czy rządzącym
aż tak spodobał się serial „Wataha”,
że zamierzają tymi ekskluzywnymi
autami przywozić do Warszawy ludzi

z pogranicza polsko-ukraińskiego?
Przekraczających gdzieś w Bieszczadach nielegalnie granicę? W chwili
gdy dziura widoczna z kosmosu w
odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie przy deficycie
budżetowym państwa wygląda
ledwie jak „oczko” w pończosze, ktoś
pozwala sobie na taką ekstrawagancję. Chyba bardzo zapatrzył się w
minister Jadwigę Emilewicz, która w
ostatnim dniu swojego urzędowania
przyznała pracownikom jakieś 6 mln
zł nagród. Jeśli tak, to nie mamy

Fot. użyczone (WOT)
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pytań. Swoją drogą ciekawe, ile by
za to było respiratorów?
Populistyczne? No pewnie! I pod
publiczkę, jak decyzja premiera „za
pięć dwunasta” o zamknięciu cmentarzy. Nauczeni doświadczeniem
radzimy już dziś, kupcie choinkę i
zacznijcie chłodzić szampana, bo
jeszcze 24 grudnia usłyszycie, że
nie będzie świąt, a tuż przed północą tydzień później zabronią wam
świętować nadejścia Nowego Roku.
Niedługo jak u Kononowicza (pamiętacie, był kiedyś taki kandydat
na prezydenta Polski) nic nie będzie.
Ostatni zgasi światło. Tylko wcześniej
trzeba będzie zorganizować interwencyjny skup karpia (tylko żywego)
i choinek (wyłącznie z bombkami
oraz łańcuchami). Zachodzimy w głowę, jak to jest, że wirus jest aktywny
na przykład w halach sportowych,
ale w kościołach już nie?!
Przy życiu trzyma nas jeszcze
Przemysław Czarnek. Taki polityk,
kojarzycie? Jeśli nie, to żaden skandal, nawet to rozumiemy. Ledwie
wszedł do rządu, od razu zaczął
pracować na miano największego
kozaka w fotelu ministra edukacji.
No więc wspomniany Czarnek,
taką Annę Zalewską połknął na
pierwszym wirażu, chcąc karać
uczelnie ogłaszające dni rektorskie
– ułatwiające w ten sposób studentkom i wykładowcom udział w
protestach – przykręceniem kurka z
pieniędzmi. Grozi nauczycielom, zamierza tworzyć nowy kanon lektur
i zmieniać podstawę programową
w książkach do historii. A w nich
pewnie skupić się na dziejach najnowszych. Co by nikt nie miał wątpliwości, kto jest bohaterem, a kto
zdrajcą i plugawym kłamcą. Kto stoi
„tu” gdzie „my”, a kto „tam” gdzie
stało ZOMO. Skoro ministrowi edukacji nie podoba się to, że młodzież
protestuje z hasłami ozdobionymi
czerwoną błyskawicą, kojarzącą się
przecież każdemu z nazistami, co
powie na falangi i krzyże celtyckie
noszone przez uczniaków podczas
Marszu Niepodległości? A’propos
błyskawicy. Zauważyliście ładując
niektóre modele smartfonów, że w
ikonę baterii też wpisana jest błyskawica? I to jeszcze czarna!
Na koniec znów polećmy Markiem
Twainem: „Bóg stworzył człowieka,
ponieważ rozczarował się małpą. Z
dalszych eksperymentów zrezygnował”. Możecie to interpretować, jak
chcecie.
Tomasz Piasecki

5

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

WIESZ CO | NR 45/10.11.2020 r.

FAKTY

Więcej za podatek od nieruchomości
Podczas ostatniej sesji on-line Rady Miejskiej Wałbrzycha radni zadecydowali o podwyżce podatku od nieruchomości.

- Uchwała wynika z zawiadomienia Ministerstwa Finansów o
wzroście cen między rokiem 2019
a 2020 o 3,9 procent i możliwym w
związku z tym wzroście wysokości
stawek podatku od nieruchomości

– tłumaczy skarbnik Ewa Kłusek.
Nowe stawki będą obowiązywać od
1 stycznia 2021 roku. Jak podkreśla
skarbnik, podwyżki te są niewielkie i
wahają się w granicach kilkudziesięciu groszy od metra kwadratowego.

- Okres pandemii nie jest dobrym czasem na zajmowanie się
tą sprawą. Wiele podmiotów gospodarczych przeżywa ogromne
trudności na rynku pracy – mówił
podczas obrad radny Jerzy Langer.

Nasz Wałbrzych z
zielonym klimatem

Prezydent Roman Szełemej był
zwolennikiem podniesienia stawek. - Ostatnie trzy lata to ciągła
walka o zachowanie przychodów, mimo niekorzystnych decyzji
rządowych - mówi gospodarz
Wałbrzycha i dodaje: - Obciążenia
dla samorządu są coraz większe i
narzucane odgórnie. Nie otrzymaliśmy żadnych środków i wsparcia, a
sytuacja budżetu, również naszego
SCB
miasta, jest trudna.

Planuje się poddać retencji
blisko 24 tys. m. sześciennych
wód opadowych rocznie na
terenach objętych projektem
i wykorzystać w tym czasie
prawie 23 tys. m. sześciennych
objętości wód deszczowych.
Ponadto zostanie utworzony
obszar o pow. 7548,12 m. kw.
posiadający charakter rekreacyjny lub co najmniej przyjazny
mieszkańcom. Dzięki temu powinien zmniejszyć się efekt wyspy ciepła na terenach zwartej
zabudowy śródmiejskiej.
Podmiotem realizującym
przedsięwzięcie będzie Miejski Zarząd Budynków. Wartość
inwestycji to prawie 2,9 mln
zł, z tego dofinansowanie z
NFOŚGiW to blisko milion
złotych. Termin zakończenia
realizacji projektu to listopad
przyszłego roku.
SCB

Wspólny projekt miasta oraz MZB „Zielone
podwórka – parki kieszonkowe w starych
dzielnicach Wałbrzycha” zwyciężył w konkursie organizowanym przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” zawita także do nas.
Wałbrzych zwyciężył w kategorii miast powyżej 100 tys.
mieszkańców, a jego projekt
obejmuje utworzenie czterech
parków kieszonkowych.
- Jest to bardzo ważna konieczność utrzymywania właściwych proporcji przy obecnych
zmianach w klimacie. Takie
miejskie enklawy będą spełniać
rolę ochładzania mikroklimatu
w miejscu zamieszkania ludzi
– mówi prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej. - Jeszcze w
tym roku zostaną ogłoszone
przetargi na wykonanie tych
prac, które powinny rozpocząć się już w przyszłym roku
- dodaje gospodarz miasta.

Projekt będzie realizowany
na terenie dzielnicy Podgórze.
Przedsięwzięcie obejmuje realizację inwestycji w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury, obejmującą utworzenie
4 parków kieszonkowych w
4 lokalizacjach miasta. To:
ul. Niepodległości 9a – 11,
ul. Niepodległości 10a – 1416 i Piotra Skargi 35-39c, ul.
Niepodległości 70-72 oraz
ul. Drzymały 7-9. W ramach
tej inwestycji tereny miejskie
– dotychczas nieużytkowane
– zostaną przekształcone w
obszary zielone wyposażone w
błękitno-zieloną infrastrukturę.
We wszystkich lokalizacjach

przewidziano 3 sposoby
systemu retencjonowania
wód opadowych: ogrody
deszczowe w postaci niecek
retencyjnych, tereny zieleni
ozdobnej (drzewa, krzewy,
rabaty bylinowe, łąki kwietne) oraz trawniki.
W ramach tego projektu:
utworzony zostanie obszar
o walorach przyrodniczych
o pow. 9395,34 m. kw. w 4
lokalizacjach śródmiejskiej
części Wałbrzycha, poprawiony zostanie system zagospodarowania wód opadowych
wraz z likwidacją zasklepień
gruntu w celu przeciwdziałania podtopieniom i zalaniom.

REKLAMA

Fot. (red)

» - Takie miejskie enklawy
będą spełniać rolę
ochładzania mikroklimatu
w miejscu zamieszkania
ludzi – mówi prezydent
Wałbrzycha Roman
Szełemej
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Dbają o podróżujących jak mogą
W Świebodzicach przy okazji prowadzonego remontu chodnika
przy ul. Wolności zostały wymienione na nowe dwie wiaty przystankowe. To reakcja na postulaty świebodziczan.

Idzie zima, to fakt. Korzystający z komunikacji miejskiej wiedzą, co znaczy czekać na
autobus w miejscu bez osłony przed wiatrem,
czy też śniegiem i deszczem. Zdemontowane
wiaty ustawione zostaną w nowej lokalizacji

na terenie miasta. Tym sposobem nic się w
mieście nie zmarnuje. Spółka miejska ZGK
Świebodzice dokonała już renowacji jednej z
wiat, która została ustawiona na przystanku
autobusowym przy ul. Królowej Elżbiety. Ko-

lejna, po odnowieniu, w najbliższym czasie
stanie na przystanku przy ul. Mieszka I blisko
sklepu Biedronka.
- Wyposażenie tych przystanków w wiaty
znacząco podniesie komfort wielu oczekujących
pasażerów w niesprzyjających warunkach
pogodowych. Jest to bezpośrednia reakcja na
wiele uwag mieszkańców Świebodzic, którzy
kierowali swoje postulaty w tej sprawie do
burmistrza miasta – mówi Iwona Szczygielska
z działu promocji UM Świebodzice.

Fot. użyczone (UM Świebodzice)
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» Potrzebne są pieniądze na
remont ołtarza głównego w
Katedrze Świdnickiej

Dbają o Perłę Dolnego Śląska
Jeszcze w 2019 roku została podpisana umowa między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a parafią rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika
i św. Wacława Męczennika w Świdnicy na realizację ważnej inwestycji. Chodzi o konserwację, rewitalizację i digitalizację barokowego wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej.
Katedra w Świdnicy to jeden z
największych dolnośląskich kościołów zwany także Perłą Dolnego Śląska. W 1330 roku budowę obecnej
świątyni rozpoczął książę świdnicki
Bolko II. Wśród najcenniejszych ocalałych elementów średniowiecznego
wyposażenia znajduje się gotycka
płaskorzeźba z XV wieku ze sceną
Zaśnięcia Matki Bożej (kopia Ołtarza
Mariackiego). Przypomnijmy, że w
2017 roku Katedra Świdnicka została
uhonorowana tytułem Pomnik Historii nadawanym przez Prezydenta RP.
W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg prac rewitalizacyjnych i konserwatorskich dot. m.in.

malowideł na ścianach i sklepieniach
kościoła, wielkoformatowych obrazów sztalugowych oraz katedralnych
rzeźb. Poddane konserwacji obiekty
zostaną także zdigitalizowane i
zaprezentowane szerszej publiczności w ramach multimedialnego
przewodnika elektronicznego oraz
serwisu, tzw. Wirtualnego Muzeum
Katedry Świdnickiej. Czas realizacji
inwestycji przewidziany jest do 30
czerwca 2022 r.
Projekt „Konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja barokowego
wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej” otrzymał dofinansowanie w
wysokości ok. 17 mln zł ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Całkowita wartość
projektu wynosi jednak około 20
mln zł.
- Trwający, długo wyczekiwany
remont katedry nie uwzględnia w
dalszym ciągu renowacji ołtarza
głównego. Niezbędna do odnowienia pięknego ołtarza kwota wynosi
ok. 6 mln. Bez wsparcia ludzi dobrej
woli remont katedry, choć trwa i
przywróci jej bardzo wiele utraconego blasku, nie będzie zgodny z oczekiwaniami wielu parafian, mieszkańców Świdnicy i odwiedzających
nasze miasto. Dlatego ośmielamy
się prosić o wsparcie gruntownego

remontu ołtarza katedralnego, który
stanowi serce gotyckiej świątyni
– mówi ks. bp Waldemar Pytel –
proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Świdnicy.
Jak pomóc? Wejdź na stronę
zrzutka.pl i wpisz hasło „Renowacja ołtarza głównego w Katedrze w Świdnicy”. Liczy się każda
złotówka.
W pomoc katedrze włączyli się
niedawno posłowie Katarzyna Mrzygłocka i Krzysztof Śmieszek. - Złożyli
oni do projektu budżetu państwa na
2021 rok wniosek dotyczący dodatkowych środków na remont ołtarza
głównego w świdnickiej katedrze.

Pomimo dotacji przyznanych przez
POIŚ, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto
Świdnica na prace renowacyjne w
świątyni, nie pokryją one kosztów renowacji ołtarza głównego – informuje Mateusz Jadach z UM Świdnica.
- Wspieramy zatem w staraniach
o dotacje, ale pamiętajmy, że każda
złotówka, przekazana przez nas, też
jest ważna. To nasze wspólne dziedzictwo kulturowe. Katedra, obok
Kościoła Pokoju, to najpiękniejsze i
najcenniejsze zabytki. Dbałość o nie
to nasz obowiązek – mówi prezydent
miasta Beata Moskal-Słaniewska.
KaR
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Ocalili od niepamięci
Pracownicy ZUK w Strzegomiu ręcznie wyczyścili pomnik z postacią leżącego żołnierza oraz herbem Strzegomia znajdujący się
na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Olszowej.

W wydzielonej kwaterze znajduje się 109
grobów żołnierzy niemieckich. W maju 1997
roku odsłonięto tam tablicę pamiątkową
poświęconą ofiarom II wojny światowej –
zarówno poległym Polakom, jak i Niemcom.

Kwatera powstała w 1921 roku z inicjatywy
władz miejskich Strzegomia ze środków
zebranych wśród mieszkańców.
- Kwatera żołnierzy niemieckich z okresu
I wojny światowej podlega gminie Strze-
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gom, która ma obowiązek opiekować się
takimi wojennymi nekropoliami. Odwiedzając groby swoich bliskich w listopadzie,
proszę o zatrzymanie się na moment i
chwilę refleksji przy grobach ofiar I oraz II
wojny światowej. Dziękuję pracownikom
Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu
za wspaniale wykonaną pracę – mówi
Wioletta Urban-Smagłowska, naczelnik
Wydziału Kultury, Sportu i Promocji w
miejscowym UM.

Fot. użyczone (TW)
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» Ta inwestycja w znaczący sposób ograniczy
ruch samochodów ciężarowych

Obwodnica za 2 miliony. Można? Można!
Ruszyły prace przy budowie obwodnicy Pożarzyska. To kolejna ważna inwestycja, która
realizowana jest na terenie gminy Żarów. Współfinansowana jest ze środków budżetu miasta oraz Kopalni Granitu Siedlimowice. To nie jedyna wiadomość dotycząca inwestycji
drogowych w powiecie.

REKLAMA

Całkowita wartość inwestycji to kwota przekraczająca 2
mln zł. Zgodnie z podpisanym
porozumieniem udział firmy
Mineral Polska w budowie
drogi określono na kwotę
nieco ponad 1,2 mln zł, czyli

blisko 60 proc. wartości całego przedsięwzięcia. Wartość
zadania po stronie gminy
Żarów opiewa na kwotę ponad 850 tys. zł. W związku z
realizacją tego zadania gmina Żarów złoży wniosek o

dofinansowanie pozostałej
części prac do Funduszu Dróg
Samorządowych lub innego
programu dotacyjnego.
– Mineral Polska jest właścicielem kopalni granitu na terenie gminy Żarów i zobowiązała

się współrealizować ten projekt. Inwestycja w znaczący
sposób ograniczy ruch samochodów ciężarowych, który
prowadzony jest obecnie przez
tereny zabudowane. Obecnie
realizowane są prace ziemne

polegające na zdejmowaniu
humusu oraz korytowaniu
przebiegu drogi – wyjaśnia
Mirosław Mróz, dyrektor techniczny Mineral Polska.
Ten etap prac potrwa jeszcze 8 miesięcy. W następnym
etapie droga zyska nową nawierzchnię asfaltową. Mineral
Polska zobowiązała się do zakończenia realizacji pierwszego etapu pracy do 30 czerwca
2021 r., który obejmuje przygotowanie konstrukcji drogi
gminnej. W kolejnym etapie
gmina zobowiązała się do
położenia masy bitumicznej.
Budowa drogi wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców Mrowin, Tarnawy, Imbramowic i Pożarzyska,
ponieważ wyprowadzi ruch
samochodów ciężarowych jadących na bocznicę kolejową
w Imbramowicach poza teren zabudowany. Rozpoczęta
inwestycja jest pierwszym
etapem prac zmierzających
do całkowitego wyprowadzenia ruchu samochodów
ciężarowych ze wspomnianych miejscowości. Kolejnym
etapem będzie przebudowa

drogi powiatowej nr 2896 D
na odcinku od nowo budowanej drogi do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 2085D.
Przy okazji dodajmy, że coś
„drgnęło” w sprawie obwodnicy Świdnicy. Posłowie Katarzyna Mrzygłocka z Koalicji
Obywatelskiej oraz Krzysztof
Śmieszek z Lewicy złożyli propozycje zmian do budżetu
państwa na 2021 rok. Zawierają one m.in. postulaty
zgłaszane przez świdnicki
samorząd, dotyczące budowy
południowej obwodnicy miasta. Zadanie to ma ogromną
wagę w wykluczeniu ruchu
tranzytowego z miasta. Gmina
od wielu lat czyni starania
polegające na budowie tzw.
małej obwodnicy Świdnicy
w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 382 (Stanowice - Świdnica
- Dzierżoniów - Ząbkowice
Śląskie - Paczków - granica
państwa) pomiędzy Słotwiną
a Komorowem oraz drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr
5 a drogą wojewódzką nr 382
i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy.
KaR
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Szukajmy normalności
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Zacznę banalnie. Jak
sobie poradzić z ograniczeniami związanymi z
pandemią?
- Przede wszystkim trzeba
się skupić na tym, co dobre,
a nie na tym, co złe, czyli, co
dostajemy, a nie co zostało
nam zabrane. A dostaliśmy
czas. Czas dla samych siebie,
dla osób najbliższych, domowników i na rzeczy, pasje i
czynności, na które do tej pory
czasu nie mieliśmy.
Zabrzmiało optymistycznie. Czego boimy się najbardziej w tych niepewnych
czasach?
- Niepewności i dalszego
jutra. Boimy się o zdrowie
nasze i naszych najbliższych,
ale także sytuacji finansowej.
Dzisiejszy dzień to niepewność, co przyniesie jutro. Odczuwalne jest napięcie, które
powoduje, że ciężko jest nam
aktualnie cokolwiek zaplanować, bo nie wiemy, jak będą
wyglądać następne dni, co
przyniesie pandemia i jak się
przełoży na nasze życie.
Może najsilniejszy jest
właśnie strach ekonomiczny, a może silniejszy jest lęk
zdrowotny?
- Trudno powiedzieć, który
strach jest silniejszy, to na
pewno odczucie bardzo subiektywne i sprawa bardzo
indywidualna, na którą mogą
przekładać się różne czynniki.
Dla osób zdrowych i w sile
wieku będzie większy strach
ekonomiczny, a dla osób w
grupie ryzyka dużo większy
będzie lęk o zdrowie.
Jak sobie poradzić ze złymi uczuciami – niepewnością, o której Pani wspomniała, gniewem, może
nawet agresją?
- Przede wszystkim rozmawiać. Paradoks polega na tym,
że o emocjach rozmawia się
zawsze najtrudniej, ale jest
to najbardziej potrzebne. Jeśli
dusimy w sobie trudne dla
nas emocje, to one się kumulują i w końcu wybuchną, bo
emocje trzeba odreagować i
wyrzucić z siebie na zewnątrz.
Powinniśmy porozmawiać z

kimś bliskim o tym, co czujemy, czego się obawiamy. Jeśli
czujemy, że nasilenie trudnych emocji jest zbyt duże,
to powinniśmy wybrać się do
psychologa, który pomoże
nam się z nimi uporać.
OK, ale jak pokonać wstyd
w takich przypadkach?
- Psycholog jest specjalistą
jak każdy inny. Jeśli mamy
zapalenie oskrzeli, to idziemy
do lekarza i jest to normalne,
więc jeśli mamy gorsze samopoczucie i z czymś sobie
nie radzimy emocjonalnie, tak
samo normalnym jest wizyta u
psychologa. Wszyscy jesteśmy
tylko ludźmi i mamy prawo
sobie z czymś gorzej radzić
lub nie radzić, to normalne i
ludzkie. Warto z takiej pomocy
skorzystać.
Siedzimy w domach i rozmyślamy. Nachodzą nas
coraz czarniejsze myśli. To
krok od depresji?
- Może nie od razu od depresji, ale faktycznie jeśli od
dłuższego czasu zauważamy
u siebie gorsze samopoczucie,
obniżony nastrój i wszystko
zaczynamy widzieć w czarnych barwach, to należy się
nad tym zastanowić i rozważyć konsultację u psychologa.
Jakie sygnały powinny
nas zaniepokoić?
- Objawy mogą być różne,
w zależności od problematyki
i schorzenia. Jeśli mówimy
akurat o depresji, to jeśli zauważymy u siebie obniżony
nastrój, mniejsze zainteresowanie i satysfakcję z czynności,
które do tej pory nas cieszyły,
wzmożony lub zmniejszony
apetyt, gorzej śpimy, brak energii, problemy z koncentracją,
poczucie winy i zmniejszone
poczucie własnej wartości,
to powinniśmy udać się do
psychologa. Depresja czy epizod depresyjny jest chorobą,
leczy się ją i można wyleczyć,
dlatego nie bójmy się sięgnąć
po pomoc specjalisty.
Jeśli ktoś z naszych bliskich
zaczyna mieć myśli samobójcze, to niezbędna jest
wręcz pomoc specjalistyczna. Depresja jest podstępną

chorobą i sama z siebie nie
przejdzie.
Gdzie szukać pomocy?
- Wszędzie, gdzie przyjmuje
psycholog. W Przychodni Specjalistycznej Regina i Walenty
Śliwa przy ul. Grodzkkiej 73 w
Wałbrzychu została otwarta
nowa przychodnia psychologiczna, gdzie można uzyskać
pomoc.
W sytuacji, w której żyjemy, jesteśmy pozbawieni
drobnych przyjemności,
choćby wyjścia do restauracji, czy na basen. Jak długo
możemy funkcjonować bez
takich „odskoczni”?
- Wbrew pozorom całkiem
długo, pod warunkiem, że
się zaadoptujemy do nowej
sytuacji i skupimy się na tym,
co mamy.
Tylko jak to zrobić?
- Zamiast wyjścia do restauracji, możemy nadal zamówić
jedzenie do domu, albo ugotować coś, na co mamy ochotę, a zamiast basenu możemy
zrobić sobie kąpiel z pianką
w wannie w domu. Przede
wszystkim trzeba się skupić na
tym, jakie możliwości mamy.
To może być dobry czas na
rozwinięcie naszych odkładanych do tej pory pasji np. gdy
zawsze chcieliśmy nauczyć
się tańczyć, gotować, piec,
podszkolić języki, obejrzeć
ulubiony serial, czy przeczytać
odkładaną ciągle przez brak
czasu książkę.
Co z aktywnością fizyczną?
- To, że siłownie są zamknięte, nie oznacza, że nie można
poćwiczyć w domu, na macie.
W internecie znajdziemy całe
mnóstwo treningów, ćwiczeń,
medytacji czy kursów tańca,
które pomogą nam zadbać
o nasze zdrowie i sylwetkę.
Mamy również do dyspozycji
telefon i programy z kamerką
dzięki, którym można się spotkać z rodziną, przyjaciółmi i
znajomymi na wspólną kawę,
obiad, czy wspomniany trening fitness, aby było raźniej
i przyjemniej.
Czy dzięki takim emocjom jak lęk i strach, lepiej
oceniamy ryzyko i szybciej

dostosowujemy się
do zasad bezpieczeństwa?
- Lęk i strach są naszymi emocjami pierwotnymi. Ewolucyjnie chroniły nas kiedyś i chronią
nadal prowadząc do
instynktu przetrwania.
Dziś nie musimy już
obawiać się groźnych,
dzikich zwierząt czy walczyć z głodem, ale ten lęk
pomaga nam oceniać sytuacje
jako te zagrażające
naszemu
zdrowiu, a
także
życiu.
Jeśli

» - Starajmy się żyć normalnie – mówi psycholog Kamila Szubertowicz-Wierzowiecka

przykładowo w obecnych
czasach zapala nam się czerwona lampka widząc tłum
ludzi, w który mamy za chwilę
wejść, to warto posłuchać
swojej intuicji, bo nie bez powodu sytuacja może nam się
wydawać zagrażająca.
Pandemia coś Pani odebrała, coś przez nią Pani
straciła?
- Hm...jak chyba u każdego
musiałam zweryfikować swoje
plany i trochę musiały one ulec
zmianie lub zostać odłożone
na później. Jednak czas, który
miałam spędzić na wakacjach
za granicą, spędziłam na planowaniu kolejnych podróży i zrobieniu listy miejsc i zabytków,
które odwiedzę, gdy będzie
to już możliwe i bezpieczne.
Planowanie jest dobre, a im
dłuższe czekanie, tym większa
ekscytacja i radość, gdy te plany
już będzie można zrealizować.

A zawodowo?
- Sesje z pacjentami w gabinecie „twarzą w twarz” czasami
trzeba było zamienić na teleporady w formie telefonicznej lub
„na kamerce” i okazało się, że
również się da, a moja praca i
pomoc pacjentom jest tak samo
wartościowa i skuteczna co
wcześniej. Osobiście preferuję
bardziej spotkania zdalne „na
skype” ponieważ ten kontakt
zdalny bardziej przypomina ten
rzeczywisty, widać wtedy emocje, mimikę, jest bardziej naturalnie, a przy tym bezpiecznie.
Kto lepiej radzi sobie w
kryzysowej sytuacji? Kobiety czy mężczyźni, osoby
młode czy starsze?
- Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Nie zauważam
większych różnic w płci czy
wieku, a bardziej w cechach
temperamentu i indywidualnych zasobach poznawczych.

Fot. użyczone (Archiwum Kamili Szubertowicz-Wierzowieckiej)

O tym, co zrobić, żeby całkowicie nie zwariować w czasach
zarazy i coraz większych restrykcji, rozmawiamy z psycholog Kamilą Szubertowicz-Wierzowiecką. Wiecie, jak
radzić sobie ze złymi emocjami? Przeczytajcie tę rozmowę. Niektóre sprawy wydadzą wam się prostsze.

Mówi się, że okres izolacji,
czy kwarantanny to „raj dla
introwertyków, a piekło dla
ekstrawertyków”.
Co robić, żeby – kolokwialnie mówiąc – całkowicie nie zwariować?
- Szukać normalności i starać się żyć normalnie. Korzystać z możliwości, jakie mamy
będąc w domu, wykorzystywać dany nam czas na to,
na co wcześniej go nie było.
Poszukać w sobie nowych
pasji, hobby, zainteresowań
i rozmawiać z innymi. Pandemia i dystans społeczny
niestety niosą za sobą ryzyko
izolacji społecznej, poczucia
wyalienowania i samotności,
dlatego takie ważne jest, żeby
nie być w tym czasie samemu
i nadal utrzymywać relacje
społeczne np. korzystając z
dobrodziejstw techniki XXI w.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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kursu na rozprawę doktorską o tej
samej tematyce. Ponadto studenci
Zamek Książ w Wałbrzychu nawiązał współpracę z Uniwersytetem Wrocław- wrocławskiej uczelni będą uczestskim. Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy gospodarzami zamku i niczyli w bezpłatnych praktykach
władzami uczelni obejmuje kilka płaszczyzn i przyniesie wymierne korzyści na terenie Zamku Książ w Wałbrzychu, zajmą się także kwerendami
obu stronom.
archiwalnymi wraz z tłumaczeniaAnna Żabska, prezes Zamku Wrocławskiego, złożyła swój pod- płaszczyzn. Porozumienie prze- mi dokumentów, inwentaryzacją
Książ w Wałbrzychu, w obec- pis na porozumieniu dotyczącym widuje zorganizowanie konkursu zabytkowych elementów wnętrz,
ności dr hab. Patrycji Matusz, współpracy pomiędzy obu insty- na prace magisterskie o tematyce badaniami terenowymi kompleksu
prorektor ds. projektów i relacji tucjami. Zostało ono zawarte na powiązanej z kompleksem parko- książańskiego, czy zagadnieniami
SCB
międzynarodowych Uniwersytetu czas nieokreślony i obejmuje kilka wo-zamkowym Książ oraz kon- związanymi z turystyką.

Fot. użyczone (Zamek Książ)

Będzie współpraca z uczelnią

Fot. użyczone (LOT AW)

» Każdy, kto tu przyjeżdża, nie kryje zachwytu

#odkrywajlokalnie

Teraz buch – jak gorąco!
Nie, nie przeczytacie w tym miejscu o prognozie pogody, ale o
ostatniej wycieczce w ramach cyklu #odkrywajlokalnie. Nie bez
przyczyny w tytule użyliśmy fragmentu wiersza Juliana Tuwima.
Na pewno wielu zna go na pamięć, podobnie jak miejsce, do którego zapraszamy w najbliższą sobotę. To Muzeum Kolejnictwa w
Jaworzynie Śląskiej.
Podczas zwiedzania na pewno
dowiemy się, skąd wzięła się czerwona czapka dyżurnego ruchu i
ile pędziła najszybsza lokomotywa
parowa? To magiczne miejsce na
pewno jest warte odwiedzenia.
Choćby biorąc udział w akcji wymyślonej w Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
a nazwanej #odkrywajlokalnie.
Cykl spacerów właśnie się kończy.
Ten zaplanowany na najbliższą
sobotę jest ostatnim w całej serii.

Gdy już wszystko wróci do jako
takiej normalności, opisywane przez
nas miejsca możecie odwiedzać na
własną rękę. Do czego zachęcamy.
Na ostatnią wycieczkę zapraszamy w tę sobotę, 14 listopada do
Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie
Śląskiej. Do miejsca, gdzie zobaczycie wspaniałe lokomotywy i
wagony. Nie wszystkie „maszyny”
mieszczą się pod dachem, część
stoi na wolnym powietrzu. Niektóre z nich zagrały w kilku filmach.

Soboty z LOT
Aglomeracji Wałbrzyskiej
– bezpłatne wycieczki z przewodnikiem
14.11.2020 r. start – godz. 11.00, Dworzec PKP w Jaworzynie Śląskiej (wyjście
po stronie ulicy Powstańców)
Trasa: „Nowy Dworzec PKP” – „Stary Dworzec PKP” – Mała Parowozownia wraz
z obrotnicą – przejście do Muzeum Kolejnictwa i zwiedzanie
Dodatkowe informacje/awizacje: tel. 74 66 43 871, mail: lot@lotaw.pl

Najstarszym eksponatem jest tutaj
parowóz Tkh2-12 firmy Union Giesserei z 1890 roku. Jedyny na świecie
z tej serii. Więcej chyba nie musimy
pisać?! Wycieczkę poprowadzi Ronald Kiliński.
Na koniec jak zwykle przypominamy bardzo ważne informacje.
Pamiętajcie o pandemii i aktualnych
obostrzeniach, dlatego stosujcie się
do wymogów bezpieczeństwa. O
warunkach wycieczki dowiecie się
dzwoniąc pod nr tel. 74 66 43 871
lub pisząc na adres mailowy: lot@
lotaw.pl. Miejsce zbiórki o godz.
11:00: Dworzec PKP w Jaworzynie
Śląskiej (wyjście po stronie ulicy
Powstańców).
Przypomnijmy, że cykl wycieczek
#odkrywajlokalnie dofinansowany
jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Red
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WAŁBRZYCH

- Mieszkańcy z tej kamienicy zostali już
wysiedleni, otrzymali inne mieszkania, teraz
w planach mamy zmodernizowanie tego
budynku, tak by oddać później kolejnym
Wałbrzych w ostatnich latach bardzo mocno stawia na modernizację lokatorom 44 mieszkania o równie wysokim
budynków mieszkalnych. Bardzo dużo tego typu prac wykonywanych standardzie jak te na ulicy Staszica - mówi
prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
jest w dzielnicy Nowe Miasto.
Tradycyjnie już lokale będą przygotowaW ostatnim czasie władze miasta ogłosiły na ul. Kubeckiego, rozpoczną się prace przy ne w taki sposób, by nowi najemcy mogli
nabór wniosków na mieszkania, które już remoncie budynku o numerach 1-2, w którym wprowadzić się, rozstawić meble i mieszkać.
niedługo będą dostępne przy ul. Staszica. zaplanowano 44 mieszkania komunalne o Sam budynek i jego wnętrze nabierze dodatSCB
Prawdopodobnie jednak jeszcze w tym roku, bardzo wysokim standardzie.
kowego charakteru.

Fot. (red)

Nowe mieszkania na Kubeckiego

Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

» Mieszkańcy Świebodzic mogą na bieżąco kontrolować
stan powietrza w mieście dzięki czujnikowi
zamontowanemu na budynku ratusza

ŚWIEBODZICE

Sprawdzacie jakość powietrza?
To, że walczymy z COVID-19, nie oznacza, że nie ma innych chorób lub niedogodności,
z którymi zmagaliśmy się wcześniej. Weźcie taki smog? Dalej przeszkadza, wciąż szkodzi, a najlepiej przed wyjściem lub przed uchyleniem okna sprawdzić jakość powietrza.
mapy dużego miasta znikało osiedle.
Ot choćby takie jak mniej więcej
wałbrzyskie Podzamcze. Choroby
serca, układu naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, zawały, częste infekcje górnych dróg oddechowych…
to tylko początek listy schorzeń, do
których przyczynia się smog. I nie jest
to problem jedynie dużych miast, ale
także mniejszych miejscowości i wsi,
co obserwujemy również w Świebodzicach. Czujnik zamieszczony
na budynku urzędu miejskiego przy
ulicy Żeromskiego 27 od początku
roku mierzy stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10. W mroźne,
zimowe wieczory na początku roku
wielokrotnie wskazywał bardzo zły
stan jakości powietrza.
– Od lutego tego roku mieszkańcy
Świebodzic mogą kontrolować stan
powietrza, a dzięki aplikacjom mobilnym – SYNGEOS i KANAREK – informacje odczytać można w dowolnym

momencie. To bardzo ważne, by
zdawać sobie sprawę, czy normy
nie są przekroczone. Od tego zależy
nasze zdrowie – komentuje Jolanta
Suława, prezes Grupy DZT, która sfinansowała zakup urządzenia. Fajnie,
że są firmy, które nie myślą tylko o
liczeniu zysków, ale tym, co mają,
dzielą się z innymi. Pomagając im w
ten sposób normalniej żyć
Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego zamontowany został monitor,
na którym prezentowane są aktualne
odczyty z czujnika. Na ekranie wyświetlane są także informacje
o treściach ekologicznych, dotyczące dbania o
jakość powietrza. Zakup
oraz montaż monitora był możliwy
również dzięki wsparciu firmy DZT
Service w Świebodzicach. Wszystko

w ramach akcji prowadzonej przez
spółkę „Każdy zasługuje na czyste
powietrze”. Więcej o projekcie pod
adresem: www.dztservice.pl/kampania-antysmogowa.
– Edukacja dzieci i młodzieży
jest bardzo istotna.
Z jednej strony to oni są

w głównej mierze narażeni na
negatywne skutki oddychania
zanieczyszczonym powietrzem.
Z drugiej zaś w nich nadzieja
na zmianę złych przyzwyczajeń
– dodaje Jolanta Suława. Nam
pozostaje przyklasnąć. Niech inni
biorą przykład z DZT.
ToP

Fot. użyczone (DZT)

Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? Nie wszyscy mają taką możliwość. Mieszkańcy Świebodzic są
akurat w tej dobrej sytuacji, że mogą
monitorować jakość powietrza właściwie w każdej chwili. Smog jest
niebezpieczny dla każdego z nas. To
wie nawet dziecko w przedszkolu.
Podobnie jak fakt, że powietrze w
Polsce jest bardzo zanieczyszczone,
szczególnie w sezonie grzewczym,
który właśnie się rozpoczął. Przypomnijmy, że w Świebodzicach możesz
sprawdzić stan jakości powietrza, bo
czujnik zamontowany jest w centrum
miasta.
Każdy sezon grzewczy w naszym
kraju wiąże się z pojawieniem się
smogu i problemem złej jakości
powietrza. Smog zabija ponad 40
tysięcy Polaków każdego roku. Do
takich danych statystycznych udało
nam się dogrzebać. Prawda, że ta
liczba robi wrażenie? To tak jakby z
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Fot. użyczone (Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju)

» Dzieci ze Szczawna chętnie zaangażowały
się w zaśpiewanie kolęd na specjalną płytę z
utworami świątecznymi

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jak burmistrz z dziećmi kolędy śpiewał
O takich inicjatywach nie tylko trzeba głośno mówić, ale wręcz krzyczeć. W Teatrze Zdrojowym w Szczawnie wpadli na genialny w swej prostocie pomysł. Nagrywają płytę z kolędami
i utworami świątecznymi. Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że
śpiewają na niej amatorzy.
Dzieci z podstawówki,
mieszkańcy miasta, w tym
spora grupa seniorów, radni,

pracownicy ratusza na czele
z burmistrzem Markiem Fedorukiem, ale także profesjo-

naliści. Na płycie usłyszymy
m.in. Adama Lemańczyka, czy
Joannę Fesler. Zaśpiewa też Jan

Trebunia, a wiersze przeczyta
Ernest Bryll. Trzon muzyczny
stanowi zespół Liko Max Band,

bez którego taka inicjatywa nie
mogłaby się odbyć. – Cieszę
się, że udało się zgromadzić

Fot. użyczone (B+ CK Czarny Bór)

» Dwie grupy mobilne zajmowały się
życiem i działalnością Karola Wojtyły

CZARNY BÓR

Wiedzą już wszystko o papieżu
Można siedzieć w domu z założonymi rękami i narzekać. Można też wziąć się w garść i
zorganizować coś z czego bardzo chętnie będą korzystać mieszkańcy. Tak jak w Czarnym
Borze, gdzie zakończono projekt „Kultura w sieci”.
Ponad 300 uczestników gry mobilnej (dostępnej również w wersji
stacjonarnej), dziesiątki nadesłanych

prac konkursowych, kilkanaście tysięcy
odsłon strony internetowej – to tak, żebyście wiedzieli o skali przedsięwzięcia

odbywającego się od maja do października w Bibliotece + Centrum Kultury w
Czarnym Borze. Projekt „W sieci Jana

Pawła II” dofinansowany został ze
środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Kultura w sieci”.

wielu fajnych ludzi chcących
zrobić coś naprawdę spektakularnego, a przy okazji pożytecznego w tych ciężkich czasach
– mówi Mirosław Kowalik,
dyrektor Teatru Zdrojowego w
Szczawnie, który stoi za całym
przedsięwzięciem.
Przy produkcji płyty pomaga Marcin Pospieszalski.
Utwory są już nagrane, a na
krążku znajdzie się 12 kolęd,
piosenek świątecznych i wierszy. Trwa praca nad projektem
graficznym okładki oraz zgrywaniem całego materiału i
masteringiem. – Początkowo
mieliśmy trochę inne plany,
ale obecna sytuacja nieco nam
skomplikowała realizację naszych działań. Święta Bożego
Narodzenia są wyjątkowym
czasem, kiedy ludzie podają
sobie ręce, składają życzenia
i wspólnie śpiewają kolędy –
mówi Mirosław Kowalik.
Płyta powinna ukazać się w
połowie grudnia. Wtedy będzie można ją kupić w Teatrze
Zdrojowym. Na razie jeszcze
nie wiadomo, ile będzie kosztować. Wyprodukowanych
zostanie 1000 egzemplarzy.
Jeśli chcecie usłyszeć, jak brzmi
wasza sąsiadka, rówieśniczka z
klasy lub burmistrz, musicie po
prostu krążek dorwać w ręce i
„odpalić” w wigilię po uroczyRed
stej kolacji.

Dobra, a teraz o tym wszystkim,
co udało się zrobić. Najpierw powstały dwie gry mobilne zajmujące
się życiem i działalnością Karola
Wojtyły. Żeby wziąć udział w grze,
wystarczyło mieć telefon z dostępem
do internetu i pobraną aplikację ActionTrack. Z jednej strony mieszkańcy
gminy mieli szansę zapoznać się z
technologią takich gier, z drugiej zaś
pogłębić swoją wiedzę o papieżu
Polaku. Mogli też wykazać się talentem plastycznym bądź literackim, bo
odbyły się konkursy w tych właśnie
dziedzinach sztuki.
Na namalowanie obrazu zdecydowało się 41 młodych ludzi, a ich
prace oceniali artyści plastycy. W
kategorii 6-10 lat zwyciężyła Oliwia
Michalak, natomiast w grupie 1115 lat wygrał Mateusz Karpowicz.
Jurorzy nagrodzili także: Katarzynę
Filip, Mateusza Grykę, Julię Kapułę,
Sebastiana Polichta i Adama Bugajskiego.
Na konkurs literacki wpłynęło 9
prac, które oceniali również profesjonaliści – kulturoznawca, polonista i
poetka. W kategorii „młodzież” zwyciężyła Hanna Romanik, a w kategorii „dorośli” najlepsza była Teresa
Żuber. Wśród laureatów znaleźli się
także Marzena Kołota, Jakub Florian,
Martyna Hyży i Katarzyna Bugajska.
Jeśli chcecie obejrzeć konkursowe
prace, wystarczy, że zajrzycie pod
adres: ck.czarny-bor.pl.
Red
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BOGUSZÓW-GORCE

Strażnicy sprawdzą, czym palisz
Sezon grzewczy rozpoczął się w tym roku wcześnie. Wraz z nim boguszowscy strażnicy miejscy rozpoczęli kontrole urządzeń grzewczych sprawdzając, czym mieszkańcy palą w piecach, kotłach i innych urządzeniach
grzewczych.

Przypomnijmy, że strażnicy miejscy na podstawie
upoważnień wydanych przez burmistrza mogą takie
kontrole przeprowadzać. Upoważnienia te w trakcie

przeprowadzanych kontroli strażnicy posiadają przy
sobie i mogą na żądanie okazywać osobom, których urządzenia grzewcze są sprawdzane. Niestety,

pierwsze kontrole wykazały, że przed mieszkańcami
Boguszowa- Gorc jeszcze długa droga do tego, aby
cieszyć się czystym powietrzem. Od pierwszych dni
października przeprowadzono ponad 20 kontroli,
w trakcie których nałożono 9 grzywien w formie
mandatów karnych. Ukarane osoby spalały śmieci,
łamiąc tym samym postanowienia art. 191 ustawy o
odpadach. Pomimo dodatkowych zadań związanych
ze zwalczaniem pandemii COVID-19 nałożonych na
straże miejskie, kontrole te będą w dalszym ciągu
kontynuowane.

Fot. użyczone (Straż Miejska Boguszów-Gorce)
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JEDLINA-ZDRÓJ

Seniorzy na magicznym dywanie
Po tym, jak w zeszłym tygodniu napisaliśmy o Centrum
Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju, pomyśleliśmy, że
trochę prześlizgnęliśmy się po temacie. No bo niby
OK, poinformowaliśmy co i jak, ale bez wchodzenia
w szczegóły. Dobra, nadrabiamy te niedociągnięcia.

» To miejsce ma tętnić życiem

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Pod wspólną nazwą Centrum Usług Socjalnych kryją się dwa bardzo ważne
miejsca. To Klub Seniora
oraz Klub Integracji Społecznej. Dziś więcej o tym
pier wszym, żebyście nie
musieli nigdzie dzwonić
i dopytywać się, albo co
gorsza, chodzić, by zasięgnąć informacji. Bierzecie
WieszCo do ręki i wszystko
wiecie.
Klub Seniora, jak sama
nazwa wskazuje, to miejsce
aktywności dla… seniorów. Ma sprzyjać wspólnym
spotkaniom, rozmowom,
zajęciom, a nawet zaba-

GŁUSZYCA

Poświętują, ale
trochę inaczej

wom. Bla, bla ,bla, a teraz
konkrety. Oferta jest bardzo
bogata. Na co możecie liczyć? Na zajęcia literackie,
plastyczne, wikliniarskie i
muzyczne, treningi pamięci, jogę, fizjoterapię oraz
gimnastykę, zajęcia typu
łamigłówki i krzyżówki, spotkania z prawnikiem, zajęcia
cyfrowe, udział w grach ruchowych przy wykorzystaniu
,,magicznego dywanu seniora”, żeby poprawić motorykę, koordynację wzrokową,
spostrzegawczość i szybkość
reakcji. Uff, jest tego trochę.
Ponadto na chętnych czeka
kącik czytelniczy, gry stoli-

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

do sieci, to dlaczego nie Święto
Niepodległości?!
W ramach obchodów o godzinie
10:00 odbędzie się prezentacja
recitalu muzycznego „Dla Niepodległej” z udziałem Głuszyckiej
Grupy Teatralnej „Po godzinach”.
Oczywiście on-line. Punktualnie o
godzinie 12:00 w ramach udziału

Red

» Relację z uroczystości z okazji 11 Listopada
będzie można w Głuszycy śledzić on-line

Przez pandemię wiele rzeczy postawionych jest na głowie, ale to nie znaczy,
żeby zapomnieć o święcie 11 Listopada.
Dzień Odzyskania Niepodległości będzie
obchodzony w Głuszycy dużo skromniej niż
zwykle, a część uroczystości zobaczycie
on-line.
Bardzo dobrze, że na taki pomysł
wpadł burmistrz miasta Roman
Głód ze swoimi współpracownikami. Nie trzeba od razu wychodzić na ulice, manifestować swój
patriotyzm, można upamiętnić
ten dzień w domowym zaciszu
przed… kamerką internetową.
Skoro wiele sfer życia przenosi się

kowe, projekcje filmów. Możecie tez liczyć na wspólne
celebrowanie świąt i innych
uroczystości okolicznościowych.
Gdy koronawirus nieco odpuści, w klubie będą odbywać się cykliczne spotkania
z ciekawymi ludźmi, m.in.
historykami i znawcami lokalnej kultury. Zajrzą tu policjanci i strażacy, żeby opowiedzieć o bezpieczeństwie.
To ma być tętniące życiem
miejsce. Może wyłonią się
liderzy chcący zainicjować w
gminie nowe formy aktywności? Czemu nie?!

w ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu” będziecie mogli
odśpiewać wspólnie Mazurka
Dąbrowskiego. Rzecz jasna przed
kamerkami w domach, a tylko
nieliczni zrobią to na świeżym
powietrzu, przy okazji składając

symboliczne wiązanki kwiatów
pod Pomnikiem Solidarności przy
ul. Grunwaldzkiej. Z kolei o godz.
18.00 odprawiona zostanie msza
święta za ojczyznę w kościele pw.
Chrystusa Króla w Głuszycy. Na relację z koncertu oraz z akcji śpiewa-

nia hymnu zapraszamy na strony:
ckmbp.gluszyca.pl oraz facebook.
com/ckmbp.gluszyca.
Mieszkańców miasta zachęcamy
do wywieszenia w tym dniu flag
narodowych.
Red
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HISTORIA NIEZNANA

» Kartka pocztowa z początku XX wieku prezentująca
nowy wałbrzyski kościół / www.polska-org.pl

Największe wrażenie zrobiły witraże…
…czyli druga część historii kolegiaty p.w. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.
Przyjrzymy się dziś kolejnym, mniej znanym okolicznościom, w jakich na przełomie XIX i XX wieku powstawał nowy, imponujący architektonicznym rozmachem
kościół w centrum miasta.

» Widok na kościół z dość nietypowej
perspektywy. Lata 20. XX wieku / www.
polska-org.pl

Projekt neogotyckiej świątyni autorstwa Alexisa Langera,
robiący niezwykłe wrażenie i
wzbudzający w wałbrzyszanach,
przede wszystkim wyznania katolickiego, słuszne poczucie dumy,
był starannie dopracowany nie
tylko jeśli chodzi o samą bryłę
budowli, ale również w kwestii dekoracji wnętrza. Wystrój
ten nawiązywał historycznie do
czerpiącego pełnymi garściami z
natury gotyku, stąd dominujące
były przede wszystkim motywy
i ornamenty roślinne – liście i
kwiaty. Pojawiały się one choćby
w postaci girland wspinających
się po kolumnach i gzymsach.
Ich żywe nasycone kolory wraz z
intensywnym błękitem sklepienia
ożywiały surowość kamiennej
konstrukcji. Charakterystycznym
elementem wystroju świątyni

były również powtarzające się
w wielu miejscach namalowane
na ścianach wstęgi z cytatami z
Pisma Świętego – przede wszystkim z ewangelii i psalmów. Co
ważne, dobór tych cytatów korespondował z konkretnymi częściami świątyni. I tak po obu stronach chóru, dla podkreślenia jego
roli, znalazł się fragment Psalmu
138: „Będę Cię sławił z całego
mego serca, będę Ci śpiewał
wobec aniołów”, zaś w kaplicy
chrzcielnej cytat z Ewangelii Św.
Mateusza: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego”. Ciekawostką
jest też, że jeden z takich cytatów
(fragment Apokalipsy Św. Jana),
który znalazł się w górnej części
transeptu, rozpoczynający się od
słów: „I ujrzałem Miasto Święte,

Nowe Jeruzalem”, to jedno z
czytań, jakie przypadało na dzień
poświęcenia nowego kościoła.
Jednak, jak to zwykle ma miejsce w gotyckich świątyniach,
elementem dekoracyjnym robiącym największe wrażenie były
witraże. Przesączające się przez
nie barwne, łagodne światło
miało za zadanie wprowadzić
wiernych w zadumę i oderwać od
spraw codziennych. W kościele
p.w. Św. Aniołów Stróżów układ
witraży zaplanowano w taki sposób, aby te znajdujące się bliżej
ołtarza były znacznie bogatsze i
bardziej imponujące prowadząc
niejako wzrok w stronę centrum
świątyni. Jak wyglądał zatem ten
precyzyjnie zaplanowany układ
witraży?
W prezbiterium środkowy witraż przedstawiał motywy wino-

rośli i kłosów, zaś w maswerku
znalazły się kielich i hostia. Prawy
witraż to wizerunki świętych:
Agnieszki, Pawła i Barbary, w
maswerku natomiast pelikan –
symbol kościoła katolickiego.
Pod postaciami świętych znalazł
się też herb arcybiskupi. W witrażu po lewej stronie widniały
natomiast postaci św. Elżbiety,
św. Piotra i św. Jadwigi, pod nimi
herb papieski, a w maswerku
baranek. Fundatorem witraży w
prezbiterium była rada parafialna
wałbrzyskiej parafii katolickiej.
Witraże w prawym transepcie
to z kolei przedstawienia: po
lewej – sceny przekazania kluczy
i postaci papieża Leona XIII,
zaś w maswerku głowy Jana
Chrzciciela jako patrona diecezji
wrocławskiej (fundatorami byli
Paul Körner i Joseph Geisler z

Wałbrzycha wraz z rodzinami),
po prawej – Świętej Rodziny,
a w maswerku herbu górniczego (fundatorem był Związek Czeladników Katolickich z
Wałbrzycha).
W lewym transepcie widniały: po prawej – scena
Wniebowstąpienia, a w maswerku głowa św. Adolfa
(fundatorką była Klara Ulke z
domu Hähnel z Wałbrzycha),
po lewej przedstawienia Jezusa na Górze Oliwnej, a w
maswerku herb Wałbrzycha
(fundatorką była Bertha Hausdorf z domu Zimmermann z
Wałbrzycha).
Fundatorami witraży w
kaplicy pogrzebowej przedstawiających m.in. scenę

przekazania różańca, w maswerku zaś motywy róż, lilii
i passiflory byli inspektor
domu dla sierot Berthold
Schneider z Sobięcina oraz
proboszcz Alfred Kurz z Roztoki, wcześniej posługujący w
Wałbrzychu. Witraże w kaplicy chrzcielnej, na których znalazły się sceny chrztu Jezusa
oraz sceny z przypowieści o
synu marnotrawnym, a także
symbole Bożej Opatrzności i
Anioła Stróża ufundował proboszcz parafii wałbrzyskiej
Paul Ganse.
Bardzo nietypowym elementem dekoracyjnym, rzadko spotykanym na północy
Europy są mozaiki. Ten pochodzący z krajów Orientu spo-
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sób układania ornamentów
i przedstawień figuralnych z
różnobarwnych kawałków
kamieni, przede wszystkim
marmuru, służył początkowo
jedynie do ozdabiania posadzek, jednak bogaci Rzymianie zaczęli stosować go także
na ścianach i sklepieniach. W
wałbrzyskiej świątyni mozaiki
prezentujące Jezusa, Maryję
i Archanioła Michała zdobią sklepienia nad głównym
portalem oraz portalem bocznym i wykonane zostały w
Innsbrucku przez firmę Tiroler
Glasmalerei und Kathedralen
Glashütte von Neuhaser, Dr.
Zele und Co. Ufundował je natomiast pewien radny miejski
C. Jäger.

» Niedzielny (najprawdopodobniej) ruch przed głównym wejściem do kościoła. Lata 30. XX
wieku / www.polska-org.pl

» Wnętrze kościoła p.w. Św. Aniołów Stróżów wkrótce po jego wybudowaniu – widok w
stronę chóru i organów / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Słów kilka warto poświęcić
też ołtarzowi – nawiązującej
do stylu gotyku skrzydłowej
konstrukcji drewnianej ozdobionej rzeźbami i malowidłami (autorem tych pierwszych
był wrocławski rzeźbiarz Johannes Baumeister, tych drugich – również wrocławianin,
malarz Julian Waldowski).
W centralnej części ołtarza
znalazły się rzeźby świętych:
Tomasza z Akwinu, Bonifacego, Leona I, Jana Chrzciciela,
Józefa, Grzegorza, Floriana
i Franciszka z Asyżu. Poniżej
– czterej ojcowie kościoła:
Grzegorz, Hieronim, Ambroży
i Augustyn. Na skrzydłach
ołtarza z kolei znalazły się
malarskie przedstawienia scen

Zmartwychwstania i Zwiastowania. Ołtarz wieńczą trzy
wieżyczki. W większej środkowej umieszczono symboliczną postać Anioła Stróża,
w niższych bocznych zaś – archaniołów Michała i Gabriela.
Na zakończenie warto
jeszcze wspomnieć o mniej
rzucających się w oczy elementach wyposażenia wnętrza stanowiących jednak
o nowoczesności budowli
– otóż korzystając z faktu,
że w mieście funkcjonowała
elektrownia, nowo budowaną świątynię wyposażono w
instalację elektryczną (wykonawstwem zajęła się firma
Siemens) wykorzystywaną
do oświetlenia (same żyran-

dole wyszły spod ręki wałbrzyskiego mistrza kowalstwa artystycznego Hirscha)
oraz napędzania miechów
organów. Drugą nowinką
techniczną było centralne
ogrzewanie. Kotłownia w
piwnicy pod kościołem dbała o przyjemne ogrzewanie podłogi pod ławkami
w nawie głównej oraz pod
prezbiterium. Jak na owe
czasy to zaprojektowane
przez berlińskich inżynierów
Rietschela i Henneberga
rozwiązanie było czymś absolutnie nowatorskim.
Na podst.: Die neue katholische Kirche
in Waldenburg. Gedenkblatt an die
feierliche Konsekration, Waldenburg in
Schl. 1904, tłum. i opr.: J. Drejer
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Taki kubek, to skarb
Kolekcjonerzy, ludzie zakochani w regionie, a przede
wszystkim miłośnicy porcelany czekali na ten dzień z niecierpliwością. O co chodzi? Werble!!! – o 3 listopada, kiedy
to z okazji 189. rocznicy powstania pierwszej w naszym
mieście fabryki porcelany nasze muzeum przygotowało wyjątkową niespodziankę.
Tak tylko, żebyście nie
pogubili się w gąszczu informacji, dodajmy, że tę
pierwszą porcelanę założył
w Wałbrzychu Carl Krister
(dzisiejsza Fabryka Porcelany
Krzysztof). No więc z tej okazji Muzeum Porcelany wypuściło na rynek limitowaną
edycję kolekcjonerskich kub-

ków z historycznymi sygnaturami… fabryk.
Dlaczego piszemy w liczbie
mnogiej? Okazje tak naprawdę były bowiem dwie, bo
oprócz rocznicy powstania
fabryki Kristera, w tym roku
mija również okrągłe 175 lat
od powstania drugiej bardzo
ważnej w historii Wałbrzy-

cha fabryki porcelany, której
założycielem był Carl Tielsch
(nieistniejąca już Fabryka Porcelany Wałbrzych). Kubki,
wyprodukowane z najwyższej jakości polskiej porcelany
przez naszego wałbrzyskiego
„Krzysztofa” zdobią sygnatury,
czyli znaki firmowe, których
obie te fabryki używały (a w

przypadku Krzysztofa używają) od chwili powstania aż
do dziś.
Macie więc niebywałą
okazję, aby przy porannej
kawie lub herbacie przyjrzeć
się prawie 200-letniej historii
najważniejszego kiedyś przemysłu w Wałbrzychu. Można
chcieć czegoś więcej?! Na

każdej sygnaturze znajdziecie
lata, w których były przez
fabryki używane. Te znaki
firmowe to jak dziś logo, rozpoznawalne i kojarzone przez
każdego. Nie powinniście się
dziwić, że już wtedy mieli
takie „wizytówki”, którymi
fabryki oznaczały wyprodukowane przez siebie wyroby.
Wyjątkowości tej limitowanej kolekcji gadżetów dodaje
fakt, że są one autorskim projektem Jadwigi Korneckiej-Cebuli, kustosz Działu Ceramiki wałbrzyskiego Muzeum
Porcelany.
Sprzedaż kubków rozpoczęła się właśnie we wtorek 3 listopada. Tego dnia
muzealny sklep odwiedziło
wielu miłośników porcelany,
kolekcjonerów, ale również
zakochanych w swoim mieście wałbrzyszan. Takie kubki
dla niejednego mają ogromną

wartość sentymentalną. W
muzealnym sklepie wciąż
można je kupić.
Teraz uważajcie. Muzeum
Porcelany ma w planach wydanie kolejnych serii kubków
z sygnaturami innych śląskich
fabryk porcelany. To oznacza,
że ci z was, którym marzy się
stworzenie swojej prywatnej
kolekcji tych unikatowych
pamiątek, mogą już szykować
miejsce na półce. Trzymajcie
rękę na pulsie, żeby niczego
nie przegapić. Chwila, chwila, od czego macie nas? W
WieszCo będziemy pilnowali
nowych inicjatyw i gdy tylko coś wyniuchamy, od razu
wam o tym powiemy. Podobno w pierwszej kolejności
planowane są edycje poświęcone pozostałym wałbrzyskim
fabrykom. Nie możemy doczekać się kolejnych kubków.
Red

Gwoździem po ekranie

Historia niechcianego Franka
Najważniejszą propozycją kinową ostatnich tygodni był film
„Banksterzy” Marcina Ziębińskiego.
Nie da się ukryć, że oglądając „Banksterów” czujemy filmowy styl Patryka
Vegi. Nie jestem pewny, czy to komplement pod adresem reżysera – Marcina
Ziębickiego i autorów scenariusza, którymi są Adam Guzy oraz Piotr Starzak.
Pomysł na fabułę jest zrealizowany na tym samym patencie, który
stosuje mistrz kina komercyjnego.
„Odgrzewa” się zdarzenie, które
stosunkowo niedawno poruszyło
opinię publiczną, dodaje bohaterów,
uwikłanych w dramatyczną sytuację
i scenariusz gotowy. Tym razem panowie zainteresowali się aferą frankową, czyli kredytami bankowymi,

masowo udzielanymi we frankach
szwajcarskich w pierwszej dekadzie XXI wieku. W „Banksterach”
mamy oczywiście przedstawicieli
bankowych oszustów – Adam (Tomasz Karolak), Anna (Małgorzata
Kożuchowska) i Karolina (Katarzyna
Zawadzka) oraz ofiary – rodzina Mateusza (Antoni Królikowski) i Magdy
(Magdalena Lamparska) oraz Artur
– przedsiębiorca (Rafał Zawierucha).
Ich sytuację Ziębicki rysuje grubą,
czasami zbyt grubą, kreską. Rozumiem, że było to potrzebne twórcom
do zbudowania dramaturgii i zarysowania wyrazistego konfliktu. Pra-

cownicy banku są tu bandą cyników,
świadomych, co proponują swoim
klientom. Lepiej udało im się przedstawić stronę poszkodowaną, szczególnie rodzinę z narastającymi kłopotami,
czytaj długami. „Bankowców” trudno
oceniać w kategorii artystycznej. To
film ewidentnie rzemieślniczy. W tym
przypadku trudno to traktować jako
zarzut. To próba opowiedzenia tego,
co złego zrobiły banki polskim kredytobiorcom. Konsekwencje tamtych
decyzji ciągną się do dzisiaj i dla wielu
będą ciągnąć się jeszcze latami. Czy
byli w to zamieszani politycy, prezesi
banków i amerykańska finansjera

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (Muzeum Porcelany)

» Czyż to nie idealny prezent z Wałbrzycha?!

polskiego pochodzenia? Nie wiemy.
Na początku filmu napis informuje
nas, że obraz jest tylko inspirowany
prawdziwymi wydarzeniami.
Podsumowując, „Banksterów”
ogląda się całkiem dobrze. Historia
wciąga i budzi emocje. Mimo, że
temat sam w sobie nie jest zbyt
pasjonujący, to twórcom udało się
utrzymać dynamiczną narrację. Nawet

gwiazdorska obsada nie przeszkadza
w odbiorze. Mało tego, ich kreacje
mocno wpłynęły na atrakcyjność
obrazu. Szczególnie wyróżniłbym
Karolaka (prawdziwy drań) i ulubionego aktora Patryka Vegi – Antoniego
Królikowskiego. Wreszcie wyszedł ze
skóry gangusa i stał się głową rodziny.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański
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Niepodległość naszymi oczami
Z okazji 11 Listopada, Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna INVEST-PARK zaprasza do udziału w
pierwszym hybrydowym konkursie „Dzień Niepodległości moimi oczami”.

Co należy zrobić, aby wziąć
udział w konkursie? To naprawdę proste. Przygotuj
pracę plastyczną w dowolnej
technice. Hasło przewodnie to
Dzień Niepodległości moimi
oczami. Pracę dodaj w formie
komentarza pod postem konkursowym wraz z imieniem i
nazwiskiem autora lub wyślij

pocztą na adres: Wałbrzyska
Specjalna Strefa Ekonomiczna
INVEST-PARK, ul. Uczniowska
16, 58-306 Wałbrzych z dopiskiem: Konkurs z okazji Dnia
Niepodległości. Termin nadsyłania prac mija 15 listopada
2020 roku o godz. 23:59.
Spośród nadesłanych prac
komisja konkursowa wybie-

Fot. użyczone (UG Walim)

rze trzy najlepsze, przyznając
I, II i III miejsce. Oceniana
będzie przede wszystkim kreatywność wykonania. Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone
18 listopada o godz. 12:00.
Każdy autor może wysłać
tylko jedną pracę, decyduje
kolejność zgłoszeń.

Szkołę reprezentowali: Julia
Witczak – utwór St. Jachowicza „Chory kotek”, Wiktor
Tomczyk – utwór M. Strzałkowskiej „Drzewa”, Adam
Sąsiadek – utwór J. Tuwima
„Okulary”, Zuzanna Karankiewicz – utwór D. Wawiłow
„Mama ma zmartwienia”,
Zuzanna Gajdzis – utwór W.
Chotomskiej „Dzień dobry,
Panie Andersenie”, Eryk Sowa
– utwór K. I. Gałczyńskiego
„Dyrektor i pomnik”.
W kat. szkoła podstawowa klasy I-III: drugie miejsce
zajęła Julia Witczak, a trzecie
Wiktor Tomczyk. W kat. szkoła podstawowa klasy IV-VI:
trzecią pozycję przyznano Zuzannie Gajdzis, w kat. szkoła
podstawowa klasy VII-VIII
zwyciężył Eryk Sowa.

REKLAMA

Fot. użyczone (WSS INVEST-PARK)

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2020 uczniowie PSP im. Polskich Noblistów w Walimiu wzięli udział on-line w
XVIII Międzyszkolnym Integracyjnym Konkursie Recytatorskim.
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Okiem gracza

Powroty do korzeni

SKN

Każdy chyba wie, jak wyglądają okresy przedpremierowe w gamin- CHALLENGER
gowym świecie. Cały czas myśląc o grze odliczamy dni do tej wykie chwile podczas niezliczoczekiwanej daty. W takich momentach często tracimy też „smak”
nych godzin, jakie spędziłem
w świecie Tamriel. Czy
na nasze zwyczajowe tytuły. I tu pozostaje pytanie – jak zająć sobie kiedyś
to przypadkowe wtargnięcie
do obozu olbrzymów na niczas i nieco obejść nudę?
skim poziomie, „memiczna”

Prawnik radzi
Jakie konsekwencje grożą pracownikowi, który
oszuka pracodawcę, że jest na kwarantannie lub w
izolacji? Temat na czasie, którym zajmuje się nasz
prawnik Adam Daraż.
Taka sytuacja stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co
upoważnia pracodawcę do
wypowiedzenia umowy o
pracę, gdyż oszukanie pracodawcy w sprawie prze-

bywania na kwarantannie z
pewnością skutkuje utratą
przez pracodawcę zaufania
do pracownika.
Pracodawca może również
rozwiązać z pracownikiem
umowę o pracę bez wypo-

wiedzenia w trybie art. 52
kodeksu pracy. Jest to bowiem
działanie na szkodę pracodawcy, gdyż obowiązkiem
pracownika jest stawianie
się do pracy i jej świadczenie.
Jeżeli okaże się, że nie ma

UWAGA KONKURS

Ponownie zapraszamy wszystkich do przepysznej zabawy. Znacie ją
doskonale, choć tym razem nie zjecie smacznego lunchu na miejscu,
a jedynie weźmiecie go na wynos. Znów do wygrania są burgery
ufundowane przez Restaurację Złota Stacja w Wałbrzychu. Nie musimy
chyba specjalnie reklamować tego miejsca. Dzięki nam posilicie się
tam zupełnie za darmo.
Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie. Widzicie fotografię
obok? Wejście do jakiej instytucji przedstawia załączone zdjęcie?
Nagrodami dla osób znających prawidłową odpowiedź są 3 burgery. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Złota Stacja
w Wałbrzychu czekają przez dwa dni – od najbliższego czwartku
(12 listopada) do piątku (13 listopada). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że
burgery otrzymacie na wynos. Podstawą jest oczywiście kupon
z poprawną odpowiedzią.

usprawiedliwionych okoliczności uzasadniających niestawienie się do pracy, to mamy
do czynienia z naruszeniem
obowiązku świadczenia pracy
za wynagrodzeniem.
Jeśli bowiem pracodawca
w wyniku otrzymania nieprawdziwej informacji o kwarantannie podejmie wiele
kosztownych działań celem
ochrony zdrowia pozostałych
pracowników i poniesie z
tego tytułu szkodę, pracownik
będzie musiał ją naprawić
i to w całości. W tym przypadku zastosowanie znajdzie

dyspozycja przepisu art. 122
kodeksu pracy, który głosi,
iż jeżeli pracownik umyślnie
wyrządzi szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia w
pełnej wysokości.
W tym kontekście warto też
podkreślić, że jeśli państwowy
inspektor sanitarny zdecyduje
o skróceniu kwarantanny lub
zwolnieniu z obowiązku jej
odbywania, to taka osoba
powinna poinformować o
tym pracodawcę.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.

już kradzież przedmiotów
poprzez nakładanie wiadra na
głowę NPC, najpopularniejsze
hasło gry „dostałem strzałą
w kolano” oraz wszystkie bolączki związane ze zdobywaniem wyższych poziomów lub
świetnego „deadrycznego”
ekwipunku.
I tak miło mijają jesienne wieczory, dzięki którym
jestem w stanie odwrócić
uwagę od wciąż odległych
premier. A wy? Też w ten
sposób wracacie do korzeni,
czy może robicie coś zupełnie
innego? Jedno jest pewne,
dobra gra zawsze taką pozostanie.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. materiały prasowe (www.fanatical.com)

Moja odpowiedź jest naprawdę prosta, wystarczy powrócić do korzeni. Nieraz się
tak zdarzało i zapewne tak już
pozostanie, że są to moje momenty, w których cofam się o
lata do gier leżących odłogiem
w bibliotece i przeżywam ich
historię na nowo.
Właśnie w ten sposób
niedawno powróciłem do
uwielbianego chyba przez
wszystkich klasyka „The Elder
Scrolls V: Skyrim”. Przemierzając mroźne góry przy Zimowej
Twierdzy, lasy niedaleko Falkreath, eksplorując krasnoludzkie ruiny czy też odwiedzając gildię złodziei ogarnia
mnie nostalgia. Przypominają
mi się wtedy zabawne i cięż-

Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Wejście do jakiej instytucji przedstawia
załączone zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Złota Stacja
przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu
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Fot. Tomasz Czeleń

» Wycieczka dla widoków i pięknych
okoliczności przyrody

Rower jest OK

Jednym śladem na Wołek
Wiecie co ostatnio zrobiłem? Poszedłem na rower! Dziwne,
prawda? Taka niedziela. Miało być pod górkę, z górki, miała być
frajda, widoki i w ogóle turystycznie. Przecież gdzie się nie ruszyć w tym naszym rejonie, to pięknie. Tym bardziej gdy pogoda dopisuje.
Początek trasy to urokliwe
Nowe Bogaczowice u podnóża Trójgarbu. Wybrałem
gravela. To oznacza, że nie będzie samych asfaltów i wyjadę

nieco w teren. Dla widoku i
pięknych okoliczności przyrody. Kieruję się w kierunku
Gostkowa i najbardziej rozpoznawalnego tu wiatraka. Nie-

opodal droga skręca w kierunku Pustelnika nowym asfaltem
poprowadzonym w pięknych
okolicznościach przyrody. Znacie już ten odcinek? Jest tu tak

UWAGA KONKURS

Jeśli byłyście, drogie panie, w Salonie Urody Venus w Świdnicy,
to wiecie, że tam fuszerki nie odwalają. Każdą klientkę traktują tak,
że może poczuć się wyjątkowo. My umożliwiamy, żebyście się o
tym przekonały na własnej skórze. Dobrze napisane, bo zabiegi kosmetyczne proponowane w tym salonie na pewno poprawią urodę
i samopoczucie. Kto nie chciałby czuć się pięknie?! Weźcie udział w
naszej zabawie, a na pewno nie pożałujecie. Do wygrania są voucher
na specjalną usługę. Co trzeba zrobić, żeby je otrzymać? Znać odpowiedź na pytanie. Jak dokładnie nazywa się muzeum w Jaworzynie
Śląskiej, w którym zobaczymy m.in. stare lokomotywy?
Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów na
hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć go
i pokazać w salonie. Każda z 5 pań znających poprawną odpowiedź
będzie mogła skorzystać z usługi tylko raz. Po prostu kto pierwszy,
ten lepszy. Na miłośniczki piękna i posiadaczki kuponów z naszej
gazety w Salonie Urody Venus przy ul. Siostrzanej 9 w Świdnicy
czekają od najbliższego czwartku (12 listopada) do piątku (13
listopada). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie
www.wieszco.pl.

bardzo dziko, że natrafić tutaj
na leśną zwierzynę naprawdę
nie jest trudno. Wręcz warto
uważać. Samochody jeżdżą tu
rzadko, w przeciwieństwie do

krajowej piątki, którą muszę
przejechać do Marciszowa.
Tak, wjeżdżam w Rudawy
Janowickie, a tu blisko do
Kolorowych Jeziorek, których

nikomu przedstawiać chyba
nie trzeba. Tylko podziwiać
kolory wody! Czas odpocząć i
popatrzeć na piękno przyrody,
bo dalej łatwo nie będzie. W
górę będzie! Celem Przełęcz
Rędzińska. Połowa podjazdu
właściwie już za mną, bo
zaczął się w Marciszowie,
ale drugie ok. 2,5 km drogi
to ponad 10% nachylenia, a
miejscami nawet około 20%.
Zaawansowanym polecam jechać bez przerwy od początku
podjazdu. Miejscami wygodniej podjeżdżać slalomem.
Przełęcz na wysokości 727
m n.p.m to świetny punkt
widokowy i miejsce na odpoczynek. Ciekawe, czy rozpoznacie widoczne szczyty. Stoi
tu charakterystyczny Krzyż
Milenijny, a miejsce często
odwiedzają turyści jadący z
Kolorowych Jeziorek w kierunku Karkonoszy. To także dobre
miejsce na pieszą wycieczkę
szlakami na Wysoką Kopę,
czy do Schroniska Szwajcarka.
Rowerem blisko, ale pod górę
kieruję się na szczyt Wołka.
Mierzy 878 m n.p.m, ostatnia
wycinka drzew odsłoniła piękną panoramę w kierunku Gór
Kruczych i Kaczawskich. Widać stąd również znajdujące
się po drugiej stronie pobliskie
Karkonosze. Stoi też krzyż poświęcony papieżowi z Polski.
Zimny wiatr i coraz krótsze dni
sprawiające, że słońce szybko
zachodzi, decydują za mnie.
Przerywam podziwianie. Łyk z
bidonu, batonik regeneracyjny
i czas wracać. Z powrotem
zjeżdżam stromo przez Pisarzowice do Kamiennej Góry.
Za miastem jadę w kierunku
Świebodzic i wracam do Nowych Bogaczowic. Ciekawe
52 km i prawie 1000 metrów
w górę. Tyle samo w dół.
Wymagająca kondycji i piękna
krajoznawczo wycieczka w
jesienną aurę.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jak dokładnie nazywa się muzeum
w Jaworzynie Śląskiej, w którym zobaczymy
m.in. stare lokomotywy?

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

Nagroda do odebrania w Salonie Urody Venus
przy ul. Siostrzanej 9 w Świdnicy
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 6

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
5 - roślina charakteryzująca się czarną
barwą owoców
7 - nazwa potoczna dla łagru, obozu pracy
przymusowej w Rosji bolszewickiej
8 - dorosła samica świni domowej
10 - mało śmieszny, przewidywalny dowcip
11 - materiał wydobyty ze złoża w procesie
górniczym
12 - jadalnia w klasztorze
14 - znana przyprawa, afrodyzjak
15 - część włosa
16 - sygnał muzyczny, wygrywany lub
odtwarzany o określonych porach
17 - farba utworzona z rozcieńczonego
w wodzie pigmentu
18 - uszczypliwość zawarta w wypowiedzi
Pionowo:
1 - władza wojskowa, która przejęła rządy
na drodze zbrojnego zamachu stanu
2 - woreczek, kieszeń na pieniądze
3 - słaby, źle oceniany
4 - używana niegdyś nazwa piszczałki, fujarki
6 - zarządzanie
9 - jedna z kilku potencjalnych możliwości
13 - coś, co jest mało ważne

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
2 - lekceważąco o podoficerze
– zupak
6 - odwrotna strona monety
– rewers
9 - część oka odbierająca
bodźce wzrokowe – siatkówka
12 - rdzenny mieszkaniec
Australii – Aborygen
15 - księżyc – miesiąc
16 - miara szybkości zmian
wartości funkcji względem
zmian jej argumentów – pochodna
18 - ciało zwierzęcia po uboju
– tusza
Pionowo:
1 - naczynie do przelewania
płynów – lejek

3 - motywacja do zrobienia
czegoś – pobudka
4 - woreczek na pieniądze –
kabza
5 - zaklęcie używane w celu
czynienia zła - klątwa
7 - część gospodarki, realizująca sprecyzowane działania
- sektor
8 - osoba oceniająca stan
czegoś – diagnosta
10 - kopyto osłaniające palec
ssaków – racica
11 - zapaść w gospodarce –
recesja
13 - kosmyk włosów przypinany nad czołem – tupet
14 - rozmiar, wielkość – miara
17 - intensywny ruch powietrza – cug
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NASI ULUBIEŃCY

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

Okażcie dobre serce właśnie teraz
Nie ma nic wspanialszego niż czynienie dobra. Wiemy, brzmi banalnie, ale
cóż, tak uważamy. Jeśli chcecie dać psom lub kotom nowy dom, to właśnie teraz. Gdy idzie zima. Spójrzcie na te szukające miłości oczy czworonogów, wypatrujące lepszego życia. Czyż nie zasługują na lepszy los? Razem ze Schroniskiem dla Zwierząt w Wałbrzychu namawiamy do adopcji.
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
06.09.2019

Boni to ułożona i grzeczna suczka, która uwielbia ludzi, spacery oraz zabawy, a także miękkie
posłanko. Nie toleruje kotów. Może znajdzie
dla siebie dom?

DIANA, nr ewidencyjny 257/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
30.08.2019

Suczka Diana to średniej wielkości pies, lubi
psocić, więc potrzeba jej doświadczonego
przewodnika! Jest bardzo pozytywna i kochana.

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

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

BRUNO, nr ewidencyjny 140/20
Wiek: 14 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
26.06.2020

Bruno to spokojny, duży pies. Przeszedł operację wycięcia guza, niestety był to nowotwór,
który może powrócić. Szukamy bardzo odpowiedzialnego i świadomego domu.

HANS, nr ewidencyjny 280/19
Wiek: 3 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
22.09.2019

Duży Hans to charakterny owczarek, wymaga
jeszcze sporo pracy, ale wierzymy, że znajdzie
się ktoś, kto da mu szansę. Poleca się do
adopcji!

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 10 lat
Data pr zyjęcia
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.

CZUBAKA, nr ewidencyjny 135/20
Wiek: 13 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
25.06.2020

Włochaty Czubaka to kochany psiak, który
swoje wycierpiał, ale jest bardzo przyjazny
i towarzyski. Szukamy dla niego dobrego,
kochającego domu!

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

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

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 obecnie
jest na specjalnej diecie. Szukamy dla niej
dobrego, nowego domu.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BONI, nr ewidencyjny 263/19
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program tv

Piątek

21:00
TVP1

21:30

22 Jump Street

TVN

komedia kryminalna, USA, 2014

Schmidt i Jenko znają się ze szkolnych lat. Relacje pochodzących z różnych światów uczniów
dalekie były od przyjaźni. Los skrzyżował ich
drogi ponownie na Akademii Policyjnej. Funkcjonariusze zostali partnerami i ponownie traﬁli
do szkoły średniej - tym razem w ramach tajnej
akcji rozpracowywania dilerów narkotykowych
działających w murach placówki. Mijają dwa
lata od pierwszej brawurowej akcji pod przykrywką. Kapitan Dickson zleca egzotycznemu
duetowi tajniaków kolejne zadanie z edukacją
w tle.

Królestwo
kobiet
niedziela
TVN

Sobota

21:30

13 - 19 listopada 2020
Poniedziałek

Miss agent II: Uzbrojona i urocza

Deadpool

20:05

POLSAT

ﬁlm sf, USA, 2016

POLSAT

Wade Wilson, były żołnierz służb specjalnych,
za stosowną opłatą wymierza ciosy m.in. nieudacznikom prześladującym byłe dziewczyny.
Jego wypełnione bijatykami i przesiadywaniem w barze życie nabiera nowych barw,
gdy zakochuje się od pierwszego wejrzenia
w Vanessie. Po roku znajomości prosi ją o rękę.
Ich wspólna przyszłość staje pod znakiem
zapytania, gdy najemnik dowiaduje się, że
ma złośliwy nowotwór z przerzutami. Pewien
tajemniczy naukowiec oferuje mu niekonwencjonalną metodę leczenia.

22:05
POLSAT

komedia sensacyjna, USA, 2005

Indiana Jones i ostatnia krucjata
ﬁlm przygodowy, USA, 1989

1912 r. Ojciec nastoletniego Indiany (River
Phoenix) sprawia, że obaj ciągle wpadają
w tarapaty. Rodzic wymaga od chłopaka, by
to on zawsze ratował ich z opresji. W 1938 r.
Indiana Jones (Harrison Ford) jest uznanym
wykładowcą archeologii. Pewnego dnia kolekcjoner dzieł sztuki, Walter Donovan (Julian
Glover), mówi mu o ekspedycji poszukującej
Świętego Graala. Według legendy artefakt
ten zapewnia nieśmiertelność. Wskazówki,
jak dotrzeć do naczynia, wyryto na kamiennej
płycie.

Pracująca w FBI Gracie Hart (Sandra Bullock)
zdobyła sławę dzięki profesjonalnie przeprowadzonej akcji podczas wyborów Miss USA.
Przyniosło jej to więcej szkód niż korzyści. Jako
tajna agentka nie ma raczej szans na kolejne
sukcesy, ponieważ jest wszędzie rozpoznawalna. Musi wybrać między wykonywaniem
typowej pracy biurowej a przyjęciem roli osoby
promującej pozytywny wizerunek FBI, czym
może przynieść jakieś korzyści ze względu na
swoją niesłabnącą popularność. Gracie wybiera
tę drugą opcję.

Wtorek

20:05

Niedziela
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Środa

Piraci z Karaibów: Na krańcu świata

22:35
TVP2

ﬁlm przygodowy, USA, 2007

Kapitan Jack Sparrow przebywa w zamknięciu
w Luku Davy’ego Jonesa, gdzieś na krańcu
świata. Elizabeth i Will robią wszystko, co
w ich mocy, aby go uratować i odzyskać
„Czarną Perłę”. W tym celu jednoczą siły
z dotychczasowym wrogiem, kapitanem
Barbossą. Docierają do Singapuru, by spotkać
się z bezwzględnym chińskim korsarzem Sao
Fengiem. Ich celem jest magiczna mapa, na
której zaszyfrowana jest droga do Luku. Próba
kradzieży przedmiotu kończy się jednak niepowodzeniem.

Czwartek

Hiszpański temperament

22:30
TVN

komedia, Hiszpania, 2014

Amaia pochodzi z Kraju Basków. Właśnie rzucił
ją narzeczony. Tymczasem do miasta przyjeżdża
ojciec dziewczyny, który chce poznać przyszłego
zięcia. Rodzina jest dla Basków najważniejsza,
dlatego Amaia decyduje się zorganizować
niewielką mistyﬁkację. Podczas wycieczki do
Sewilli poznaje Rafę (Dani Rovira), rodowitego
Andaluzyjczyka. Wydaje się on ostatnią osobą,
która powinna ratować Amaię z tarapatów.
Dziewczyna postanawia jednak zaryzykować
w myśl zasady, że chcąc wybrnąć z tarapatów,
należy wpaść w jeszcze większe kłopoty.

Dlaczego nie!
komedia romantyczna, Polska, 2007

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie Małgosia (Anna Cieślak)
marzy o pracy w agencji reklamowej. Cierpliwie wysyła do kolejnych ﬁrm swoje CV.
Aby zdobyć pieniądze na utrzymanie, nim
dostanie upragnioną posadę, Małgosia, jak
jej chłopak Piotr (Antoni Pawlicki), rozwozi
pizzę. Dostarczając zamówienie do jednej
z agencji, dziewczyna przy okazji próbuje
się dowiedzieć o losy swojego podania. Od
Dawida stara dowiedzieć, jakie ma szanse
zatrudnienia.

piątek

13 listopada

TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rwanda 2020
07:45 Spisz się rolniku
- felieton
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Niedźwiadki i ja - ﬁlm

05:45 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Anna Dymna
- spotkajmy się
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:05 Noce i dnie - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango
- telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody
13:30 Szpital
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan
- telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 22 Jump Street
- komedia kryminalna
23:00 Amerykańskie smoki
00:45 SEAL Team
- komando Foki - serial
01:35 Geniusz: Picasso

TELENOWELA

19:00 Uzdrowisko
- telenowela TVP
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:45 Postaw na milion
21:40 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
22:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:40 Komando Foki - ﬁlm
akcji, prod. USA, 1990
01:45 Millenium: Mężczyźni,
którzy nienawidzą
kobiet - dramat,
prod. Niemcy, Norwegia,
Dania, Szwecja, 2009,
reż. Niels Arden Oplev
04:15 Smaki świata po polsku
- magazyn
04:45 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

FILM PRZYGODOWY

20:05 Mumia
- ﬁlm przygodowy,
USA, Japonia, Chiny,
2017, reż. Alex Kurtzman,
wyk. Tom Cruise, Russell
Crowe, Annabelle Wallis,
Soﬁa Boutella
22:20 Wzgórze krwi
- ﬁlm horror, USA,
Kanada, 2015,
reż. Guillermo Del Toro,
wyk. Mia Wasikowska,
Jessica Chastain, Tom
HiddlestonCharlie
Hunnam, Jim Beaver,
Leslie Hope
00:55 Kuba Wojewódzki
01:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
02:55 Uwaga! - magazyn
03:10 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
- serial obyczajowy
prod. Polska
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM ANIMOWANY

20:05 Shrek Forever
Shrek podpisuje
magiczny kontrakt z
Rumpelnickim i puf!
- w mgnieniu oka,
wszystko się zmienia.
Osioł nie pamięta
swojego najlepszego
przyjaciela, Fiona jest
twardą wojowniczą
księżniczką, a Kot
w Butach jest przeraźliwie
gruby.
22:00 The Four. Bitwa
o Sławę
00:05 G.I. Joe: Odwet
02:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial, prod.
Wielka Brytania
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - Czechy - magazyn kulturalno-społeczny
09:15 Trędowata - melodramat, prod. Polska, 1976,
reż. Jerzy Hoﬀ man, wyk.
Elżbieta Starostecka,
Leszek Teleszyński,
Jadwiga Barańska,
Czesław Wołłejko, Lucyna
Brusikiewicz
11:00 Kanclerz - serial TVP
13:30 Zakochaj się w Polsce
13:55 Pieniądz
- ﬁlm animowany
14:05 Bruk - ﬁlm animowany
14:10 Kwadrat - etiuda
14:20 W hołdzie Janowi
Pawłowi II - reportaż
14:45 Dyrekcja - ﬁlm dokumentalny, prod. Polska,
2018, reż. Olga Michalec
- Chlebik

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Serial o niemieckich
policjantach, którzy patrolują autostradę wiodącą
ze wschodu na zachód
Europy. W swojej pracy
spotykają przemytników,
handlarzy narkotyków i
wiele innych podejrzanych
osób. Często muszą
dokonywać szaleńczych
pościgów za uciekającymi
przestępcami. Strzegąc
porządku na autostradzie,
codziennie pokonują
wiele niebezpieczeństw,
stawiając czoła groźnym
bandytom.

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL FANTASY

15:40 Mała wielka miłość
- ﬁlm obyczajowy
17:45 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Odkrywając
Beethovena
20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
20:10 Wieczór kinomana
- Stąd do wieczności
- dramat wojenny
22:15 Tego się nie wytnie
24:00 Gomorra - serial
00:55 Teraz animacje! - Gość
01:00 Teraz animacje!
- Masterclass - ﬁlm
01:05 Teraz animacje!
- Dokument
- ﬁlm animowany

12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Liberator
22:00 Triumf
sprawiedliwości
23:35 Pocałunek smoka
01:30 Niesamowite!
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
04:30
06:05
07:05
07:35
08:35
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:15
17:15
17:45
18:15
19:00
20:00
20:30

Mango telezakupy
Wiza na miłość
19 + - obyczajowy
Szkoła
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula - serial, Polska
Szkoła
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Idealna niania
- program obyczajowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula
- serial, Polska
Kto odmówi pannie
młodej?
KOMEDIA

21:30 Jak to robią single
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2016,
reż. Christian Ditter,
wyk. Dakota Johnson,
Rebel Wilson, Leslie
Mann, Damon Wayans Jr.,
Anders Holm, Alison
Brie
23:50 American Pie II
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2001,
reż. James B. Rogers,
wyk. Jason Biggs,
Shannon Elizabeth,
Alyson Hannigan,
Chris Klein, Thomas
Ian Nicholas, Natasha
Lyonne, Tara Reid, Seann
William Scott
02:05 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Wspaniali
ludzie 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
14:55 STOP Drogówka 15:55
Kobra - oddział specjalny
17:00 Nowe Sekrety
Sąsiadów 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminałny - serial
kryminalny.
00:00 Jarhead 3: Oblężenie Dla
członków jednostki marines
ochrona ambasady Stanów
Zjednoczonych w jednej ze
stolic na Bliskim Wschodziea
uważanej za bezpieczną
wydaje się banalnie prostym
zadaniem. Niespodziewanie
muszą jednak stoczyć jedną
z nabardziej zaciętych bitew
w swoim życiu.

TV Trwam
11:25 Głos Polski 11:35 100
cudownych miejsc na
świecie. Bogota, Kolumbia
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Wichura
13:30 Msza Święta
14:55 Słowo Życia 15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
Koronką do Bożego Miłosierdzia 15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Siódmy sakrament
16:35 Maryja z Nazaretu w Jej
Zwiastowaniu 16:55 Kolory
Świętości 17:00 Życie z pasją
17:20 100 cudownych miejsc
na świecie 17:30 Okiem
kamery 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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sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:35 Klan - telenowela TVP
05:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:10 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:00 Człowiek z Zachodu
- western
12:45 Okrasa łamie przepisy
13:20 Fascynujący świat
- Zmiana klimatu. Fakty
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem
15:00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia

05:20 Cafe piosenka - Krzysztof
K. A. S. A. Kasowski
05:45 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało! magazyn rolniczy
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku felieton
11:30 Rodzinny ekspres - Wyciągnij rękę do ubogiego
- magazyn
12:00 Przyjaciele na zawsze program rozrywkowy
12:55 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
14:00 Familiada
- teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:20 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko

04:55 Uwaga!
- magazyn
05:15 Mango
- telezakupy
07:25 Kosmiczny wykop
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula
- serial, Polska
12:30 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
14:20 MasterChef
- program rozrywkowy
15:55 Top Model
17:25 MądrzeJEMY
z Katarzyną
Bosacką
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Lego Masters

06:00 Nowy dzień z Polsat
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
Program daje rodzinom
radość i nadzieję na lepszą
przyszłość, zapewniając to, co najbardziej
prozaiczne i na co dzień
potrzebne - nowy ciepły
dom. W każdym odcinku
pod czujnym okiem kamer,
specjaliści - architekt
i ekipa budowlana, stoczą
wyścig z czasem.
11:40 Bogaty dom
- Biedny dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje
u nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie
śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Bez skrupułów

07:00 Piosenki z Polskich
Nagrań - widowisko
07:55 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:30 Od ucha do ucha
- Flipped - ﬁlm
08:35 Od ucha do ucha Ameryka - ﬁlm animowany, prod. Izrael, 2018
08:50 Od ucha do ucha
- Anielskie trąby - ﬁlm
08:50 Od ucha do ucha
- Moja babcia prasowała
królewskie koszule
- ﬁlm animowany
09:15 Od ucha do ucha
- Akademia pana Kleksa
- Przygoda księcia Mateusza - ﬁlm przygodowy,
prod. Polska, 1983, reż.
Krzysztof Gradowski, wyk.
Piotr Fronczewski, Leon
Niemczyk, Sławek Wronka, Irena Karel, Zdzisława
Sośnicka, Lech Ordon,
Robert Pluciński

06:00 Na wariackich
papierach
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 Twierdza
22:45 Con Air:
Lot skazańców

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:35 Zakochani
po uszy - serial
08:40 Kosmiczny
wykop
09:10 Niebezpieczne
związki
09:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:40 Hotel Paradise
14:45 Warcraft: Początek
- ﬁlm przygodowy, Chiny,
Kanada, Japonia, USA,
2016, reż. Duncan Jones,
wyk. Travis Fimmel, Paula
Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebbell,
Daniel Wu, Clancy Brown
17:20 Szybcy i wściekli VI
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Justin Lin, wyk.
Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson, Jordana
Brewster

06:00 Dzielna Mysz 06:20
Tuż przed tragedią 08:30
Galileo 10:35 Powrót do
przyszłości McFly, przeciętny
amerykański nastolatek,
zaprzyjaźniony z szalonym
wynalazcą machiny do
podróży w czasie, przenosi
się w rok 1955 i spotyka
rodziców o 30 lat młodszych,
którzy nie chcą wziąć ślubu
i spłodzić syna. 13:00 STOP
Drogówka
14:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00 Święty
22:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminałny
00:05 Próba sił - horror
Nowym Jorkiem wstrząsa
seria brutalnych morderstw
dokonywanych na dzieciach,
co doprowadza mieszkańców
do zbiorowej histerii. Pielęgniarka Maggie O’Connor
samotnie wychowuje
sześcioletnią Cody.

REALITY SHOW

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

16:00 Rolnik szuka żony
- reality show
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Ludzie i bogowie
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę
- Immortals. Bogowie
i Herosi - ﬁlm fantasy,
prod. USA
23:30 22 Jump Street
- komedia kryminalna
01:30 Córka d’Artagnana
- ﬁlm przygodowo-historyczny
03:50 Jaka to melodia?

16:20 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
17:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
17:50 Słowo na niedzielę
- Pogrzebana łaska
18:00 Panorama
18:30 Postaw
na milion
19:35 Lajk!
20:00 Kocham Dwójkę.
Złoty Jubileusz
21:00 The Voice of Poland
23:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa
- koncert
00:45 Miłość aż po ślub
- komedia romantyczna
02:30 Ślady zbrodni - thriller,
prod. USA, 2007
04:00 Zakończenie dnia

21:30 Miss agent II:
Uzbrojona i urocza
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2005,
reż. John Pasquin,
wyk. Sandra Bullock,
Regina King, Enrique
Murciano, William
Shatner, Ernie Hudson
23:55 Koniec przyjaźni
- ﬁlm horror, USA,
2014, reż. Levan
Gabriadze, wyk. Heather
Sossaman, Shelley
Hennig, Renee Olstead,
Jacob Wysocki, Courtney
Halverson
01:40 Uwaga!
- magazyn
02:00 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

21:05 Galimatias,
czyli kogel - mogel II
Film opowiada dalsze
losy bohaterów komedii.
Po ślubie Kasia i Paweł
Zawadowie urządzają się
na wsi. Ojciec dziewczyny
obiecuje przepisać na
nich swoją ziemię. Stawia
jednak warunek: chce
doczekać się w końcu
wnuka. Jego córka ma
jednak inne plany. Marzy
o powrocie na studia
pedagogiczne i nie chce
jeszcze zostać mamą.
23:10 Terminator:
Ocalenie
01:45 Conan barbarzyńca
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

10:50 Serialowa nostalgia
- Barbara i Jan - serial
11:55 Urodzeni artyści
12:35 Pathe kontra
Gaumont - ﬁlm
13:40 Tego się nie wytnie
15:10 Retro kino - Anatomia
morderstwa
- dramat
17:55 Tamte lata, tamte dni
- Marta Lipińska
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Scena muzyczna Boarte Piano Trio - koncert
20:00 Bilet do kina - Śmietanka
towarzyska - komedia
21:40 Dire Straits: On The
Night - koncert
23:30 Seans kultowy - Głowa
do wycierania - dramat
01:05 Zeszyt - ﬁlm animowany
01:15 Debiut - animowany

01:10 13 Dzielnica
Tajniak i były przestępca
próbują przeniknąć do
gangu, aby rozbroić
bombę neutronową.
02:55 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Serial opowiada o
przygodach policjantów
patrolujących autostradę,
którzy często uczestniczą
w ciężkich sprawach
kryminalnych i szalonych
pościgach. Nasycony jest
efektami specjalnymi
i szybką akcją.
03:55 Taki jest świat
- program informacyjny
04:45 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny

20:00 Siódmy syn
- ﬁlm przygodowy, Chiny,
Kanada, USA, Wielka
Brytania, 2014, reż. Sergej
Bodrov, wyk. Jeﬀ Bridges,
Ben Barnes, Julianne
Moore, Alicia Vikander,
Olivia Williams, John
DeSantis, Kit Harington,
Djimon Hounsou, Gerard
Plunkett
22:15 Planeta singli
- ﬁlm komedia,
prod. Polska, 2016,
reż. Mitja Okorn,
wyk. Maciej Stuhr,
Agnieszka Więdłocha,
Piotr Głowacki, Weronika
Książkiewicz
01:00 Druga strona
medalu - talk show
02:05 Noc magii

TV Trwam
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Życie z pasją 13:10 100
cudownych miejsc na świecie
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza Święta
14:35 Święty Paweł i pierwsze
Kościoły 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Człowiek
orkiestra 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego
17:30 Okiem kamery 18:00
Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Katecheza 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje dnia
21:40 Polski Punkt Widzenia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

15 listopada

TVP 1

TVP 2

06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:35 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
10:05 Stulecie Winnych
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
12:45 Rwanda 2020
13:10 Gala wręczenia nagród
im. Jana Rodowicza
„Anody” transmisja
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy
15:00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia

05:15 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Spisz się rolniku
10:45 Smaki świata
po polsku - magazyn
11:15 The Voice of Poland
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
16:10 Kocham Dwójkę. Złoty
Jubileusz - program
rozrywkowy
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Wakacje mojego życia
- komedia, prod. USA, 2018

SERIAL KRYMINALNY

THRILLER

16:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
19:50 Ludzie i bogowie
20:35 Piłka nożna
- Liga Narodów:
Włochy - Polska
22:55 Zakochana Jedynka
- Wypisz, wymaluj...
miłość - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2013
01:00 Immortals. Bogowie
i Herosi - ﬁlm fantasy,
prod. USA, 2011
02:55 Człowiek wózków
- dramat, prod. Polska

20:00 Ślady zbrodni
- thriller, prod. USA, 2007,
reż. Renny Harlin, wyk.
Samuel L. Jackson, Ed
Harris, Eva Mendes, Luis
Guzman
21:40 Kino bez granic
- Tajemnice Manhattanu - thriller, prod.
USA, 2016, reż. Brian
DeCubellis, wyk. Adrien
Brody, Yvonne Strahovski,
Steven Berkoﬀ
23:40 Dom mrocznych
sekretów
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2018,
reż. Doug Campbell
01:15 Mój rower
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2012
03:00 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:55
05:15
07:25
07:55
08:00
11:30
12:00
13:30
14:00
14:30

16:30
17:30
19:00
19:40
19:45
20:00
21:30

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN
Kobieta na krańcu
świata
Brzydula - serial, Polska
Co za tydzień
- magazyn
Kosmiczny wykop
Kroniki Spiderwick
- ﬁlm przygodowy, USA,
2008, reż. Mark Waters,
wyk. Freddie Highmore,
Mary-Louise Parker,
Nick Nolte, Sarah Bolger,
Andrew McCarthy
Totalne remonty
Szelągowskiej
Lego Masters
Fakty
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn
MasterChef
Królestwo kobiet

FILM SENSACYJNY

22:30 Pierwszy śnieg
- ﬁlm sensacyjny,
Szwecja, USA, Wielka
Brytania, Japonia,
Chiny, 2017, reż. Tomas
Alfredson, wyk. Michael
Fassbender, Rebecca
Ferguson, Charlotte
Gainsbourg, Jonas
Karlsson, Michael Yates,
J.K. Simmons, Val Kilmer,
Toby Jones, Chloë Sevigny,
Soﬁa Helin
01:00 Mumia
- ﬁlm przygodowy,
USA, Japonia, Chiny, 2017,
reż. Alex Kurtzman, wyk.
Tom Cruise, Russell Crowe,
Annabelle Wallis, Soﬁa
Boutella
03:20 Uwaga! - magazyn
03:40 Noc magii

POLSAT

TVP Kultura

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Pingwiny
z Madagaskaru
Tym razem doskonale
przeszkolone nieloty stają
do walki ze złowieszczym
Oktawiuszem Mackiewiczem, który zagraża
bezpieczeństwu świata.
Skipper, Kowalski, Rico i
Szeregowy angażują się w
zadanie, od którego zależą
losy świata. Muszą stawić
czoła szalonej ośmiornicy
- doktorowi Oktawiuszowi
Mackiewiczowi, który
chce przejąć kontrolę nad
Ziemią. Aby zwiększyć
swoje szanse, pingwinie
oddział łączy siły z tajną
organizacją Północny
Wiatr, którą dowodzi
zagadkowy Agent Utajniony.
10:40 Spider-Man 3

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
z cerkwi w Gdańsku
08:25 Od ucha do ucha
- Niezapomniany
Leonard Bernstein
09:30 Od ucha do ucha
- Piotruś i wilk
- ﬁlm animowany
10:10 Serialowa nostalgia
- Czarna żmija - serial
11:25 Niespotykanie
spokojny człowiek
- ﬁlm TVP, prod. Polska,
1975, reż. Stanisław Bareja
12:40 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
13:15 Bilet do kina - Śmietanka
towarzyska - komedia
15:05 Warszawska Opera
Kameralna - Armide
- widowisko artystyczne
16:55 Informacje kulturalne
17:15 Niedziela z... - Alicją
Węgorzewską

FILM ANIMOWANY

WESTERN

13:40 Shrek Forever
- ﬁlm animowany
15:35 Galimatias,
czyli kogel - mogel II
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:05 Indiana Jones
i ostatnia krucjata
00:55 Deadpool
Historia byłego
agenta służb specjalnych,
który w nielegalnym
eksperymencie zdobywa
umiejętności samouzdrawiania.
03:10 Tajemnice losu

20:00 Przełomy Missouri
- western, prod. USA,
1976, reż. Arthur Penn
22:15 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:40 Mój tydzień
z Marilyn
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, Wielka
Brytania, 2011, reż. Simon
Curtis, wyk. Michelle Williams, Kenneth Branagh,
Dougray Scott
00:30 Informacje kulturalne
00:45 Teraz animacje! - Gość
- ﬁlm animowany
00:50 Teraz animacje! - Masterclass - ﬁlm
00:55 Teraz animacje! - Dokument - ﬁlm animowany
01:00 Teraz animacje! - Super
Rzecz - ﬁlm animowany

TV Puls

TVN 7

Rodzinny interes - serial
Syn prezydenta
Trzej muszkieterowie
Najpiękniejsze baśnie:
Księżniczka i diabeł
15:55 Wyścig szczurów
Sześcioro osób bierze
udział w zorganizowanym
przez właściciela kasyna
wyścigu, którego zwycięzca otrzyma dwa miliony
dolarów.
18:05 Pacyﬁkator
W niewyjaśnionych
okolicznościach ginie
pracujący dla rządu
profesor. Opiekę nad
jego niesfornymi dziećmi
otrzymuje nieustępliwy
agent służb specjalnych.
20:00 John Wick
Były płatny morderca
ściga gangsterów, którzy
wtargnęli do jego domu,
dokonując brutalnej
napaści i kradzieży.

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:35 Zakochani
po uszy - serial
08:05 Kosmiczny wykop
08:40 Niebezpieczne związki
09:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:10 Hotel Paradise
14:15 Kto odmówi pannie
młodej?
15:20 Fred Claus,
brat świętego
Mikołaja - ﬁlm komedia,
USA, 2007, reż. David Dobkin, wyk. Vince Vaughn,
Paul Giamatti, John
Michael Higgins
17:50 Siódmy syn - ﬁlm przygodowy, Chiny, Kanada,
USA, Wielka Brytania,
2014, reż. Sergej Bodrov,
wyk. Jeﬀ Bridges, Ben
Barnes, Julianne Moore,
Alicia Vikander

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

05:45
09:45
11:45
13:50

22:20 Liberator
Terroryści opanowują
statek z bronią jądrową.
Ich plany niweczy kucharz
okrętowy, były komandos
Ryback.
00:10 13 dzielnica:
Ultimatum
- ﬁlm sensacyjny
02:05 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:05 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Szybcy i wściekli VII
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2015, reż. James
Wan, wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jason Statham,
Michelle Rodriguez,
Jordana Brewster, Tyrese
Gibson, Dwayne Johnson,
Kurt Russell, Gal Gadot,
Djimon Hounsou
22:55 Plan doskonały
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2006, reż. Spike Lee, wyk.
Denzel Washington, Clive
Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem
Dafoe, Chiwetel Ejiofor
01:35 Druga strona
medalu
- talk show
02:05 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 06:30 Tuż przed
tragedią 08:45 Powrót do
przyszłości 11:10 Galileo
12:15 STOP Drogówka 13:20
Gwiazdy Kabaretu
14:25 Bibliotekarz III: Przeklęty
kielich Judasza Trzecia część
przygód bohaterskiego pracownika tajemnej biblioteki,
Flynna Carsena . Po odzyskaniu kamienia ﬁlozoﬁcznego
i utracie dziewczyny Flynn
przechodzi kryzys.
16:25 Siła i honor Historia
Carla, który jako pierwszy
Afromaerykanin został
przyjęty do oddziału nurków
marynarki wojennej. 19:00
Galileo - program popularno-naukowy prod. Polska 20:00
Straszny ﬁlm 21:55 Wspaniali ludzie 22:30 Jarhead 3:
Oblężenie 00:20 Anatomia
głupoty według Richarda
Hammonda

TV Trwam
10:40 Cuda Jezusa 11:30
Przyjaciele i bohaterowie
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:30 Geniusz Stworzenia
15:45 180 lat na zdrowie
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Zostań
Żołnierzem RP
17:15 Nie bójmy się mówić
o raku 17:30 Dobre, bo
polskie 17:45 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści biblijne historie animowane z Nowego
Testamentu
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kolory
Świętości 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja 21:45
Sanktuarium MB w Laus
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
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
08:40 Kasta - Sędzia pod
wpływem - serial
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:45 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Coś dla Ciebie
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:35 Uzdrowisko
14:05 Coś dla Ciebie
- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie
- Choroby tarczycy
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

04:50 Uwaga! - magazyn
05:05 Nowa Maja
w ogrodzie
05:35 Akademia ogrodnika
05:45 Mango
- telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:30 Szpital
14:25 Kobieta na krańcu
świata
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Deadpool
Historia agenta służb
specjalnych, który w nielegalnym eksperymencie
zdobywa umiejętności
samouzdrawiania.

07:00 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne
08:15 Tego się nie wytnie
- talk-show
10:00 Reżyserzy - cykl dokumentalny, prod. Wielka
Brytania, 2018
11:00 Kanclerz - serial TVP
12:05 Rycerze i rabusie
- serial TVP, reż. Tadeusz
Junak, wyk. Tomasz
Stockinger, Gustaw Lutkiewicz, Tadeusz Paradowicz,
Janusz Zerbst
12:55 Na kredyt - ﬁlm obyczajowy, reż. Przemysław
Nowakowski, wyk. Łukasz
Garlicki, Magdalena
Popławska
13:35 Szlakiem Kolberga
- Mika Urbaniak
14:10 Niedziela z... Alicją
Węgorzewską
14:55 Czerwony! Sztuka
awangardy w kraju
Sowietów

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy
Trzeci sezon serialu
„Rodzinny interes” opowiadającego o perypetiach
pracowników i klientów
salonu fryzjerskiego oraz
warsztatu samochodowego. Bliskie widzom
historie pisane przez życie
– zabawne, zaskakujące, a
nawet kryminalne! Poczuj
te emocje!
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy

04:30 Mango telezakupy
06:05 Przepis na życie
- serial obyczajowy, Polska
07:05 19 + - obyczajowy
07:35 Szkoła
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula
- serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 Miłość od kuchni
- program rozrywkowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani
po uszy - serial

MAGAZYN

THRILLER SF

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Siedem dalekich rejsów
- spektakl teatralny
22:35 Gala Nagród Mediów
Publicznych 2020
23:50 Warto rozmawiać
00:50 Wypisz, wymaluj...
miłość - obyczajowy

TELETURNIEJ

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
22:50 Bankowa
23:55 Oko na Juliet - dramat,
prod. Kanada, Francja,
2016, reż. Kim Nguyen
01:35 Warto kochać - serial
02:35 Tajemnice
Manhattanu - thriller

19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Projekt Lady
23:30 Szadź
- serial, Polska
00:30 Co za tydzień
- magazyn
01:00 Zabójcza broń
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:25 Noc magii
- program ezoteryczny

22:35 Obcy: Przymierze
Statek osadniczy
dociera na nieznaną
planetę, która wydaje
się być prawdziwym rajem
dla człowieka. Członkowie
ekspedycji szybko się jednak przekonują, że traﬁli
do mrocznego, pełnego
tajemnic i zagadek świata,
którego jedynym
mieszkańcem jest android
David, ocalały z katastrofy.
01:05 Śpiączka cz. 2
03:00 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

16:00 Nad rzeką,
której nie ma
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Andrzej Barański,
wyk. Marek Bukowski
17:35 Rok 2020
18:00 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Tajny agent - dramat,
prod. Wielka Brytania
20:00 Panorama kina polskiego - Jestem mordercą
- dramat, reż. Maciej
Pieprzyca, wyk. Mirosław
Haniszewski
22:00 Kronos - Franz Kafka
22:40 Scena muzyczna
23:35 Żelazna klasyka - Perła
w koronie - dramat
01:40 Informacje kulturalne
02:15 Przełomy Missouri

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 16 przecznic
22:00 John Wick
00:00 Mariachi, El
01:45 Taki jest świat
- program informacyjny
02:25 Niesamowite!
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy
Dom - magazyn prod. Polska
09:00 Sędzia Judy 10:25
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty 12:55 Wzór 13:55 Kobra - oddział specjalny 14:55
STOP Drogówka - magazyn
prod. Polska 15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci - serial kryminalny prod. Polska
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminałny
- serial kryminalny 21:40
Straszny ﬁlm 2 Kontynuacja
zwariowanej parodii ﬁlmów
grozy, a zarazem wielkiego
przeboju kinowego. 23:25
Ryzykanci 01:10 Galileo
02:15 Interwencja 02:50
SuperLudzie 03:50 Trans
World Sport 2020 04:55
SuperLudzie

TV Trwam

20:00 Brzydula
- serial, Polska
Życie nieatrakcyjnej Uli
Cieplak, która rozpoczyna
pracę w prestiżowej ﬁrmie
- Dom Mody Febo
& Dobrzański.
20:30 Hotel Paradise
21:30 Planeta singli
- ﬁlm, Polska, 2018
00:00 Oszukać
przeznaczenie III
- ﬁlm horror,
prod. USA, Niemcy,
2006, reż. James Wong,
wyk. Mary Elizabeth
Winstead, Ryan
Merriman, Kris Lemche,
Alexz Johnson, Sam Easton
02:00 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:20 Dobre, bo polskie
11:35 Przyroda w Obiektywie 11:50 Kolory Świętości
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia
12:20 Jezus 12:50 Galilejczyk
13:20 100 cudownych miejsc
na świecie 13:30 Msza
Święta 14:30 Oratorium
średniowieczne 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55
Świadkowie 17:25 Święty
na każdy dzień 17:30 Okiem
kamery 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
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
08:40 Kasta
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Dzikie morze Rosji.
Tylko najsilniejsi - serial

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Służba Panu...
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:35 Uzdrowisko
14:15 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2019
16:00 Koło fortuny - teleturniej

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
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
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Piraci z Karaibów:
Na krańcu świata
Stellan Elizabeth i Will,
wraz z kapitanem Barbossą, udają się w kolejną
podróż, by uwolnić Jacka.

07:00 CO SIĘ DZIEJE
07:25 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:30 Film dokumentalny
09:20 Nad rzeką, której nie
ma - ﬁlm obyczajowy, reż.
Andrzej Barański, wyk.
Marek Bukowski, Joanna
Trzepiecińska, Marta
Konarska, Tomasz Hudziec,
Mirosław Baka, Adrianna
Biedrzyńska
11:00 Rycerze i rabusie
- serial TVP
12:50 Co mówią lekarze
- ﬁlm krótkometrażowy
13:30 Tego się nie wytnie
- talk-show
14:55 Zapomniane kobiety
sztuki - ﬁlm
16:00 Spokój - ﬁlm TVP
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:50 Kronos
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce z
przestępczością na ulicach
San Francisco. Głównym
bohaterem jest sprytny
policjant Nash Bridges
(Don Johnson), który w
raz ze swoim partnerem
Joe Dominguez (Cheech
Marin) walczy z przestępczością w mieście.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - Spacer - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Operacja Delta Force
- ﬁlm akcji, prod. USA

16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Czerwona królowa
22:55 Ludzkie historie - Hugo
- ﬁlm dokumentalny
24:00 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
00:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
01:25 Mrok - serial kryminalny
02:25 Oko na Juliet - dramat

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Szadź
- serial, Polska
Historia seryjnego
mordercy oraz podążającej
jego tropem komisarz
policji.
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn
reporterów
00:05 Królestwo kobiet
01:05 Projekt Lady
02:05 Uprowadzona
- serial, USA
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc magii

23:45 W cywilu 5:
Pole bitwy
Były żołnierz piechoty
morskiej Jack Carter,
obecnie ratownik
medyczny, musi chronić
człowieka, na którego
poluje bezwzględny gang
motocyklistów. Carter nie
ma wyboru - albo wykorzysta swe umiejętności
i powstrzyma zabójców,
albo sam padnie ich oﬁarą.
01:40 George prosto
z drzewa
- ﬁlm obyczajowy
03:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

18:55 Tajny agent
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 2016
20:00 Wstęp do teatru
20:15 Teatr Wierszalin
- Dziady. Noc pierwsza
22:00 Lekkie obyczaje
- Nasza młodsza siostra
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Japonia, 2015
00:05 Co dalej? - program
publicystyczny
00:25 Informacje kulturalne
00:50 Młoda Polska
- Między nami - ﬁlm
01:35 Panorama kina
polskiego
- Jestem mordercą
- dramat
03:35 Kino nocne - Pokuszenie
- dramat
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Podstarzały złodziej, jego
syn i wnuk planują skok,
dzięki któremu zarobią
milion dolarów.
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Skazany na piekło
22:00 Herkules
00:00 Ostatni
egzorcyzm
02:00 Castle
02:50 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

TVN 7
04:30
06:05
07:05
07:35
08:35
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:15
17:15
17:45
18:15
19:00
19:30
20:00
20:30

Mango telezakupy
Przepis na życie - serial
19 + - obyczajowy
Szkoła
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula - serial, Polska
Szkoła
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Idealna niania
- program obyczajowy
19 + - obyczajowy
Zakochani po uszy
Brzydula - serial, Polska
Hotel Paradise

FILM SENSACYJNY

21:30 Tożsamość
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, Kanada,
Niemcy, Francja,
Japonia, Wielka
Brytania, 2011, reż. Jaume
Collet-Serra, wyk. Liam
Neeson, Diane Kruger,
January Jones, Aidan
Quinn, Bruno Ganz,
Frank Langella
23:55 Wizyta
- ﬁlm horror, USA,
2015, reż. M. Night
Shyamalan, wyk. Olivia
DeJonge, Ed Oxenbould,
Deanna Dunagan, Peter
McRobbie, Kathryn
Hahn
01:55 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra oddział specjalny 14:55 STOP
Drogówka 15:55 Kobra - oddział specjalny 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 18:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminałny - serial kryminalny 21:40 Diabeł:
Inkarnacja Nastoletnia
dziewczyna umiera w wyniku
szokującego egzorcyzmu,
który wymknął się spod
kontroli. Mija kilka miesięcy.
Była policjantka Megan
Reed rozpoczyna pracę na
nocnej zmianie w kostnicy
bostońskiego szpitala. 23:25
Ryzykanci 00:55 Anatomia
głupoty według Richarda
Hammonda 01:25 Galileo

TV Trwam
10:45 Zew natury 11:05
Mocni w wierze 11:35
Myśląc Ojczyzna 11:45
Historia i architektura Polski
w rysunkach prof. Ryszarda
Natusiewicza 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Franz Stock 13:30
Msza Święta14:30 Świt
nadziei 15:25 Domek nr 6
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Express Studencki 17:00
Głos z Brukseli 17:10 Prosto
o gospodarce 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- Wyciągnij rękę do
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - Spacer - serial
paradokumentalny TVP
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
12:55 Natura w Jedynce

05:20 Cafe piosenka - Michał
Masłoń - talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial, prod.
Niemcy, 2019
06:45 Pielgrzymie święto Sukkot - reportaż
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało! magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku felieton
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny - teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:35 Uzdrowisko - telenowela
TVP
14:15 Dla niesłyszących - M jak
miłość - serial TVP

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
12:30 Rozwody
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi - program
kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
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
Bohaterami serialu są
dwa zespoły policyjnych
detektywów, a także
szef i pozostali policjanci
wydziału kryminalnego,
technicy policyjni i ich stali
informatorzy.
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:05 Nasz Nowy Dom

06:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z... Alicją
Węgorzewską
09:25 Spokój - ﬁlm TVP
11:00 Rycerze i rabusie
- serial TVP
12:50 Trampkarze
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Księga Przestrzeni
- Urządzić miasto
14:00 Którędy po sztukę
14:15 Tamte lata, tamte dni
- Marta Lipińska
14:45 Chopin i Paderewski
w Guildhall - reportaż
15:05 Koncert na Wawelu
- I. J. Paderewski
15:50 Jańcio Wodnik
- ﬁlm obyczajowy
17:35 Co dalej?
18:00 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
19:00 Tajny agent- dramat

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek
to odrębna tematyka.
W każdym z nich nie brakuje “zabójczej prędkości”,
efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu,
przedstawianego przez
bohaterów. Chcą, aby
zawsze na pierwszym miejscu stała sprawiedliwość.
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden
z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - Liga
Narodów Polska - Holandia
22:55 Historia bez tajemnic
24:00 Ludzie i bogowie 00:55 Oddaj mi dziecko

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy seriali Na dobre i
na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks - Hiszpański
temperament
- komedia
00:25 Terror w podziemiach serial, prod. Dania

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Top Model
23:00 Po zachodzie
słońca
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2004, reż.
Brett Ratner, wyk. Pierce
Brosnan, Salma Hayek,
Woody Harrelson, Don
Cheadle, Naomie Harris,
Chris Penn, Dolby
01:05 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:40 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:00 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

21:05 To nie tak jak
myślisz kotku
Wielowątkowa
historia uwikłanych
w niespodziewany
splot wydarzeń uczestników zjazdu lekarzy,
który odbywa się w
ekskluzywnym hotelu
nad morzem. Lawina
wydarzeń wciąga po
kolei wszystkich bohaterów, a swoista „parada
oszustów” wydaje się
nie mieć końca.
23:35 Złap mnie,
jeśli potraﬁsz
02:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

20:00 Na wschód
od Hollywood - Djam
- dramat, prod. Francja,
2017
21:40 Więcej niż ﬁkcja
- Marcel Duchamp
23:20 Co dalej? - program
publicystyczny
23:40 Jazz - Avishai Cohen’s
New York Division
na festiwalu Jazz a
Vienne
00:50 Informacje
kulturalne
01:25 Lekkie obyczaje
- Nasza młodsza
siostra
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Japonia, 2015
03:35 Kino nocne
- Zabić Sekala
- dramat obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Czasy ostateczne:
Pozostawieni
22:25 Znaki
Po śmierci żony pastor
Graham Hess zrywa z
Kościołem. Pewnego
dnia na polu kukurydzy
tuż obok rodzinnej farmy
znajduje tajemniczy
symbol.
00:20 Hostel 2
02:10 Castle
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:35 Z archiwum policji

TVN 7
04:30
06:05
07:05
07:35
08:35
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:15
17:15
17:45
18:15
19:00
19:30
20:00
20:30

Mango telezakupy
Wiza na miłość
19 + - obyczajowy
Szkoła
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula - serial, Polska
Szkoła
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Idealna niania
- program obyczajowy
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Brzydula - serial, Polska
Hotel Paradise

FILM PRZYGODOWY

21:30 Nie wszystko złoto,
co się świeci
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2008, reż. Andy
Tennant, wyk. Kate
Hudson, Matthew
McConaughey, Donald
Sutherland, Alexis Dziena,
Ewen Bremner, Ray
Winstone
23:55 American Pie II
- ﬁlm komedia,
USA, 2001, reż. James
B. Rogers, wyk. Jason
Biggs, Shannon Elizabeth,
Alyson Hannigan, Chris
Klein, Thomas Ian Nicholas, Natasha Lyonne, Tara
Reid, Seann William Scott,
Mena Suvari
02:10 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra oddział specjalny 14:55 STOP
Drogówka 15:55 Kobra - oddział specjalny 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 18:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminałny
21:40 Prawo zemsty Jamie
Clyde Shelton, kochający
mąż i ojciec, traci dwie najdroższe osoby - żonę i córkę
- brutalnie zamordowane
przez dwóch włamywaczy.
Sprawcy zostają schwytani,
ale - na skutek ugody prokuratora, Nicka Rice’a - jeden
z nich dostaje złagodzony
wyrok w zamian za zeznania
przeciwko drugiemu. 23:55
Ryzykanci 00:55 Anatomia
głupoty

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 11:00 Świat na
wyciągnięcie ręki. Podróż na
Polinezję 11:20 Kolory Świętości 11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia
12:20 Na przekór ciemności
13:30 Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze 14:30 Cena nadziei 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Galilejczyk
- prezentuje Keith Garner
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Okiem kamery 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
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - W obronie brata
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Fiordy norweskie - życie
w półmroku - ﬁlm

04:45 Cafe piosenka
05:45 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Operacja Zdrowie!
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:35 Uzdrowisko
14:10 Na dobre i na złe
- serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
12:30 Rozwody - program
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - Przełożony
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Ojciec Mateusz - serial
21:40 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:05 Motel Polska
23:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton
20:45 Filmowe czwartki
- Francuska suita
- dramat wojenny
22:45 Millenium: Dziewczyna,
która igrała z ogniem dramat
01:05 Miłość od pierwszego
dziecka - komedia
kryminalna
02:45 Bez tożsamości - serial,
prod. Hiszpania, 2016

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

PROGRAM ROZRYWKOWY

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Dlaczego nie! - ﬁlm
komedia, Polska, 2007,
reż. Ryszard Zatorski,
wyk. Anna Cieślak, Maciej
Zakościelny, Małgorzata
Kożuchowska, Tomasz Kot,
Anna Przybylska
00:45 Tunel
- ﬁlm katastroﬁczny,
prod. USA, 1996, reż. Rob
Cohen, wyk. Sylvester
Stallone, Amy Brenneman,
Viggo Mortensen, Dan Hedaya, Jay O. SandersClaire
Bloom
03:10 Uwaga! - magazyn
03:30 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
21:05 Przyjaciółki
FILM OBYCZAJOWY

22:05 Moja dziewczyna
wychodzi za mąż
Życie Toma to sielanka:
jest seksowny, odniósł
sukces, ma szczęście do
kobiet i wie, że w każdej
sytuacji może polegać na
Hannah - swojej najlepszej
przyjaciółce i jedynej
stałej rzeczy w jego życiu.
00:15 Juno
Juno jest pewną siebie i
zaskakująco rezolutną jak
na swój wiek dziewczyną.
Pewnego popołudnia,
kierując się impulsem,
postanawia przeżyć swój
pierwszy
raz z kolegą.
02:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial, prod.
Wielka Brytania
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:25 Tamte lata, tamte dni Marta Lipińska
09:00 Jańcio Wodnik
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Rycerze i rabusie
- serial TVP
12:50 Vive le Cinematograph!
13:35 Rok 2020
14:05 Trzeci punkt widzenia
14:50 Czerwona dusza
16:05 Zazie w metrze - ﬁlm
17:45 Co dalej? - program
publicystyczny
18:05 Polska. Siła obrazu
18:20 Którędy po sztukę
- Maurycy Gottlieb
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Tajny agent - dramat
20:00 Tego się nie wytnie
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół z
dzieciństwa Wojtku i
Ryszardzie (Marek Krupski
i Ireneusz Dydliński),
którzy wychowali się w
domu dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

21:30 Czwartkowy
klub ﬁlmowy
- Mechaniczna
pomarańcza
- ﬁlm prod. Wielka
Brytania, USA, 1971,
reż. Stanley Kubrick
23:55 Tego się nie
wytnie
00:20 Scena muzyczna
- Boarte Piano Trio
- koncert
01:15 Informacje
kulturalne
- informator kulturalny
prod. Polska
01:40 Na wschód
od Hollywood - Djam
- dramat
03:20 Kino nocne
- Na moich ustach
- ﬁlm prod. Francja

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Złe mamuśki
Trzy przepracowane
i niedoceniane matki
porzucają swoje obowiązki, by doświadczyć
od dawna upragnionej
wolności.
22:00 Wygrane marzenia
00:05 21 - ﬁlm obyczajowy
02:25 Kobra - oddział
specjalny - serial
sensacyjny
03:25 Taki jest świat
- program informacyjny
04:05 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

TVN 7
04:30
06:05
07:05
07:35
08:35
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:15
17:15
17:45
18:15
19:00
19:30
20:00
20:30

Mango telezakupy
Wiza na miłość
19 + - obyczajowy
Szkoła
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
Ukryta prawda
Brzydula - serial, Polska
Szkoła
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Idealna niania
- program obyczajowy
19 + - obyczajowy
Zakochani
po uszy - serial
Brzydula - serial, Polska
Hotel Paradise

FILM SENSACYJNY

21:30 Fokus
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2015, reż. Glenn
Ficarra, John Requa,
wyk. Will Smith, Margot
Robbie, Adrian Martinez,
Gerald McRaney, Rodrigo
Santoro
23:45 Szybcy
i wściekli VII
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Japonia, 2015,
reż. James Wan,
wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jason Statham,
Michelle Rodriguez,
Jordana Brewster, Tyrese
Gibson, Dwayne Johnson,
Kurt Russell,
Gal Gadot, Djimon
Hounsou
02:40 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu. Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
Pomagają mu w tym inni
agenci na czele z Jimmym
Trivettem (Clarence Gilyard
Jr.) oraz pani prokurator
Alex Cahill Walker (Sheree
J. Wilson). 08:00 Nasz
Nowy Dom
09:00 Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra
- oddział specjalny 14:55
STOP Drogówka 15:55 Kobra
- oddział specjalny
17:00 Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminałny
21:40 Agent XXL: Rodzinny
interes 23:55 Wspaniali
ludzie 00:55 Anatomia
głupoty

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
12:50 WYSZYŃSKI - historia
13:15 Kolory Świętości
13:30 Msza Święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej
Górze 14:30 Czterdzieści
nocy 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Akademia pro-life 17:05 Procesja dziejów 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
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Fot. użyczone (Archiwum Kazimierza Niemierki)

» Stanisław Grędziński – ikona
wałbrzyskiej lekkiej atletyki

wyjątkowo silnym i wytrwałym. W 1967 roku na Sobięcinie odbył się nocny mityng
o „Złoty młot”. Była to na
tamte czasy nowość, a główną konkurencją był rzut…
młotem. Jakże by inaczej?! W
konkursie wystartowali czołowi polscy zawodnicy, przebywający na zgrupowaniu w
Jeleniej Górze oraz zaproszeni goście z Czechosłowacji
i NRD. Niespodziewanie z
wynikiem 65,25 m zwyciężył
Rajmund Niwiński, uczestnik
m.in. ME w Belgradzie. Warto
wiedzieć, że w tym samym
mityngu w pchnięciu kulą
triumfował doskonale znany
Władysław Komar. Niwiński
w tamtych czasach był czołową postacią klubu, trzykrotnie zdobywając medale
MP w rzucie młotem. Dwa
razy srebrne w 1967 i 1968
roku, a także raz brązowy w
1965 roku.
Tomasz Piasecki

Wybiegane złota na Węgrzech
Stanisław Grędziński to najbardziej utytułowany lekkoatleta pochodzący z Wałbrzycha.
Jego dwa złote medale z ME w Budapeszcie obrosły już legendą. Byli też inni szybcy,
silni i skoczni ludzie uprawiający tę dyscyplinę sportu w Górniku. Ot choćby Rajmund
Niwiński.
Mały kryzys w wałbrzyskiej lekkiej atletyce, o którym wspomnieliśmy kończąc
pierwszy odcinek dziejów
Królowej Sportu spod Chełmca, zażegnano pod koniec lat
50. Stało się to po przyjedzie
do Wałbrzycha, po studiach
na Politechnice Wrocławskiej,
Zygmunta Nowackiego. Ten
średniodystansowiec wraz z
Mieczysławem Pawlusińskim,
który wziął na siebie sprawy
organizacyjne, powoli zaczęli
odbudowywać tę dyscyplinę
w mieście. Obaj panowie postanowili rozpocząć wszystko od nowa i zwrócili się o
pomoc do szkół. Pomysł był
prosty, aby szkolić uczniów
nie tylko liceów, ale nawet
podstawówek. Od podstaw.
Mocno zaangażowali się wuefiści, którym idea przypadła
do gustu.
Jednym z efektów współpracy były drużynowe mistrzostwa szkół, które zainaugurowano w 1959 roku. Lekkoatletom Górnika w końcu
udało się powrócić do II ligi,
a jej czołowym zawodnikiem
był wtedy młociarz Rajmund
Niwiński, który w 1962 roku
uzyskał wyśmienity jak na

tamte czasy wynik – 65,25
m. Trenowano wówczas na
stadionie na Sobięcinie, a
czołowymi lekkoatletami klubu byli dyskobolka Danuta
Głogowska-Nowacka, kulomiot Józef Pilarek, młodziutki
biegacz Stanisław Grędziński,
a także młociarz Piotr Gaździk (m.in. rekordzista Polski
juniorów w tej konkurencji).
Przełomowym momentem
okazało się powołanie Ośrodka Szkolenia Sportowego
Młodzieży Szkół Górniczych,
który zdecydowały się finansować kopalnie. Ośrodek
zlokalizowano w Technikum
Górniczym, mieszczącym się
przy obecnej al. Wyzwolenia,
gdzie dziś mieści się „Energetyk”. Powiedzielibyśmy, że
była to taka mała lekkoatletyczna szkoła mistrzostwa
sportowego. To mury tej
szkoły opuścili tacy zawodnicy jak: Grędziński, Pilarek,
Kawiński, Adamek, Zając, Legucki, Grudzień, Chyra, Niemierka, Gęborys, Parański,
Folte, Marszałek czy Cebula.
Wylęgarnią talentów wśród
dziewcząt było natomiast
Liceum Pedagogiczne, gdzie
pracowali Hanna i Stani-

sław Rytko, a które ukończyły
m.in.: Wasilewska, Cholewa,
Kowalska, Tymoczko, Staroń
czy Grzybowska.
W latach 60. do Wałbrzycha coraz częściej przyjeżdżali utalentowani zawodnicy
i trenerzy, by tu osiąść na
stałe. Wśród nich znaleźli się długodystansowcy z
Wrocławia i byli kadrowicze:
Edward Owczarek i Zdzisław
Tomaszewski, którzy razem
z Romanem Tkaczykiem i
Franciszkiem Ratajczakiem
stworzyli w Górniku bardzo
silną grupę. Z Elbląga na Dolny Śląsk przywędrował dobry
biegaca przez przeszkody
Henryk Połeć, a z Wrocławia
tyczkarz Henryk Tytman. Z
AZS Wrocław do Wałbrzycha przeniósł się na chwilę
skoczek wzwyż i wieloboista
Piotr Kaczmarek. Wychował
on kilkoro bardzo dobrych
skoczków wzwyż: Adama
Adamka, Leszka Seweryna,
Annę Kuraś, Elżbietę Pawińską czy Krzysztofa Krawczyka
i Grzegorza Banaszka.
W 1966 roku lekkoatleci
Górnika odnieśli pierwszy
spory sukces drużynowy. W
Łodzi wywalczyli awans do I

ligi. To osiągnięcie zbiegło się
w czasie z przenosinami na
Nowe Miasto, gdzie przygotowano lekkoatletom dobre
warunki do uprawiania ich
ukochanej dyscypliny sportu.
Ten rok z jeszcze jednego
względu zapisał się złotymi
zgłoskami w historii wałbrzyskiej Królowej Sportu. W 1966
roku wychowanek Górnika
Stanisław Grędziński zdobył
dwa złote medale podczas ME
w Budapeszcie: w biegu indywidualnym na 400 m oraz w
sztafecie 4x400 m. Grędziński
w tym samym roku wywalczył
też mistrzostwo Polski na
swym koronnym dystansie.
Ten sukces powtórzył jeszcze
raz, wygrywając z całą krajową czołówką na jedno okrążenie w 1969 roku. Dodajmy, że
w 1968 roku Grędziński został
olimpijczykiem i w Meksyku
biegnąc w sztafecie 4x400
m, zajął z kolegami 4 miejsce.
Rok później wystartował na
ME w Atenach i osiągnął swój
najlepszy wynik w karierze na
400 m, pokonując ten dystans
w czasie 45:83. Dzięki temu
zdobył brąz.
Słówko jeszcze o Rajmundzie Niwińskim, człowieku

» Zasłużony trener Zygmunt Nowacki
z płotkarzem Adamem Galantem
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Nie będziemy
się bawić
w jakieś
banalne
komplementy
a l b o
półsłówka wyzute z emocji – Jan
Malesa był po prostu zajeb....!
Przed tygodniem trochę go zganiliśmy, a on odpowiedział w najlepszy możliwy sposób. Zdobył w
Łańcucie 25 pkt, miał 8/10 z gry i
7/8 z linii wolnych. Do tego dołożył
7 zbiórek. No i ten jego rzut 3+1
dający nam dogrywkę. Zresztą
cała drużyna pokazała z Sokołem
„cojones” jak u byków. Żeby nie
było, że odlecieliśmy. Nie, twardo
stąpamy po ziemi, ale dobrze wiemy jak takie zwycięstwa budują
morale. Wielkie brawa dla całej
biało-niebieskiej drużyny.

» Górnicy zaliczyli dobry
występ w Łańcucie

ToP

Jasiek, jesteś WIELKI!
Dreszczowiec na Podkarpaciu dla biało-niebieskich! Rawlplug Sokół
Łańcut przegrał u siebie po dogrywce z Górnikiem Trans.eu Wałbrzych 102:108. Wielkie słowa uznania należą się w szczególności
Janowi Malesie, który uratował nam mecz w czwartej kwarcie.
Mało jest tak pięknie położonych hal sportowych w Polsce.
Obiekt Sokoła mieści się w Parku
Zamkowym, nieopodal rezydencji
magnackiej z XVII wieku oraz nie
mniej imponującej powozowni.
Stamtąd już tylko kilkuminutowy
spacer dzieli nas od malowniczego
centrum tego niedużego miasteczka w południowo-wschodnim rogu
kraju. Piękne otoczenie przywołuje
bajkowy lub niemal baśniowy
klimat.

W sobotę w hali MOSiR-u rozgrywał się jednak horror. Mecz Sokoła
z Górnikiem dostarczył niezapomnianych wrażeń. Do przerwy o
11 „oczek” lepsi byli goście, ale już
przed czwartą kwartą nasi prowadzili
tylko jednym punktem. Wtedy coś
zaczęło w grze biało-niebieskich
zgrzytać. Brakowało punktów Macieja Koperskiego oraz Krzysztofa
Jakóbczyka, a piąte przewinienie na
ponad 4 min. przed końcową syreną
złapał trzymający wynik Damian

Cechniak. Trafiający raz po raz za 3
pkt Sokół zaczął budować przewagę.
Na nieco ponad 40 sekund przed zakończeniem regulaminowego czasu
gry byliśmy w lesie, przegrywaliśmy
82:86, ale w porę znaleźliśmy (nieoczywistego) przewodnika. Jasiek
Malesa, 21-letni obrońca, który
dołączył do zespołu w przerwie letniej z Kłodzka (ale dorastał w Śląsku
Wrocław), trafił WIELKI rzut za trzy – i
to w dodatku z faulem! Dodatkowy
rzut wolny zamienił na punkt, ratując

Górnikowi skórę. A jeszcze tydzień
wcześniej zawalił spotkanie w Łowiczu, gdzie spudłował wszystkie 8
rzutów z gry. Malesa zademonstrował siłę charakteru, szybko wyrzucając z głowy słabszy mecz.
W dogrywce gospodarze wciąż
bombardowali wałbrzyszan rzutami
z dystansu (niebotyczne 18 celnych
„trójek” w całym meczu!), ale to
ekipa Łukasza Grudniewskiego była
dojrzalsza, odnosząc bardzo cenne
zwycięstwo! Zwycięstwo, które nie

przyszło po rzutach zza łuku (tylko
dwa celne, oba Malesy). O sukcesie
zadecydowała wreszcie bardzo przyzwoita egzekucja rzutów wolnych
– nasi trafili aż 30 z 36 prób!
Czasu na rozluźnienie jednak dla
Górnika nie będzie. W następnej
kolejce zmierzą się bowiem u siebie z GKS-em Tychy, sensacyjnym i
niepokonanym liderem rozgrywek.
Ten mecz już 11 listopada o godz.
16:00. Transmisję na żywo przeprowadzi serwis tvcom.pl. Po tak
szalonym meczu w Łańcucie nasi na
pewno zbudowali pewność siebie.
Zatrzymali przecież napór silnego
rywala, odwracając bieg wydarzeń
na parkiecie. Niech lider drży przed
ambitną ekipą spod Chełmca!
Rawlplug Sokół Łańcut – Górnik Trans.eu Wałbrzych 102:108
(21:26, 13:19, 33:23, 19:18, dog.
16:22)
Górnik Trans.eu: Malesa 25,
Zywert 21, Cechniak 18, Bojanowski
15, Wróbel 14, Jakóbczyk 8, Ratajczak 3, Koperski 2, Durski 2.
Dominik Hołda

Ten mecz musimy wygrać
Siedmioletnia Nadia Makarczuk, siostra młodego koszykarza Górnika, cierpi
na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B oraz nowotwór. Wciąż możesz pomóc i dołączyć do zbiórki środków na leczenie tej małej wojowniczki.
Nadia walczy o powrót do zdrowia od marca. Z czasem okazało
się, że w organizmie dziewczynki tkwi bardzo rzadki gen, który
uniemożliwia osiągnięcie remisji. Z
planowanego przeszczepu trzeba
było zrezygnować. Gen nie daje
o sobie zapomnieć, a tradycyjne
leki przegrywają z nim walkę ...
Obecnie Nadia jest w trakcie chemii
podtrzymującej. Zdaniem lekarzy,

jedyną szansą dla wałbrzyszanki
jest bardzo nowoczesna terapia
CAR-T, dostępna w Polsce dopiero
od ubiegłego roku.
Bardzo nowoczesna i bardzo,
bardzo droga. Dlatego też trwa
zbiórka pieniędzy na dalsze leczenie. Nadii nie zostało wiele czasu,
trzeba działać. Wałbrzyscy koszykarze dołączyli do akcji, dorzucając
się z własnej kieszeni oraz prze-

znaczając klubowe środki na obiad
podczas meczu wyjazdowego.
Rozpoczęli także akcję łańcuchową
w mediach społecznościowych, w
której można wspierać nawet w
najmniejszym stopniu, w wysokości 5 zł. Nadii pomagają osoby
prywatne, ale także firmy. Piekarnia
Frąckowiak cały zysk ze sprzedaży
ciasteczek „Kotki Nadii” przeznaczy
na leczenie 7-latki.

Najważniejszy mecz dziewczynki
z naszego miasta trwa. Dołącz do
jej drużyny! W mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)
szukaj konta o nazwie „Drużyna
Nadii”. Z łatwością informację,
gdzie można dokonać wpłaty,
znajdziesz w sieci, wpisując w
wyszukiwarce „Nadia Makarczuk
siepomaga.pl”.
Dominik Hołda

» Mała Nadia rozgrywa swój
najważniejszy mecz w życiu

Fot. użyczone (Łukasz Makarczuk)

Fot. Ryszard Burdek/Dominik Hołda

Macie
„cojones”,
nie ma co!
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