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Marzę, by stworzyć w
kinie lub teatrze postać
matki idealnej
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Czy wiesz, że…
powstał w 1935 roku, a
jego twórcami byli wałbrzyscy architekci – Willi
Paezold i Weber.
Domki rozmieszczone zostały tarasowo na zboczu
wzniesienia Niedźwiadki.
Osiedle składało się z około
180 domów jednorodzinnych. Nazwy ulic nawiązywały do bohaterskich plemion germańskich z czasów

przedchrześcijańskich. Po
wojnie osiedliło się tam dużo
górniczych rodzin z Borysławia. Oni właśnie nadali
nieformalną nazwę „Szczęść
Boże”, chodziło o nawiązanie
do prastarego górniczego
pozdrowienia, używanego
pod ziemią.
Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

RYS: Marcin Skoczek

Fot. użyczone („Dawny Wałbrzych”, 2015)

W Wa ł b r z y c h u j e s t
osiedle o pięknej nazwie
„Szczęść Boże”? Jest to
osiedle leżące na zboczu
wzniesienia Niedźwiadki,
w dzielnicy Podgórze. Prace związane z jego budową rozpoczęły się w 1934
roku, kiedy to zaczęto roboty ziemne i wycinkę drzew.
Projekt urbanistyczny osiedla „Glück auf Siedlung”

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Tylko u nas 32 strony!

Myślimy o wszystkich

Staramy się pisać o rzeczach ważnych, ale także o drobnostkach. Rozmawiamy z ludźmi sławnymi, ale również tymi anonimowymi, mającymi jednak
wspaniałe pasje. Odkrywamy nieznane dotąd fakty, czasem wzbudzamy
kontrowersje. Jesteśmy „jacyś” i mamy swój styl. O WieszCo się mówi,
WieszCo się czyta, o WieszCo się myśli. Co tydzień.
Nie gonimy za sensacją.
Nie dla nas pęd za kolejnymi
newsami. Każdą informację
sprawdzamy. Każdej dwa razy
się przyglądamy, nim zdecydujemy się ją opublikować.
Dlatego u nas znajdziecie oryginalne i wartościowe treści,
bo ich tworzenie, to nasza pa-

sja. W WieszCo przeczytacie o
wielu rzeczach, których próżno szukać w innych lokalnych
gazetach lub na portalach.
Jesteśmy w całym regionie,
bo w końcu bycie tygodnikiem
Aglomeracji Wałbrzyskiej zobowiązuje. Dlatego ciekawi
nas wszystko, co dzieje się w

każdym zakątku Wałbrzycha,
Świdnicy, Świebodzic, Strzegomia i dziesiątek mniejszych
miejscowości powiatów.
Tworzymy gazetę dla was
i z wami. To wyświechtany
slogan, ale tak waśnie jest w
naszym przypadku. Próbujecie
nas zainteresować rozmaitymi

tematami. Nie wszystkie wpisują się w nasz charakter. Nie
wszystkimi jesteśmy w stanie
zająć się „od ręki”, ale każdego
maila dokładnie czytamy i analizujemy. I jak zwykle prosimy
o kolejne sygnały. Słyszeliście
o czymś interesującym, znacie
ciekawych ludzi. Piszcie do nas.

Na maile jak zwykle czekamy
pod dobrze wam znanym adresem: redakcja@wieszco.pl.
Jak co tydzień z delikatnym
biciem serca oddajemy do
waszych rąk kolejny numer
tygodnika WieszCo. Bez zmian
oryginalny, nieszablonowy,
dający do myślenia. W wersji
papierowej znajdziecie nas w
jednym z blisko 500 punktów
kolportażu na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Możecie oczywiście ściągnąć
każdy numer ze strony www.
wieszco.pl. W formacie PDF.
Oczywiście bezpłatnie. Jak
również wszystkie wydania
archiwalne. Szukajcie nas, zabierajcie do domu, ściągajcie
Redakcja
i czytajcie.
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POGODA
Wtorek 9.11
Temp. 9/0
zachmurzenie małe
Środa 10.11
Temp. 8/0
słonecznie
Czwartek 11.11
Temp. 10/3
zachmurzenie duże
Piątek 12.11
Temp. 9/1
pochmurno
Sobota 13.11
Temp. 8/-1
zachmurzenie małe
Niedziela 14.11
Temp. 7/-1
zachmurzenie małe
Poniedziałek 15.11
Temp. 7/0
zachmurzenie małe

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 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.

Rozpoczęto budowę Nowego Podzamcza, apartamentowca na największym wałbrzyskim osiedlu. Przy tej okazji uroczyście wmurowano kamień węgielny.

77 m. kw. Wszystkie z balkonami lub tarasami
oraz z wysokimi oknami doświetlającymi pomieszczenia. Jednym z zastosowanych rozwiązań jest przemyślany układ i metraż łazienek
– wszystkie będą miały powierzchnię minimum
4 m. kw., tak, by w każdej bez problemu można

Dowód na palec

tu obecnie mieszkają i nie zachęcimy nowych
osób do osiedlania się w Wałbrzychu – mówi
SCB
prezydent miasta Roman Szełemej.

z dostosowania polskiego
prawa do przepisów unijnych. Nowe dowody będą
wydawane na 10 lat dla osób
powyżej 12. roku i na 5 lat dla
młodszych obywateli. Teraz
ważna rzecz. Ci pierwsi będą
składać odciski palców, młodsi
już nie. Dlatego składanie
online wniosków o dowód
będzie możliwe wyłącznie w
przypadku dzieci do 12. roku
życia. Starsi muszą jednak pojawić się osobiście w urzędzie,
żeby odciski zostały pobrane.
W tym celu do gmin w całej
Polsce trafiło już blisko 7,5 tys.
skanerów, a także prawie 350
urządzeń mobilnych.
Zapytacie po co? Skoro od
8 listopada każdy wydawany
dowód musi być opatrzony
odciskiem palca, trzeba będzie jakoś dojechać do osób
niepełnosprawnych, które

nie mogą pojawić się osobiście. Urzędnicy w Wałbrzychu
będą jeździć do mieszkańców
całego powiatu wałbrzyskiego, którzy mają problemy z
poruszaniem się, ale tu ważna
uwaga. Żeby poprosić o przyjazd z mobilnym skanerem do
pobierania odcisków, potrzebne jest lekarskie orzeczenie o
niepełnosprawności. Wtedy
urzędnik przyjedzie nie tylko
po to, żeby „pobrać” odciski,
ale również przywiezie wam
do domu nowy dowód. Pamiętajcie, że potrzebne są
również nowe zdjęcia biometryczne, tzw. „na wprost”. W
nowym dokumencie znajdziecie ponadto też inne widoczne
na pierwszy rzut oka zmiany.
Pojawi się np. oznaczenie
państwa członkowskiego na
tle flagi Unii Europejskiej.
Tomasz Piasecki

Możecie już składać wnioski o nowe dowody osobiste. Nowe, to może zbyt dużo powiedziane. Mające po prostu dwa dodatkowe elementy, mocniej je zabezpieczające.
To odciski palców i odwzorowanie podpisu
właściciela. Zebraliśmy dla was wszystkie
potrzebne informacje.
Temat jest ważny, ponieważ
jest kilka rzeczy, które trzeba
wytłumaczyć, żeby nie było
potem niedopowiedzeń. Poza
tym wiemy z maili, że mocno
interesujecie się dowodami z
odciskami palców i podpisem.
Chcecie wiedzieć co i jak, no to
my wam pomagamy.

Wnioski o nowe dowody – jednak używajmy tego
sformułowania, bo będzie
nam łatwiej pisać – powinny
składać osoby, którym kończy się ważność obecnego
dokumentu tożsamości lub
co gorsza już się skończyła.
NIE ma natomiast obowiązku

Dowody osobiste wydane w ostatnich
pięciu miesiącach przez
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Miesiąc
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik

Ilość wydanych dokumentów
680
640
867
971
736

wymiany ważnych dowodów.
Można się nimi posługiwać do
czasu, aż minie ich ważność.
Trzeba to zapamiętać, żeby niepotrzebnie nie tworzyć kolejek
w urzędach. Ponadto wnioski
o nowy dokument możecie
składać wszędzie – nie tylko
w miejscu zamieszkania. To tak
na przyszłość.
Ci, którym kończy się ważność „karty”, od 8 listopada
mogą składać wnioski o dowody osobiste z odciskiem
palca i odwzorowaniem
podpisu właściciela dowodu
osobistego. To elementy, które znajdą się w warstwach
elektronicznej i graficznej wydawanych w Polsce dowodów
osobistych. Wszystko wynika
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» Nie musicie wymieniać dowodu na
nowy, jeśli wasz jest jeszcze ważny

było wstawić wannę. W ofercie pojawią się
mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. W budynku
powstanie aż 15 rowerowni, stacja naprawcza
i stojaki. Mieszkańcy będą mogli korzystać też
z komórek lokatorskich. Utworzonych zostanie
116 miejsc postojowych zlokalizowanych w
hali garażowej na parterze oraz na naziemnym
parkingu. Zakończenie inwestycji planowane
jest w trzecim kwartale 2023 roku.
- To pierwszy deweloper, który z taką wizją i
energią przystępuje do rozwoju naszego miasta. Bez mieszkań nie zatrzymamy tych, którzy

Fot. użyczone (InValbrzych)

Powstanie ponad sto mieszkań
PCG rozpoczyna sprzedaż mieszkań w
Wałbrzychu. W inwestycji Nowe Podzamcze
wybuduje 114 mieszkań. Apartamentowiec
powstanie przy al. Podwale. Deweloper w
jednym budynku zaplanował 114 mieszkań o
funkcjonalnych układach i metrażach od 35 do
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Pozostała po nich pamięć
Tradycją w Wałbrzychu stało się, że w Dzień Zaduszny przed wałbrzyskim ratuszem odbywa się spotkanie, podczas którego upamiętnieni
zostają mieszkańcy, którzy odeszli w mijającym roku.

Rys. Katarzyna Zalepa

Tego dnia wspominane są osoby zasłużone, powszechnie znane. Ich sylwetki wyświetlono jak co
roku na telebimie. Przypomnijmy, kto odszedł od
nas na wieczny spoczynek. Krzysztof Truszczyński
– były piłkarz Górnika Wałbrzych, Andrzej Maria
Marczewski – były dyrektor Teatru Dramatycz-

nego im. Szaniawskiego, Marek Śpiewak – były
starosta powiatu wałbrzyskiego i wiceprezydent
Wałbrzycha, Andrzej Ślusarczyk – artysta fotograf,
Zbigniew Dąbrowski – wieloletni dyrektor Stadniny Ogierów Książ, Stanisława Rogacka – dyrektor
dawnej PSP nr 1, Henryk Połeć – lekkoatleta,
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trener i sędzia, siostra Daniela – związana ze
Zgromadzeniem Sióstr Niepokalanego Poczęcia
NMP, Barbara Mucha-Brodzińska – malarka, Jan
Kołodziejczyk – druh harcmistrz, Ryszard Kozłowski – społecznik, radny RWS Śródmieście, Tadeusz
Słowikowski – badacz tajemnic Wałbrzycha, Izabella Kluzek – nauczycielka chemii w II LO, Mieczysław Świerczyński – wałbrzyski mistrz cukierniczy,
Tadeusz Godlewski – wieloletni działacz i prezes
Zarządu Miejskiego Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej, Franciszek Jankowski – szachista
SCB
i sędzia szachowy.

W atmosferze absurdu
Widzieliście kiedyś kij z jednym końcem albo medal tylko z awersem? Warto
czasem dotknąć drugiego zakończenia lub spojrzeć na rewers, by zrozumieć
w czym rzecz. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało nam się, że z ekologią
ludzie dotarli do dna. Ale nie, oni postanowili sprawdzić, co jest niżej. Ciekawe co znajdą, gdy przebiją się przez warstwę błota i szlamu. Może takich oderwanych od rzeczywistości gości jak my, którym nie podoba się, że głównie
staruszce z Koziej Wólki zakazuje się palić węglem w piecu!

Zszokowani? Jeśli tak, to osiągnęliśmy swój cel, ale zaraz, zaraz,
jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego
słowa. Żebyście nie pomyśleli, że
zwariowaliśmy, a pociąg nam zupełnie odjechał. Zgoda, trzeba zacząć
odchodzić od paliw kopalnych. To
niemal tak pewne jak to, że Robert
Lewandowski powinien otrzymać
Złotą Piłkę, czyli takiego Oscara dla
najlepszego piłkarza mijającego roku.
Ale wróćmy do ekologii. O ropie
naftowej, gazie ziemnym i węglu
wspomnieliśmy nie bez kozery. To tak
gwoli wyjaśnienia, żeby nikt z was
nie zechciał zaraz wysłać do nas sanitariuszy z kaftanem bezpieczeństwa.

Odchodzić od paliw kopalnych muszą
jednak zacząć wszyscy. Solidarnie.
Bez wyjątku. Biedni i bogaci, małe
firmy i wielkie koncerny, ludzie znani i
anonimowi. Jeśli to się nie uda, żadne
szczyty klimatyczne, porozumienia
paryskie i jakie tam chcecie inne
dokumenty oraz cała ta paplanina
o ochronie planety, nie będą miały
sensu. Może inaczej, sens będą miały
do chwili spuszczenia ich przez niektórych cwaniaków w sedesie.
Najgorszy jest dwutlenek węgla,
ale nie można zapominać o metanie, o którym trochę później. To
dwa podstawowe gazy cieplarniane.
Głównymi emitentami CO2 są USA

i Chiny. Szybciej w UE znajdziecie
polityka szczerze opowiadającego
o ekologii niż w Stanach samochód
małolitrażowy, taki o pojemności
1,2l. Albo w Europie jakiś sprzęt RTV
lub AGD nie pochodzący z Azji. Z tym
drugim to jeszcze jakoś można by sobie poradzić, ale z miejskim autem w
USA? Chińczycy to w ogóle nie certolą
się w tańcu. Do Glasgow, w którym
trwają właśnie rozmowy o klimacie,
podobno w ogóle nie dotarli. Może
dojadą, bo wypłynęli żaglowcami,
lecą szybowcami albo wyruszyli w
tak daleką podróż rowerami? Pekin
zresztą niczego nie udaje i mówi tak
„do 2030 roku dowalimy do pieca, a

dopiero potem będziemy ograniczać”.
Zresztą co my tu będziemy opowiadać. Polska przy Państwie Środka
albo takiej Australii, największych na
świecie producentach i konsumentach
węgla, wygląda jak liliput w świecie
Guliwera. No to jak to było z tą staruszką z Koziej Wólki? Niech już nie
pali węglem w piecu!
Chiny potrzebują energii, żeby wytworzyć pierdyliony dóbr, więc emitują mnóstwo CO2 i… czy tylko nam tak
się wydaje, czy mają to gdzieś? Teraz
uważajcie, mówimy o produkcji, a
ważniejsza jest konsumpcja. Tak, tak.
Te dobra nie trafiają przecież tylko do
Azji, one jadą głównie na Zachód.

Fot. (red)
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Wystarczy, że jakiś projektant powie
w TV, że niemodne są już rurki, tylko
spodnie „dzwony”, celebrytka zacznie
wychwalać nowego smartfona, a
piosenkarka reklamować sprzęt do
kuchni i serwery AliExpress padną.
Gdy się odwieszą, cały zamówiony
towar przypłynie do Europy. Może
nawet jakiś aktor zdąży powiedzieć w
telewizji kilka frazesów o ekologii, ale
chwilę po wyjściu ze studia pójdzie
kupić nową pralkę. Bo tej, która mu
się właśnie zepsuła, nie opłaca się
naprawiać. Wszak wielkie koncerny,
uwielbiające ekologiczne komunały,
bawią się sztucznym postarzaniem
urządzeń. One mają pracować określony czas. A potem „sru” wszystko
na śmietnik. Pralki, cała elektronika i
ciuchy z szafy też. Bo albo się zepsuły,
znudziły, albo wyszły z mody. Pralka,
którą opłaca się naprawić, to dziś
najlepszy przykład oksymoronu.
Byśmy zapomnieli, ważna jest też
redukcja metanu, innego truciciela.
Tu oprócz energetyki trzeba wejść z
butami w pole, do rolnika. Także ograniczyć wydobycie gazu ziemnego, bo
w trakcie przesyłu, a wcześniej eksploatacji złóż, do atmosfery wydostają
się wielkie ilości metanu. O tym już tak
głośno się nie mówi. Może Gazprom
obiecał, że pozwoli komu trzeba podłączyć się do gazociągu Nord Stream
2? Słyszeliście pewnie, że trzeba się
przyzwyczaić do życia bez mięsa (a
jakże), bo hodowla bydła ma wpływ
na klimat i zostawia ślad węglowy
jak prawie wszystko. Sztuczne nawozy, środki ochrony roślin i jakieś
tam traktory. Tylko czym je zastąpić?
Furmankami zasilanymi bateriami słonecznymi? Dziś łatwo być hipokrytą i
wmówić Grażynie z Podlasia, by nie
latała do wnuków w Irlandii, a Januszowi z Pomorza, żeby odpuścił sobie
kotleta. Tymczasem samolot dowiezie
urzędnika na szczyt o globalnym
ociepleniu, SUV zajedzie pod hotel, a
w przerwie między debatami będzie
można przy szwedzkim stole skosztować mięs z całego świata. Też tych od
argentyńskich krówek. Po podpisaniu
porozumienia klimatycznego można
ruszyć na wakacje gdzieś na Seszele.
Samolotem. Bez śladu węglowego.
Tu się nic nie spina, nic nie klei, nic
do siebie nie pasuje. Odłazi jak farba
ze starych, drewnianych klocków.
Bardziej ekologicznych? Gdzie tam.
Do ich wyprodukowania też trzeba
zużyć odrobinę energii i wypuścić
trochę CO2 w atmosferę. Ale nie tyle,
co z babcinego pieca na węgiel.
Tomasz Piasecki
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Zgubiły się na Trójgarbie
Dwie mieszkanki Sobótki zgubiły się w rejonie Trójgarbu. Jako że nastał zmrok, postanowiły wykręcić numer
alarmowy 112 i telefonicznie poinformowały obsługującego zgłoszenie, że nie potrafią wrócić do Lubomina.

Kobiety zadzwoniły na numer
alarmowy około godziny 18:30,
kiedy zrobiło się ciemno. Dyżurny
pierwszego komisariatu w Wałbrzy-

chu podjął natychmiastową decyzję
o rozpoczęciu poszukiwań. Turystki
były zdezorientowane, ale z ich
informacji telefonicznej wynikało,

że znajdują się na czarnym szlaku
w rejonie tablicy o numerze 70 –
„zbiór roślin”. Jako że dzielnicowi
wiedzieli, gdzie to jest, szybko –
wraz z goprowcami – udali się we
wskazane miejsce. Na szczęście
zmarzniętym kobietom nic się nie
stało. Funkcjonariusze zapewnili im
niezbędną pomoc, a goprowcy ostatecznie przewieźli je do Lubomina,
gdzie kobiety zostawiły samochód.

» Znów dostaniecie pieniądze na
wymianę pieców węglowych

Kopciuchy
w odstawkę

SCB

również wykazali się aktywnością, choć o te
środki było znacznie trudniej sięgnąć. Trzeba
było stworzyć audyt cieplny i projekt, ale i
dofinansowanie było większe, bo nawet do 10
tys. zł. Złożonych zostało około 550 wniosków,
ale aż 150 z powodów formalnych odrzucono.
Pozostałych 400 wnioskodawców czeka na
wypłatę środków. Na ten cel przeznaczone ma
być około 5 mln zł. - Będziemy się starali, aby
pieniądze ze wszystkich unijnych wniosków
wypłacić do końca 2022 roku – zapowiada
prezydent Wałbrzycha.
Jeszcze inną drogą, poprzez którą można
będzie już wkrótce uzyskać zwrot części
kosztów na wymianę źródeł ciepła, jest program „Czyste powietrze” realizowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. W październiku uruchomiono jego pilotaż dla wspólnot i mieszkań
w budynkach wielorodzinnych. Na Dolny
Śląsk przypada kwota 20 mln zł. Wałbrzych
uczestniczy również w tym projekcie i liczy, że
co najmniej kilkadziesiąt wniosków z naszego
miasta uzyska pomoc finansową.
SCB

Wałbrzycha nie ma już na niechlubnej, tzw.
„czerwonej liście” najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce. Wszystko
dzięki szeroko zakrojonej akcji wymiany
pieców węglowych na inne źródła ekologicznego ogrzewania.
Dzięki akcji z miasta zniknęło
1350 pieców starego typu. W
bieżącym roku podpisano kolejnych 196 umów z dedykowaną
kwotą na prawie 850 tys. zł.
- Nasz program przynosi wymierne efekty. Cały czas liczba
starych pieców, tzw. kopciuchów się zmniejsza – cieszy się
prezydent Wałbrzycha, chwaląc
jednocześnie zalety skorzystania z programu, w który w tym
roku mocno zaangażował się
Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej
im. hm. Alojzego Ciasnochy.
- Tylko w tym roku zawarliśmy już 196 umów na dotacje

celowe związane ze zmianą
systemu ogrzewania. Łączna
kwota, jaka została wydatkowana na ten cel w 2021 roku,
to prawie 850 tysięcy złotych
– dodaje Roman Szełemej.
Tegoroczny nabór został
zakończony wysoką liczbą
umów. Gospodarz miasta obiecuje jednak, że w kolejnym
roku kalendarzowym zostanie
uruchomiona nowa edycja, z
której będą mogli skorzystać
kolejni chętni. Wałbrzyszanie
od początku trwania programu
otrzymali dofinansowanie na
łączną kwotę 6 mln zł. Urzęd-

nicy mówią jednak o kolejnych
4 tys. pieców, które w ramach
tego programu będzie można
wymienić. W mieście można
otrzymać zwrot maksymalnie
w wysokości 5 tys. zł.
Pomoc ze strony gminy w
wymianie źródeł ciepła na
ekologiczne, to nie jedyna
droga, z jakiej mogą korzystać
mieszkańcy Wałbrzycha chcący pozbyć się kopciuchów. ZIT
Aglomeracji Wałbrzyskiej również przygotował program dla
takich osób i miejscowości,
których liderem została Gmina
Świdnica. I tu wałbrzyszanie
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)
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Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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Cóż to takiego? Na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu
pojawił się regał na tzw. znicze z odzysku, które nieodpłatnie
można używać na grobach swoich bliskich.

podobnych regałów na pozostałych cmentarzach w mieście. komunalnych.
Wystarczy kupić jednorazowy wkład i
skorzystać ze „zniczodzielni”. – O takiej formie recyklingu jest w kraju coraz głośniej, a
my w gminie Strzegom pragniemy wdrażać

dobre rozwiązania. Tak powstał pomysł na
regał ze zniczami z tzw. odzysku. Jakby tego
było mało, pracownicy ZUK sami wykonali
metalową półkę z materiałów pochodzących
również z recyklingu – tłumaczy Marta Zięba,
prezes zarządu Zakładu Usług Komunalnych
w Strzegomiu.
Przy regale pojawiły się także narzędzia
do porządkowania mogił oraz konewki na
wodę. Sprzęt jest do dyspozycji dla każdego
– nieodpłatnie.

Fot. użyczone (ZUK Strzegom)

Zniczodzielnia w Strzegomiu
Założeniem miejsca jest zmniejszenie
ilości odpadów przycmentarnych, na czym
mają szansę skorzystać nie tylko środowisko
naturalne, ale i nasze portfele. Jeśli ten projekt sprawdzi się, strzegomski Zakład Usług
Komunalnych zapowiada pojawienie się

7

FaktY

WIESZ CO | NR 45/9.11.2021 r.

KaR

Chciejcie być
bardziej eko

» Nawet nie wiecie, jak dużo możecie zrobić wymieniając
torbę foliową na tę zrobioną np. z bawełny

morskie mylą jednorazówki z
pokarmem. Żółwie pływającą
w wodzie torebkę utożsamiają z meduzą. Dla ryb to
śmiertelna pułapka, wpadają
w nie i duszą się lub umierają
z głodu. Ptaki wodne zaplątują
się w foliówki podczas nurkowania. Nie mają możliwości
ucieczki. Dużym zagrożeniem
są także mikroplastiki, które
bardzo często trafiają do wód.
Pochodzą m.in. z wyrzuconych przez ludzi i podartych
przez wiatr toreb foliowych.
I co, warto zrezygnować z
toreb jednorazowych? Warto!
- Od początku akcje ekologiczne organizowane przez
Wydział Gospodarki Odpa-

dami Urzędu Miejskiego w
Świdnicy cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród
mieszkańców. Istotną kwestią w zakresie prowadzonej
selektywnej zbiórki odpadów
jest edukacja, która traktowana jest przez nas priorytetowo. W przyszłości planujemy

wiele inicjatyw w tym zakresie i mam nadzieję, że świdniczanie chętnie skorzystają z
naszej oferty – mówi Krystian
Werecki, dyrektor wspomnianego wydziału.
Każdy mieszkaniec Świdnicy
może taką torbę dostać praktycznie za darmo. Wystarczy,

że zgłosi się do Urzędu Miejskiego w Świdnicy do Wydziału Gospodarki Odpadami do
pokoju nr 2 (można to robić
od 8 listopada), zostawi jedną
plastikową reklamówkę, a w
zamian otrzyma ekologiczną
torbę wykonaną z materiału.

Wałbrzych, ul. Rynek 13, tel. 518 733 727

KaR

REKLAMA

50 tys. ton odpadków trafia
do oceanów, gdzie stanowią
śmiertelne zagrożenie dla
ptaków i ssaków morskich.
Alternatywą dla tzw. „foliówek” są torby wykonane z
materiału takiego jak bawełna
albo juta. Są zdecydowanie
bardziej wytrzymałe od swoich sztucznych odpowiedników, ale przede wszystkim
nie są obciążeniem dla środowiska.
Rocznie przez foliówki umiera na świecie 2 miliony zwierząt. Tak wynika z ogólnie
dostępnych danych statystycznych. Połknięta torebka foliowa
może utknąć w ich przewodzie pokarmowym. Zwierzęta

REKLAMA

Akcja jest ważna dla nas,
musimy to przyznać. Warto
ograniczyć ilość odpadów trafiających do mórz i oceanów.
Proponujemy, aby każdy zaczął od siebie, a potem namówił znajomych, przyjaciół.
Wyprodukowanie jednej torby
foliowej zajmuje sekundę.
Używamy jej pokonując drogę
ze sklepu do domu, czyli średnio 20-30 minut. Czy wiecie,
że pierwsza wytworzona na
świecie foliówka jeszcze się
nie rozłożyła! Upłynęło od
tego czasu 50 lat, a potrzebnych jest dziesięć razy tyle! Kilka liczb? Aż 55 tys. ton śmieci
wyrzucanych jest rocznie na
polskie wysypiska, z kolei

Fot. użyczone (UM Świdnica)

Przed nami kolejna edycja świdnickiej akcji „wymień foliówkę na eko-reklamówkę”.
Szczęśliwie postanowiono kontynuować
projekt, podczas którego mieszkańcy mogą
wymienić reklamówki wykonane z plastiku na
torby bardziej przyjazne środowisku.

FaktY

Marek zdobywca!
To najwyższe miejsce na świecie, gdzie można
było zobaczyć flagę w barwach gminy Żarów.
Na najwyższym szczycie Afryki, Kilimandżaro
zawiesił ją mieszkaniec Mrowin Marek Madera.

Mężczyzna właśnie
przeszedł do historii
g m i n y Ż a r ó w. K i l i m a n -

dżaro widziało już wiele, ale jeszcze nie flagę
z Żarowa.

- Od zawsze fascynowały mnie
podróże. Nie potrafię usiedzieć
w domu na kanapie. Wyjazd
na Kilimandżaro wynikł spontanicznie podczas zimowych
szkoleń w Tatrach. Po przejściu
wszystkich pasm górskich w
Polsce i nie tylko, bo były też
Karpaty, czy Kaukaz, wpadliśmy
ze znajomym na pomysł, by
zdobyć najwyższy szczyt Afryki,
Kilimandżaro. Podchodząc z za-

sadą „uśmiechnij się do świata, a
świat uśmiechnie się do ciebie”,
stała się ona jedną z wielu ciekawych życiowych doświadczeń.
Tamtejsza społeczność okazała
się bardzo pomocna, życzliwa,
a także gościnna. Ponieważ jestem niespokojnym duchem, w
mojej głowie rodzą się nowe
pomysły na kolejne podróże
– mówi Marek Madera.
KaR

całej transakcji 31-latek zalogował się na
swoje konto, okazało się, że ktoś dokonał
wypłaty w wysokości ponad 500 zł.
- Mechanizm przestępstwa polega na
tym, że oszuści udają osoby zainteresowanie zakupem przedmiotów wystawionych na serwisach internetowych. Istotne,
że kontakt ze sprzedającym nawiązują
najczęściej za pośrednictwem popularnego komunikatora. By sprawić wrażenie
zainteresowanych zakupem towaru, często prowadzą obszerną korespondencję,
szczegółowo wypytując o sprzedawany
produkt. Finalizując transakcję podsyłają
spreparowany link, który ma służyć do
przyjęcia płatności przez sprzedającego.
Link przenosi nas na stronę, gdzie wymagane jest podanie kompletnych danych
karty płatniczej i jej posiadacza lub proszą
o autoryzowanie transakcji kodem otrzymanym z banku. Jeśli to zrobimy, oszust
wejdzie w posiadanie wszystkich naszych
danych – tłumaczy Magdalena Ząbek,
oficer prasowy KPP Świdnica.

» Ile osób da się jeszcze nabrać na ten trik?

Bardzo łatwo
czyszczą konta

KaR

Tylko w ciągu ostatnich 30 dni na policję w
Świdnicy zgłosiło się pięć osób poszkodowanych przez osoby, które pierwotnie chciały coś od nich kupić. Mechanizm działania
oszustów jest w każdym przypadku taki
sam. Kliknięcie linku, podanie danych, utrata oszczędności...
Świdniczanka straciła 900 zł
po tym, jak chciała sprzedać
kule rehabilitacyjne. 28-latek
stracił 600 zł po tym, jak chciał
pozbyć się radia samochodowego. Pewna pani ze Strzegomia pożegnała się z 700 zł,
kiedy chciała sprzedać buciki
po swojej córce. O co chodzi?
Przejdźmy do najnowszego
przypadku. Do świdnickiej
komendy zgłosiła się osoba,
która została oszukana w
trakcie transakcji internetowej.
31-letni mieszkaniec powiatu
świdnickiego w kilka chwil

przekonał się, jak szybko można stracić pieniądze.
A wszystko zaczęło się tak.
Mężczyzna postanowił pozbyć się felg, które przestały
być mu już potrzebne. Wystawił więc je na sprzedaż
na portalu ogłoszeniowym.
Po wystawieniu sprzętu na
jednym z komunikatorów
odezwała się osoba chętna
kupić wystawiony towar. Osoba sprawiała wrażenie bardzo
zainteresowanej i dlatego, by
wszystko trwało jak najszybciej, zaproponowała płatność

przez stronę internetową, do
której obiecała wysłać link
w popularnym komunikatorze. Podany adres wydawał
się na tyle wiarygodny, że
sprzedający zdecydował się
go otworzyć. By otrzymać
pieniądze, mężczyzna wpisał
dane swojej karty płatniczej,
a w celu rzekomej dokładnej
weryfikacji także trzycyfrowy numer karty. To niestety
spowodowało, że przestępcy
uzyskali dostęp do jego konta
bankowego oraz zgromadzonych tam środków. Gdy już po
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Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)
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Fot. użyczone (archiwum prywatne Marka Madery)
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Nigdy nie jest za późno
Pewnie nie mogliście doczekać się drugiej części rozmowy z Magdaleną Janusz, dietetykiem Fundacji Polskiedzieci.org. Jeśli
chcecie zmienić nawyki żywieniowe waszych dzieci, musicie zacząć od siebie. Jeśli jecie hamburgery i pijecie słodkie napoje,
nie oczekujcie, że wasze pociechy będą robić inaczej. Dorośli
powinni być przykładem do naśladowania. Uwierzcie, warto
zawalczyć o zdrowie swoje i swoich bliskich. Teraz!
opakowania lub modą panującą
wśród kolegów i koleżanek, a niekoniecznie wartością odżywczą.
Mamy im zabronić oglądać na
Facebooku reklam żywności typu
fast food? Przecież to nie zadziała?
- Oczywiście, że nie, ale przyzna
Pan, że kształtowanie prawidłowej
postawy i właściwych zachowań
żywieniowych wśród najmłodszych
spoczywa na barkach dorosłych.
Dlatego też należy skupić się na szerzeniu wiedzy o zdrowym żywieniu i
korzyściach płynących z aktywnego
stylu życia, a przede wszystkim być
dobrym przykładem. Jeśli my jemy
hamburgery, to dzieciaki też je polubią. To bardzo prosta zależność.
Ankietowani opowiadali też
o swojej aktywności ruchowej
określając ją jako umiarkowaną.
Co to znaczy?
- To znaczy, że umiarkowanie się
podczas aktywności fizycznej męczymy. W zależności od naszej wydolności może to być np. 30-minutowy
spacer lub jazda na rowerze. Pamiętajmy, że poza rodzajem aktywności
liczy się jeszcze jej regularność. Już
nie mówimy tutaj o trzech treningach w tygodniu. W najnowszej
piramidzie żywności przygotowanej
przez Instytut Żywności i Żywienia to
właśnie aktywność o umiarkowanej
intensywności, ale wykonywana
codziennie, leży u jej podstawy.
Zabrnęliśmy tak daleko, że jeszcze jedno mnie zastanawia. Średni
czas spędzany przed telewizorem
i komputerem. Co drugi uczeń
poświęca na te „rozrywki” od 2
do 4 godzin. Dużo za dużo?
- Zdecydowanie i obawiam się,
że ten czas podczas pandemii tylko
się wydłużył. Nie możemy negować
rozwoju cyfryzacji, ale jednocześnie
musimy nauczyć się mądrze z niej
korzystać, bo pamiętajmy, że to
dawka czyni truciznę. Po wielu godzinach pracy z komputerem warto
dla odmiany rozruszać ciało podczas
spaceru.
Doszukałem się w raporcie
tylko jednej bardzo pozytywnej
informacji. Dzieciaki chętnie piją
wodę, ale to chyba nie oznacza, że
ze szkolnych sklepików zniknęły
napoje słodzone?

- Tak, mnie też ta wiadomość ucieszyła. Jeszcze nie tak dawno
woda zamykałaby stawkę.
Nie mogę wypowiadać
się za wszystkie sklepiki,
ale w tych, które prowadzone są przez Fundację
Polskiedzieci.org, napojów słodzonych nie ma.
W sieci sklepików „Zdrowik” oraz w maszynach
vendingowych „Przystanek Zdrowik” znaleźć
można wodę, soki oraz
napoje na bazie wody z
dodatkiem soków owocowych. Muszę przyznać, że
na rynku dostępnych jest
coraz więcej produktów
z tzw. dobrym składem
i w przystępnej cenie,
a to wszystko dzięki
nam, świadomym
konsumentom.
Jemy oczami,
a wiem z doświadczenia, że
uczniowie często narzeFot. użyczone (Archiwum Magdaleny Janusz)

Wracamy do raportu o tendencjach żywieniowych najmłodszych. Wynika z niego, że uczniowie bardzo rzadko spożywają produkty pełnoziarniste oraz rośliny
strączkowe?
- Mnie też dotknęła ta wiadomość, ale jak już rozmawialiśmy w
pierwszej części, dzieci naśladują
dorosłych. Jeśli w domu nie je się
ciemnego pieczywa, razowych makaronów, różnego rodzaju kasz, czy
roślin strączkowych, to jak dziecko
może wiedzieć, czy je lubi? Ciężko
wymagać od dziecka, żeby jadło
owsiankę, czy ciemny chleb, jeśli my
dorośli serwujemy mu słodkie płatki
śniadaniowe i białe kajzerki.
Choć mam wrażenie, że rośliny
strączkowe wracają do łask?
- To chyba nie tylko dobre wrażenie, ale tak jest w rzeczywistości
(uśmiech). To prawda, że rośliny
strączkowe przeżywają wielki powrót i liczę na to, że z biegiem lat
będą gościły na naszych stołach
coraz częściej.
Jak poprawnie odczytywać
informacje płynące z dokumentu,
że dzieci to grupa najbardziej
narażona na konsekwencje nieprawidłowego żywienia?
- To bardzo proste. Warunkiem
prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym jest odpowiedni sposób
żywienia. Zarówno nadmiar, jak i
niedobór energii oraz składników
odżywczych powodują zaburzenia
procesów metabolicznych zachodzących w młodym organizmie.
Nieprawidłowym żywieniem odbieramy naszym dzieciom szansę na
wykorzystanie swoich możliwości i
rozwinięcie skrzydeł w pełni.
Dobrze, jak więc zmienić nawyki żywieniowe nabyte w młodym
wieku?
- Praca nad nawykami nie jest
łatwa, ale jak najbardziej możliwa.
W okresie szkolnym na kształtowanie nawyków żywieniowych
młodzieży wpływ wywierają już nie
tylko rodzice czy opiekunowie, ale
też rówieśnicy i media. Również te
społecznościowe. Młodzież przy
wyborze produktów spożywczych
najczęściej kieruje się atrakcyjnością

kają na wygląd i sposób podania
posiłków w szkolnych stołówkach.
Szkołom nie zależy, aby młodzi
ludzie zdrowo się odżywiali?
- Tak daleko idących wniosków
bym nie wyciągała. Wydaje mi się,
że w tym pędzącym świecie jedzenie
zeszło na dalszy plan i przypominamy
sobie o nim dopiero, gdy zaczynamy
tracić zdrowie. Nie mając czasu gotujemy cokolwiek i o ile dorośli jeszcze
to cokolwiek zjedzą, o tyle dziecko
i młodzież raczej sięgnie po dobrze
wyglądającego w reklamie gotowca.
Zapytam infantylnie, ale co
mogą zrobić rodzice, żeby ich
dziecko zaczęło zdrowiej się odżywiać?

» - Jeszcze nie tak dawno woda zamykałaby stawkę. Dziś jest inaczej –
cieszy się Magdalena Janusz, dietetyk Fundacji Polskiedzieci.org

- Nawyki żywieniowe kształtują
się już od najmłodszych lat. To
rodzice i osoby z najbliższego otoczenia odgrywają kluczową rolę w
ich powstawaniu. Jedno jest pewne. Nawyki nabyte w dzieciństwie
w bardzo dużej mierze rzutują na
nasze zachowania żywieniowe w
dorosłym życiu. A skoro rodzina ma
kluczowy wpływ na kształtowanie
się nawyków żywieniowych, niezwykle ważne jest, aby od samego
początku rodzice i osoby bliskie były
dla dzieci dobrym przykładem.
A co jeśli wydaje się, że wszystko już stracone?
- Pomyśleliśmy, że jest za późno?
Nic bardziej mylnego. Nigdy nie jest

za późno, by zmieniać swoje nawyki
żywieniowe. Aby skutecznie i na
zawsze zmienić jakiś niekorzystny
dla zdrowia nawyk, istotne jest,
aby pracować nad tym całą rodziną,
a nie indywidualnie. Jeśli chcemy
nauczyć dziecko pić wodę, wszyscy
w domu powinniśmy pić tę samą
wodę i…
… tak z każdą rzeczą?
- Oczywiście! Więc będę powtarzała aż do znudzenia, co możemy
zrobić dla naszych dzieci, to być
dla nich przykładem godnym naśladowania. Powodzenia, rodzice
i opiekunowie, zdrowie polskich
dzieci leży w waszych rękach.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Rymy dla słynnego Senny

» Senna doczekał się w Wałbrzychu nie tylko pomnika, ale też
wiersza, który jest jednocześnie podziękowaniem dla Jerzego
Mazura za zrealizowanie projektu

Poeta-amator skreślił kilkadziesiąt słów z jednej strony w hołdzie dla swojego
idola, któremu kibicował,
gdy ten ścigał się jeszcze
na torach Formuły 1, z drugiej zaś w podziękowaniu
dla pomysłodawcy całego
przedsięwzięcia Jerzego Mazura. A zrobił to z konkretnego powodu. Odsłonięcia
pomnika brazylijskiego kie-

rowcy. Postument stanął z
inicjatywy właśnie Mazura
i na terenie muzeum, które
stworzył. Myśleliśmy, że
temat jest już zamknięty,
emocje opadły, a tu nagle
takie zaskoczenie.
To Jerzy Mazur jako były
kierowca rajdowy, miłośnik
sportów motorowych i także
wielki fan Ayrtona Senny
stoi za inicjatywą budo-

wy postumentu. On
wszystko wymyślił,
wokół tego chodził,
zbierał pieniądze i w
końcu dopiął swego.
Dodajmy, że pomnik
nie powstał dlatego,
że Senna był niesamowitym sportowcem, chociaż
to bezsprzeczne. Ale dlatego, że Mazur podziwiał go
za prowadzoną działalność
charytatywną. Wspieranie
przez Brazylijczyka szpitali
dla dzieci i robienie wszystkiego po cichu, bez rozgłosu.
W kierunku inicjatora całego
przedsięwzięcia popłynęło
tyle ciepłych słów, że nie
będziemy ich tu powtarzać.
Ale musimy wspomnieć, co
też zrobił Adam Wawrzyk, a

zrobił coś niespotykanego.
Wałbrzyszanin od lat mieszkający w Austrii, który jak
sam mówi, z przyczyn technicznych nie mógł przyjechać
na odsłonięcie pomnika,
wziął kartkę papieru i napisał wiersz. Dobrze przeczytaliście. W tym ostatnim
zdaniu nie ma żadnej pomyłki. Nasz człowiek od lat
mieszkający na obczyźnie
stworzył krótką rymowankę
(właściwie nie taką krótką) łącząc osobę Senny ze
swoim rodzinnym miastem.
Sami oceńcie, jak wypada
twórczość Adama Wawrzyka. Nam się wiersz podoba,
choć nie jesteśmy wybitnymi
specami od poezji.
Tomasz Piasecki

Senny Wałbrzych
Czarne miasto węglem stoi
Brud i szarość, jak w niewoli
W szybę bieda głucho puka
W biedaszybie górnik szuka
Światła w ciemnym jego
dole
Złoty Pociąg w oko kole
Mordor w bagnie smutno
brodzi
Mordor się już nie odrodzi!
Lecz nad miastem iskra
błyska
Wyścigowa, szybka, boska!
Nad uliczką, nad zakrętem
Pamięć niesie, postumentem
O wolności, zadziorności
Wiernej tylko swej miłości

O dobroci, sercu czystym
Kropli łzy, uśmiechu bystrym
Co na zamyślonej twarzy
O prędkości swojej marzy
O wirażu pokonanym
Wyjściu z niego doskonałym
Iskra jedzie swym rydwanem
Iskra tli się nieprzerwanie!
Brazylijską sieje zieleń
Opisując swoje dzieje
Złotem barwi czarne góry
Przeganiając szare chmury
Przestał Wałbrzych być
posępny
Teraz jest już Wałbrzych
Senny
Adam Wawrzyk

REKLAMA

Fot. Artur Burdek

Nie wiemy, czy ktoś kiedyś napisał dla tego nieżyjącego kierowcy Formuły 1 wiersz. Być może, ale raczej jeszcze nikt dotąd
nie pokusił się o rymowankę łączącą Wałbrzych z Brazylijczykiem. Zrobił to Adam Wawrzyk, który nie mógł przyjechać
na odsłonięcie pomnika Ayrtona Senny, ale inaczej uczcił tę
chwilę. Przyznacie, że oryginalnie.

Razem przez życie
W Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym
Borze zjawiło się 8 par wraz z rodzinami, by
świętować przypadającą w tym roku rocznicę 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Część formalną polegającą na odnowieniu przysięgi
małżeńskiej przeprowadzi-

ła Anna Kabat, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w
Boguszowie-Gorcach. Na-

stępnie gospodarz gminy
Adam Górecki wraz z wicemarszałkiem województwa
dolnośląskiego wręczyli Medale Prezydenta RP Andrzeja
Dudy „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”. Medale otrzymali państwo: Grażyna i Jerzy
Barnachowie, Helena i Antoni
Cabałowie, Wanda i Stefan
Cabałowie, Teresa i Józef
Kowalczykowie, Teresa i Wła-

dysław Luftowie, Grażyna i
Jan Marcinowscy, Krystyna i
Zbigniew Orzechowscy oraz
Krystyna i Czesław Pyrdołowie. Pozostałym 3 parom,
które nie mogły przybyć na
uroczystość, odznaczenia zostaną dostarczone do domu.
O oprawę muzyczną zadbał
saksofonista Krzysztof Kurnyta.
SCB

STARE BOGACZOWICE

Fot. ATF studio Anna Urbańska- Rafka

Moje siostry i bracia konie

» Patrycja Orfin z mężem rozwijają swoją pasję do koni w gospodarstwie edukacyjnym Różyczkowo

Z czym kojarzy wam się stadnina koni? Pewnie z pięknymi wierzchowcami lub
smukłymi klaczami, zamkniętymi w boksach, które można przez chwilę pogłaskać, dać sianko, albo co najwyżej pooglądać tylko na parkurze. W Różyczkowie,
pewnym gospodarstwie edukacyjnym, jest inaczej. Konie żyją na wolności, a
poza tym są też tu kury, kozy, owce… Czuć wielką miłość do zwierząt.

Fot. Weronika Twardowska

» Konie to wielka miłość
Patrycji Orfin

Słowem jest sielsko i anielsko, a za wszystkim stoją
Patrycja Orfin z mężem. To
oni w Cieszowie (gm. Stare
Bogaczowice), gdzie znajduje
się gospodarstwo, realizują
swoją wielką pasję. Właściwie
miłość do koni oraz innych
zwierząt.
A zaczęło się w dzieciństwie
naszej bohaterki, która chyba
trochę po dziadku, pracowniku stadniny koni w Książu,
odziedziczyła końską pasję.
Jak mówi, jako dziecko zawsze
marzyła o własnym koniu lub
choćby o jeździe konnej, ale z
różnych względów nie udało
się tego zrealizować. Gdy
mała Patrycja dorosła i zaczęła
zarabiać pierwsze pieniądze,
fascynacja wierzchowcami powróciła, ale nigdy nie myślała,
że stanie się właścicielką kilku
koni i dużego gospodarstwa.
Bo Różyczkowo to nie tylko
konie, ale także kozy, owce,
świnie, kury, kaczki, gęsi, czyli
całkiem duży inwentarz. Mał-

żeństwo trzyma zwierzęta
z pasji, nie dla zysku. Po to
tylko, by ktoś, kto przyjeżdża do szkółki jeździeckiej,
mógł pokazać dzieciom, jak
wyglądają domowe zwierzęta. Uśmiechnęliście się pod
nosem? Niepotrzebnie. Mali
„miastowi” nie zawsze potrafią odróżnić kaczkę od gęsi.
Różyczkowo zaczęło się od
jednego kucyka, którego w
2013 roku małżeństwo kupiło
córce na drugie urodziny.
Kucyka, a raczej kucyczkę nazwano Różyczka i chyba już
wiecie, skąd nazwa gospodarstwa. Jak wiadomo, koń
jest zwierzęciem stadnym,
dlatego szybko trzeba było
mu sprowadzić towarzystwo.
– W internecie znalazłam
ogłoszenie od osoby prywatnej, która zmuszona sytuacją
życiową zamierzała oddać
swoje 3 konie. Wtedy zrozumiałam, że teraz albo nigdy.
I takim sposobem Różyczka
znalazła 3 końskie towarzysz-
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ki – opowiada Patrycja Orfin.
Przy takiej grupce czworonogów w głowie zaświtała
myśl, że może by tak otworzyć szkółkę jeździecką, ale
że przygarnięte konie nie
nadawały się do tego, aby
jeździli na nich młodzi adepci
jeździectwa, małżeństwo
kupiło dwa konie śląskie. I
tak niepostrzeżenie pasja do
koni zaczęła być realizowana.
Doszły też inne wierzchowce,
które gdyby nie trafiły do Ró-

życzkowa, pewnie poszłyby
na rzeź. Dziś Różyczkowo to
głównie konie, ale również
można tam zobaczyć resztę
inwentarza. Z bliska, pogłaskać, nakarmić, nie jak w zoo
za barierkami i z odległości.
Tu konie mieszkają w niestandardowych warunkach.
Jeśli w ogóle możemy tak
napisać. W większości stadnin przebywają w oddzielnych boksach. – Nasze konie
żyją w tak zwanym chowie
bezstajennym. Oznacza to,
że mogą spędzać na pastwiskach 24 godziny na dobę.
Mają oczywiście dostęp do
stajni, która jest otwarta i koń
sam decyduje, czy chce do
niej wejść czy nie – tłumaczy
Patrycja Orfin. Jej pupile na
pastwiskach mają stały dostęp do paszy objętościowej,
jaką jest trawa (w zimie siano) oraz wody. Co jest zgodne z naturą tych zwierząt,
których układ pokarmowy
jest tak skonstruowany, aby
przyjmować stale małe ilości
pożywienia. Kolejną zaletą
takiego chowu jest zapewnienie koniom odpowiedniej
ilości ruchu. Wierzchowce
wędrują po pastwiskach, biegają, brykają kiedy chcą, miło
się na to patrzy. – Staramy
się zapewnić naszym kopytnym warunki jak najbardziej
zbliżone do ich naturalnego
środowiska. Wielu ludzi jest
nauczonych, że koń ma stać
w stajni, bo tak było dawniej
i powielają utarte schematy.
U nas jest inaczej – mówi
Patrycja Orfin.
Sami sprawdźcie na miejscu
jak jest, przyjeżdżając do Różyczkowa!
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

» Rodzinne warsztaty dyniowe zakończyły
projekt „Sąsiedzkie śniadania na trawie”

CZARNY BÓR

Możliwe fantazje o dyniach
Zastanawiacie się, czy to przypadek, że w ostatnim tygodniu października w centrum kultury w Czarnym Borze królowały dynie? Odpowiedź brzmi „nie”. I zaraz wam to wytłumaczymy, ale na razie pozwólcie, że jeszcze powspominamy te wszystkie przepyszne dyniowe
babeczki i kremowe zupy. Było przepysznie...

Pomarańczowe i te bardzo
charakterystyczne warzywa
dominowały z jednej strony
dlatego, że mieliśmy przecież
niedawno Halloween, z drugiej

zaś na taki fajny pomysł wpadli organizatorzy warsztatów
podsumowujących projekt
„Sąsiedzkie śniadania na trawie”. A więc były wspomniane

już dyniowe babeczki, a także
kremowe zupy. Pod względem
gastronomicznym dynie absolutnie królowały, ale również
stanowiły świetną „bazę” do

GŁUSZYCA

Seniorze, pamiętaj
także o… sobie

wykonania ozdób. Takich artystycznych wizji uczestników
warsztatów w każdym wieku.
Pewnie pamiętacie o śniadaniowym projekcie na tra-

wie, który od czerwca do
października odbywał się w
Czarnym Borze. A w w którym
zarówno dzieci, dorośli, jak
i seniorzy korzystali z mnó-

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

Prawie wszystko jasne, a jedyną niespodzianką jest to, co was
czeka w trakcie Głuszyckiego Dnia
Seniora. O muzyczną oprawę wydarzenia zadbają Robert Delegiewicz
oraz dobrze każdemu znany chór
seniorów Renoma. W programie
również przewidziano spotkanie
z Jadwigą Schwebs-Kostkiewicz,
która przygotowała dla uczestników
specjalny układ choreograficzny. Ze
względów sanitarnych pamiętajcie,
żeby zarezerwować miejsce. Może-

Red

» Dzień Seniora to świetny moment na chwilę
świętowania w gronie starszaków

Mamy świetne wieści dla osób… nieco
starszych. Nie chcemy pisać, że emerytów, ale powiedzmy tych 60+ i mieszkających w Głuszycy. Z okazji ogólnopolskiego Dnia Seniora zapraszamy was do
wspólnego świętowania. Pewnie jesteście ciekawi, jaką propozycję przygotowało dla wszystkich starszaków miasto?
Najpierw data, bo przecież musicie wiedzieć, na kiedy szykować
się do wyjścia. A więc przygotujcie
się na wyjątkowy najbliższy piątek,
czyli 12 listopada. Świetnie, bo to
tuż po święcie narodowym, więc
będzie trochę więcej czasu na ułożenie fryzury i dobranie stroju. A
i jeszcze godzina – 15:00. Dobrze
byłoby też wiedzieć, dokąd pójść
– do sali widowiskowej Centrum
Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

stwa różnorodnych działań.
Pisaliśmy o zajęciach ekologicznych, później były warsztaty kulinarne i rzecz jasna
smakowite śniadania na łące.
Z kolei sąsiedzkie wycieczki
w poszukiwaniu lokalnych
produktów, stały się wielkim
hitem. No bo kto nie chciałby
odwiedzić serowarni albo
plantacji borówek, żeby z bliska przyjrzeć się, jak powstają
pyszne sery lub do czego
można wykorzystać zaraz
po zerwaniu z krzaka pyszne niebieskoczarne owoce.
Wiadomo, że poszukiwanie
lokalnych produktów i smaków, to dziś nie tylko moda,
ale obowiązujący trend. Wielu
coraz częściej decyduje się
stawiać na „swoje”.
Wróćmy jeszcze na chwilę
do ostatniego akordu projektu, który okazał się równie
smakowitym, co ciekawym
wydarzeniem. Do tego bardzo
rodzinnym, bo w dyniową
zabawę „wkręcili się” duzi i
mali, dzięki czemu powstały
wyjątkowe i niepowtarzalne
stworki. Niektóre trafiły do
domów jako ozdoby. Spod rąk
innych wyszły niesamowite
pudełeczka do przechowywania rozmaitych skarbów.
Uczestników ograniczała
tylko wyobraźnia. Musicie
uwierzyć nam na słowo, ale
niektórzy mocno popuścili
wodze fantazji.

cie to zrobić dzwoniąc pod nr tel.
503 102 817.
Światowy Dzień Seniora to wyjątkowy dzień. To pewnego rodzaju
symbol wdzięczności kierowany do
wszystkich, którzy pamiętają lata
i dekady ubiegłego wieku. Jego
celem jest integracja środowiska
senioralnego oraz umocnienie więzi

międzypokoleniowych. Może brzmi
to trochę banalnie, ale dlaczego nie
celebrować takich chwil?
Pamiętajcie, że Dzień Seniora to
również doskonała okazja, by zwrócić uwagę na zdrowie ludzi starszych,
pochylić się nad ich problemami. Nie
zawsze dostrzeganymi w zabieganej codzienności. A tak w ogóle to

świetny moment, aby przypomnieć
sobie o ludziach starszych, którzy być
może mieszkają „drzwi w drzwi” na
jednym piętrze lub potrzebują, żeby
zrobić im zakupy, a może wyprowadzić czasem psa na spacer albo
zwyczajnie zapytać, jak zdrowie i co
u nich słychać.
Red

Park do liftingu
Gmina Szczawno-Zdrój postawiła sobie ambitny
cel. Chce w jak najszybszym czasie odnowić Park
Zdrojowy.

zostanie, a następnie odbudowany
amfiteatr leśny, zrewitalizowana
będzie aleja rododendronów wraz
z rewaloryzacją zakątka z fontanną,

przeprowadzony zostanie remont
kapitalny publicznej ubikacji, naprawy doczekają się zabytkowe,
walące się schody na Wieżę Anny.
Dodatkowo zbudowane zostaną ścieżki i chodniki w miejscach,
gdzie takie szlaki były wydeptane, ułatwiony zostanie dostęp
do „Pomnika psa”, zbudowany
będzie skatepark na Słonecznej
Polanie, odbudowana ma zostać
także legendarna „Ścieżka zdrowia”.

- Wszystkie te inwestycje bezpośrednio wpłyną na wzrost
waloru uzdrowiskowości. Przypominamy, że status uzdrowiska
został nam przedłużony 2 lata
temu, o kolejne 10 lat do 2029
roku. Jednak z takimi inwestycjami i rozwojem infrastruktury,
możemy już z nadzieją myśleć
o przyszłości – mówi burmistrz
miasta Marek Fedoruk.
SCB

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Lodowisko
to nie żadna nie
mrzonka,
konkretny
»» Macie
tyle możliwości,
dajcie asię
dwa razypomysł
prosić

JEDLINA-ZDRÓJ

Lodowisko jak po maśle
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – a na to się zanosi – Jedlina wkrótce będzie
na ustach nie tylko wszystkich dzieci i młodzieży, ale pewnie też dorosłych. Miasto
chce, żeby na terenie kompleksu „Active” powstało mobilne lodowisko. Mamy nadzieję, że uda się zdążyć przed feriami.
wano fundusze, wreszcie ogłoszono
przetarg na budowę mobilnego
lodowiska. A właściwie także na jego
dostarczenie i montaż. Całość ma

stanąć na szutrowym terenie przy ul.
Kłodzkiej, tuż obok boiska piłkarskiego i namiotu do gry w bule, najpóźniej do 26 stycznia przyszłego roku.

ŚWIDNICA

Jeszcze więcej
roślin w parku

Obiekt będzie całkiem spory. Ma
mieć wymiary 36x14m. Wyposażony
zostanie w bandy oraz nowoczesną
instalację mrożącą oraz sprzęt czysz-

czący nawierzchnię. Najlepiej gdyby
po ustawieniu lodowiska temperatura cały czas utrzymywała się poniżej
0 lub w okolicach tej temperatury,
wtedy możecie być pewni, że poszalejecie na tafli. Super, że osoby nie
mające swoich łyżew wypożyczą je
na miejscu. Podobnie jak niezbędny
sprzęt do nauki jazdy dla dzieci, tzw.
pingwinki. – Chcielibyśmy, żeby
obiekt był dostępny dla mieszkańców i gości jeszcze tej zimy. Dlatego
działamy bardzo szybko – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
Teraz uważajcie, bo to jeszcze
nie wszystko. Wiecie pewnie, że
położona niedaleko kompleksu
sportowego „Czarodziejska Góra”
będzie czynna przez cały sezon. A
to oznacza funkcjonujący wyciąg i
otwarty stok narciarski. W planach
jest stworzenie toru saneczkowego, żeby dzieciaki miały frajdę ze
zjeżdżania z górki. Otwarta ma być
również strzelnica do paintballa.
Tylko czekać na zbliżające się ferie.
Niech trochę przymrozi i poprószy
śnieg, a zabawa gwarantowana.
Przypomnijmy, że na Dolnym Śląsku
przerwa zimowa od nauki rozpocznie się 31 stycznia i potrwa dwa
tygodnie, więc jeśli kilka dni wcześniej ślizgawka zostanie otwarta, to
jesteśmy pewni, że stanie się hitem
dla małych i dużych.

» W Parku Młodzieżowym jeszcze przybędzie roślinności

Przyznacie, że to właściwie nic zaskakującego i przełomowego, ale cieszymy się, że miasto przeznaczy aż 2,5
mln zł na dodatkowe nasadzenia zieleni w Parku Młodzieżowym. Ktoś powie, to nie jest takie oczywiste, że
gminy inwestują w jakieś krzaki. I będzie miał trochę
racji, ale dla Świdnicy to bardzo ważna rzecz. Brawo!
Nowa i dodajmy, liczna
roślinność pojawi się w rejonie odbudowywanej właśnie
altany oraz w okolicy łąki
kwietnej. Miasto zleciło nawet
przygotowanie dokumentacji
projektowej. Ale nie jest tak,
że urzędnicy powiedzą, gdzie
co ma zostać posadzone i koniec dyskusji. Wręcz przeciw-

nie, planowane dodatkowe
nasadzenia roślin poprzedzone zostaną konsultacjami
społecznymi.
Skąd taki pomysł, by jeszcze przybyło drzew i krzewów? Po przetargu na zagospodarowanie zieleni w
parku okazało się, że koszty
wykonania prac są niższe

od planowanych. Zostało
„w skarpecie” ok. 2,5 mln zł.
Dlatego gmina zwróciła się
z pytaniem do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o możliwość zmiany daty
realizacji projektu. Przyszła
zgoda z terminem do 31
października przyszłego roku.

Red

Fot. użyczone (UM Świdnica/Daniel Gębala)

W mieście nie biorą innej ewentualności pod uwagę. Na razie wszystko
idzie jak po maśle. Zrobiono rozeznanie, są wielkie chęci, zarezerwo-

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Już ruszyła budowa blisko 30-metrowej wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina, ponadto rewitalizowane są tamtejsze stawy, zburzony
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Co było robić, miasto wpadło
na pomysł, żeby za zaoszczędzone pieniądze powiększyć
różnorodność biologiczną
Parku Młodzieżowego.
Dotąd posadzono tam prawie 150 drzew, ponad 3 tysiące krzewów i 38 tysięcy bylin,
roślin runa, traw, paproci i

pnączy. W parku odtworzono
historyczne aleje drzew, podkreślono linie nasypów byłych
fortyfikacji, zaznaczono istnienie byłych cmentarzy, wzbogacono warstwy krzewów
wysokich i niskich, a także
uzupełniono runo. Pamiętajcie, że struktura gatunkowa

szaty roślinnej powinna być
zgodna z okresem końca XIX
w. Dlatego nasadzono m.in.
lipy szerokolistne i drobnolistne, kasztanowce białe,
dęby szypułkowe, modrzewie
pospolite, czereśnie ptasie i
graby pospolite.
Red
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NASI ULUBIEŃCY

Co za piękności?!

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

ATENA, nr ewidencyjny 73/21
Wiek: ok. 10 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.05.2021

BĄBEL, nr ewidencyjny 214/20
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 14.09.2020

BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 29.08.2019

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 09.06.2020

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: ok. 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 31.10.2020

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 05.03.2020

FLOP, nr ewidencyjny 58/21
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 23.04.2021

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 06.06.2019

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

RYJEK, nr ewidencyjny 191/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020

SZOGUN, nr ewidencyjny 236/20
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 22.10.2020

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2020

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Nie tylko psie, ale również kocie. Chcielibyście mieć takiego pieszczocha u swego boku? Robiąc
przy okazji wielką rzecz, bo zapewnienie porzuconemu zwierzęciu kochającego domu, to właśnie
jest wielka rzecz. To nie takie trudne. U góry są wszystkie potrzebne informacje, by rozpocząć procedurę adopcyjną czworonoga ze schroniska.

15

NIe ma NaS W DomU

WIESZ CO | NR 45/9.11.2021 r.

NIE MA NAS W DOMU

Fot. użyczone (LOT AW)

» Stary Książ, gdy nie był jeszcze ruiną, zwiedzał swego czasu Karol May

Dwa Książe w Wałbrzychu
Turyści nie zawsze tam docierają, a to błąd. Zresztą sami wałbrzyszanie
„tak sobie” doceniają ruiny znajdujące się obok naszej chluby. Mowa rzecz
jasna o Zamku Książ i położonym niedaleko tzw. Starym Książu. Jego nazwa może wskazywać, że jest starszy od swojego pięknego „sąsiada”, ale
czy to prawda?
Zwiedzając Zamek Książ,
najszybciej dojdziecie do Starego Książa zielonym szlakiem. Wychodząc z Książa i
kierując się główną drogą w
kierunku parkingu po prawej stronie zwróćcie uwagę
na odchodzący zielony trakt,
który jest także fragmentem
Szlaku Zamków Piastowskich,
ale też częścią malowniczej
ścieżki Hochbergów. Idąc nim
przejdziemy przez rezerwat
„Przełomy pod Książem koło
Wałbrzycha”, „mostkami”

nad przełomem rzeki Pełcznicy, a po drodze miniemy też
platformę widokową. Dalej
szlak prowadzi trawersem w
kierunku rzeki, przez którą
prowadzi most. Kierując się w
górę dojdziemy do skrzyżowania szlaków, gdzie skręcając w
prawo na tzw. „Rozdrożu pod
Starym Książem” czerwonym
traktem dotrzemy na Stary
Książ. Stąd rozpościera się
jeden z piękniejszych widoków na rezerwat, jak i na sam
Zamek Książ.

» Stary Książ, a obok bardziej znany „sąsiad”

Tak zwany Stary Zamek
lub Stary Książ paradoksalnie
jest o około 500 lat młodszy
od Książa. Stary zamek powstał bowiem na przełomie
wieków XVIII i XIX w latach
1794-1797. Projektantem
romantycznej ruiny, należącej
do parkowo-krajobrazowego
otoczenia zamku, był Christian Tischbein. Stylizowany
na gotycką budowlę obronną, w stylu „teatralnego gotyku”, Stary Zamek wzniesiony został na skalnym urwisku
nad doliną Pełcznicy, na południe od Książa, w miejscu,
gdzie wcześniej znajdowały
się średniowieczne ruiny. Z
zamkowych tarasów do starego zamku prowadził system
romantycznych kładek i mostków, co znacznie ułatwiało
komunikację między dwoma
należącymi do Hochbergów
obiektami. Stary Książ nie
był tylko atrapą, znajdowały
się w nim pokoje mieszkalne
i całe zaplecze gospodarcze, służące gospodarzom i
ich gościom w romantycznych eskapadach. Były tam

stylizowana na wiejską gospoda, słynąca ze smacznej maślanki i doskonałego
świeżego chleba oraz pokoje
noclegowe.
Wiadomo, że 19 sierpnia
1800 roku na terenie Starego
Zamku odbył się turniej rycerski, w formule przypominający
średniowieczne potyczki, zorganizowany przez ówczesnego właściciela Jana Henryka
VI na cześć króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma III i jego
żony królowej Luizy. Zwycięzca uhonorowany został przez
królową Luizę orderem na
błękitnej wstędze. Rycerskie
widowisko zakończyło się
balem maskowym. Jednym z
gości turnieju był John Quincy
Adams, przyszły prezydent
USA.
Wraz z upływem lat stary
zamek stał się także atrakcją
turystyczną. Do wybuchu II
wojny światowej był chętnie
odwiedzany przez turystów i
kuracjuszy ze Szczawna-Zdroju (Bad Salzbrunn). W Starym Książu można było przenocować (część mieszkalna

znajdowała się na parterze),
wewnątrz działała restauracja,
a na dziedzińcu gospoda. W
pomieszczeniach na piętrze
Hochbergowie umiejscowili
rodzinne zbiory muzealne,
zawierające potężny zbiór
białej broni oraz zabytkowe
zbroje rycerskie, a na wieży
pod kaplicą znajdował się
punkt widokowy. Zamek spłonął doszczętnie w maju 1945
r. kiedy to wojska radzieckie
wkroczyły do Książa.

Obecnie Stary Książ jest
trwałą ruiną. Zachowały się
fragmenty murów zamkowych, część kaplicy, ganku
i wieży przykaplicznej oraz
fragmentarycznie renesansowe portale, pochodzące z
rozebranego zamku w Trzebieniu koło Bolesławca. Przetrwał także początek dawnych
podziemi. Do zamku wiodą
obecnie kamienne schody,
znajdujące się w miejscu,
gdzie dawniej był most zwodzony.
Na koniec dwie ciekawostki. Badania archeologiczne
prowadzone w latach 199194 przez prof. Krzysztofa
Jaworskiego dowodzą, że
stylizowany na ruinę Stary Książ był zlokalizowany
na fundamentach średniowiecznego grodziska. Swego
czasu zwiedzał go nawet
Karol May podczas swojego
pobytu na kuracji w Szczawnie-Zdroju.

» Zamek spłonął doszczętnie w maju 1945 r.

Red
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Fot. użyczone (Świdnicki Portal Historyczny)

» Pamiątkowe epitafium Pauliandera i ołtarz główny w Kościele Pokoju

Historyczna nazwa przywrócona!
W Świdnicy po wielu dziesiątkach lat przywrócono historyczną, zapomnianą nazwę jednej
z niewielkich uliczek. Inicjatorami całego przedsięwzięcia była Fundacja Idea i wydawany
przez nią Świdnicki Portal Historyczny.
Z zapomnienia dawną nazwę wydobyli świdniccy badacze Sobiesław Nowotny i
Andrzej Dobkiewicz, którzy
przy okazji opisywania dziejów domu przy obecnej ulicy
Kościelnej 13, natrafili na historyczną nazwę niewielkiego zaułka łączącego od połowy XVIII

» Zaułek Garncarzy obecnie

wieku obecną ulicę Kościelną i
cmentarz przy Kościele Pokoju.
Nosiła ona nazwę Zaułka Garncarzy (Töpfer Gasse).
Powodem jego wytyczenia
była chęć skrócenia drogi do
szkoły ewangelickiej, funkcjonującej na placu przy Kościele
Pokoju. Zaułek prowadził od

obecnej ulicy Kościelnej przy
domu nr 13 do muru okalającego plac Pokoju, pomiędzy
dzwonnicą a szkołą ewangelicką, gdzie znajdowała się
zachowana do chwili obecnej
Brama Garncarzy (obecnie zamknięta). Dlaczego tę uliczkę
nazwano Zaułkiem Garnca-

rzy, a bramę – Garncarską?
Otóż zaułek był „opanowany”
przez garncarzy, którzy na
swoich stoiskach sprzedawali
tu gliniane donice z kwiatami

czy małe lampki wypełnione łojem. Masowo były one
kupowane przez wiernych,
którzy podążali na cmentarz
przy Kościele Pokoju, pochy-

lić się nad grobami swoich
zmarłych.
We wspomnianym domu
natomiast przy ulicy Kościelnej
13, bezpośrednio przylega» Miejsce koło Zaułka
Garncarzy, gdzie
kiedyś wznosił się dom
Petera Pauliandera

HIStorIa NIeZNaNa
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To jemu zawdzięczamy piękny ołtarz

» Brama Garncarzy prowadząca na cmentarz przy Kościele Pokoju

jącym do dawnego zaułka,
mieszkał natomiast najsłynniejszy i także zupełnie zapomniany – garncarz, a mianowicie Peter Pauliander, z
pochodzenia Szwed z Uppsali,
gdzie się urodził w 1685 r.
Dlaczego i w jaki sposób
przybył na Śląsk i do Świdnicy,
o tym źródła milczą. Można
przypuszczać, że trafił tu jako
czeladnik garncarski. W owym
czasie wielu młodych adeptów różnych rzemiosł szukało
zatrudnienia i nauki fachu w
warsztatach mistrzów nawet
w odległych krajach.
Różnego rodzaju źródła na
temat historii Świdnicy, która
w takim postępowaniu nie
była żadnym wyjątkiem, odnotowują pobieranie nauki
przez czeladników nieraz z
bardzo odległych krajów – z
Francji, Niemiec czy tak, jak
w wypadku Pauliandera – ze
Szwecji. Jest bardzo prawdopodobne, że Peter Pauliander
naukę garncarstwa rozpoczął
w warsztacie Kaudera jeszcze za jego życia. Po śmierci,
wdowa zapewne obdarzyła
młodego Szweda uczuciem, co
zakończyło się ślubem obojga.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w chwili
ślubu z wdową Anne Marie
Kauder, Peter Pauliander miał
zaledwie… 14 lat! A żeby było
jeszcze ciekawiej, jego wybranka była od niego o 24 lata starsza! Już rok później ta nietypowa para doczekała się narodzin
pierwszego syna – Michaela.
Żeniąc się z bogatą wdową po garncarzu Kauderze,
Peter Pauliander przejął jego
warsztat i z pewnością zaczął
nabierać doświadczenia w
garncarskim rzemiośle. Musiał
mieć smykałkę do interesów,
bowiem w szybkim tempie
znacznie pomnożył majątek.
Niewątpliwie wpływ na to
miała doskonała lokalizacja

warsztatu garncarskiego przy
ulicy Kościelnej 13, w stosunku
do Kościoła Pokoju i cmentarza
znajdującego się przy nim.
Ponieważ była to nekropolia
dla całej ewangelickiej ludności
księstwa, zapotrzebowanie
na donice i wazony na kwiaty
oraz gliniane lampki, jakie były
stawiane na grobach, było
wręcz ogromne. O skali i ilości
pochówków na ewangelickim
cmentarzu niech świadczy fakt,
że do połowy XIX wieku, a
więc w ciągu około 200 lat istnienia cmentarza, pochowano
na nim około 85 tysięcy osób.
Garncarz Peter Pauliander
swój majątek pomnażał przez
30 lat do chwili swojej śmierci.
Zmarł w wieku 45 lat w 3 lata
po swojej żonie, 13 listopada
1730 roku. W swoim testamencie poczynił zapisy, dzięki któ-

rym jego nazwisko przeszło do
historii Świdnicy, został bowiem
między innymi fundatorem
wspaniałego ołtarza głównego
w Kościele Pokoju, który zachował się w tym zabytku UNESCO
do chwili obecnej.
Dzięki wspomnianej inicjatywie Fundacji Idea i Świdnickiego Portalu Historycznego
w sprawie przywrócenia
nazwy Zaułek Garncarzy w
topografii miasta, świdniccy
radni jednogłośnie uchwalili przygotowaną uchwałę.
Mamy tylko nadzieję, że kiedyś na domu przy ulicy Kościelnej 13 zawiśnie tablica,
upamiętniająca garncarza
Petera Pauliandera.
Andrzej Dobkiewicz & Sobiesław
Nowotny
Świdnicki Portal Historyczny
www.historia-swidnica.pl

Pauliander jakiś czas przed śmiercią sporządził testament, który nie zachował się w
oryginalnej formule, niemniej dzięki zapobiegliwości ewangelickich duchownych, zapisy i
postanowienia w nim zawarte zostały zapisane w księdze fundacji dla Kościoła Pokoju. Z niej
dowiadujemy się, jak szczodrym człowiekiem okazał się Peter Pauliander i do powstania jak
wielkich rzeczy się przyczynił. Pauliander czując zbliżającą się śmierć, nakazał adwokatowi
Casparowi Andreasowi Krause złożyć zapieczętowany testament w ratuszu. Potwierdzenie
urzędowe nastąpiło w dniu śmierci Pauliandera 30 listopada. Nie będziemy tu przytaczać
wszystkich szczegółowych zapisów testamentowych, ale…
Peter Pauliander, który po 30 latach funkcjonowania w mieście został starszym cechu świdnickich garncarzy, utworzył fundację w wysokości 1500 talarów śląskich, z której to kwoty
procenty miały być odkładane z przeznaczeniem na budowę ołtarza w Kościele Pokoju. Jak
ogromna była to kwota, niech świadczy fakt, że jego parcela wraz z zabudowaniami przy ulicy
Kościelnej 13 warta była w owym czasie około 1200 talarów. Swój dom przy ulicy Kościelnej
13 wraz z 1/3 pozostałej masy spadkowej zapisał swojemu synowi Michaelowi Paulianderowi,
który tak jak ojciec wyuczył się garncarstwa.
Po śmierci Michaela Pauliandera na podstawie zapisów testamentowych jego ojca, ogromny
majątek przeszedł na własność gminy ewangelickiej. Była to w sumie 1/3 pierwotnego majątku Petera Pauliandera. Nie wiadomo, co się stało z pozostałą częścią – nie była powiązana
zapisami z gminą ewangelicką i nie została uwzględniona w księdze fundacji Kościoła Pokoju.
Wydaje się jednak, że i tak sumy oraz nieruchomości z majątku Petera Pauliandera, jakie stały
się udziałem gminy ewangelickiej, musiały wynieść co najmniej kilka tysięcy talarów śląskich.
Zgodnie z postanowieniami testamentowymi Petera Pauliandera gmina ewangelicka za
uzyskane fundusze wzniosła w Kościele Pokoju ołtarz główny, który w niezmienionej praktycznie formie – jeżeli
nie liczyć wykonanych na 100. i 200.
rocznicę istnienia
świątyni ozdobnych
skrzydeł przy ołtarzu, zachował się
do chwili obecnej!
To właśnie Peterowi Paulianderowi,
Szwedowi z Uppsali, który zamieszkał
w Świdnicy przy ulicy Kościelnej 13, zawdzięczamy jeden
z najwspanialszych
barokowych ołtarzy
ewangelickich w
Europie!

» Fragment mapy z II połowy XIX wieku z zaznaczonym Zaułkiem Garncarzy

» Oryginalny wpis w księdze fundacji dla Kościoła Pokoju, dotyczący ufundowania
przez Pauliandera kwoty na zbudowanie ołtarza głównego w Kościele Pokoju
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Fot. Piotr Bogdański

» Ekipa „Wszystkie
nasze strachy” oraz
pierwowzór bohatera
– Daniel Rycharski

Ostatni raz w takiej… formule
Ubiegłoroczny, szósty Świdnicki Festiwal Filmowy „Spektrum” odbył się tylko on-line. Na
szczęście tegoroczna edycja wróciła do kina. Stęsknieni widzowie szczelnie wypełniali
widownię w teatrze. Do obejrzenia było kilkadziesiąt tytułów w różnych kategoriach, a
najlepsze tytuły jak zwykle zgarnęły nagrody. Za rok „Spektrum” odbędzie się już w innej formule. W jakiej? Tego na razie nie wiadomo.
W tym roku trochę rozczarowały propozycje w sekcji „Okiem Młodych”, czyli
krótki metraż i dokument.
Za to wśród filmów długometrażowych pojawiło się
kilka prawdziwych petard jak
„Aida, Quo Vadis, Aida?” czy
„Wszystkie nasze strachy”.
Zapamiętamy również rozmowę z Katarzyną Figurą, która
okazała się wielką gadułą. Ale
po kolei.
Festiwal zaczął się w niedzielę 24 października. Dzień
stał pod znakiem dwóch
„mocnych” tytułów – „Aida,
Quo Vadis, Aida?” w reżyserii Jasmili
Žbanić i
„Najmro,
kocha,
kradnie,
sza-

nuje” Mateusza Rakowicza.
Pierwszy z nich we wstrząsający sposób opisuje wydarzenia z czasów wojny w byłej
Jugosławii – masakry w Srebrenicy. Drugi to kryminał na
wesoło, ale również oparty na
prawdziwych wydarzeniach.
Twórcy wracają w nim do czasów komuny, kiedy to niejaki
Zdzisław Najmrocki – oszust i
złodziej – kpił z ówczesnego
wymiaru sprawiedliwości i
wymykał się mu aż 29 razy.
Kolejny dzień utrzymał nas w
klimacie pustych półek sklepowych, Peweksów i maluchów
na ulicach. A to za sprawą
Kingi Dębskiej, która napisała scenariusz i zrealizowała
„Zupę nic”, czyli film o tamtych czasach. O ich szarości i
nie tylko, rozmawialiśmy z jej
autorką. Charyzmatyczna
reżyserka szybko oczarowała pozostałych
po seansie widzów.
Tego dnia dominował jednak dokument. Mam tu
na myśli
d w a
tytuły
– „Czarny Jezus” i
„Truflarze”.

» - Chciałabym wyreżyserować film lub sztukę teatralną, ale
to jeszcze przede mną – mówi Katarzyna Figura

Pierwszy przedstawia rzeczywistość małej sycylijskiej miejscowości, której odwieczny
rytm życia zakłóca przybycie
obcych. Film stawia pytanie,
czy głęboka wiara społeczności pomoże zmienić stosunek do uchodźców? Drugi
to historia grupy urokliwych
staruszków, szukających rzadkich trufli.
Trzeci dzień zapamiętamy
głównie z powodu seansu
„Mojego wspaniałego życia”
Łukasza Grzegorzka. Przypomnę, że zaproszony na festiwal
filmowiec jest posiadaczem
nowiutkiego Złotego Lwa za
reżyserię. Artysta opowiadał,
co zainspirowało go do nakręcenia filmu o marzeniach i
pragnieniach pozornie szczęśliwej matki i żony. Na środę organizatorzy festiwalu
zapanowali, według mnie,
projekcję dwóch najlepszych
filmów. „Nowy początek” powinniśmy już znać, ponieważ
niedawno kino Apollo miało
tytuł w swoim repertuarze. To
wizja niedalekiej przyszłości
w Meksyku. Dochodzi tam
do poważnych rozruchów na
tle społecznym i rasowym.
Taką bardzo przygnębiającą
perspektywę roztoczył Michel Franco. Z depresyjnego
nastroju nie wyciągnął nas
następny obraz – „Wszystkie

nasze strachy”. Łukasz Ronducha, współautor scenariusza i
reżyser, znalazł inspirację dla
swej fabuły w prawdziwym
życiu. Bohaterem jest prowincjonalny artysta i homoseksualista. Wiejską społeczność
dotyka tragedia – samobójcza
śmierć dziewczynki, szukającej seksualnej tożsamości.
To poruszające, mądre kino i
jakże aktualne. Kiedy jednak
my oglądaliśmy znakomitego
Dawida Ogrodnika w roli
Daniela Rycharskiego, Kaja
Godek składała do Sejmu
projekt ustawy „Stop LGBT”.
Świdnicę odwiedzili twórcy
filmu, włącznie z prawdziwym
protoplastą postaci – Rycharskim. Rozmowa z nimi należała do najciekawszych. Żeby
zobaczyć obraz, o którym pisałem tu już kilkukrotnie – hicie
festiwali – „Titane”, trzeba było
znaleźć wolny czas o 14.30.
Kto się jednak zdecydował, nie
żałował. Przeżywał wraz Alexi
– seryjną morderczynią i matką
syna (poczętego z samochodem) przedziwne zdarzenia. Z
estetycznego obłędu wyrwali
nas „Amatorzy”, czyli historia
członków ekipy teatralnej, których łączy niesprawność intelektualna. O kulisach realizacji
filmu z osobami z zespołem
Downa opowiadała reżyserka
– Iwona Siekierzyńska.

Piątek miał być dniem, w
którym obejrzymy – jako
drudzy w Polsce, po widzach
tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
– hit gdyńskiej imprezy, czyli
„Piosenki o miłości”. Film
Tomasza Habowskiego, co
prawda zobaczyliśmy, ale co
do przebojowości jego obrazu
mam wątpliwości. Duet Święs
i Włosok jakoś mnie nie przekonał. „Piosenki …” to trochę
infantylna historia dwojga
niespełnionych muzyków.
Czarno-białe zdjęcia miały
nadać filmowi artystycznego
wymiaru. Spotkanie z debiutującym reżyserem nie zmieniło
mojej oceny produkcji. Tak
oto dotarliśmy do soboty,
ostatniego dnia „Spektrum”.
To wówczas przed nami usiadła Katarzyna Figura, która
z dużą ochotą odpowiadała
na pytania. Aktorka wspominała współpracę z młodymi
reżyserami w ich krótkich
metrażach. Wracała do swoich ważnych i przełomowych
ról jak „Żurek”. Zdradziła
również, jak dba o dobrą
kondycję i zadeklarowała
chęć grania do końca swoich
dni. – Prawie całe życie jestem matką, dlatego marzę,
aby stworzyć postać w kinie
lub teatrze matki idealnej,
pełnej – mówiła Figura.

Dzień dopełniły jeszcze
dwa ważne dokumenty. O
hinduskich dziennikarkach –
„Ogniem pisane” oraz „Greta” o Grecie Thunberg. Nim
jednak poznaliśmy drogę aktywistki do najważniejszych,
politycznych salonów świata,
uczestniczyliśmy w oficjalnej
gali z odczytaniem laureatów
poszczególnych konkursów.
W fabule zwyciężyła „Aida...”,
a tuż za nią uplasowała się
„Zupa nic”. Zdobywcy krążków, wykonanych w ramach
recyklingu, odbierali je w atmosferze żartów i śmiechu. To
zasługa prowadzącego finał
imprezy – Jana Pelczara. Radiowiec jak zwykle tryskał humorem najwyższych lotów. Może
nic dziwnego – w ramach
festiwalu promował swoją
książkę o pilotach „Piloci mi to
powiedzieli”. Dodam jeszcze,
że w dwóch blokach obejrzeliśmy krótkie dokumenty i
fabuły. Tegoroczne propozycje
nie były jednak szczególnie
interesujące. Poleciłbym w
dokumencie „Opus Magnum”
Filipa Bojarskiego, a w fabule „Równoważnik” Daniela
Howlida. Jury wybrało inaczej.
Szczegóły związane z wynikami w poszczególnych kategoriach znajdziecie na stronie
www.spektrumfestiwal.pl
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Ogród jak najbardziej tajemniczy

Historię Mary Lenox zna prawie każdy. Jeśli nie z książki Frances Burnett,
to z pewnością z filmu Agnieszki Holland. Tym razem, ta wzruszająca opowieść, będzie dostępna w „żywym planie” na deskach Teatru Lalki i Aktora w
Wałbrzychu. „Tajemniczy Ogród”, czyli klasyka literatury dziecięcej w reżyserii
Arkadiusza Klucznika, to spektakl muzyczny o perypetiach osieroconej w Indiach
angielskiej dziewczynki – Mary Lennox, która trafia pod opiekę wuja – lorda
Cravena. Każdego dnia dziewczynka przemierza samotnie kilometry przepastnego pałacu położonego pośród angielskich wrzosowisk. Z czasem dowiaduje
się, że to dziwne miejsce skrywa wiele tajemnic. Dzięki dociekliwej naturze,
uporowi, figlarności i przewrotnemu charakterowi ożywia dom, w którym panuje
samotność, pustka i marazm.
Na spektakl zapraszamy do TLiA 14 listopada o godz. 12:30. Bilety: 18 zł
(dziecko)/ 20 zł (dorosły).

Powrót w wielkim stylu

Hip hop wraca do Klubu Bolko! Już 13
listopada w Świdnicy Wielka Rapsodia
numer 8, a jej głównym bohaterem będzie Nullizmatyk. To raper, autor tekstów,
producent muzyczny, współwłaściciel
wytwórni Dystrykt Records i współzałożyciel legendarnego zespołu Trzeci Wymiar,
od kilku lat współpracuje z muzykami,
głównie świdnickimi, podczas występów
i nagrań. Kulminacją tych działań było
wydanie albumu „Live Session” (2018) i
występ na Pol’and’rock Festival (2019).
W Świdnicy będzie mu towarzyszył Bartek
Bednarz (bas), Paweł Sierakowski (gitara),
Grabery (hypeman) oraz ZGAS (beatbox),
który był już gościem jednej z poprzednich
edycji Rapsodii. Aktualnie Nullizmatyk
przygotowuje wydanie kolejnego solowego albumu pt. „Zabójcza królowa”, z
którego pierwszym singlem jest „Sky is
the limit”.

Małżeński duet elektronicznie

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Elektryzujący duet na scenie WOK. Zapraszamy na koncert Lenda/Kozub. To duet młodego małżeństwa, jak sami o
sobie mówią, są wiecznymi dzieciakami lat 90. Paulina Lenda-Kozub i Piotr Kozub zagrają na scenie Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury na Piaskowej Górze 12 listopada o godzinie 19:00. To propozycja dla fanów dobrej, elektronicznej
muzyki.
Zarówno Paulina, jak i Piotr nie są nowicjuszami polskiej sceny muzycznej. Tworzą od lat, mają ogromne doświadczenie sceniczne, angażują się w różne projekty i mają na swoim koncie wiele nagród. To jednak dopiero w czerwcu
tego roku ukazała się debiutancka EP-ka duetu „Zabawa w Dom”. Bilety w cenie 40 zł dostępne są w kasie Ośrodka
oraz na stronie: www.bilety.wok.walbrzych.pl.
SCB, KaR

To będzie absolutnie zachwycający muzyczny wieczór. Pewnie jesteście ciekawi kiedy i gdzie? Otóż 12 listopada w Filharmonii Sudeckiej. Jeśli instrumenty dęte kojarzą wam się z muzyką marszową, orkiestrami strażackimi
lub górniczymi, to wykonaniem koncertu na puzon skomponowanego w XIX
stuleciu będziecie na pewno oczarowani.
Utwór skomponowany został dla mistrza instrumentu,
puzonisty Karla Traugotta
Queissera. Jego umiejętności
zachwycały publiczność, a i
sam puzon zaczęto traktować
poważnie jako instrument
koncertujący. Queisser trafił
do lipskiej orkiestry miejskiej
w wieku 17 lat i objął dwa
stanowiska: skrzypka i puzonisty. Po tym udanym debiucie
Queisser wystąpił jako solista
z Orkiestrą Gewandhaus aż
26 razy, a jego sława w Niemczech była porównywalna z
takimi wirtuozami jak Moscheles, Thalberg, Hummel,

Paganini czy Liszt. W piątkowy
wieczór 12 listopada o godz.
19:00 usłyszymy „Koncert na
puzon i orkiestrę” skomponowany dla Queissera przez
Ferdinanda Davida. Interpretację dzieła przygotowuje
puzonista Dariusz Piechowiak,
muzy-solista Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej.
Kiedy Felix Mendelssohn
został głównym dyrygentem
lipskiej Orkiestry Gewandhaus
w 1835 roku, był pod wielkim
wrażeniem umiejętności Queissera. Obiecał, że napisze
dla niego koncert puzonowy.
Miał jednak tyle zajęć, że o

napisanie koncertu poprosił swojego przyjaciela, koncertmistrza Orkiestry Gewandhausu Ferdinanda Davida.
Koncert puzonowy gotowy
był w 1837 roku. Prawykonanie odniosło wielki sukces, a
utwór zaczęto grać przy wielu
kolejnych okazjach. Nie tylko
w Niemczech. Był to prawdopodobnie jeden z jego najlepszych utworów, ponieważ
został wybrany do wykonania
na koncercie pamiątkowym,
który odbył się w Lipsku po
śmierci Davida w 1873 roku.
Historia z koncertem puzonowym na tym się nie kończy...

została na zachowanym opracowaniu partii orkiestry na
fortepian.
Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej 12 listopada
poprowadzi gościnnie Piotr
Wijatkowski. W programie
usłyszymy także uwerturę do
opery „Wolny strzelec” Carla
Marii von Webera oraz II Symfonię c-moll „Elegijną” Zygmunta
Red
Noskowskiego.

» Interpretację dzieła przygotowuje
puzonista Dariusz Piechowiak

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

Na puzon zachwycająco

Niestety oryginalne partie orkiestrowe utworu nie są już dostępne! Należy przypuszczać,
że Joseph Serafim Alschausky,
który zagrał koncert puzonowy
Davida 18 listopada 1923 r. z
Cincinnati Symphony Orchestra
pod dyrekcją Fritza Reinera, po
koncercie zabrał ze sobą partie
orkiestrowe, które następnie...
zaginęły. Orkiestracja, której
obecnie się używa, oparta

20

mISZmaSZ

WIESZ CO | NR 45/9.11.2021 r.

Okiem gracza

Nudno? Nie, wręcz intrygująco!
SKN

Prawnik radzi
Zniesienie współwłasności mieszkania z hipoteką – jak to zrobić? Tłumaczy nasz prawnik Adam Daraż.
Problem zniesienia współwłasności może dotyczyć
małżonków lub partnerów,
którzy zdecydowali się na
wspólny zakup mieszkania, a
inwestycję postanowili sfinansować kredytem hipotecznym.
W sytuacji rozstania mogą
skorzystać z jednego z trzech
sposobów zniesienia współwłasności i niekoniecznie musi
to być droga sądowa.
Współwłasność to prawo do
tego samego obiektu, ruchomości czy też przedmiotu, które
przysługuje niepodzielnie kon-

kretnym osobom. Chcąc zmienić
ten stan rzeczy, należy posłużyć
się zniesieniem współwłasności,
którego pojęcie definiuje kodeks
cywilny, a w szczególności Dział
IV. Zgodnie z art. 210 kc zniesienie współwłasności dotyczy każdego ze współwłaścicieli, chociaż uprawnienie to może być
wyłączone przez czynność prawną na okres nie dłuższy niż 5 lat.
W ostatnim roku przed upływem
określonego terminu można
przedłużyć wyłączenie na kolejny
okres, który trwa również 5 lat.

Zniesienie współwłasności
pozwala podzielić wspólną
rzecz, ale też wyrównać wartość poszczególnych udziałów
poprzez dopłaty pieniężne.
Rzecz, której nie da się podzielić, może zostać przyznana
tylko jednemu współwłaścicielowi z jednoczesnym obowiązkiem spłaty pozostałych.
Zniesienie współwłasności
może dotyczyć zarówno prawa do nieruchomości, jak i
dóbr ruchomych np. samochodu. Niezależnie jednak od
przedmiotu, który miałby ulec
podziałowi, polskie prawo
przewiduje, że zniesienie może
odbyć się jedynie w dwóch trybach: umownym i sądowym.
Sądowe zniesienie współwłasności odbywa się na drodze postępowania nieprocesowego, a sprawą zajmuje się

UWAGA KONKURS

Sympatyczna atmosfera, świeże i smaczne jedzenie, a do tego obsługa na wysokim poziomie. Jeszcze nie wiecie, którą restaurację mamy
na myśli? Rozwiewamy wątpliwości – jeśli takie w ogóle były. Chodzi
nam o Kryształową Gospodę Kuflową w Wałbrzychu. Ci, którzy tam
byli, wiedzą, że nie przesadzamy. Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji
skosztować specjałów gospody, namawiamy, żeby zajrzeli. Zwłaszcza
teraz, gdy dzięki WieszCo jest szansa taniej zjeść. Jeśli weźmiecie
udział w konkursie i poprawnie odpowiecie na pytanie, otrzymacie 15
proc. rabatu na wybrane danie. Zerknijcie na fotografię obok. Gdzie
wykonane zostało to zdjęcie?
Wypełnijcie kupon, pokażcie go w restauracji podczas składania
zamówienia i właściwie tyle. Już możecie korzystać z 15-procentowego
upustu. Na miłośników przepysznego jedzenia i posiadaczy blankietów z naszej gazety z poprawną odpowiedzią, w Kryształowej
Gospodzie Kuflowej czekają od najbliższej środy (10 listopada)
do piątku (12 listopada). Regulamin konkursu znajdziecie na stronie
www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu i otrzymacie na wynos.
Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

Wyjaśnienie, o co chodzi
w tej produkcji, jest banalnie
proste. Pałętamy się po pustym domu i dzięki napotkanym wskazówkom odkrywamy, co w nim się stało przed
naszym przybyciem. Nie ma
tam żadnych ucieczek przed
zombie albo chowania się w
szafkach przed potworami.
Jedynymi zajęciami są chodzenie, czytanie, otwieranie różnych drzwiczek i ewentualnie
(ale to jeśli kogoś naprawdę
rozpiera energia) bezcelowe
rzucanie małymi przedmiotami. Brzmi nudno? Niech
pozory was nie zmylą, bo

właśnie dzięki temu w grze
panuje spokojny lecz intrygujący klimat.
Najważniejszym aspektem
Gone Home jest fabuła, na
którą składa się kilka wątków.
Taka technika jest często stosowana w grach należących
do gatunku horror, ale w tej
przygodówce sprawdza się
ona o wiele lepiej. Wiecie, jak
to jest, jeśli wiem, że w każdej
chwili coś może mnie zaatakować, to niezbyt skupiam się
na znalezionych stronach z
dzienników i czytam je raczej
pochopnie. Dzięki wyciszonej
atmosferze pustego domu

sąd rejonowy. Zastosowanie
tego trybu w dużej mierze
zależy od stosunków współwłaścicieli – najczęściej jest to
ostateczna droga w sytuacji,
gdy nie są oni w stanie dojść
do porozumienia. Drugim
sposobem na załatwienie problemu podziału jest zniesienie
współwłasności u notariusza.
Tę opcję najczęściej wybierają
ci, którzy nie prowadzą ze
sobą konfliktów, a sprawę
rozwiązują poprzez zawarcie
umowy notarialnej.
Zniesienie współwłasności
mieszkania najczęściej dotyczy
sytuacji, w której małżonkowie
lub partnerzy, którzy wcześniej
zdecydowali się na wspólny
zakup nieruchomości, teraz
podejmują decyzję o rozstaniu.
Niezależnie od wyboru drogi
podziału, kodeks cywilny do-

puszcza trzy sposoby na zniesienie współwłasności takie
jak: podział rzeczy wspólnej
(trudne do wykonania w sytuacji zniesienia współwłasności
nieruchomości zabudowanej),
przyznanie jej jednemu ze
współwłaścicieli lub też jej
sprzedaż.
Należy zaznaczyć, iż małżonkowie lub partnerzy, którzy
zakup danej nieruchomości
sfinansowali kredytem hipotecznym, mogą po rozstaniu
podzielić daną nieruchomość,
zdecydować o jej sprzedaży i
spłacie kredytu lub pomyśleć
o przejęciu kredytu oraz nieruchomości przez jedną ze stron.
Warto pamiętać jednak o tym,
że banki niechętnie uwalniają
jednego ze współkredytobiorców od zobowiązania,
ponieważ im więcej osób

CHALLENGER
mogę bez pośpiechu zapoznać się z historią i w pełni ją
zrozumieć. Gdy przechodziłam
grę, to nawet poszłam zrobić
sobie herbatę bez zapisywania postępu, tak beztrosko się
czułam.
Taka spokojna produkcja moim zdaniem idealnie
sprawdzi się na jesienne wieczory, więc koniecznie zajrzyjcie, czy nie macie Gone Home
w swojej bibliotece na Epicku,
bo kiedyś ten tytuł był przez
nich rozdawany za darmo.
Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.xbox.com)

Po co sięgamy po gry? Niektórzy powiedzą, że dla akcji i szalonych przygód.
W środowisku graczy znajdą się też i tacy, którzy chętnie sięgają po tytuły,
w których dzieje się stosunkowo mało. Jednym z nich jest Gone Home.

przystąpi do kredytu, tym
większa pewność dla banku,
że zostanie on spłacony.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Gdzie wykonane zostało to zdjęcie?

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

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

» W niektórych miejscach rowery można przechowywać w takich specjalnych
garażach. Te na zdjęciu z niewielkiego miasta Beroun w Czechach

Rower jest OK

Trzymajcie formę przez zimę
Jesienne miesiące to ten czas, kiedy wielu rozstaje się z dwoma kółkami do wiosny. Tydzień temu konserwowaliśmy rower na kilkumiesięczną
przerwę zimową. Dziś o tym, co zrobić, by nabrana forma przez sezon i
wykręcone kilometry, nie poszły w przysłowiowy las. Czas na kilka moich sposobów jak przetrwać zimę bez roweru.
Pierwsze przejażdżki przy
ciepłych promieniach słońca
po zimie nie muszą kojarzyć
się z męczącą jazdą, trudnym łapaniem tchu, czy efektem ciężkich nóg. Ci z was,
którzy nie decydują się na

UWAGA

jazdę rowerem zimą, mogą
zastąpić ją innymi sportami.
Przede wszystkim pamiętajcie,
że amator nic nie musi, ale
może, głównie dla swojego
zdrowia, dobrego samopoczucia i kondycji. To po prostu

pomaga i ma być dla was
przyjemnością. Zawsze jak
tylko możecie, korzystajcie ze
świeżego powietrza. Spacer,
jogging, narty, łyżwy, lepienie bałwanów z dziećmi, czy
rzucanie się śnieżkami. Każda

KONKURS

Nie wymyślajcie na siłę oryginalnych miejsc, nie wertujcie internetu w
poszukiwaniu dobrej knajpki na sobotni wieczór, skoro świdnicka Restauracja Kryształowa to sprawdzony wybór. I jest pod nosem. Tam dobrze
zjecie i co najważniejsze, dzięki nam skorzystacie z wybornej promocji. Ale
nie takiej, że przy zakupie 10 przedmiotów, 11 dostaniecie gratis. U nas
jest konkretny upust za… wiedzę. Jeżeli weźmiecie udział w konkursie i
poprawnie odpowiecie na pytanie, otrzymacie 15-procentowy rabat na
wybrane danie z menu. Widzicie fotografię obok? Jaki festiwal ilustruje
widoczny na zdjęciu świdnicki mural?
Odpowiedź musicie wpisać do kuponu i pokazać go w restauracji
przy składaniu zamówienia. To wystarczy, aby otrzymać 15-procentową bonifikatę na wskazaną potrawę. Musicie rzecz jasna znać odpowiedź. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów
z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają
od najbliższej środy (10 listopada) do piątku (12 listopada).
Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.wieszco.pl. Danie
otrzymacie na wynos i na miejscu. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

aktywność jest lepsza od siedzenia na kanapie, ale tak na
poważnie...
Narty biegowe, to wręcz
idealna forma zastąpienia
roweru. Tym bardziej że w
Sudetach nie brakuje terenów

zarówno do atrakcyjnego i
wymagającego biegania, jak
i łatwych kondycyjnie oraz
technicznie szlaków do niedzielnej rekreacji z dziećmi.
Na podtrzymanie kondycji
pozwolą wam też siłownie,

kluby fitness, czy baseny.
Praca nad partiami mięśni,
które podczas jazdy rowerem
są mniej wykorzystywane,
pozwoli na uzupełnienie porcji dobrej kondycji całego
ciała w ciągu roku. Przy okazji
podtrzyma dobrą wydolność
organizmu i ogólną formę po
zimie. Zatrzyma niepożądane
wzrosty masy ciała.
Ponadto trenażer. Stacjonarny rower to propozycja
dla tych bardziej zaawansowanych rowerzystów. Trzeba
być naprawdę wkręconym,
by zdecydować się na wydatek rzędu kilku tysięcy,
żeby pedałować w miejscu,
w swoim pokoju patrząc jednocześnie w TV lub czytając
książkę. Taką formę możemy
oczywiście znaleźć również
na siłowniach, ale zdecydowanie trudniej będzie nam
tam „przejechać” maratońskie dystanse. W wolnej od
aktywności chwili odpoczywając po treningach przypomnijcie sobie również listę
rowerowych książek. Warto
do nich wrócić i przeczytać
o rowerze z perspektywy ich
autorów. Na pewno przyniosą inspiracje na kolejny
sezon. Nie zapominajcie też
o odpowiedniej diecie, która
pozwoli utrzymywać nas w
dobrej i zdrowej kondycji.
A co jeśli czujecie, że tak
wkręciliście się w rower, że
nie wytrzymacie tych kilku
miesięcy? Przecież lekarze
nie stwierdzili medycznych
przeciwwskazań do jazdy
rowerem zimą. Pamiętajcie
tylko o odpowiednim przygotowaniu na to swojego
ciała (rozgrzewka) i roweru.
Ostrożna jazda na śliskiej
nawierzchni i odpowiedni ubiór na mrozie też dają
frajdę. Do zobaczenia w tym
miejscu WieszCo już wiosną
przyszłego roku.
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaki festiwal ilustruje widoczny na
zdjęciu świdnicki mural?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Kwas na pomoc skórze

Efekty po zabiegu z użyciem peelingów chemicznych są bardzo dobre i szybko zauważalne. Zależnie
od potrzeb zostają użyte
odpowiednie kwasy, a nawet mieszanki kwasów, aby
jak najlepiej zadziałać na
konkretny problem. Przykładowo kwas cytrynowy
rozjaśnia cerę i zmniejsza
przebarwienia. Kwas mlekowy przede wszystkim nawilża, ale poprawia również
jędrność skóry, natomiast
azelainowy pomaga dojść
do ładu z cerą trądzikową.
Są też preparaty o działaniu
intensywnie złuszczającym
jak kwas trójchlorooctowy.
Peelingi chemiczne są rozwiązaniem dla wielu problemów skórnych. Stosowane
przez specjalistę są w pełni
bezpiecznym i efektywnym
zabiegiem.
Barbara Krause-Maniowska

Dbanie o dobrą kondycję skóry stało się codziennym rytuałem dla wielu kobiet i mężczyzn. Pielęgnacja, jaką wykonujemy w domu, jest ogromnie ważna. Przyszedł też czas na
intensywne zabiegi w gabinecie kosmetycznym wykonywane
pod okiem profesjonalisty. Mam na myśli peelingi chemiczne.
A jest ich całe mnóstwo.
Przed przystąpieniem do
zabiegu na początek oglądam skórę, wypytuję o
kosmetyki stosowane w
domu, a także inne zabiegi
wykonywane w ostatnim
czasie. Bardzo ważne jest,
aby osoba poddająca się
zabiegowi miała świadomość, jakie są pr zeciw-

wskazania. Są to np. występująca w okolicy zabiegowej opryszczka, różnego
rodzaju podrażnienia naskórka czy rany. W razie
wystąpienia przeciwwskazań zabieg nie może zostać
wykonany. Bezpieczeństwo
jest zawsze na pierwszym
miejscu! Szukam wtedy innych możliwych rozwiązań.

Opowiadam również o
odczuciach, jakie mogą
wystąpić podczas zabiegu oraz reakcjach, które
pojawić się mogą nawet
po kilku dniach. Może to
być zaczerwienienie, podrażnienie czy intensywne złuszczanie. Jednym z
nieodłącznych elementów
zabiegów jest zabezpie-

czenie delikatnych miejsc
takich jak usta czy oczu,
do któr ych preparat nie
może się dostać. Nie bez
znaczenia jest pielęgnacja
wykonywana w domu.
Podstawą jest krem z filtrem, nawet pr zy pracy
przed monitorem – ekrany
również wykazują promieniowanie.

» Dbanie o dobrą kondycję skóry stało się codziennością

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Peeling chemiczny może
pomóc waszej skórze
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Fot. użyczone (Kreisel)

» Pomożemy wam wymienić płytki. To nie takie trudne

Wymieniamy płytki w korytarzu
Wszystkie materiały wykończeniowe mają swój czas. Moda i wzornictwo czasem przemijają, wchodzą nowe i ciekawsze modele. Tak
samo jest z płytkami. Jeśli wasze stare już się trochę znudziły, możecie je przecież wymienić. Jeśli macie zacięcie do majsterkowania, narzędzia i kilka dni wolnego, to z pewnością sobie poradzicie.
A my wam pomożemy kilkoma cennymi uwagami.
Podstawowy sprzęt, który
będzie wam potrzebny, to na
pewno dobra młotowiertarka,
która może także posłużyć do
mieszania kleju. Kielnia i paca
zębata 8 lub 10mm, mieszadło
do klejów, przecinarka do płytek
(tu wystarczy szlifierka kątowa z
odpowiednią tarczą), poziomnica, rękawiczki, okulary ochronne
oraz … dobry klej.
Właśnie, tylko jaki wybrać? Na
pewno nie kupujcie najtańszych,
nie są one złe, ale wymagają
od wykonawcy doświadczenia
w pracy. Najlepszym wyborem będą kleje elastyczne lub
odkształcalne. Ma je w swojej
ofercie firma KREISEL. Możemy
polecić EXPERT 2. Jest to zaprawa klasy C2TE, co oznacza, że

ma obniżony spływ (T), wydłużony czas otwartego schnięcia
(E) oraz podwyższone parametry
przyczepności (2). EXPERTEN 2
z pewnością będzie się dobrze
pracować, możecie nim, jeśli jest
taka potrzeba, pogrubić warstwę kleju do 10mm. Nadaje się
ponadto do klejenia wszystkich
rodzajów płytek: ceramicznych,
gresowych czy kamiennych.
EXPERT 2 możecie stosować
na każde mineralne podłoże,
które znajduje się w mieszkaniach, czyli beton, wylewka
cementowa czy anhydrytowa,
tynk cementowo-wapienny,
gipsowy itp.
Klej klejem, ale jak to zrobić?
Po pierwsze należy usunąć stare
płytki oraz ewentualnie pozosta-

łości kleju. Podłoże, które wam
się odsłoni, powinno być w miarę
równe. Jeśli nie jest, trzeba je
zniwelować, podrównać stosując np. zaprawę wyrównawczą
428. Bardzo istotną czynnością
jest gruntowanie np. środkiem
GRUNTOLIT-W 301, który znajdziecie choćby w hurtowni MAZBUD w Wałbrzychu.
Wszystko przygotowane? Nie
ma na co czekać, czas do roboty!
Klej należy wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem. Jeśli go
nie macie, możecie zastosować
młotowiertarkę, zmniejszając
obroty na najmniejsze. Klej należy przygotować w takiej ilości,
którą zużyjecie w ciągu ok. 2
godzin. Nakładać go należy na
podłoże pacą zębatą i cienką

warstwą na spodnią stronę
płytki, tak aby po dociśnięciu
płytki przestrzeń pod nią była
wypełniona w 100 proc. Będzie
to gwarantować, że płytka nie
odklei się, ani też nie uszkodzi,
gdy coś na nią spadnie. Jeśli
płytkę trzeba przyciąć, zróbcie to
na zewnątrz z użyciem szlifierki
kątowej czyli tzw. flexa, diaksa
czy gumówki. Cięcie można także zlecić w niektórych zakładach
usługowych, wystarczy rozejrzeć
się po okolicy. Na koniec nie zapomnijcie o oczyszczeniu płytki
z pozostałości kleju. Trudne?
Chyba nie, zrobienie drobnych
prac w domu będzie na pewno
dużą satysfakcją, jeśli dokonacie
tego sami.
BP

» Klejem elastycznym EXPERT 2 z
pewnością będzie się dobrze pracować
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BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 16-17

Wałbrzyszanka

Poziomo:
2 - zespół najlepszych, najbardziej
sprzyjających czemuś warunków
8 - barwny znaczek na jednolitym tle
10 - wydzielany w zwiększonej ilości w stresie
hormon rdzenia nadnerczy
12 - potocznie osoba skłonna do zaczepek
13 - część pleców po obu stronach
kręgosłupa, między żebrami a miednicą
15 - ogół czynności mających na celu
zbadanie trafności lub dokładności czegoś
16 - zespół barw powstających wskutek
rozszczepienia światła przez pryzmat
17 - rzecz lub zjawisko osobliwe, budzące
zdumienie swą niezwykłością
Pionowo:
1 - kawałek kiełbasy zwiniętej w krążek
3 - rzeczy nieuchwytne i niedające się
zmierzyć, mogące jednak wywierać wpływ
4 - tendencje w sztuce, literaturze, polityce
5 - rozproszenie po świecie jakiejś grupy
etnicznej lub religijnej
6 - nałożenie farb w różnych
odcieniach na cieniutkie pasemka
włosów
7 - osoba zajmująca się
wyłapywaniem bezpańskich psów
9 - miękka tkanina z krótkim, strzyżonym
włosem
11 - długi poemat opiewający w podniosłej
formie czyny bohaterów narodowych
14 - drzewo o rozłożystych konarach
i małych twardych owocach
18 - zwierzę o silnie rozwiniętych
półkulach mózgowych i chwytnych kończynach

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - donosiciel z prądem – kabel
7 - przestawiona dzielnica Warszawy oznaczająca energię i siłę
witalną – werwa
8 - słodkie połączenie setki z agencją wywiadowczą – ciasto
9 - serwowany przez polityków masarski wyrób – kiełbasa
10 - zabić bez litery pod statkiem – kil
11 - przerażająca dla wielu mężczyzn słuszność grup społecznych – kastracja
Pionowo:
1 - boimy się go chodząc na palcach choć stary i śpi – niedźwiedź
3 - słaby i bez charakteru z muszlą – mięczak
4 - nieudana przykrywka – klapa
5 - napój na ławę bez tajemnic – kawa
6 - znienawidzony przez kierowców rodzaj obuwia – korki
9 - dziwaczka w szpitalnym łóżku – kaczka
10 - kłamstwa w dawnych oknach – kit
12 - bezkresny angielski krok – step
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program tv

Piątek

21:35
TVN

niedziela
22:20

12 - 18 listopada 2021
Poniedziałek

20:05
POLSAT

01:45

Wielki mur
ﬁlm fantasy, Hongkong, Australia, Chiny, USA, 2016

TVP2

Irlandzki łucznik William Garin wraz
z wiernym towarzyszem, Hiszpanem Tovarem,
przemierza chińskie imperium. Kierowani
żądzą sławy i bogactwa poszukiwacze
przygód pragną poznać sekret prochu
strzelniczego, który przyniósłby im fortunę
i odmienił los wędrownych najemników. Po
długiej podróży cudzoziemcy docierają do
niezdobytej twierdzy, która budzi zachwyt
wymyślnymi zabezpieczeniami mającymi
zapewnić ochronę jej mieszkańcom. Wizyta
kończy się dla nich niefortunnie.

Ojcowie i córki
TVP 1

Sobota

Men in Black: International

20:05
POLSAT

W ściśle tajnej organizacji rządowej pojawia
się nowa twarz. Agentka M (Tessa Thompson)
miała już kiedyś do czynienia z kosmitami
i uniknęła wymazania pamięci. Od tej pory
pragnęła dowiedzieć się więcej o istotach
spoza Ziemi. W końcu udaje jej się spełnić
marzenie i dostać do MiB. Zostaje partnerką
przystojnego agenta H (Chris Hemsworth),
który jednak nie odznacza się zbytnim
rozsądkiem. Mężczyzna ciągle wpada
w tarapaty i ma skłonność do porywczych
i nieprzemyślanych działań.

22:20

Detroit

TVP1

dramat kryminalny, USA, 2017

Ojcowie i córki
ﬁlm obyczajowy, Włochy, USA, 2015

Znany pisarz, zdobywca Nagrody Pulitzera
Jake Davis (Russell Crowe), przechodzi
załamanie po śmierci żony, która zginęła
w wypadku samochodowym. Kobieta osierociła ich 5-letnią córeczką Katie (Kylie Rogers).
Kiedy Jake traﬁa na wiele miesięcy do
kliniki, opiekę nad dziewczynką przejmuje
najbliższa rodzina - szwagierka i jej bogaty
mąż. Po wyjściu ze szpitala Jake odzyskuje
dziecko, ale rodzinne szczęście nie trwa
długo. Mężczyzna umiera, a jego córeczka
ponownie traﬁa do domu krewnych.

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

Wtorek

komedia sf, Chiny, USA, 2019

Niedziela
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Środa

Transformers: Wiek zagłady

00:40
POLSAT

ﬁlm sf, Chiny, USA, 2014

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

Czwartek

23:55

Łatwa dziewczyna

TVP2

komedia, USA, 2010

Olive jest przykładną uczennicą liceum,
która prowadzi nieco monotonne życie.
Z dystansem obserwuje miłosne podboje
swoich rówieśników i nie przejmuje się tym,
że ma opinię nudnej nastolatki. To się jednak
nieoczekiwanie zmienia. A wszystko za
sprawą niewinnego kłamstwa. Po kolejnym
zwyczajnym weekendzie na pytanie koleżanki, co robiła, Olive zmyśla barwną historyjkę
o swoim romansie ze starszym kolegą. Pech
chce, że ich rozmowę podsłuchuje jedna
z największych plotkar.

Zanim nadejdzie noc
thriller, USA, 2014

Evan Lake (Nicolas Cage), agent CIA,
dowiaduje się, że zapadł na chorobę,
która wkrótce uniemożliwi mu normalne
funkcjonowanie. Prawdopodobnie ma ona
związek z wydarzeniami sprzed 22 lat, gdy
mężczyzna był torturowany przez terrorystę,
Muhammada Banira (Alexander Karim),
który żądał wydania szpiega pracującego dla
CIA. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili,
a przestępca został zamordowany. Gdy Lake
przechodzi na emeryturę, okazuje się, że
terrorysta żyje.

piątek

12 listopada

TVP 1

TVP 2

TVN

05:30 Podróże pana Kleksa
- ﬁlm przygodowy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Królestwo. Jak grzyby
stworzyły nasz świat
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna - spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:35 Zacznij od zdrowia
- magazyn
12:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Raport smogowy
19:50 Uwaga! - magazyn
20:00 Lego Masters

TELETURNIEJ

WIDOWISKO

FILM PRZYGODOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2020
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze
w akcji!
- serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - Eliminacje
Mistrzostw Świata 2022
23:25 Vabank - komedia
sensacyjna
01:20 SEAL Team - komando
Foki - serial, prod. USA
02:15 Wiedźmy - serial TVP

20:40 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
rozrywkowe
22:15 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:20 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:25 Efekt motyla
- thriller, prod. USA,
Wielka Brytania, 2004,
reż. Eric Bress, J. Mackye
Gruber, wyk. Ashton
Kutcher
02:25 Różowa Pantera 2
- komedia kryminalna,
prod. USA, 2009, reż.
Harald Zwart, wyk. Steve
Martin, Jean Reno, John
Cleese, Andy Garcia
04:10 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Wielki mur
- ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny, Australia,
Kanada, 2016, reż. Zhang
Yimou, wyk. Matt Damon,
Tian Jing, Willem
Dafoe, Andy Lau,
Pedro Pascal
23:40 Ostatniskaut
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1991,
reż. Tony Scott,
wyk. Bruce Willis,
Damon Wayans,
Chelsea Field, Noble Willingham, Taylor Negron,
Halle Berry
02:00 Kuba Wojewódzki
03:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:20 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
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
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
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
DRAMAT

22:10 Ojciec chrzestny 2
- dramat
Rok 1917. Młody Vito
Corleone stawia pierwsze
kroki w maﬁjnym świecie
Nowego Jorku. Ponad
40 lat później jego syn
Michael walczy o interesy i
dobro rodziny.
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
04:40 Disco Gramy
Program pełen rozrywki
i wyjątkowy prowadzący
- Robert „Mykee” Jarek.
W każdym odcinku
widzowie zobaczą sondę
uliczną Piotrka Balickiego,
a także „Nasz Typ”.
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Kronos - De Sade
09:05 Res Poloniae - O Polsce z
oddali - Jan Stangryciuk rozmowa
09:40 Biała sukienka - ﬁlm
TVP, prod. Polska, 2003,
reż. Michał Kwieciński,
wyk. Sambor Czarnota,
Paweł Małaszyński, Izabela Dąbrowska, Bogdan
Kalus, Elżbieta Karkoszka
11:00 Dom - serial TVP
12:40 Ciemnego pokoju nie
trzeba się bać - ﬁlm
krótkometrażowy, prod.
Polska, 2009, reż. Jakub
Czekaj, wyk. Emilia
Stachurska, Przemysław
Bluszcz, Jowita Budnik
13:30 Śpiewaj tylko sercem
- Bernard Ładysz
- ﬁlm dokumentalny
14:30 Niepospolita - ﬁlm

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:05 Potop
- ﬁlm fabularny
18:10 Paryż. Śladami
Chopina - cykl reportaży
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy
20:00 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu
20:05 Wieczór kinomana
- Happy End - dramat
22:00 Picasso: kobiety
i sztuka - serial
dokumentalny
23:05 Teraz animacje! - Red
Light Train - ﬁlm
23:15 Teraz animacje!
- Norma - animowany
23:20 Teraz animacje!
- Wyjdę z siebie - ﬁlm
23:30 Informacje kulturalne
23:55 Sieranevada
02:55 Lenny - dramat

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Krwawy sport
21:50 Rocky 4
23:45 Łowca błyskawic
01:40 Castle - serial
kryminalny
02:35 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
03:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Menu
na miarę - program
kulinarny
03:55 Dyżur - serial
dokumentalny
04:35 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:40 Szkoła
06:35 Szpital - program
obyczajowy
07:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Idealna niania
- program obyczajowy
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Ten moment
14:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula
- serial, Polska
18:10 Idealna niania
18:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Projekt Lady
FILM SENSACYJNY

21:05 Bodyguard
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1992, reż. Mick
Jackson, wyk. Kevin
Costner, Whitney Houston,
Gary Kemp, Bill Cobbs,
Ralph Waite, Tomas
Arana
23:45 Dziewczyna
z pociągu
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania, Indie,
2016, reż. Tate Taylor,
wyk. Emily Blunt,
Haley Bennett, Rebecca
Ferguson, Justin Theroux,
Luke Evans
02:10 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
02:40 Noc Magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard
11:50 Pamiętniki z wakacji
12:50 STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Gwiazdy Kabaretu 21:05
Troje pod przykrywką
22:05 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:15 Ulice
strachu : Ostatnia odsłona
Studenci szkoły ﬁlmowej Amy, Travis i Graham - marzą
o podbiciu Hollywood, ale
prawdziwym wyzwaniem
okaże się dla nich przetrwanie ostatniego semestru
studiów. 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10

TV Trwam
11:45 Grunt to droga 12:00
Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:00 VII
Umarłych pogrzebać 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje 14:55 Słowo
życia 15:00 Modlitwa
15:20 Mocni w wierze 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy
sakrament 16:35 Warszawa
moja miłość i życie 16:55
Muzyczne chwile 17:00
Regał Mistrzowie 17:30
Geopolityka
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Warto zauważyć... 19:30
Opowieści Theo 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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program tv
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sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:40 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie Extra
- magazyn
08:20 Wojsko - polskie.pl
08:45 Pełnosprawni - magazyn
dla niepełnosprawnych
09:20 Fascynujący świat
- Cud architektury
- Katedra w Strasburgu
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Francja, 2020,
reż. Lionel Langdale
10:25 Sprawa dla reportera
11:30 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:30 Rozgrywka - western,
prod. USA, 1973,
reż. George Seaton
14:15 Z pamięci - felieton

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:45 Rodzinny ekspres
12:25 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2022 - Halina Mlynkova
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Postaw na milion
19:25 Rodzinka.pl - serial
20:00 The Voice of Poland
22:45 Hity wszech
czasów

04:50 Uwaga! - magazyn
05:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:55 Kobieta na krańcu
świata
07:30 Kolekcja
smaków
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial, Polska
13:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
15:20 MasterChef
16:50 Kolekcja smaków
17:25 MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką
17:55 Zaplanuj długie życie
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Mam talent

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:35 Na fali 2
Maverick, spragniony
nowych wyzwań prosi
słynną surfującą załogę
The Hang 5 o możliwość
dołączenia do nich
w podróży do legendarnego miejsca surﬁngu,
znanego jako Rowy,
gdzie występują największe fale na świecie.
Wkrótce odkrywa, że
życie, które zostawił za
sobą może być bardziej heroiczne niż każda grożąca
śmiercią fala.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty Dom - Biedny
Dom
13:45 Drwale i inne opowieści
Bieszczadu
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie

07:00 Muzyka lekka łatwa i
przyjemna - magazyn
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni Maja Komorowska
- magazyn
09:00 Wydarzenie aktualne
09:25 Hitchcock/Truﬀaut
- ﬁlm dokumentalny
10:55 Serialowa nostalgia
- Wojna domowa - serial
komediowy TVP
12:30 Do dzieła - magazyn
12:55 Bosonoga Contessa
- ﬁlm fabularny
15:10 Mieszczanie żywieccy cykl dokumentalny
15:45 Chopin/Norwid/
Niemen - widowisko
artystyczne
17:00 Retro kino - 14 lipca
- komedia, prod. Francja,
1933, reż. Rene Clair
18:40 Co dalej?
19:05 Legendy Rocka - Cream
19:30 Legendy Rocka

06:00 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
20:00 Mocne sobotnie
kino: Rocky 5

05:05 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Rozwód. Walka o
wszystko
08:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:20 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
15:20 Z zaskoczenia
- ﬁlm rodzinny,
USA, 2012, reż. John Whitesell, wyk. Kevin Durant,
Taylor Gray, James Belushi,
Brandon T. Jackson
17:25 Król Artur:
Legenda miecza
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2017, reż. Guy Ritchie,
wyk. Charlie Hunnam,
Astrid Berges-Frisbey,
Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana, Aidan
Gillen

06:00 Flintstonowie 07:05 Galileo 11:05 Magma Profesor
John Shepherd obserwuje
niewyjaśnione nasilenie
aktywności wulkanicznej na
całym świecie. Z jego analiz
wynika, że wkrótce dojdzie
do globalnej katastrofy,
która może oznaczać zagładę
całej ludzkości, ale nikt nie
traktuje poważnie jego
ostrzeżeń. 13:00 STOP
Drogówka 14:00 Policjantki
i Policjanci
19:00 Galileo 20:00 Naprzód
Bracia Janko i Bogdan,
postanawiają sprawdzić,
czy magia wciąż istnieje. Na
16. urodziny Janko dostaje
zaklęcie, dzięki któremu
wraz z bratem będzie mógł
przywołać do życia swojego
nieżyjącego tatę.
22:10 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:15 Hostel,
cz. 2 02:25 Disco Polo Life

MAGAZYN KULINARNY

KOMEDIA

KOMEDIA

PROGRAM ROZRYWKOWY

WESTERN

THRILLER

FILM PRZYGODOWY

14:25 Okrasa łamie
przepisy - magazyn
kulinarny
14:55 Rolnik szuka żony
- reality show
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy, prod.
Rosja, 2018
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Wojenne dziewczyny
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę - Droga
mistrza - dramat
23:20 Za jakie grzechy, dobry
Boże? - komedia
01:10 Wyścig z czasem
- ﬁlm science ﬁction

23:50 Kino relaks
- Dziewczyna
z sąsiedztwa
- komedia, prod. USA,
2004, reż. Luke Greenﬁeld,
wyk. Emile Hirsh, Elisha
Cuthbert, Timothy Olyphant, James Remar
01:45 Detroit - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2017, reż.
Kathryn Bigelow, wyk.
Chris Chalk, Mason Alban,
Bennett Daddy
04:15 Ciemna strona Wenus
- dramat obyczajowy,
prod. Polska, 1997, reż.
Radosław Piwowarski,
wyk. Agnieszka Wagner,
Jan Englert, Paweł Deląg,
Anna Przybylska, Marcin
Jędrzejewski
05:45 Zakończenie

22:15 Dwa tygodnie
na miłość
- ﬁlm komedia, USA, 2002,
reż. Marc Lawrence, wyk.
Sandra Bullock, Hugh
Grant, Alicia Witt, Dana
Ivey, Robert Klein, Heather
Burns, David Haig
00:30 Projekt Lazarus
- ﬁlm horror, USA,
2015, reż. David Gelb,
wyk. Olivia Wilde, Mark
Duplass, Evan Peters,
Donald Glover, Sarah
Bolger, Ray Wise
02:15 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
03:15 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Strażnicy Galaktyki
Zuchwały awanturnik
Peter Quill kradnie tajemniczy artefakt stanowiący
obiekt pożądania złego
i potężnego Ronana,
którego ambicje
zagrażają całemu
wszechświatowi.
22:45 Underworld:
Przebudzenie
00:45 Skok przez miotłę
03:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island.
Wyspa miłości

20:00 Bilet do kina - Pat
Garrett i Billy Kid
- western, prod. USA,
1973, reż. Sam Peckinpah,
wyk. James Coburn, Kris
Kristoﬀerson, Bob Dylan
21:50 58. KFPP w Opolu
- Scena alternatywna
2021 na bis - koncert
00:05 Seans kultowy
- Szczęśliwy człowiek
- dramat, prod. Wielka
Brytania
03:05 Co dalej? - program
publicystyczny
03:35 Wieczór kinomana
- Happy End
- dramat
05:30 Tamte lata, tamte dni
- Maja Komorowska
05:55 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

22:05 Inferno: Piekielna
walka - thriller
Przybysz znikąd staje
się zarzewiem konﬂiktu
dwóch konkurujących
gangów.
00:00 Szanghajska
robota
01:55 Castle - serial
kryminalny
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:40 Na jedwabnym
szlaku
04:20 Menu
na miarę
- program kulinarny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:00 Jack, pogromca
olbrzymów
- ﬁlm przygodowy, USA,
2013, reż. Bryan Singer,
wyk. Nicholas Hoult,
Eleanor Tomlinson, Ewan
McGregor, Stanley Tucci,
Eddie Marsan
22:30 Tango i Cash
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1989, reż. Andriej
Konczałowski, wyk.
Sylvester Stallone, Kurt
Russell, Jack Palance,
Teri Hatcher, Michael
J. Pollard
00:40 Zbrodnia
w sąsiedztwie
01:50 Druga strona
medalu
- talk show
02:50 Noc Magii

TV Trwam
11:00 Uroczysty ingres biskupa
Krzysztofa Włodarczyka
13:00 Muzyczne chwile
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30
Przegląd Tygodnika
„Niedziela” 14:35 Śladami
apostoła Pawła
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10
Wilhelm Pluta – „biskup
rodziny” 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego 17:25 Święty
na każdy dzień 17:30 Mocni
Jego mocą 17:55 Poczet
Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Manna
z Nieba 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
05:05
06:00
06:25
06:55
07:00
08:00
08:30
09:05
09:25
09:50
10:25
10:55
11:00
11:55
12:00
12:15
12:50
13:15
14:15
14:25

Klan - telenowela TVP
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Msza Święta
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Las bliżej nas
Fascynujące miejsca
Weterynarze z sercem
Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Umarł, aby żyć. Rzecz
o Stefanie Kardynale
Wyszyńskim
BBC w Jedynce
Z pamięci - felieton
Okrasa łamie przepisy

SERIAL KRYMINALNY

14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny
prod. TVP
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2018
17:00 Teleexpress
17:15 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
rozrywkowe
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Wojenne dziewczyny
serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony
22:20 Zakochana Jedynka
- Ojcowie i córki
- ﬁlm obyczajowy
00:25 Droga mistrza - dramat
02:10 Pieskie szczęście - ﬁlm
04:00 Jaka to melodia?
04:35 Z pamięci - felieton

14 listopada
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Zacznij od zdrowia
11:15 The Voice of Poland
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2022 - Lombard
- widowisko muzyczne
16:20 Największe przeboje
- Grzegorz Ciechowski
17:05 Lajk!
17:25 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Serial fabularny
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Kabaret. Super Show
Dwójki
21:05 Postaw na milion

04:40 Uwaga! - magazyn
05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
05:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
06:45 Nowa Maja w ogrodzie
07:15 Akademia ogrodnika
07:20 MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką
07:50 Zaplanuj długie życie
08:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:30 Kobieta na krańcu
świata
12:05 Co za tydzień
12:40 Top Model
14:15 Mam talent
16:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
17:30 Lego Masters
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 MasterChef - program

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:30 I kto to mówi 2
Dalsze losy małżeństwa
Jamesa i Mollie Ubriacco,
zrealizowane wedle
sprawdzonej formuły
wzbogaconej o wokalne
popisy Travolty. James
nadal marzy o lataniu,
ale póki co zarabia na życie
jako taksówkarz.
09:05 Tatuśkowie
13:15 Alicja w Krainie
Czarów
Dziewiętnastoletnia Alicja
powraca do dziwacznego
świata, który po raz
pierwszy odwiedziła
jako dziecko, i wyrusza
w podróż, by odkryć swe
prawdziwe przeznaczenie.
Na jej drodze staną m.in.
Szalony Kapelusznik,
Biała Królowa, Czerwona
Królowa i Biały Królik.

07:00 Muzyka lekka, łatwa i
przyjemna
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Od ucha do ucha
- Cztery pory roku
Leona - Wiosna Meli
09:10 Od ucha do ucha
- Pan Tadeusz
- Księga ósma
- Zajazd
- spektakl teatralny, prod.
Polska, 1971,
reż. Adam Hanuszkiewicz
10:05 Czeskie śniadanie
11:05 Happy Olo pogodna
ballada o Olku Dobie
- ﬁlm dokumentalny
12:15 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
12:50 Wakacje Waltera
- komedia, prod. USA,
2003
14:45 Muzyka Skalnego
Podhala - Ozwodne

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
07:55 Robin Hood:
Książę złodziei
Po powrocie do Anglii
Robin odkrywa, że stracił
rodzinny majątek.
Przyłącza się do bandy
rzezimieszków z lasu
Sherwood, wypowiadając
wojnę bezwzględnemu
szeryfowi Nottingham.
10:45 Król Artur
Rzymski generał Artur i
jego rycerze otrzymują ostatnią misję do spełnienia.
Podczas wyprawy odbijają
z rąk nieprzyjaciela młodą
Ginewrę, która jest
królową Piktów.
13:25 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Złodziej
nad złodziejami
14:40 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Gwiazdy
i dukaty

05:05 Szkoła
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Rozwód. Walka o
wszystko
08:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Makłowicz w drodze
13:45 Hotel Paradise
14:45 Projekt Lady
15:50 Scooby-Doo II: Potwory
na gigancie - ﬁlm przygodowy, USA, 2004, reż.
Raja Gosnell, wyk. Freddie
Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar, Matthew Lillard,
Linda Cardellini, Seth
Green, Peter Boyle, Alicia
Silverstone, Neil Fanning
17:50 Znów mam 17 lat - ﬁlm
komedia, USA, 2009, reż.
Burr Steers, wyk. Zac
Efron, Matthew Perry,
Leslie Mann, Thomas
Lennon, Allison Miller

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

22:05 Detroit
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2017,
reż. Kathryn Bigelow,
wyk. Chris Chalk, Mason
Alban, Bennett Daddy
00:35 Kino bez granic
- Siedem minut
po północy - dramat,
prod. Hiszpania, USA,
2016,reż. J. A. Bayona,
wyk. Sigourney Weaver,
Felicity Jones
02:30 Zezowate szczęście
- komediodramat, prod.
Polska, 1959, reż. Andrzej
Munk, wyk. Bogumił
Kobiela, Maria Ciesielska,
Helena Dąbrowska,
Barbara Kwiatkowska
04:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:30 Szadź
- serial, Polska
22:40 Rambo
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1982, reż. Ted
Kotcheﬀ, wyk. Sylvester
Stallone, Richard Crenna,
Brian Dennehy, Bill
McKinney, Jack Sarrett,
Michael Talbott
00:30 Wielki mur
- ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny, Australia,
Kanada, 2016, reż. Zhang
Yimou, wyk. Matt Damon,
Tian Jing, Willem Dafoe,
Andy Lau, Pedro Pascal
02:40 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:00 Noc Magii
04:25 Kto was tak urządził

15:40 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
- magazyn
prod. Polska
20:00 Kabaret na żywo.
Młodzi i Moralni
22:05 Oﬁcer Blart w Las Vegas
Niezdarny sklepowy ochroniarz Paul Blart zostaje
wysłany do Las Vegas na
kongres strażników.
00:10 Gwiezdne wojny:
Część II - Atak klonów
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

15:05 U Pana Boga
w ogródku
- komedia
17:15 Niedziela z... rolami
Romana Wilhelmiego
18:00 Niedziela z... rolami
Romana Wilhelmiego:
Pan W. - ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 1985
19:00 Koryfeusz Muzyki
Polskiej - Gala - koncert
20:25 Major Dundee - western,
prod. USA, 1965,
22:35 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:05 Windą na szafot - ﬁlm
00:45 Teraz animacje! - Red
Light Train - ﬁlm
00:55 Teraz animacje!
- Norma - animowany
01:00 Teraz animacje!
- Wyjdę z siebie

15:55 Ella zaklęta
Ella otrzymuje nietypowy
urodzinowy prezent obowiązek posłuszeństwa
wobec innych. Kilka
lat później dziewczyna
wyrusza w podróż, by
znaleźć sposób na zdjęcie
uroku.
17:50 Zaczarowana
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Iluzja 2
22:45 Green Book
01:15 Joe
03:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Menu
na miarę
04:05 Taki jest świat
- program informacyjny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Mumia
- ﬁlm przygodowy, USA,
Japonia, Chiny, 2017,
reż. Alex Kurtzman,
wyk. Tom Cruise, Russell
Crowe, Annabelle Wallis,
Soﬁa Boutella, Courtney
B. Vance
22:25 Siedem
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1995, reż. David
Fincher, wyk. Brad Pitt,
Morgan Freeman, Richard
Roundtree, Kevin Spacey,
Gwyneth Paltrow,
R. Lee Ermey
01:00 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
03:10 Noc Magii

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:20 Tom
i Jerry i Sherlock Holmes
08:10 Alex Rider: Misja
Stormbreaker. Nastoletni Alex
Rider, osierocony przez rodziców, pozostaje pod opieką
swojego wuja, Iana, który nie
szczędzi starań i nakładów
na wszechstronną edukację
chłopca - od języków obcych
po sztuki walki i strzelanie. .
10:20 Galileo 12:30 Naprzód
Dwa nastoletnie elfy, bracia
Janko i Bogdan, postanawiają
sprawdzić, czy magia wciąż
istnieje. Na 16. urodziny
Janko dostaje zaklęcie, dzięki
któremu wraz z bratem będzie
mógł przywołać do życia
swojego nieżyjącego tatę.
14:40 K2 16:55 Gwiazdy
Kabaretu
18:00 STOP Drogówka 19:00
Galileo 20:00 Czarny rycerz
22:00 Troje pod przykrywką
23:05 Frankenstein

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa 11:35
Poznajemy Polskę 11:50
Muzyczne chwile 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:15
Serce bohatera
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP 17:15
Muzyczne chwile 17:30
Nowa Ewangelizacja 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jesteśmy katolikami
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Święty na
każdy dzień 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje
dnia 21:40 Retrospekcja

28
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja, 2020
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce
- Planeta doskonała

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 (Nie)zwyczajni.
Tak niewiele potrzeba
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze
w akcji!
- serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Piłka nożna - Eliminacje
23:25 Świat bez ﬁkcji - Anglia
B Exit - ﬁlm
00:20 Ojcowie i córki - ﬁlm
02:25 Archiwista - serial TVP
03:20 Oﬁcer - serial TVP
04:25 Notacje

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Facet do wymiany
- ﬁlm obyczajowy
23:00 W kręgu podejrzeń
- serial kryminalny
24:00 Wilkołak
- ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy, Polska,
Niderlandy
01:40 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
02:35 Siedem minut
po północy - dramat,
prod. Hiszpania,
USA, 2016
04:35 Rodzinka.pl
- serial komediowy TVP
05:05 Zakończenie

TVN
05:05
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
12:50
13:55
15:55
17:00
18:00
19:00
19:35
19:45
19:50
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Top 10 Playera
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
Fakty
Sport
Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:40 Nieobecni - serial
23:40 Pogromcy maﬁi
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Ruben Fleischer, wyk. Sean Penn,
Josh Brolin, Ryan Gosling,
Nick Nolte, Emma Stone,
Anthony Mackie, Giovanni
Ribisi, Robert Patrick
02:00 Co za tydzień
02:30 Uprowadzona
- serial, USA
03:30 Uwaga!
- magazyn
03:50 Noc Magii
05:10 Kto was tak urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
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
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM SENSACYJNY

20:05 MEGA HIT
- Men in Black:
International
Doświadczony agent
H i debiutantka M są
nieoczywistym duetem,
który staje do walki z
nowym zagrożeniem z
kosmosu. Bohaterowie
muszą połączyć siły i
zmierzyć się z niebezpieczeństwem, jakiego
świat jeszcze nie widział.
Zadaniem agentów H i M
jest uratowanie nie tylko
agencji MIB, ale również
całej ludzkości.
22:40 Królowie ulicy
01:00 Pakt milczenia
03:05 Świat według
Kiepskich
03:35 Wyspa miłości

15 listopada
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:35 Dziennik Obserwatora ﬁlm dokumentalny
08:50 U Pana Boga w ogródku
- komedia
11:00 Dom - serial TVP
12:40 Cmentarz Orląt - ﬁlm
dokumentalny
13:30 Ajtia o tym, dlaczego
diabeł kuleje - ﬁlm animowany, prod. Irlandia,
2020
13:35 Bulandra i diabeł
- ﬁlm animowany
13:40 Doktor Faust
- ﬁlm animowany
14:00 Reżyserzy - John
Schlesinger
14:50 Party przy świecach
- ﬁlm TVP
16:05 Do zobaczenia, chłopcy
- ﬁlm fabularny, prod.
Niemcy, Francja, 1987
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
Piękna, przebojowa i
trochę nieokrzesana Milagros - jest sierotą
wychowaną w klasztorze.
Jej matka, porzucona
przez jej ojca, zmarła przy
porodzie, pozostawiając
Milagros jedynie medalik z
Matką Boską.
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes

05:40 Szkoła
06:35 Szpital
07:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Idealna niania
- program obyczajowy
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Ten moment
14:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:10 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard
11:50 Pamiętniki z wakacji
12:50 STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Cenny ładunek
23:40 Nieuchwytny cel 2
- ﬁlm sensacyjny Wes,
zawodnik MMA, który chce
skończyć z walkami, dostaje
propozycję wzięcia udziału
w prywatnym turnieju
w Birmie w zamian za milion
dolarów. 01:50 Śmierć
na 1000 sposobów 02:50
SuperLudzie 03:50 Trans
World Sport 2021

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Wściekły Byk
- dramat, prod. USA, 1980
22:10 Kronos - Warszawa
- magazyn kulturalno-społeczny
22:45 Panorama kina polskiego - Ach, śpij kochanie
- ﬁlm kryminalny
00:30 Scena muzyczna
- Lutosławski Quartet koncert
01:30 Major Dundee
03:40 Michael Haneke.
Zawód: reżyser - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Austria, Francja, 2013
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:50 Zakończenie

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Poniedziałkowy
Hit: Uciec, ale dokąd?
Zbiegły więzień Sam
Gillen znajduje schronienie
na farmie wdowy
Clydie Anderson,
nękanej przez przedsiębiorców budowlanych.
Ryzykując swoją
wolność, postanawia
jej pomóc.
21:55 Krwawy sport
23:50 Pan życia i śmierci
02:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
03:00 Menu na miarę
03:55 Kobra - oddział
specjalny

TV Trwam

20:35 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:35 Lejdis - ﬁlm komedia,
Polska, 2008, reż.
Tomasz Konecki, wyk. Iza
Kuna, Edyta Olszówka,
Magdalena Różczka, Anna
Dereszowska, Robert
Więckiewicz, Piotr Adamczyk, Borys Szyc, Tomasz
Kot, Tomasz Karolak,
Rafał Królikowski, Danuta
Stenka, Krzysztof Globisz
00:30 Widmo
- ﬁlm horror, USA, Japonia,
Tajlandia, 2008, reż.
Masayuki Ochiai, wyk.
Joshua Jackson
02:20 Druga strona
medalu
- talk show
03:25 Noc Magii

11:20 100 cudownych miejsc
11:30 Przyroda w Obiektywie 11:45 Kolory Świętości
11:50 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz
13:05 Ukraińska zbrodnia
w Hucie Pieniackiej
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Nie oplataj
mnie śmierci 15:30 Miasto
umarłych 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55
Świadkowie 17:30 Natura
obiektywnie 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Opowieści
Starego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
- magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- W skórze byków i orłów
14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
15:00 Wiadomości

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Z miłości do...
- reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2019
16:00 Koło fortuny - teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze akcji!
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Magazyn Ekspresu
Reporterów - zapowiedź
20:30 Leśniczówka
21:05 Pełny obraz
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:35 Alive: Dramat w Andach

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Miłość w czasach
wojny - serial
22:55 W kręgu podejrzeń
- serial kryminalny
00:05 Ludzkie historie
- Księga morza
01:15 Mała matura 1947
- dramat
03:20 Wilkołak - ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy, Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Ślub od pierwszego
wejrzenia
22:40 Kuba Wojewódzki
23:40 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:15 Nieobecni
- serial, Polska
01:15 Szadź
- serial, Polska
02:20 Na granicy
światów
- serial, USA, Wielka
Brytania
03:20 Noc Magii
- program ezoteryczny
prod. Polska
04:40 Kto was tak
urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM SENSACYJNY

20:05 Transformers:
Wiek zagłady
Po ostatnim starciu
Autobotów i Deceptikonów, bitwie która
ocaliła świat, miasto
pozostało w ruinie,
a ludzie usiłują stanąć
na nogi. Jest jednak
grupa, która chce przejąć
kontrolę nad biegiem
historii.
23:45 Zapłata
Michael jest cenionym
naukowcem. Pracuje
dla tajnych korporacji
przeprowadzających
badania nad nowymi
możliwościami
ludzkiego mózgu.
02:20 Kabaretowa
Ekstraklasa

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:30 Muzyczne poranki
08:10 Informacje kulturalne
08:35 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
09:00 Do zobaczenia, chłopcy
- ﬁlm fabularny
11:00 Dom - serial TVP
12:45 Kobiela na plaży
- ﬁlm TVP
13:30 Herge. Życie w cieniu
Tintina - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2016
14:35 Ręce nad miastem
- dramat
16:25 Rower z Pekinu
- dramat
18:20 Muzyka Skalnego
Podhala - Ozwodne
18:30 Co dalej? - program
publicystyczny
18:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
20:00 Teatr Telewizji Pierścień wielkiej damy
21:15 Portrety - Henryk
Konwiński - cykl reportaży

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Zemsta Sokoła
Były amerykański
żołnierz przenosi się do
brazylijskich slamsów i
walczy z członkami yakuzy
odpowiedzialnymi za
brutalne pobicie siostry.

05:40 Szkoła
06:35 Szpital - program
obyczajowy
07:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:05 Ukryta prawda
11:10 Idealna niania
- program obyczajowy
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Ten moment
14:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:10 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:35 Hotel Paradise

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze
10:50 Hardkorowy lombard
11:50 Pamiętniki z wakacji
12:50 STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny
21:40 W otchłani Scott i Marco
budzą się w sąsiadujących
ze sobą celach na łodzi
podwodnej, wyposażonej
w głowice nuklearne.23:50
Wikingowie Młody wiking,
Ragnar Lothbrok, pragnie,
by wyprawy łupieżcze
odbywały się nie tylko na
wschód, ale także w kierunku
przeciwnym.

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

21:30 Lekkie obyczaje
- Na karuzeli życia
- ﬁlm fabularny
23:15 Co dalej? - program
publicystyczny
23:40 Młoda Polska
- Granica
00:15 Panorama kina
polskiego - Ach, śpij
kochanie - ﬁlm kryminalny
02:05 Portrety - Henryk
Konwiński - cykl reportaży
02:25 Kino nocne
- Bliskość
- ﬁlm fabularny,
prod. Rosja, 2017
04:35 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:50 Zakończenie

22:00 Iluzja 2
Czterej Jeźdźcy zostają
zwerbowani przez geniusza technologicznego i
zmuszeni do dokonania
najbardziej niewiarygodnego skoku rabunkowego
w ich karierze.
00:40 Burza
02:35 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
- program kulinarny
03:50 Kobra - oddział
specjalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

21:35 Tango i Cash
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1989, reż. Andriej
Konczałowski, wyk.
Sylvester Stallone, Kurt
Russell, Jack Palance,
Teri Hatcher, Michael
J. Pollard
23:40 Bez przebaczenia
- ﬁlm western,
USA, 1992, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Gene Hackman,
Morgan Freeman, Richard
Harris, Jaimz Woolvett,
Saul Rubinek
02:30 Druga strona
medalu
- talk show
prod. Polska
03:05 Noc Magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
11:40 Ma się rozumieć 11:50
Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz 13:10
Muzyczne chwile 13:25
Słowo życia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Filmowe
życiorysy 15:25 Zoﬁa Czeska
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Jestem mamą 16:30 Fryderyk Chopin i jego muzyka
17:00 100 cudownych miejsc
na świecie 17:10 Prosto o gospodarce 17:30 Zostań Żołnierzem RP 17:45 Muzyczne
chwile 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potraﬁ
19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja, 2020
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- W skórze koni i owiec

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Program gminy
żydowskiej
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:35 100 - lecie Kościoła
Ewangelicko - Metodystycznego w Polsce
12:30 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2019
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
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
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Świat według
Kiepskich
21:05 Jak rozpętałem
II wojnę światową
cz. 2 - Za bronią
- komedia

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze
w akcji!
- serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test o Pomnażaniu Pieniędzy
22:30 Historia bez tajemnic
- Książę Karol
23:35 Morderca w moim
domu - ﬁlm fabularny

18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali
Na dobre i na złe
i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Miłość w czasach
wojny - serial,
prod. Hiszpania, 2017
22:55 W trybach zbrodni
- serial kryminalny
23:55 Różne smaki miłości
- ﬁlm obyczajowy
01:30 Deep State: tajny układ
02:25 Ważniejsza od królów
- ﬁlm dokumentalny
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Top Model
23:10 Krwawa profesja
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 2002,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Jeﬀ Daniels, Anjelica
Huston, Wanda De Jesus,
Tina Liﬀord, Paul Rodriguez, Dylan Walsh
01:25 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:05 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:25 Noc Magii
03:50 Kto was tak
urządził

22:45 Medalion
Jackie Chan wciela się
w postać Eddiego Yanga,
błyskotliwego policjanta
z Hong Kongu, który o
mały włos unika śmierci
podczas prowadzenia
śledztwa dotyczącego
tajemniczego medalionu.
Eddie odkrywa, że
mając w swoim posiadaniu
medalion, nabiera
niewiarygodnej szybkości,
siły i nowych umiejętności, dzięki którym jego
zdolności walki wkraczają
na zupełnie nowy poziom.
00:40 Łatwa dziewczyna
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:00
07:55
08:20
08:45
08:55
11:00
12:40
13:30
13:55
14:10
14:40
16:15
17:50
18:30
18:55

Muzyczne poranki
Co dalej?
Do dzieła - magazyn
Portrety - Henryk
Konwiński - cykl reportaży
Rower z Pekinu
Dom - serial TVP
Sobie król - ﬁlm TVP
Aleksandra Jachtoma
Którędy po sztukę
- Mehoﬀer - magazyn
Tamte lata, tamte dni Marta Lipińska
Skutki noszenia
kapelusza w maju - ﬁlm
obyczajowy
Człowiek na torze
- dramat psychologiczny
Mieszczanie żywieccy cykl dokumentalny
Informacje
kulturalne
Wszystkie stworzenia
duże i małe
- serial komediowy,
prod. Wielka Brytania

FILM FABULARNY

20:00 Na wschód od Hollywood - Płomienie - ﬁlm
fabularny, prod. Korea
Połudn., 2018
22:35 Paryż. Śladami
Chopina
- cykl reportaży
22:55 Więcej niż ﬁkcja
- McQueen
00:55 28 Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree
‘86. Niemen, Urbaniak,
Karolak - koncert
01:40 Wojciech Karolak
i jego goście
02:10 Informacje kulturalne
02:35 Lekkie obyczaje
- Na karuzeli życia - ﬁlm
fabularny, prod. USA, 2017
04:25 Kino nocne - Niepokorny
Francois Truﬀaut

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
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.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Plan lotu

05:40 Szkoła
06:35 Szpital - program
obyczajowy
07:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Idealna niania
- program obyczajowy
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Ten moment
14:35 Sąd rodzinny
15:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:35 Ukryta prawda
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:10 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:35 Hotel Paradise

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck Norris)
jest jednym z najlepszych
Strażników Texasu. Ma dosyć
„ostre” metody zwalczania
przestępców.
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Pamiętniki z wakacji 12:50
STOP Drogówka 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard
17:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:40
Nieuchwytny cel 2 23:50
Wikingowie 01:50 Śmierć
na 1000 sposobów 02:50
Ucho Prezesa

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

22:00 Dzielnica strachu
Śledztwa prowadzą
dwie pary: dzielnicowy
Andrzej (Andrzej Młynarczyk) i śledcza
Agata (Agata Załęcka)
oraz dzielnicowa Karolina
(Maja Wachowska)
i śledczy Rafał (Maciej
Kosmala).
00:00 Szanghajska
robota
02:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
02:55 Kobra - oddział
specjalny
04:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
05:00 Rodzinny interes

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 11:00 Po co nam
wykopaliska 11:25 Jestem
mamą 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Mojżesz - 10 przykazań
13:10 Muzyczne chwile 13:25
Kolory Świętości 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
Obyś był zimny albo gorący
15:25 10 obrazów z życia
Prymasa 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 16:30
Wyszyński - historia 16:55
Święty na każdy dzień 17:00
Po stronie prawdy 17:30
Rykoszetem 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

21:35 Siedem
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1995, reż. David
Fincher, wyk. Brad Pitt,
Morgan Freeman, Richard
Roundtree, Kevin Spacey
Dwóch policjantów stara
się złapać seryjnego
mordercę wybierającego
swoje oﬁary według specjalnego klucza - siedmiu
grzechów głównych.
00:10 Miasto złodziei
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2010, reż. Ben Aﬄeck,
wyk. Ben Aﬄeck, Rebecca
Hall, Jon Hamm, Jeremy
Renner, Blake Lively, Pete
Postlethwaite
02:50 Druga strona
medalu
- talk show

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2020
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Dobre historie - Dom
mocarzy - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce
- W skórze psów

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:25 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda - program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda - program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Na sygnale - serial
21:20 Sprawa dla reportera
22:15 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:50 Magazyn kryminalny
23:40 Magazyn Ekspresu

18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu Ojciec
Mateusz - felieton
20:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
21:55 Miłość w czasach
wojny - serial
22:55 W trybach zbrodni
- serial kryminalny
23:55 Zanim
nadejdzie noc
- ﬁlm akcji, prod. USA
01:40 Różne smaki miłości
- ﬁlm obyczajowy
03:10 Geniusz: Picasso
- serial, prod. USA, 2018
04:10 Art Noc - Scena
muzyczna
05:00 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Tylko mnie kochaj
- ﬁlm komedia,
Polska, 2006, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Maciej
Zakościelny, Agnieszka
Grochowska, Julia
Wróblewska, Grażyna
Szapołowska, Jan Frycz,
Marcin Bosak, Dominika
Kluźniak
00:45 Ślub od pierwszego
wejrzenia
01:50 Top Model
- program rozrywkowy
03:10 Kobieta na krańcu
świata

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Przyjaciółki
- serial obyczajowy
FILM OBYCZAJOWY

22:20 Małe kobietki
Ameryka, lata sześćdziesiąte XIX wieku.
W domostwie zwanym
Orchard House od pokoleń
mieszka rodzina Marchów.
Pod nieobecność ojca
walczącego w wojnie
secesyjnej, opiekę nad
czterema córkami
sprawuje samodzielnie ich
matka, Marmee. Marmee
wyraźnie wyprzedza
swoją epokę, wpajając
dziewczynkom ideały
wolności i namawiając je,
by znalazły własną drogę
w życiu.
01:00 Krok do sławy 2
02:55 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:30 Niedziela z... rolami
Romana Wilhelmiego
09:20 Człowiek na torze
11:00 Dom - serial TVP
12:45 Ballada o ścinaniu
drzewa - ﬁlm TVP
13:30 Wydarzenie aktualne
13:45 Mieszczanie żywieccy
- cykl dokumentalny
14:20 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
15:00 Przyjęcie na dziesięć
osób plus trzy - ﬁlm TVP
16:05 Pociągi pod specjalnym
nadzorem
- ﬁlm fabularny, prod.
Czechosłowacja, 1966
17:50 Rzeczpospolita
Modernistyczna
- Architektura mieszkaniowa. Osiedla społeczne
- cykl dokumentalny
18:30 Co dalej?

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw serial obyczajowy
20:00 Co ty wiesz
o swoim dziadku?
Mający niebawem się
ożenić Jason zabiera
swojego dziadka na przejażdżkę po Florydzie.
22:00 Boski żigolo

05:40 Szkoła
06:35 Szpital
07:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Idealna niania
- program obyczajowy
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła
14:00 Ten moment
14:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:35 Brzydula - serial, Polska
18:10 Idealna niania - program
obyczajowy
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:35 Hotel Paradise

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

18:55 Targowisko próżności
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2018
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Wstęp do ﬁlmu
20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Noce i dni
23:05 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Patrick Spottiswoode - rozmowa
23:35 Toscanini nieznany
- ﬁlm dokumentalny
00:55 Na wschód od Hollywood - Płomienie - ﬁlm
fabularny, prod. Korea
Połudn., 2018
03:30 Kino nocne
- Do utraty sił - dramat,
prod. USA
05:35 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

23:55 Było sobie kłamstwo
Mark traci pracę
i mieszkanie, a na domiar
złego nie ma szczęścia
w miłości. Jego problemy
znikają, gdy przestaje być
prawdomówny.
02:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

21:35 Wykapany ojciec
- ﬁlm komedia,
USA, Indie, Kanada,
2013, reż. Ken Scott, wyk.
Vince Vaughn, Chris Pratt,
Cobie Smoulders, Andrzej
Blumenfeld, Simon
Delaney
23:40 Bodyguard
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1992,
reż. Mick Jackson,
wyk. Kevin Costner,
Whitney Houston, Gary
Kemp, Bill Cobbs, Ralph
Waite, Tomas Arana
02:25 Druga strona
medalu
- talk show
03:25 Noc Magii
- program rozrywkowy
prod. Polska

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard
11:50 Pamiętniki z wakacji
12:50 STOP Drogówka magazyn prod. Polska 14:55
Gwiazdy Kabaretu 15:55
Hardkorowy lombard 17:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy prod. Polska
18:00 Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy prod. Polska
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 Imperium Foster,
młody agent FBI, który ma
zinﬁltrować grupę rasistów
podejrzaną o przygotowywanie ataku terrorystycznego.
23:55 Hostel 01:55 Śmierć
na 1000 sposobów 03:25
TOP 10 - Lista przebojów

TV Trwam
11:35 Przyroda i ludzie 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia Obiecana 13:00 Muzyczne chwile
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Święta Teresa
z Lisieux 15:30 Ivato 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wędką
nad wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:05 Muzyczne
chwile 17:30 Odpowiedzialni
za Kościół 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Głos
Polski 21:00 Apel
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» Mistrzostwa Polski
w boksie olimpijskim
odbędą się w
Wałbrzychu w dniach
14-19 listopada
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Najlepsi za chwilę
skrzyżują rękawice

Fot. Dominik Hołda

Pierwszy raz w historii Wałbrzych będzie
organizatorem krajowego czempionatu w
boksie olimpijskim. Połączony turniej kobiet i
mężczyzn – XCII Mistrzostwa Polski Seniorów
i XXI Mistrzostwa Polski Seniorek – odbędzie
się w dniach 14-19 listopada w Aqua-Zdroju.

Sporty walki dochodzą do
głosu! W 2019 oraz 2020
roku oglądaliśmy pięściarskie
mecze ekstraligi w Galerii
Victoria oraz Hali Wałbrzyskich
Mistrzów, a w październiku
tego roku po raz pierwszy w
naszym mieście miała miejsce
gala MMA. Nadszedł czas na
to, by jeszcze wyżej podnieść
poprzeczkę.
Pod Chełmcem pojawi się
około 400 zawodników, a o
obiekcie-gospodarzu tej prestiżowej imprezy pochlebnie

wypowiadają się władze
Polskiego Związku Bokserskiego (PZB): - Warunki dla
sportowców są tutaj na europejskim poziomie, Aqua-Zdrój to jeden z najlepszych
obiektów w Polsce i Europie. Rozmowy dotyczące
możliwości przeprowadzenia zawodów podjęliśmy z
Krzysztofem Sadłoniem już
ponad rok temu. Uznaliśmy
jako zarząd PZB, że Wałbrzychowi i regionowi bardzo
potrzebne są mistrzostwa

Polski, bo to świetna promocja boksu olimpijskiego
na tej ziemi. Relację z gali
finałowej przeprowadzi TVP
Sport – mówił na oficjalnej
konferencji prasowej Maciej
Demel, wiceprezes PZB.
Wspomniany Krzysztof Sadłoń to główny sprawca całego zamieszania. To rodowity
wałbrzyszanin, w przeszłości
pięściarz, a obecnie szkoleniowiec w Impreium Boxing
Wałbrzych. Na pomysł organizacji tak wielkiej imprezy

w swoim rodzinnym mieście
wpadł w ubiegłym roku, gdy
wracał z mistrzostw Polski
w Wałczu. Jak wspomina,
zastanawiał się nad tym…
dwie minuty, po czym wykonał telefon do wałbrzyskiego
urzędu miasta. Doszło do spotkania z władzami, dyskusji,
szacunków. Efektem rozmów
było zielone światło, by o tak
prestiżowe zawody w naszym
mieście powalczyć. - Jestem
bardzo dumny, że tak duża
impreza odbędzie się w Wałbrzychu (…) Chciałbym, aby
MP wróciły na salony i aby
zawodnicy i zawodniczki czuli
się bohaterami, a Wałbrzych

był wizytówką na bokserskiej
mapie Polski – podkreślał na
tej samej konferencji Sadłoń.
W mistrzostwach Polski
udział wezmą zawodnicy urodzeni w latach 1981-2002.
Walki odbędą się w kilkunastu kategoriach wagowych:
od 46 kg do +92 kg. Zawodnicy oraz oficjele zatrzymają
się w hotelach Aqua-Zdrój
oraz Ibis. Na 14 listopada
zaplanowano rejestrację zawodników oraz losowanie.
W kolejnych dniach dojdzie
do starć eliminacyjnych, a w
czwartek, 18 listopada zobaczymy półfinały. Decydujące
o medalach walki finałowe

Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)

» Zakończyła się tegoroczna edycja Dolnośląskiej Ligi w zapasach kobiet

Oklaski na sam koniec ligi
Rywalizowały od marca aż do października. Niemal co miesiąc. Łącznie w ramach Dolnośląskiej Ligi w zapasach kobiet odbyło się siedem turniejów. Ostatni z nich odbył się 30 października. Podsumowano wtedy też cały cykl. Za pomysł organizacji zawodów bijemy brawo.
Więcej podobnych inicjatyw w regionie.
Poza stałymi bywalcami, czyli klubami z całego Dolnego Śląska oraz
kilku województw: wielkopolskiego,
opolskiego, łódzkiego i lubuskiego
w Boguszowie-Gorcach pojawiły
się jeszcze zawodniczki z zaprzyjaźnionego niemieckiego klubu SV
Luftfahrt Ringen e.V. Berlin. W sumie

na matach OSiR-u wystartowało 65
dziewcząt podczas ostatniej, finałowej odsłony Dolnośląskiej Ligi w
zapasach kobiet.
Wszystkie uczestniczki dostały
drobne upominki, a dodatkowo statuetki i nagrody rzeczowe otrzymała
najlepsza „10” całego cyklu. O najlep-

sze miejsca zapaśniczki rywalizowały
już od pierwszej marcowej imprezy.
I tak najlepsza w tegorocznej
edycji Dolnośląskiej Ligi w zapasach
kobiet okazała się Zuzanna Horbik
(ULKS Bizon Milicz), która od pierwszego turnieju objęła prowadzenie
w generalnej klasyfikacji i pozostała

na szczycie przez wszystkie imprezy,
łącznie z finałem. Liderka rankingu
stoczyła na matach w Boguszowie-Gorcach w sumie 23 pojedynki, z
czego zwyciężała 22 razy! Horbik
po piętach zawodniczka KS Sobieski
Poznań – młodziutka i ambitna Zosia
Szymańska, która ostatecznie zna-

czekają nas w piątek, 19
listopada, w dwóch seriach
(godz. 11:00 oraz 16:15).
Podczas mistrzostw można
liczyć na znane nazwiska.
Przyjazd do Wałbrzycha potwierdził Wojciech Bartnik,
ostatni polski medalista olimpijski w boksie.
Nie zabraknie reprezentantów Imperium Boxing, a o
tym, że w Wałbrzychu potrafią
szkolić, wiemy od dawna.
Przykład? Angelika Mięgoć
to tegoroczna młodzieżowa
mistrzyni Polski w kategorii 48
kg, a jej siostra Kinga zdobyła
srebro w kategorii 51 kg.
Dominik Hołda

lazła się na drugim miejscu. Poznanianka w całej lidze zaprezentowała
się znakomicie, a podczas sobotniej
edycji zwyciężyła po raz pierwszy
bezpośredni pojedynek z numerem
1 cyklu! Obie zawodniczki startowały zwykle w kategorii wagowej
do 50 kg.
Wysokie 3 miejsce wśród najlepszych zawodniczek Dolnośląskiej
Ligi zajęła reprezentantka Heros
Boguszów-Gorce, podopieczna Dariusza Piaskowskiego, Regina Błaszkowska! Ona walczyła w wadze do
46 kg, a wygrała wszystkie turnieje
i wszystkie pojedynki na matach w
hali OSiR-u. W zajęciu wyższego
miejsca przeszkodziła absencja w
przedostatniej kolejce startów.
Dodajmy jeszcze, że dzięki
wsparciu Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży prawie
wszystkie polskie zespoły oraz klub
partnerski z Niemiec zostali w Boguszowie-Gorcach do niedzieli, aby
jeszcze raz mocno popracować na
wspólnym treningu.
Ostatni turniej poświęcony był
pamięci Edwarda Ligockiego, który
przygodę z zapasami rozpoczął w
Włókniarzu Boguszów w 1948 roku.
Wychowanek Edwarda Drąga był
nie tylko świetnym zawodnikiem
(3-krotny medalista MP), ale również
sędzią i aktywnym działaczem, który
zapasami żył do końca swoich dni i
nie opuścił nigdy żadnej zapaśniczej
imprezy w regionie.
Red

Fot. Alfred Frater

» Tak właśnie grający Krzysztof
Jakóbczyk jest nam niezbędny

Spacer farmera
Zdziesiątkowany AZS UMCS Start II Lublin postawił w
Aqua-Zdroju twarde warunki. Ostatnia kwarta należała
jednak do Górnika Trans.eu Wałbrzych, który zwyciężył w
Suzuki 1 Lidze po raz siódmy z rzędu. Przed biało-niebieskimi teraz seria trzech kolejnych spotkań na wyjeździe.

Dawno nie oglądaliśmy
w Wałbrzychu drużyny tak
mocno dotkniętej przez pe-
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rypetie. Start pojawił się pod
Chełmcem bez czterech ważnych zawodników. Mikołaj

Stopierzyński i Karol Obarek
dołączyli do pierwszej drużyny z ekstraklasy, którą dzień

» Sobotę z basketem otworzyli koszykarze
na wózkach Górnika Toyota, którzy
pokonali For Heroes Kraków

później czekało ligowe starcie
w Radomiu. Z kolei Sebastian
Walda i Bartłomiej Pelczar

(lider punktowy rezerw Startu) narzekają na kontuzje.
Wydawało się, że trener Przemysław Łuszczewski może
jedynie załamać ręce i prosić
Górników o jak najmniejszy
wymiar kary. Tym bardziej, że
kłopoty zdrowotne młodszych
graczy doprowadziły do tego,
że w ciągu ostatnich dwóch
tygodni lublinianie odbyli
tylko trzy treningi pięciu na
pięciu.
Pier wsze osiem minut
meczu wydawało się zapowiedzią rychłej klęski beniaminka. Nic z tych rzeczy, bo
Start później pokazał serce
do gry, do szatni schodząc
jedynie z sześciopunktowym
deficytem (33:39). Górnicy
lepiej zbierali i rzucali z gry,
ale trafili tylko 4 z 18 prób
zza łuku. 11 punktów na
tym etapie spotkania miał na
koncie Krzysztof Jakóbczyk.
W trzeciej kwarcie zapowiadany przed meczem spacerek
wciąż bardziej przypominał
spacer… farmera, z ciężkimi
odważnikami w dłoniach.
Po trzydziestu minutach nasi
nadal prowadzili sześcioma
„oczkami” (54:48), mając
kłopoty ze sforsowaniem
obrony strefowej gości, która
wypychała na obwód. Do
tego dobre minuty po stronie przyjezdnych notował
doświadczony duet wysokich
Bartosz Ciechociński – Adam
Myśliwiec, udanie penetrujący wałbrzyską strefę podkoszową. W ostatniej kwarcie
Górnicy odstawili odważniki
do kąta, chwytając w dłonie
łuki i strzały. Siedem (!) celnych „trójek” w ciągu kilku
minut wysłało beniaminka
na deski, kończąc emocje w
tym meczu.
Wreszcie w ofensywie błysnął wspomniany Jakóbczyk,
który – niczym w poprzednim sezonie – trafiał bardzo
trudne rzuty. Po raz kolejny
z dobrej strony pokazał się

wciąż rozwijający się 22-letni
Jan Malesa. Nieco w cieniu
pozostał tym razem Marcin
Dymała, który otrzymał przed
meczem bon podarunkowy o wartości 500 zł. To
nagroda za wygranie głosowania kibiców biało-niebieskich na AIRTEAM MVP
października.
Wydarzeń wokół meczu
było jednak więcej. Kibice,
w pościgu za upominkami,
wejściówkami i nagrodami
pieniężnymi, ciskali piłką z
połowy boiska, wykonywali
dwutakt i próbowali swoich
sił z linii rzutów wolnych.
Najmłodsi spędzali czas w
strefie zabaw, gdzie m.in.
można było rzucać ogromną pomarańczową piłką do
dmuchanego kosza. Jeszcze
przed meczem wchodzących
do Aqua- Zdroju kibiców witał
pokaz ognia, rozświetlający
ciemność w akompaniamencie muzyki, a w drzwiach
pojawiła się okazja odebrania
Skarbu Kibica, czyli wydawnictwa, przy tworzeniu którego współpracowała nasza
redakcja. Z kolei w hotelowej
restauracji nadarzyła się sposobność skosztowania placka
po węgiersku w promocyjnej
cenie. Sobotę z basketem na
Białym Kamieniu otworzyli z
kolei koszykarze na wózkach.
Górnik Toyota Wałbrzych ograł
For Heroes Kraków 54:23.
Najbliższe spotkanie u siebie pierwszoligowcy Łukasza
Grudniewskiego rozegrają
dopiero 27 listopada z SKS-em
Starogard Gdański.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – AZS UMCS Start II
Lublin 81:66 (25:21, 14:12,
15:15, 27:18)
Górnik Trans.eu: Malesa
20, Jakóbczyk 18, Pabian 14,
Dymała 8, Cechniak 6, Kruszczyński 6, Zywert 6, Durski 3,
Pawlak 0, Ratajczak 0, Jeziorowski 0.
Dominik Hołda

Na gorąco
Po meczu Łukasz Grudniewski,
trener Górnika Trans.eu
- Pierwsze osiem minut meczu mogło się podobać. Ręce
składały się do oklasków. Dzieliliśmy się piłką, było dobre
tempo, świetna defensywa. Później zatraciliśmy płynność
w grze. Musimy nad tym popracować, podobnie jak nad
naszymi przestojami. Raz jest ich więcej, raz mniej, ale
pracujemy, by je wyeliminować. Mogło się wydawać, że
początek trzeciej kwarty w naszym wykonaniu nie był dobry. Było odwrotnie, graliśmy bardzo dobrze, ale zabrakło
skuteczności. Oddawaliśmy rzuty, skąd chcieliśmy, rzucali
ci, co mieli rzucać. Start bronił strefą, co otwierało rzuty
dystansowe. Zamurował strefę podkoszową, zmuszając
nas do gry na obwodzie. Oddaliśmy czterdzieści rzutów dystansowych, z czego trzynaście
trafiliśmy. Nie jestem zwolennikiem takiej koszykówki. Mamy jednak dobrych strzelców, więc
było pewne, że piłka wreszcie zacznie wpadać.
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