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Na ramię broń
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Czy wiesz, że…

nazwał lokal na cześć swojego przyjaciela Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Wystrój wnętrz nawiązywał do twórczości poety, na
ścianach namalowane były
postaci Porfiriona Osiełka i
Hermenegildy Kociubińskiej
z Teatrzyku Zielona Gęś. Ich
autorem był nieżyjący już
wałbrzyski artysta Kazimierz
Samołyk. Restauracja miała
swój specyficzny klimat, bo
właściciel znany był z oryginalności i zamiłowania do
świata artystycznego. Przyjeżdżali tu ludzie teatru i literatury z Krakowa, Wrocławia,
Warszawy. Na swój sposób,
była to restauracja elitarna.
Podczas wizyt tych gości lokal
zamykano pod pretekstem
remanentu, by móc recytować wiersze i dyskutować
nad problemami literatury.
Była to strawa dla ducha, a
o podniebienia dbał Bolesław Branecki, znany wtedy
bokser, który pracował jako
kucharz i serwował gościom
kulinarne cuda.

RYS: Marcin Skoczek

w latach 60. ubiegłego wieku
w Rynku. Jej właścicielem był
Władysław Sidorowski, który

Fot. użyczone (Eliza Furmanek)

W Wałbrzychu była restauracja znana w świecie
artystów? Zielona Gęś istniała
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Tylko u nas 32 strony!

Gdyby nie my, to…

… o większości spraw, o których u nas czytacie, pewnie byście nigdy nie
usłyszeli. Bo nikomu nie chciałoby się nad nimi pochylić, poszperać w archiwach, popytać świadków lub zwyczajnie, zadzwonić do jakiegoś ważniaka
z Warszawy. Nam się chce, ponieważ robimy porządną gazetę z myślą o
satysfakcji czytelników.
Oczy nam się cieszą, gdy
widzimy na waszych twarzach rysującą się ciekawość
i pytanie „co też wymyślą w
kolejnym numerze”? Gdy w
weekend lub w poniedziałek
z niecierpliwością oczekujecie
kolejnego numeru WieszCo.
Naszym zadaniem jest cały

czas was zaskakiwać, intrygować i po prostu dawać do
myślenia. Publikując artykuły
na rozmaite tematy. Naszą
siłą jest też różnorodność,
bo u nas każdy znajdzie coś
ciekawego dla siebie. Jeśli nie
wierzycie, to dokładnie przejrzyjcie i przeczytajcie aktualny

numer. Potem wróćcie do tego
wstępu i powiedzcie, czy nie
mieliśmy racji?!
Zapewne wielu tematów
nie udałoby się „ruszyć”, gdyby nie wasza pomoc, Szanowni Czytelnicy. To wasze
maile lub telefony otwierają
nam niekiedy szeroko oczy

na, zdawałoby się, błahe
sprawy. Które później okazują się niesamowicie ciekawymi historiami. Jeśli znacie
frapujące losy ludzi, dzieje
zapomnianych miejsc lub pamiętacie o zdarzeniach, o których dziś już mało kto mówi,
dajcie nam znać. Piszcie do

nas w każdej wolnej chwili. Adres pewnie znacie, ale
nie zaszkodzi przypomnieć:
redakcja@wieszco.pl.
Dziś najnowszy numer waszego ulubionego tygodnika.
A w nim jak zwykle mnóstwo
nowości i zaskakujących artykułów. W wersji papierowej
znajdziecie nas w jednym z
blisko 500 punktów kolportażu na terenie całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Jeśli wolicie poczytać nas na ekranie telefonu
lub na monitorze komputera,
to zachęcamy, żebyście każdy
numer ściągali ze strony www.
wieszco.pl w formacie PDF.
Oczywiście bezpłatnie. Przekonajcie się, jakie to proste.
Redakcja
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Czytaj str. 12

POGODA
Wtorek 23.11
Temp. 2/-5
zachmurzenie małe
Środa 24.11
Temp. 5/0
zachmurzenie duże
Czwartek 25.11
Temp. 5/0
pochmurno
Piątek 26.11
Temp. 4/-1
Deszcz ze śniegiem
Sobota 27.11
Temp. 4/-2
zachmurzenie małe
Niedziela 28.11
Temp. 3/-3
Deszcz ze śniegiem
Poniedziałek 29.11
Temp. 26/-3
przelotne opady
śniegu

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.

Od 12 grudnia Wałbrzych odzyska nocny pociąg do Warszawy i Gdyni.
Przez ponad 3 lata miasto nie miało nocnego pociągu do stolicy, a
nocny do Gdyni kursował przez ostatni rok tylko w sezonie.

i Gdyni po 5:30 rano. PKP Intercity uruchomi
również dzienne połączenie między Jelenią
Górą i Wałbrzychem a Gdynią. Będzie to zestawiony z nowych wagonów IC Pomorzanin
relacji Jelenia Góra – Gdynia Główna. Wyjazd

tego pociągu z Wałbrzycha w stronę Gdyni
planowany jest około godziny 16:30, a przyjazd z Gdyni do Wałbrzycha około godziny
11:30 – informuje prezes Komitetu Obrony
Dolnośląskich Linii Kolejowych Grzegorz Oleś.
W Wałbrzychu będą zatrzymywały się
również pociągi IC Mehoffer z Jeleniej Góry
do Przemyśla, TLK Orzeszkowa relacji Jelenia
Góra – Warszawa, TLK Sudety z Jeleniej Góry
do Krakowa oraz IC Śnieżka na trasie Szklarska
Poręba – Warszawa Wschodnia.

Baczność! Na ramię broń

wojska, które ściśle współpracuje z placówką.
Nie zamierzamy was zanudzać wymienianiem wszystkich
typów sprzętu, który zobaczycie na miejscu, bo te konkretne
liczby, oznaczenia i nazwy
zajęłyby pewnie całą stronę
naszej gazety, ale o kilku eksponatach musimy wspomnieć.
Stoją tu czołg T-72, samoloty
MIG-21, SU-22 oraz Iryda M-93K, a także słynna Iskra.
Jest działo samobieżne tzw.
„Goździk”, są armaty, transportery opancerzone, wyrzutnie,
samochody i motocykle oraz
stacje radiolokacyjne. Wystawy
uzupełniają rozmaite rodzaje broni – długiej i krótkiej,
maszynowej i lekkiej, a także
białej, odznaczenia, mundury
oraz modele najsłynniejszych
machin bojowych. Prawdziwą
perełką jest replika legendar-

nego samolotu Fokker DR.I,
którym latał w czasie I wojny
światowej Manfred von Richthofen zwany „Czerwonym
Baronem”. Ten niemiecki pilot,
dla którego Świdnica była
rodzinnym miastem, dokładnie
na takim trójpłatowym Fokkerze, jaki zobaczycie w Muzeum
Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym, został zestrzelony
w 1918 roku podczas bitwy
powietrznej w Morlancourt.
I jeszcze najważniejsze. To
muzeum jakich niewiele. Wiele
rzeczy możecie dotknąć, założyć kamizelkę kuloodporną,
wsiąść do wybranego pojazdu, przesunąć wajchę, wziąć
do ręki działko pokładowe z
Messerschmitta i przejechać się
wozem gąsienicowym. A na koniec przymierzyć z prawdziwej
broni na strzelnicy muzealnej.
Tomasz Piasecki

To prawdopodobnie jedyne, a na pewno jedno z nielicznych w Polsce prywatnych muzeów, w którym zobaczycie sprzęt wojskowy.
Jest tu prawie wszystko, co może mieć na
swoim wyposażeniu wojsko. Samoloty, czołgi, armaty, wozy bojowe, motocykle, broń,
jaka tylko istnieje, umundurowanie i… tak
moglibyśmy jeszcze długo wymieniać.
tariów, któremu prywatne
osoby pomagały w aranżacji
muzeum, a które – co bardzo
ważne w tym wszystkim –
działa na podstawie regulaminu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
oraz pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.
W Witoszowie Dolnym zoba-

czycie dosłownie wszystko,
co mają na wyposażeniu
wojskowi. Ponad 2000 eksponatów, gromadzonych latami przez właściciela. Część
z nich to prywatne zbiory,
inne to prezenty od gości.
Najbardziej spektakularne
egzemplarze najczęściej są
podarunkami od polskiego

REKLAMA

To wszystko znajdziecie w
Muzeum Broni i Militariów
w Witoszowie Dolnym. W
miejscu niezwykłym, które
powstało zgodnie z sentencją
„poległym ku pamięci, żywym
ku przestrodze”. Jakże to mądre słowa, zwłaszcza teraz, w
tych naprawdę niespokojnych
czasach. Będąc na miejscu
jesteśmy pewni, że poczujecie
swąd spalenizny, zobaczycie
pole walki i usłyszycie odgłosy
strzałów. Dobra, ciut nas poniosło, ale uwierzcie, Muzeum
Broni i Militariów w naturalny
sposób pozwoli „wrócić” do
momentów, gdy oglądane
eksponaty były używane. Niestety. Odbędziecie podróż w
czasie i swoistą lekcję historii
wyłącznie ku przestrodze.
Miejsce stworzył w 1999
roku Stanisław Gabryś. Wielki wizjoner i pasjonat mili-

REKLAMA

Fot. Ryszard Burdek

» W MBiM znajdziecie rozmaite rodzaje broni

SCB

Fot. (red)

Wałbrzych z nowymi połączeniami
TLK KARKONOSZE będzie ponownie kursował codziennie tak jak kiedyś do Warszawy
Wschodniej i Gdyni Głównej. - Od 12 grudnia
nocny pociąg do Warszawy i Gdyni odjedzie
z Wałbrzycha po 23:00, a wróci z Warszawy
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Zaatakował i pobił księdza
Agresywny 35-latek wtargnął na plebanię w Dziećmorowicach i zaatakował księdza. Bezpośrednio po
zgłoszeniu, mężczyzna został zatrzymany kilkaset
metrów od miejsca zdarzenia.

Rys. Katarzyna Zalepa

Dyżurny KMP w Wałbrzychu otrzymał zgłoszenie o siłowym wtargnięciu do plebanii przy ul. Sienkiewicza
w Dziećmorowicach kompletnie

pijanego agresywnego mężczyzny.
Policjanci ustalili, że sprawca miał
najpierw zakłócać ład na terenie
plebanii i obrażać słownie księdza.

Następnie agresor wyważył drzwi
wejściowe do budynku i wbiegł
na piętro, a następnie zaatakował
księdza uderzając pięściami po głowie. Po chwili uciekł. Pokrzywdzony
doznał na szczęście niegroźnych dla
życia obrażeń ciała, jednak zniszczone zostały jego okulary. Straty
w mieniu wstępnie oszacowano na
kwotę 1800 zł.
W ręce funkcjonariuszy 35-letni
napastnik wpadł już po chwili.
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Podczas samego zatrzymania przez
mundurowych podejrzany wciąż
był agresywny. Potwierdziło się, że
był kompletnie pijany. Mieszkaniec
Dziećmorowic miał ponad 1,90
promila alkoholu w organizmie.
Sprawca odpowie za groźby karalne, spowodowanie uszczerbku
na zdrowiu u pokrzywdzonego,
zniszczenie mienia oraz naruszenie
miru domowego. Grozi mu kara
pozbawienia wolności do 5 lat. SCB

Szcze(p)pionka dla zysku
Pewnie byśmy znaleźli kilka osób, które nie chcą szczepić się przeciwko COVID-19 i kilkoro zagorzałych zwolenników zastrzyków w ramię. Tym razem
musicie nam wybaczyć. Nie będzie żadnych konkretów. Bez nazwisk, bez namawiania i odradzania, bo nie o to chodzi. Przyznajemy, dość łatwo wyrzucamy do śmieci nasz racjonalizm, jak celebryci porzucają swoje dziewczyny lub
chłopaków. Dziwi nas bowiem to całe „o la Boga”, że firmy farmaceutyczne
chcą zarabiać na szczepionkach. A kto nie chce?!
Wyobraźcie sobie, że prowadzicie
swój biznes. No może nie tak dochodowy jak swego czasu Ryszard Krauze lub tak pomysłowy jak dawniej
Elizabeth Holmes, ale powiedzmy,
że jest to jakaś fajna restauracja.
Niech i tak będzie. Co byście zrobili,
gdyby przyszedł do was gość z emaliowanym garnkiem i przy stoliku
zaczął ze środka wyjmować na talerz
(też przytargany ze sobą), kotleta
schabowego, puree ziemniaczane
i surówkę z marchewki? Pewnie
byście go wyrzucili myśląc przy tym,
że jest szurniętym intruzem, mając
w głowie zakodowane, że przecież
macie zarabiać.

Niech ta infantylna historyjka
posłuży za fundament do dalszych
rozważań. Lubimy czasem spojrzeć
na konkretną sprawę przez pryzmat
tych nielicznych, nie wpisywać się w
główny nurt i nie ulegać powszechnej narracji. Przynajmniej łatwowiernością byłoby uwierzyć w to, że
20-letnia modelka zakochała się w
70-letnim miliarderze i po tygodniu
wyszła za niego za mąż z… miłości.
Co najmniej dziecinadą jest brać za
pewnik to, że piłkarska reprezentacja Polski (nawet z Lewandowskim
w składzie i pod warunkiem że w
marcu wywalczy awans) zdobędzie
mistrzostwo świata w Katarze. Tak

samo jak szczytem naiwności jest
ufać firmom farmaceutycznym, produkującym szczepionki przeciwko
COVID-19, że robią to wyłącznie
po to, by uratować ludzkość przed
zagładą. Postępowanie ludzi w
koncernach od tabletek przypomina
nam trochę zachowanie nowobogackich na weselu. Na początku wszyscy trzymają fason, jest prawie tak
sztywno jak w poczekalni u lekarza,
a wielu gości gra swoje role lepiej niż
Roman Wilhelmi w „Alternatywach
4” (wiecie, ten słynny gospodarz
Anioł). Po kilku godzinach wychodzi
jednak z wielu prawdziwe „ja”.
Wujek spod Sieradza ląduje z głową

w sałatce, a dawno niewidziana
kuzynka Jolka ze Śląska zamyka się
w ubikacji. I to nie sama.
Jeśli jesteście zdziwieni, że AstraZeneca zmienia politykę i od teraz
chce zacząć zarabiać na szczepionce,
to lepiej w tym miejscu zakończcie
czytać ten tekst. Żeby się niepotrzebnie nie denerwować. Pamiętacie, jak
gdzieś tak przed rokiem szefowie
koncernu opowiadali historie lepsze
niż te z „Baśni tysiąca i jednej nocy”
o tym, że na razie nie zamierzają
czerpać zysków z preparatu, a zaczną
to robić, gdy pandemia koronawirusa będzie wyhamowywać? Pytanie tylko, czy COVID-19 faktycznie

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

4

odpuszcza? Patrząc na statystyki w
Polsce i wyraz twarzy ministra Niedzielskiego, wyglądającego czasem
na bardziej przestraszonego od
dzieciaka, który wybił przed chwilą
sąsiadom szybę, to mocno powątpiewamy. No więc jak to jest, wirus
wyhamowuje, czy też nie?! Bo zgłupieliśmy. O la Boga, że AstraZeneca
chce profitów za swoją szczepionkę.
Skoro ta darmowa nie bardzo jest już
przyjmowana jako ratująca życie, to
nie pozostaje nic innego, tylko kazać
sobie za nią sowicie płacić. Tyle, że
to nic nowego. Jak świat światem,
nie od dziś wiadomo, że ludzie nie
ufają „darmosze”, ale coś, za co
muszą już wydać kasę, uważają za
lepsze i skuteczniejsze. Trzeba więc
zacząć bulić. W tej sytuacji kontrowersje większe niż po antysemickich
wybrykach w Kaliszu budzi fakt, że
firma dostała ponad miliard dolarów
z amerykańskiego Biomedical Advanced Research and Development
Authority (BARDA) na opracowanie
szczepionki. Przyznacie, że nie takie
głupie było nawoływanie, żeby nie
oddawać całkowicie w ręce koncernów farmaceutycznych badań w tym
przemyśle i całkiem, całkiem wyglądają teraz żądania, aby firmy zrzekły
się praw własności intelektualnej do
szczepionek.
Moderna i Pfizer podobno już
porządnie zarabiają. Zresztą ta
pierwsza, jak donosił miesiąc temu
„The New York Times”, w pogoni
za zyskami dostarcza swój produkt
prawie wyłącznie zamożnym państwom. Tym według klasyfikacji
Banku Światowego „o niskich dochodach”, wysłała raptem nieco
ponad milion dawek. Tak było przed
miesiącem. Teraz tę liczbę może
nawet i podwojono, albo potrojono.
Gdyby nawet tak było, to zestawcie
ją z populacją takiej Nigerii, w której
żyje ponad 190 mln ludzi. Odjęliście
zera? Przecież w Afryce jest najgorzej
ze szczepieniami wśród wszystkich
kontynentów na świecie.
Ze szczepionkami przeciwko COVID-19 jest trochę jak z fabryką emaliowanych garnków w kraju trzeciego
świata. Istnieje, mimo tego, że coraz
mniej osób ich potrzebuje, a jeszcze
mniej zamierza kupować. Biorąc to
wszystko pod uwagę, chyba bardzo
się nie pomylimy twierdząc, że wielu
ludzi, będąc pionkami na olbrzymiej
światowej szachownicy, przestało
w ogóle trzeźwo myśleć. Oni tylko
myślą, że myślą.
Tomasz Piasecki
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Bezdomny też człowiek

Informacje można przekazywać na
numer telefonu alarmowego CenOd dłuższego czasu nocą temperatura w naszym trum Powiadamiania Ratunkowego
112. Poniżej przedstawiamy wykaz
regionie spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Stwarza placówek, organizacji i instytucji
to potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób pomocowych funkcjonujących na
bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych.
terenie powiatu wałbrzyskiego.
Miejsca noclegowe: schronisko
Zagrożenie utraty życia dotyczy wanych. Wałbrzyscy policjanci dla bezdomnych mężczyzn – ul.
szczególnie osób nietrzeźwych, apelują o informowanie o każdej Pocztowa 22, schronisko dla bezprzebywających w pomieszcze- zauważonej osobie, która mogła- domnych kobiet – ul. Ogrodowa
niach opuszczonych i nieogrze- by być narażona na wyziębienie. 2a, ogrzewalnia dla bezdomnych

SCB

Tak wygląda
„książańska” pięciozłotówka

» Do obiegu trafiło milion monet
z wizerunkiem Książa

Zamek Książ z
własną monetą

Na przedniej stronie (awersie) centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, umieszczony
został wizerunek orła ustalony dla
godła Polski. Poniżej orła półkolem
jest oznaczenie roku emisji – 2021.
W otoku, u góry, półkolem napis
„RZECZPOSPOLITA POLSKA”, u dołu
półkolem napis 5 ZŁOTYCH, poprzedzony oraz zakończony perełką.
Pod orłem, po prawej stronie, znak
mennicy. Na rewersie centralnie,
na wyodrębnionej płaszczyźnie w
kształcie koła, umieszczony został
wizerunek Zamku Książ w Wałbrzychu od strony południowo-wschodniej, przesłonięty w dolnej części stylizowanymi
koronami drzew, w górnej części, w tle zamku, widoczne są
faliste linie. W otoku, u góry, półkolem napis ZAMEK KSIĄŻ,
u dołu półkolem napis W WAŁBRZYCHU. Z lewej strony,
wzdłuż krawędzi wyodrębnione pole, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są napisy NBP lub rok 2021.

Do obiegu trafiła kolekcjonerska pięciozłotówka z wizerunkiem Zamku Książ w Wałbrzychu. Jeśli myślicie, że to tylko świetna
pamiątka, to jesteście w błędzie. Monetą
zapłacicie też w sklepie, jeśli w ogóle uda
się wam ją zdobyć.
Jej oficjalna prezentacja z
udziałem prezydenta Wałbrzycha, Romana Szełemeja
oraz dyrektor oddziału NBP
we Wrocławiu, Marii Wawryniewicz, odbyła się w Sali
Maksymiliana. – To ważny
moment dla zamku. Narodowy Bank Polski wprowadził
do obiegu monetę o nominale 5 zł z serii „Odkryj Polskę”.
Jest to nie tylko wyjątkowa
pamiątka, ale również pełnoprawny środek płatniczy
w kraju – mówi prezydent
Roman Szełemej.
Pomysłodawcą tej formy
upamiętnienia i promocji
zamku jest Artur Szałkowski,

specjalista z działu muzealno-edukacyjnego, który pełnił
także funkcję konsultanta
merytorycznego NBP. Za wzór
dla monety posłużyła fotografia południowej elewacji
zabytku, wykonana we wrześniu ubiegłego roku z punktu
widokowego Grób Olbrzyma.
Cieszymy się, że do obiegu
trafił milion monet z naszym
zdaniem najpiękniejszym
zamkiem w Polsce, więc
wypatrujcie, gdy otrzymacie
resztę w sklepie. Może akurat
dostaniecie tę wyjątkową pięciozłotówkę. Opakowaną w
eleganckie etui monetę można jednak kupić we wszyst-

kich punktach sprzedażowych
na terenie Zamku Książ w
Wałbrzychu.
Obiegowa i okolicznościowa moneta o nominale 5 zł
została wyemitowana przez
Narodowy Bank Polski. W
Monitorze Polskim Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej opublikowane zostało stosowne zarządzenie
Adama Glapińskiego, prezesa
NBP, w sprawie ustalenia
wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości
nominalnej 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – Zamek Książ w
Wałbrzychu.
SCB

REKLAMA

Fot. użyczone (Zamek Książ)

– ul. Orkana 55, schronisko dla
osób bezdomnych Markot – ul.
Moniuszki 109. Jadłodajnie: Caritas
– ul. 11 Listopada 65, ul. Niepodległości 24, ul. Pocztowa 10, ul. Paderewskiego 27, MOPS Wałbrzych
– posiłki wydawane na podstawie
decyzji administracyjnej MOPS – ul.
Kusocińskiego 25, ul. A. Krajowej
27, ul. Niepodległości 149, ul.
Andersa 121, ul. Ogrodowa 2a.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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W forcie mury pną się do góry
Kończą się prace remontowe związane z modernizacją Fortu
Gaj w Strzegomiu. Jest dobrze, ale do zakończenia całego
procesu jeszcze daleko, ponieważ remont podzielony został
na etapy – trwa dopiero pierwszy z nich.

Co dzieje się w forcie teraz? - Aktualnie
naprawiane są mury, powstają nowe
ścieżki, pojawiły się ławki i fontanna.
Dopełnieniem będzie stolik kamienny,

kosze na śmieci, stojaki na rowery i
tablice informacyjne – mówi Tomasz
Wanecki ze strzegomskiego magistratu.
Koszt rewitalizacji I etapu wynosi blisko

4,5 mln zł. Termin realizacji tej części to
pierwsza dekada grudnia.
Przypominamy, że cały teren będzie
oczyszczony, odnowione zostaną mury,
wybudowana zostanie kanalizacja. Teren
będzie zaopatrzony w wodę i prąd. Pojawią się ścieżki, mała architektura, toalety i
nowe nasadzenia, zamontowany zostanie
monitoring. Atrakcję Fortu Gaj stanowić
będzie fontanna i miejsce na ognisko
oraz grilla.
KaR

Fot. użyczone (SM w Świdnicy)

» Niektórzy palą w domach
byle czym. A później dziwić
się, że jest smog

Świdnica spowita dymem...
Sezon grzewczy już rozpoczęty. Daje się to wyraźnie odczuć w czasie spacerów po Świdnicy. Dym pochodzący ze spalania węgla nie pachnie pięknie,
ale to i tak w porównaniu ze spalanymi płytami wiórowymi, sklejką, czy panelami podłogowymi jest wyraźna różnica.
Nie pomagają kary, ostrzejsze
przepisy i edukacja. Polak nadal
truje drugiego Polaka wrzucając do
swojego pieca wszystko, co znajdzie
się tylko pod ręką, a potem dziwi się,
że jest smog.

Każdego dnia dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymuje zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania
odpadów. W czasie kontroli strażnicy
zazwyczaj stwierdzają, że w domowych paleniskach spalany jest węgiel

kamienny. Choć nowoczesne piece
na węgiel wydzielają znacznie mniej
zanieczyszczeń niż stare kopciuchy, to
jednak czasami jeden dymiący komin
potrafi skutecznie zepsuć nam miły
spacer po parku, czy ulicach naszego

Fot. użyczone (TW)
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miasta. Każdego roku kolejne gminy
zakazują używania tego paliwa w
gospodarstwach domowych. Jednak
węgiel jest bardzo popularnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o ogrzewanie
mieszkań. Niestety nadal trafiają się

osoby, które nie zważając na wyrządzane szkody wkładają do pieca
wszystko, co im jest niepotrzebne i
może się spalić. To prawdziwi truciciele.
Chcecie jakiś przykład? Proszę
bardzo. 11 listopada dyżurny Straży
Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące spalania płyt wiórowych w jednym z mieszkań przy ulicy
Ofiar Oświęcimskich. Skierowany
na miejsce patrol dokonał kontroli
wskazanego lokalu i potwierdził
zgłoszenie. W piecu faktycznie spalano płyty wiórowe. Lokator został
ukarany mandatem karnym.
Kolejna kontrola trzy dni później
dotyczyła lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ulicy Rzeźniczej. Tutaj
jako opału właściciel nieruchomości
używał sklejki. Zarówno ten materiał,
jak i płyty wiórowe zawierają wiele
substancji klejących i wzmacniających, które w czasie spalania wydzielają niezwykle groźne toksyny. W tym
przypadku właściciel również został
ukarany mandatem karnym.
Za tego typu czyn grozi kara grzywny nawet do 5000 zł. Przypominamy
– uzasadnione podejrzenia spalania
odpadów należy zgłaszać do dyżurnego Straży Miejskiej w Świdnicy na
numer telefonu alarmowego 986.
Według nas ustawa śmieciowa
powinna być lepiej egzekwowana,
a kary za palenie śmieciami wyższe.
Po drugie, musimy wyeliminować z
rynku stare piece – kopciuchy, które
emitują najwięcej zanieczyszczeń,
nawet gdy spalamy węgiel. Do
nowoczesnych pieców nie da się
wrzucić śmieci i byle czego, i takie
KaR
powinny być w domach.

O G ŁO S Z E N I E
1.Budynek biurowy ul Gdańska 10 Wałbrzych
Pow.użytkowa - 765,81 m2 SW1W/00020562/2
Cena wywoławcza -1 838 800 zł
Wadium w kwocie - 183 880 zł
Postępowanie 10 000 zł
Sprzedający oświadcza, że w/w budynek jest częściowo przedmiotem najmu.
Obok nieruchomości jest parking na około 90 miejsc parkingowych, sprzedający deklaruje najem części obiektu od kupującego
na czas nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2021 r o godz.12.30 w siedzibie Spółdzielni.
2. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
Pow. użytkowa – 133,5 m2 SW1W/00037439/3
Cena wywoławcza sprzedaż – 73 116 zł najem – 700 zł netto
Wadium w kwocie sprzedaż – 7 311 zł. najem – 700 zł
Postępowanie sprzedaż – 1 000 zł. najem – 100 zł
Przetarg odbędzie się; na sprzedaż 30.11.2021r.o godz.12.40, na
najem 30.11.2021r o godz.12 50 w siedzibie Spółdzielni.

3.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewicza 52
Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6
Cena wywoławcza: sprzedaż -62 000. zł najem – 600 zł netto
Wadium w kwocie: sprzedaż – 6. 200 zł; najem - 600 zł
Postępowanie: sprzedaż – 1 000 zł; najem 100zł
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 30.11.2021 r o godz. 13.00 a
najem 30.11.2021r. o godz 13.10 w siedzibie Spółdzielni.
Spółdzielnia posiada do sprzedaży wyposażenie do sklepów
spożywczych tj; rożna, wagi, krajalnice kontakt 784041087.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na zakup lokalu jest wpłacenie wadium przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI 37 1050
1908 1000 0022 6920 9140 do dnia 26.11.2021r w przypadku
najmu lokalu kwota wadium płatna w kasie Spółdzielni do godz.
12.00 w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz „Społem „PSS Wałbrzych , jeżeli
żaden z uczestników licytacji nie dokona co najmniej jednego
postępowania.

Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed przystąpieniem do
przetargu. Wygrywającemu przetarg na sprzedaż lub najem
wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu lub pierwszego
czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie przelane
na konto wpłacającego lub wypłacone z kasy Spółdzielni w przypadku najmu lokalu. Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku, wadium
podlega zwrotowi. W przypadku wycofania się wygrywającego
przetarg z podpisania notarialnej umowy kupna sprzedaży lub
umowy najmu kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wygrywający przetarg na najem lokalu zobowiązany jest do
zapłaty kaucji wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Wygrywający przetarg na zakup lokalu zobowiązany jest do
zapłaty dodatkowo za operat szacunkowy określający wartość
rynkową danej nieruchomości.
Informacji dot. przedmiotu przetargu udziela Sekcja Techniczna
„SPOŁEM” PSS Tel. 74 84 242 28, tel. kom.784 041 087
Zarząd „SPOŁEM” PSS zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

REKLAMA

„SPOŁEM” PSS w Wałbrzychu ul. Gdańska 10 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lub najem n/w lokali handlowych:
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Milion dla Żarowa. Nagroda za szczepienia
Ale o co chodzi? Już wyjaśniamy.
Konkurs z założenia premiuje gminy,
które osiągnęły najwyższy wzrost
poziomu zaszczepienia swoich
mieszkańców przeciw COVID-19
w okresie od 1 sierpnia do 31 paź-

dziernika. W powiecie świdnickim to Żarów osiągnął najwyższy
wskaźnik wzrostu wyszczepienia.
Jako zwycięzca gmina otrzymała milion złotych. Pieniądze
te nie zostaną przeznaczone na

chodniki, czy też oświetlenie.
Tak dobrze to nie ma... Nagrodę
można przeznaczyć na dowolny
cel związany z przeciwdziałaniem
COVID-19, czyli zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprze-

KaR

powiat kosztach stanowi
wzrost cen o przeszło 300%!
Dotychczasowa cena jednostkowa na dostawy gazu
wynosiła 0,10129 gr/kWh.
Oferta przedstawiona przez
PGNiG to 0,28404 gr/ kWh.
Do tej ceny doliczono także
opłatę abonamentową.
- Zmuszeni byliśmy do
unieważnienia przetargu z
powodu znacznego przewyższenia kwoty, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na
zakup gazu przez jedyną i
w tym wypadku najniższą
ofertę złożoną przez PGNiG.
Spodziewaliśmy się podwyżki, ale jej wysokość zwaliła
nas z nóg. Unieważniliśmy
przetarg i będziemy próbowali szukać innych rozwiązań – wyjaśnia starosta Piotr
Fedorowicz.

» Ceny gazu oszalały. Odczuli to
urzędnicy świdnickiego starostwa

Starosta w szoku!

KaR

Dlaczego? Z nóg zwaliła go 300-procentowa podwyżka cen gazu. W taki sposób zakończyło się postępowanie przetargowe na
dostawę gazu dla 14 jednostek podległych
powiatowi świdnickiemu. Zakończenie to
niespodziewane i szokujące...
Inflacja szaleje, ceny towarów i usług biją rekordy... Wspólne postępowanie
przetargowe na dostawy
prądu i gazu dla wielu jednostek samorządowych z
powodzeniem praktykowane
było od kilku lat. Przynosiło
to znaczne oszczędności w
skali całego budżetu powiatu. Starostwo ogłosiło więc
postępowanie przetargowe
na dostawy gazu na dwa
najbliższe lata. I tu zaczęły się
niespodzianki.
- Oszacowaliśmy dotychczasowe, roczne, zużycie
gazu w naszych 14 jednostkach. Waha się ono różnie,
od ponad 910 tysięcy kWh w
przypadku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy do

73 tys. kWh w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w
Mrowinach. Łącznie, wszystkie jednostki zużywają rocznie
około 3,6 mln z kWh błękitnego paliwa – wyjaśnia Łukasz
Pełka, ryrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa
Powiatowego w Świdnicy.
W budżecie powiatu zarezerwowano na ten cel kwotę
ponad 900 tys. zł. Pod koniec
października zamieszczono
na ogólnopolskiej platformie
przetargowej informację o
rozpoczęciu postępowania
na „Dostawę gazu ziemnego
wysokometanowego, obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu
świdnickiego”.

-Niepokojące wiadomości
o możliwych, dużych podwyżkach cen gazu dochodziły do nas od kilku miesięcy. Dlatego, aby jak najbardziej zredukować skutki
ewentualnych wzrostów
cen, zdecydowaliśmy się na
zbiorcze zamówienie dostaw
gazu dla wszystkich naszych
jednostek. Przy dużym zamówieniu zawsze istnieje
większe pole do negocjacji
cen z dostawcą – dodaje starosta świdnicki Piotr
Fedorowicz. Do przetargu
przystąpił jeden dostawca
(Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo), który wycenił
koszty dwuletniej dostawy
gazu na ponad… 2,9 mln zł,
co przy szacowanych przez

REKLAMA

Fot. KaR

strzenianiu się wirusa, profilaktykę
oraz zwalczanie skutków COVID-19. Organizatorem konkursu
jest pełnomocnik rządu do spraw
Narodowego Programu Szczepień.

Fot. użyczone (UM Żarów)

Gmina została laureatem konkursu „Rosnąca Odporność”. Dzięki mieszkańcom, którzy zaszczepili
się, gmina zajęła pierwsze miejsce w powiecie świdnickim pod względem dynamiki wzrostu osób
zaszczepionych przeciwko COVID-19.

roZmoWa tYgoDNIa
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W góry z niepełnosprawnym
Jest przynajmniej kilka rzeczy, które właściwie można by chwalić bez
przerwy. A o których być może nie słyszeliście. My nie pozwalamy,
żeby pozostały niezauważone. Jak choćby górskie wycieczki z niepełnosprawnymi. Przyznacie, super sprawa. O projekcie „Łączą
nas góry” rozmawiamy z jego współautorką Anną Gerus, zarazem
członkinią zarządu Fundacji Ładne Historie. Dziś pierwsza część
wywiadu. Za tydzień druga.
Na czym dokładnie polega projekt?
- Założeniem było organizowanie wycieczek górskich dla dzieci
z niepełnosprawnością ruchową.
Chcieliśmy dzięki zapewnieniu specjalistycznych, trzykołowych wózków, zabierać w góry najmłodszych,
którzy nie mogą z nich korzystać
na co dzień. Szybko okazało się, że
projekt odpowiada potrzebom nie
tylko dzieci, ale całych rodzin, które
również są wyłączone z tego typu
aktywności. Rodzice dzięki udziałowi
w wycieczkach mogą złapać oddech,
skorzystać z pomocy wolontariuszy,
którzy bardzo chętnie przyłączają się
do nas na każdej wyprawie.
Na wycieczki zabieracie tylko
niepełnosprawne dzieci?
- Nie! Wiek uczestników z niepełnosprawnością został bardzo
szybko zweryfikowany (uśmiech). Z
wycieczek korzystają nie tylko dzieci,
ale również osoby dorosłe. W góry
wybierają się z nami nie tylko osoby dotknięte niepełnosprawnością
ruchową, ale też osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Przez
trzy lata realizacji działań mogliśmy
słuchać o tym, na jakie faktyczne
potrzeby powinniśmy reagować,
w którą stronę rozwijać akcję. To
dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas
rodziny biorące udział w projekcie,
możemy planować kolejne działania
tak, by były uszyte na miarę potrzeb
osób, dla których je robimy. „Łączą
nas góry to już nie tylko organizowane wycieczki, ale również mapy
tras możliwych do pokonania na
wózku inwalidzkim, które są możliwe do bezpłatnego pobrania na
naszej stronie internetowej www.
ladnehistorie.pl.
Można wejść na stronę i zobaczyć, gdzie można wybrać się na
łono natury?
- Można tak powiedzieć. Dodam, że w najbliższym roku będziemy kontynuować inwentaryzację i
opisywanie traktów górskich pod
względem dostępności tak, by chętne osoby mogły korzystać z już
gotowych tras, które są możliwe do
pokonania na wózku. Z tych propozycji będą mogły skorzystać również
osoby starsze, czy rodziny z małymi
dziećmi. Tras tych w Sudetach jest

naprawdę dużo, nie są one jednak
oznaczone jako przystosowane dla
osób z niepełnosprawnościami. Są
to na przykład drogi szutrowe, o
powierzchni umożliwiającej przejazd
wózka. Trasy, które udostępnimy,
nie są wyczynowe, wiele z nich
daje możliwość wybrania się na
przyjemny spacer w otoczeniu
pięknych górskich widoków.
Ciągnięcie lub pchanie
wózka na szczyt z osobą
niepełnosprawną w środku, to nie lada wyzwanie
fizyczne?
- I to jeszcze jakie
wyzwanie. Każdy kto
kiedykolwiek tego
spróbował, wie, że
potrzeba do tego
siły. Na szczęście
na wycieczki
zgłasza się do
nas cała armia
wolontariuszy. Są
wśród nich sportowcy, choćby biegacze,
crossfitowcy lub osoby
chodzące dużo po górach,
mające doskonałą kondycję.
Trzeba jednak zaznaczyć, że
nie każdy, kto wybiera się z
nami w góry, musi pchać wózek. Osoby, które nie czują się
na siłach, pomagają w inny
sposób. Bardzo ważne jest
samo towarzystwo, rozmowa, wspólne spędzanie czasu
podczas górskiej wędrówki, czy
też biwaku
Te specjalistyczne wózki,
w których podróżują wasi
podopieczni, to chyba nie
są tanie pojazdy, a bez nich
ani rusz?
- Niestety, ale sprzęt ten jest
drogi, nie każdego stać na zakup
wózka, który nie będzie używany
na co dzień. Dlatego staramy się
pozyskiwać środki, prowadzimy
zbiórkę publiczną, by móc takie
wózki zapewnić rodzinom, które
chcą pojechać w gór y, jednak
barierą jest dla nich właśnie brak
sprzętu.
Wspomniała Pani o wolontariuszach, bez których wycieczek by
po prostu nie było. Jak ich znajdujecie? A może sami się zgłaszają?

- Początkowo
szukaliśmy
wśród znajomych, kilka

Fot. użyczone (Jerzy Wypych)

Góry są dla wszystkich?
- Bez dwóch zdań. Dla wszystkich,
którzy chcą skorzystać z ich piękna
i plusów, które płyną z ich zdobywania, również dla osób niepełnosprawnych.
Ale czad! Usłyszała Pani kiedykolwiek od osoby mającej ogromne problemy z poruszaniem się
„gdzie ja i zdobywanie szczytów”?
- Tak, niejednokrotnie, chociaż
muszę przyznać, że coraz rzadziej
to słyszę. Góry i osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza takie, które
poruszają się na wózku inwalidzkim,
w świadomości wielu ludzi nie idą
w parze.
No więc żeby obalić stereotypy,
wymyśliliście w fundacji akcję
„Łączą nas góry”?
- Pomysł na projekt „Łączą nas
góry” pojawił się w głowie mojego
męża, Daniela Gerusa. Kiedy urodziły
się nasze dzieci, jako dla miłośnika
gór, zupełnie naturalne było, że zaczął w nie zabierać synów. Chodząc
po mniej wymagających trasach,
takich, które były możliwe do przejechania nawet zwykłym wózkiem
spacerowym, zauważył brak w górach osób z niepełnosprawnościami.
Jeżeli pojawiały się one w górach, to
było to naprawdę bardzo rzadko.
I zaczęliście zastanawiać się, jak
to zmienić?
- Dokładnie tak. Zaczęliśmy rozmawiać ze znajomymi, dotkniętymi
problemem niepełnosprawności oraz
z fizjoterapeutami, osobami pracującymi w ośrodkach opiekuńczych.
Chcieliśmy dowiedzieć się, czy według nich zorganizowanie wycieczki
w góry dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich jest możliwe. Część osób była nastawiona
sceptycznie, ale znalazły się również
takie, które powiedziały „działajcie,
to jest wykonalne”!
Zaczęliście działać?
- Nie tak od razu. Najpierw dzięki
otrzymanemu dofinansowaniu z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
udało nam się zapewnić uczestnikom
dostęp do specjalistycznego sprzętu,
zatrudnić opiekunów, psychologa,
zapewnić wyżywienie i promocję,
żeby móc dotrzeć do jak największej
ilości osób. Wtedy zaczęliśmy nasze
górskie wyprawy

» - Z wycieczek korzystają nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe –
mówi o projekcie „Łączą nas góry” jego współautorka Anna Gerus

osób zgłosiło się dzięki ogłoszeniu
akcji w internecie. W kolejnych
edycjach odzew wolontariuszy był
niesamowity, za każdym razem, gdy
zwracaliśmy się o pomoc, naszą
skrzynkę mailową zalewała fala
zgłoszeń. Sporo osób dowiedziało
się o nas z mediów, niektórzy znaleźli
nas na Facebooku lub Instagramie,
duże grono stanowią ludzie, którzy
dowiedzieli się o nas na zasadzie
poczty pantoflowej, od rodzin bio-

rących udział w wycieczkach, bądź
wolontariuszy, którzy już z nami byli.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

Za tydzień w drugiej części wywiadu o tym, dlaczego właściwie
góry łączą i to wszystkich? Czy
uczestnicy „zaatakują” w końcu
Śnieżkę? Co osobom niepełnosprawnym daje „wyjście” na wycieczkę i czy rodzice przy okazji
również pokonują swoje słabości?

10

FaktY / reklama

WIESZ CO | NR 47/23.11.2021 r.

przygotowało dla najodważniejszych z odważnych coś
absolutnie wyjątkowego.

» Muzeum wieczorową porą…
U lala, tu naprawdę wieje grozą

również kilka ciekawych
historii z życia wałbrzyskich
elit. Będzie to jednak przede

„Tajemnica domu Albertich”
3 grudnia – piątek – godz. 20:00

Czy w tym domu straszy?
Lubicie się bać? Opowieści o duchach przyprawiają was o
dreszczyk emocji? Ze wszystkich seriali i filmów wybieracie te
o opuszczonych i nawiedzonych domach? Jeśli choć na jedno
z pytań odpowiedzieliście twierdząco, to… czytajcie dalej ten
tekst. Oznacza to, że nadajecie się na pełną grozy i nieoczekiwanych atrakcji podróż…
…nocą do jednej z najpiękniejszych i najbardziej
tajemniczych rezydencji w

Wałbrzychu. I co, zainteresowani? Rezydencji, która od
ponad 200 lat stoi dumnie w

samym sercu wałbrzyskiego
Śródmieścia. Skorzystacie z
zaproszenia, czy jednak oble-

ciał was strach?! Dobrze się
zastanówcie, bo znane nam
wszystkim Muzeum Porcelany

Już 3 grudnia, w miesiącu
pełnym duchów przeszłości i
przygotowań do końca roku,
za sprawą muzealników wyruszycie w najprawdziwszą podróż w czasie. Jeśli
oczywiście się nie boicie.
Po tajemniczych wnętrzach
mieszczańskiej rezydencji,
w której swoją siedzibę od
ponad 100 lat ma Muzeum
Porcelany. Oprowadzi was
nie kto inny, jak sama jej
właścicielka, Rosina Dorothea, przedstawicielka
należącej niegdyś do jednej
z najważniejszych w mieście
rodziny Albertich. Będzie
to podróż niezwykła, gdyż
wprost do drugiej połowy
XIX wieku. Będziecie mieć
jedyną w swoim rodzaju
okazję, aby spojrzeć na znane nam wszystkim muzeum
okiem nestorki rodu, która
wieczorową porą zaprosi każdego odważnego do
wnętrz swojej rezydencji, a
jeśli będzie łaskawa, opowie

wszystkim wyprawa do
przeszłości pełnej zjaw i
duchów zamieszkujących ten
dom, więc ci z was o słabych
nerwach niech zastanowią
się dwa razy przed wyruszeniem w nią. Nie żartujemy.
Nie będzie to zwykłe zwiedzanie, które znacie z Nocy
Muzeów. Oj nie. Pani Alberti
nie lubi tłumów, więc na
wieczorną przechadzkę po
swoim domu zaprosi nielicznych. Śmiałkowie, którym
niestraszne mroki historii i
podróże wśród zagubionych
dusz wiekowych domów,
niech zapiszą się już dziś. Ale
pamiętajcie, że robicie to na
własną odpowiedzialność.
Na niesamowitą podróż w
czasie szykujcie się 3 grudnia, punktualnie o 20:00.
Wydarzenia „Tajemnica domu
Albertich” szukajcie na Facebooku Muzeum Porcelany.
Obowiązują zapisy. Tylko dla
osób dorosłych.
Red

REKLAMA

Fot. użyczone (Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

Mroki rezydencji czekają właśnie na was, chyba, że się boicie

Konkurs plastyczny był jednym z elementów projektu „Bezpieczna droga
do szkoły i terenu obiektu OSiR”. Akcja realizowana była przez PSP nr 5 im.
B. Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach.

udział kilkudziesięciu uczniów
w trzech kategoriach wiekowych. W każdej wyłoniono
najlepszych oraz przyznano na-

grody specjalne i wyróżnienia.
Dyplomy oraz atrakcyjne nagrody – wejściówki na basen,
materiały plastyczne oraz

SCB

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» W wałbrzyskich szkołach narzekają na
braki kadrowe wśród nauczycieli

WAŁBRZYCH

Przy tablicy bez zmian
Jak długo jeszcze potrwa nauka w trybie stacjonarnym? Pewnie wielu rodziców, nauczycieli, a zwłaszcza uczniów zadaje
sobie to pytanie. Chcemy wam jednak zwrócić uwagę na coś,
czego w czasach pandemii może nie dostrzegacie. Jak wygląda rzeczywistość w wałbrzyskich szkołach, w których brakuje
wykładowców różnych przedmiotów?
albo jak kto woli „cerować na
dużym palcu lub pięcie”, żeby
plany lekcji się dopinały, zajęcia
mogły się w ogóle odbywać,
a i jeszcze żeby wszyscy byli
zadowoleni. A to już bardzo

trudne, żeby nie powiedzieć
niemożliwe.
Nie ma sensu, żebyśmy pisali,
które klasy i w jakich wałbrzyskich szkołach uczą się zdalnie,
bo sytuacja jest tak dynamiczna,

REKLAMA

Szkoły przypominają dziś
trochę dziurawą, ale czystą
skarpetkę. Robi się wszystko,
żeby uczniowie mieli jak najlepsze warunki do nauki, ale
trzeba mocno główkować,

Fot. użyczone (PSP nr 5 w Boguszowie-Gorcach)

W drodze do szkoły

odblaski zostały ufundowane
przez partnerów projektu. Najlepsze prace możecie oglądać
w galerii Centrum Kulturalno-Kongresowego „Witold” w
Boguszowie-Gorcach. Pozostałe
zdobią korytarze szkolne.
Projekt realizowany jest przez
PSP nr 5 w Boguszowie-Gorcach
z Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”.

że prawie jest niewykonalne,
by być na bieżąco. Zwracamy
uwagę na co innego. Krótko
po rozpoczęciu roku szkolnego
dostaliśmy kilkanaście maili od
rodziców, narzekających na

zmieniający się plan lekcji. W
szkołach ponadpodstawowych
wynikało to z ciągłej rotacji
uczniów – dochodzących do
klas lub odchodzących. W szkołach średnich miało to związek
z wypisywaniem młodzieży z
zajęć religii. Dodatkowo pod
nauczycieli pracujących jednocześnie w kilku placówkach
trzeba było tak dostosować
plan lekcji, by pedagog mógł
pogodzić pracę w kilku miejscach. Zapytacie dlaczego? Z
prostej przyczyny – nauczycieli
po prostu w Wałbrzychu brakuje.
Niech was nie zwiedzie statystyka. W wałbrzyskich szkołach
podstawowych na emeryturę
lub świadczenie kompensacyjne odeszło ledwie 7 belfrów.
Z tego drugiego narzędzia,
jak widać, nauczyciele wcale tak chętnie nie korzystają.
Choć przepisy umożliwiają im
wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej, gwarantując wykładowcom przez
okres do uzyskania emerytury
właśnie wypłatę świadczenia
kompensacyjnego. Wróćmy do
„odejść”. W szkołach ponadpodstawowych natomiast nikt
nie pożegnał się z zawodem
przed początkiem września. Co
chyba cieszy. Idźmy dalej. W
podstawówkach – w porównaniu do poprzedniego roku
szkolnego – nastąpił wzrost
zatrudnienia nauczycieli. To
też na plus. W średnich jest
on na podobnym poziomie co

Nauczycieli tych
przedmiotów
najbardziej brakuje
FIZYKA
CHEMIA
GEOGRAFGIA
MATEMATYKA
J. ANGIELSKI
J. NIEMIECKI
BIOLOGIA
HISTORIA
w ostatnich latach. Ale, ale,
te wszystkie dane nie oznaczają, że jest dobrze. O czym
świadczą kolejne maile, które
otrzymaliśmy niedawno od
zaniepokojonych rodziców,
informujących o odwołanych
lekcjach, zastępstwach, przekładanych wyjściach do teatru.
Nauczyciele też mają prawo
chorować.
A jest ich przecież zdecydowanie za mało. Stąd to „cerowanie skarpety” jak i gdzie tylko
się da. W podstawówkach brakuje głównie nauczycieli fizyki,
chemii, geografii, matematyki,
języków angielskiego i niemieckiego. Tęskno wygląda się za
tymi od historii oraz biologii. W
liceach i szkołach zawodowych
z otwartymi rękami wielu dyrektorów przyjęłoby od zaraz do
siebie ludzi uczących matematyki, fizyki, chemii, geografii, a
także, a może przede wszystkim
przedmiotów zawodowych w
teorii i praktyce.
W czasach pandemii problemy szkół pozostały niezmienne.
Tomasz Piasecki

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

REKLAMA

BOGUSZÓW-GORCE

Był to konkurs propagujący
bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym w trakcie drogi
do szkoły. W konkursie wzięło

11

Co W gmINaCH pISZCZY

WIESZ CO | NR 47/23.11.2021 r.

12

Co W gmINaCH pISZCZY / promoCJa

Fot. użyczone (UM Świdnica)

» Dentobus niedługo odwiedzi świdnickie szkoły

ŚWIDNICA

W oczekiwaniu na dentobus
Nim przejdziemy do rzeczy, wypada chyba najpierw wytłumaczyć termin z tytułu. To nic
innego jak mobilny gabinet dentystyczny. Taki pojazd przyjedzie niedługo do Świdnicy.
To świetna wiadomość dla uczniów, którzy przez pandemię być może rzadziej niż zwykle
odwiedzają stomatologa.
Dentobus zawita do miasta w
jednym celu. Żeby z badania stanu
uzębienia i dziąseł mogło skorzystać

jak najwięcej dzieci uczęszczających
do publicznych przedszkoli i szkół
podstawowych. Świdnica podpisała

GŁUSZYCA

Gdyby nie ta
pandemia…

umowę w tej sprawie w ramach
NFZ z operatorem Dolnośląskiego
Dentobusa.

Ważne jest przede wszystkim to,
że pojazd zaparkuje przed każdą z
placówek oświatowych. Nie trzeba

Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Przypomnijmy, że obraz inspirowany dramatem Gerharda Hauptmanna wyreżyserował Robert Delegiewicz, na co dzień prowadzący
głuszycką grupę teatralną „Po godzinach”. I to jej członkowie wystąpili w głównych rolach. Paradoksem
jest, że gdyby nie pandemia, film
w ogóle by nie powstał. Projekt w
ramach programu NCK Etno Polska,
realizowanego przez Stowarzyszenie Tkaczy Śląskich z Chełmska

więc jechać przez całe miasto, by
skorzystać z porady. Wizyta będzie
bezpłatna i całkowicie bezpieczna.
Jedynym warunkiem jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, by
mogła w ogóle się odbyć. Oświadczenie uczniowie prawdopodobnie
już otrzymują w przedszkolach i
szkołach. Nawet jeśli wasze dzieci
pozostają pod opieką stomatologa,
nic nie szkodzi, by skorzystały z tej
bezpłatnej konsultacji. Pamiętajcie,
zgodnie z najnowszymi wynikami
badań aż 86,9% polskich sześciolatków ma problemy z próchnicą.
Wczesna diagnoza to szybka reakcja, zamiast leczenia kanałowego
lub utraty zęba. Warto skorzystać
z możliwości, jaką daje dentobus,
zwłaszcza jeśli wasze dzieci z powodu koronawirusa ostatnio nie były u
stomatologa.
Nie musicie się niczego obawiać.
W pojeździe, który zaparkuje pod
świdnickimi szkołami, funkcjonuje
program bezpiecznej przychodni
mobilnej. Pacjenci przyjmowani są w
pełnych środkach ochrony osobistej,
przy pracującej przepływowej lampie
UVC, z zastosowaniem środków zarówno dezynfekcji powierzchniowej
jak i tej ust pacjenta. Po wykonanym
badaniu dziecko lub wychowawca
(w wypadku przedszkolaków lub
młodszych uczniów) otrzyma kartę
pacjenta. W niej będą wszystkie najważniejsze informacje o stanie uzębienia oraz błony śluzowej, włącznie
z oceną wady zgryzu i ewentualnym
wskazaniem, by skorzystać np. z
konsultacji ortodontycznej.

» W filmie „Tkacze” większość ról
odegrali mieszkańcy Głuszycy

Film „Tkacze” widzowie mogli w końcu
zobaczyć „na żywo” w sali widowiskowej
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy. Nie
przed monitorami komputerów lub tabletów, ale tak jak powinna wyglądać filmowa premiera. Przy zgaszonych światłach
i z innymi miłośnikami kina obok.
„Tkacze” to film, w którym większość ról odegrali mieszkańcy
Głuszycy. Premiera tego zrealizowanego w sierpniu 2020 obrazu
odbyła się wprawdzie rok temu,
ale ze względów pandemicznych
tylko „w sieci”. W końcu publiczność mogła spotkać się z aktorami
i obejrzeć film na dużym ekranie.
Niedzielne spotkanie w CK-MBP
było pełne wspomnień z planu
filmowego.
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Śląskiego, miał być widowiskiem
plenerowym. Rozumiecie, odbyć
się raz lub dwa i koniec. Czyli ulotnym wydarzeniem towarzyszącym
cyklicznie organizowanemu jarmarkowi. Lockdown spowodował, że
zorganizowanie wydarzenia okazało się niewykonalne. Nie można
było złożyć broni i tak pojawił się
pomysł na powstanie filmu. Musicie

jednak wiedzieć, że opowieść snuta
przez aktorów z grupy teatralnej
„Po godzinach”, odbiega mocno od
dramatu Hauptmanna.
-Tworząc scenariusz chciałem
pokazać, że bunt tkaczy, jaki miał
miejsce na Dolnym Śląsku w 1844
roku, to zjawisko mające wiele
wątków i źródeł. Między innymi rewolucję przemysłową, która

zmniejszając wartość pracy manufaktur i znacznie obniżając ceny
tkanin, doprowadziła do zubożenia
społeczności tkackiej i wzrostu jej
niezadowolenia. Zależało mi na
tym, by przedstawić racje obu stron
konfliktu i opisać różne punkty widzenia – mówił na spotkaniu reżyser
Robert Delegiewicz.
Red

Powstaną działki dla inwestorów
W Wałbrzychu podpisano kolejną już umowę, dzięki której region będzie się
rozwijał szybciej. Tym razem chodzi o projekt „Budowa strefy aktywności
gospodarczej w Czarnym Borze”.

czas walczymy, aby w kolejnym
okresie finansowym wsparcie dla
Aglomeracji Wałbrzyskiej pozostało na nie mniejszym poziomie
niż w latach 2014-20 – mówi

JEDLINA-ZDRÓJ

dziennie czytając swojej latorośli. Każdy maluch w wieku
przedszkolnym (z roczników
2015-2018), który przyjdzie
do jedlińskiej placówki, otrzyma w prezencie na dobry
początek specjalną wyprawkę
czytelniczą. Znajdują się w niej
wyjątkowa pozycja „Pierwsze
czytanki dla…”, dostosowana
pod względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka oraz
Karta Małego Czytelnika. Żeby
później taki maluch, po każdej

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Co może cieszyć, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Jedlinie-Zdroju rośnie liczba
czytelników. Nie będziecie
zdziwieni, jeśli dowiecie się
dlaczego?
Jednym ze sposobów przyciągnięcia najmłodszych jest
program „Mała książka – wielki człowiek!”. Ot niby nic –
nomen omen – wielkiego,
a jednak swoje robi. Dzięki
programowi rodzice chętniej
odwiedzają bibliotekę, co-

Wartość zadania to ponad 7,7 mln zł, z czego
dofinansowanie stanowi 74%, czyli ponad
SCB
4,5 mln zł.

» W jedlińskiej bibliotece rośnie liczba czytelników

Czytelnicy
mile widziani
Taki napis mógłby pojawić się
właściwie na drzwiach każdej
biblioteki w Polsce, bo wiadomo,
jak jest u nas z czytelnictwem.
Tak sobie. W Jedlinie w rozmaity
sposób radzą sobie z przyciągnięciem małych i dużych moli
książkowych. Dodajmy, że robią
to naprawdę skutecznie.

prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej.
Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszych warunków dla
rozwoju MŚP w gminie Czarny Bór

poprzez przygotowanie terenów
inwestycyjnych. Projekt przewiduje
wykonanie robót drogowych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych,
sieci światłowodowej i makroniwelację. Uwzględniono przygotowanie dokumentacji projektu, nadzór
inwestorski i archeologiczny, zarządzanie projektem oraz promocję
projektu i terenów inwestycyjnych.
Termin realizacji zaplanowano na koniec lutego 2023 roku.

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

CZARNY BÓR

- Pieniądze z Unii Europejskiej
zmieniają nasz region. To jedna
z ostatnich umów w obecnej
perspektywie finansowej z ZIT
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Cały
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wizycie, zakończonej wypożyczeniem minimum jednej
książki, otrzymywał naklejkę.
Gdy wasze dziecko zbierze ich
10, otrzyma imienny dyplom,
a jakże, potwierdzający czytelnicze zainteresowania.
Starsi czytelnicy mogą z kolei w MBP w Jedlinie korzystać

z nowoczesnych rozwiązań
oferowanych na platformie
„Legimi”. Pozwala ona uzyskać bezpłatny dostęp do
e-boków i audiobooków.
Ponadto placówka oferuje
ponad 3 mln publikacji naukowych w ramach wypożyczalni Academica. Jest to

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jeśli choinka, to w donicy

administrowany przez Bibliotekę Narodową polski system
cyfrowych wypożyczeń, pełniący także funkcję biblioteki
cyfrowej. Umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych
Biblioteki Narodowej. System
umożliwia przeszukiwanie
zasobów, rezerwację pozycji,

wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek.
W ofercie są rzecz jasna tradycyjne książki, których lista
stale się wydłuża. Ostatnio
biblioteka kupiła kilkadziesiąt
nowych pozycji. Nic tylko
wypożyczać i czytać.
Red

» Przy zakupie choinki zwracajcie uwagę,
czy ma widoczne żółte lub czarne kropki

Zapytacie, skąd ten pomysł, żeby pisać o świętach,
gdy jeszcze listopad się nie
skończył? Skoro w sklepach
pełno już ozdób bożonarodzeniowych, to nie chcieliśmy zostać w tyle. A tak na
poważnie, zainspirowała nas
sugestia ogrodnika miejskiego z uzdrowiska, który jak za
chwilę przekonacie się, jest
zapobiegliwy i już promuje
zakup drzewek. Najlepiej tych
w donicach.
Po pierwsze dlatego, że po
Bożym Narodzeniu miasto

deklaruje, że odbierze od was
drzewka, więc kłopot typu
„co zrobić z choinką i gdzie
ją wyrzucić” będziecie mieć
z głowy. Po drugie miejskie
służby zapewniają, że odebrane od mieszkańców drzewka
posadzą w szczawieńskich
parkach i na skwerach. Taką
postawę to my rozumiemy.
Skoro już jesteśmy przy
zakupach choinek, warto posłuchać się ogrodnika, na co
zwrócić uwagę wybierając je
do swoich domów. Na świąteczną choinkę w donicy najle-

piej nadają się: świerk, jodła,
jałowiec, cyprysik i tuja. W
sprzedaży są zwykle dwu- lub
trzyletnie okazy o wysokości
poniżej 1,5 m. Większe rośliny
raczej nie są wykorzystywane,
bo wymagałyby co najmniej
50-litrowego pojemnika. To z
kolei utrudniałoby transport i
przestawianie takiej wielkiej
donicy. Dobrze jest kupować drzewko w szkółce roślin
ozdobnych. Powinno ono bowiem od początku wzrastać w
donicy. Pamiętajcie, że choinka wykopana jesienią z gruntu

i wciśnięta do pojemnika ma
małe szanse na przetrwanie
po świętach. Sprawdzajcie
podczas zakupu, czy roślina
wykształciła zdrowy system
korzeniowy i czy była hodowana w donicy. Jak to zrobić?
Wystarczy zsunąć na chwilę
donicę i zobaczyć, czy bryła
korzeniowa jest zwarta, a
korzenie nie są uszkodzone.
Przyjrzyjcie się też igliwiu,
aby uniknąć kupna choinki
chorej lub zaatakowanej przez
szkodniki. Jeśli na roślinie
zauważycie widoczne kropki

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Nie myślcie, że pomyliły nam się pory roku. Wiemy, że do Bożego Narodzenia
pozostał jeszcze miesiąc. Nim się jednak obejrzycie, zaczniecie biegać za
karpiem i świątecznym drzewkiem. Warto więc szybciej zastanowić się, jaką
choinkę kupić w tym roku. W Szczawnie nie mają wątpliwości – w donicy.

(np. żółte lub czarne), albo
ślady delikatnej pajęczyny
lub kleiste plamy (co jest do-

wodem na obecność szkodników), za takie drzewko lepiej
Red
podziękujcie.
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To jest ten czas…

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

AMI, nr ewidencyjny 232/20
Wiek: ok. 10 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.10.2020

BUZZ, nr ewidencyjny 99/21
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 22.06.2021

DIDI, nr ewidencyjny 152/21
Wiek: ok. 3 lata
Data przyjęcia do schroniska: 15.09.2021

DINO nr ewidencyjny 110/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 02.07.2021

FERRARI nr ewidencyjny 144/21
Wiek: ok. 6 miesięcy
Data przyjęcia do schroniska: 10.09.2021

LEO, nr ewidencyjny 116/21
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 12.07.2021

MORUS, nr ewidencyjny 107/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 28.06.2021

MUPPET, nr ewidencyjny 6/21
Wiek: ok. 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2021

MURZYN nr ewidencyjny 18/21
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 03.02.2021

RAJMOND nr ewidencyjny 110/21
Wiek: ok. 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 05.08.2021

RAMZES nr ewidencyjny 10/21
Wiek: ok. 11 lat
Data przyjęcia do schroniska: 21.01.2021

REKSIO nr ewidencyjny 173/20
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia do schroniska: 04.08.2020

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

…żeby podjąć w końcu tę przełomową decyzję. I przygarnąć pod swój dach porzuconego kota lub
psa z wałbrzyskiego schroniska. To może nie zabrzmi najlepiej, ale możecie sami zdecydować, którego pupila obdarzycie miłością i który z czworonogów skradnie wasze serca. Otwórzcie je na tych
małych przyjaciół.
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Fot. użyczone (LOT AW)

świdniczan, których kamienice
były bardzo imponujące –
charakteryzujące się bogatą
oryginalną dekoracją.
Brama Mikołajska
(al. Niepodległości)
Jedna z ośmiu istniejących
przed wiekami bram prowadzących do miasta. W jej pobliżu (widoczny wał ziemny)
znajduje się najlepiej zachowana do naszych czasów (po
XIX-wiecznych wyburzeniach
fortyfikacji Twierdzy Świdnickiej) kazamata komunikacyjna
wału. Obecnie Brama Mikołajska stanowi pozostałość
trzeciego elementu pasa fortyfikacji Świdnicy.

» Fontanna Duży Talerz

Tu gdzie kamienne perełki
Kontynuujemy nasz spacer Szlakiem Kamienia w Świdnicy. Liczący 23
przystanki trakt warto przejść o każdej porze roku. Także jesienią, a może
zwłaszcza teraz, gdy wszystko widać jak na dłoni. Piękne zdobienia, niespotykane rzeźby, czy zachwycające szczegóły architektoniczne. Ruszajcie!
Pamiętajcie, że Szlak Kamienia promuje i tematycznie
łączy dwa przygraniczne regiony – Kraj Hradecki i Dolny
Śląsk. Poznaliśmy już 5 punktów, dziś kolejnych 9.
Fontanna „Mały talerz”
(Rynek)
Wykonana z piaskowca
fontanna „Mały Talerz” powstała przed 1740 r., ale miała
wówczas inną formę. Na cokole znajdowała się siedząca
dziewczyna, a na cembrowinie
była wykonana metalowa balustrada. Na przełomie XIX i XX
w. zmienił się wygląd fontanny.
Pojawił się talerz stojący na
postumencie. Fontanna jest w
całości wykonana z piaskowca.
Basen powstał na planie kwadratu, którego boki rozszerzono
o półkoliste i trójkątne występy.
Na środku basenu, na kwadratowym cokole i okrągłej kolumnie umieszczono kamienny
talerz, z którego spływa woda.
Kamienica „Pod Złotym
Chłopkiem” (Rynek)
Mieszkała tu Maria Kunitz
(1604-64), która zasłynęła w
świecie jako astronom popra-

wiająca słynne tablice Keplera i
prowadząca korespondencję z
Janem Heweliuszem. W domu
tym goszczono wielu słynnych
gości, w tym w 1626 r. dowódcę wojsk cesarskich Albrechta
von Wallensteina. Wejście do
kamienicy zdobi wspaniały
kamienny portal, którego dekoracyjnym motywem przewodnim jest „Vanitas”. Belkę
zdobi łacińska inskrypcja o
treści: „Przed przyjacielem
drzwi te nie powinny być nigdy zamknięte, lecz raczej
przed wrogiem”. Na szczycie
portal zwieńcza figura złotego
chłopka, który jest bohaterem
miejskiej legendy. Według niej
w tej kamienicy mieszkał radny, który wyuczył kawkę, aby
podbierała ze skarbca miejskiego złote monety. Przynosiła mu
je w dziobie, latając do ratusza
i z powrotem. Radny ten został
za to surowo ukarany. Miał
zejść z wieży ratuszowej po
jej zewnętrznej ścianie, tracąc
przy tym życie.
Studnia Neptuna (Rynek)
Najpiękniejsza świdnicka
barokowa fontanna z Neptunem, nazywana też studnią

Neptuna lub studnią Atlantów
powstała w 1732 r. i jest dziełem świdnickiego rzeźbiarza
Jerzego Leonarda Webera. Na
środku basenu stoi sześciokątny cokół, na którym umieszczona została bogata kompozycja rzeźbiarska: postać
Neptuna z trójzębem, u dołu
dwa konie morskie i leżąca
postać Wodnika. Cembrowina
jest bogato zdobiona. Każdy
bok składa się z trzech płycin,
boczne wypełnione są motywami orientalnymi, natomiast
środkowe zawierają tarcze
herbowe: z dwugłowym orłem cesarskim, lwem czeskim,
orłem księstwa świdnicko-jaworskiego, herbem Świdnicy i
herbem Jana Antoniego Schaffgotscha. Fontanna wykonana
jest w całości z piaskowca.
Fontanna z Atlasem
(Rynek)
Wykonana przez wybitnego
rzeźbiarza Jerzego Leonarda
Webera w 1716 r. została
ufundowana przez cech świdnickich karczmarzy. Obudowę
jej basenu stanowi prostokątne ocembrowanie wygięte
łukowo na środku każdego z

boków. Na środku ustawiona
jest kwadratowa kolumna, na
której spoczywa rzeźba Atlasa. Weber nawiązał przy pracy
nad tym dziełem do mitologii
greckiej i słynnej opowieści o
walce z tytanami. Zgodnie z
manierą okresu baroku postać Atlasa podtrzymującego
półkulę sfer niebiańskich, na
której wspiera się misa najwyższej części fontanny, ukazana została w kontrapoście.
Fontanna wykonana jest w
całości z piaskowca i umieszczona na granitowym stopniu.
Duży Talerz (Rynek)
Wykonana z piaskowca barokowa fontanna usytuowana
jest w południowo-wschodnim narożniku świdnickiego Rynku. Pierwotnie w tym
miejscu istniała studnia drewniana, która spłonęła podczas
wielkiego pożaru miasta w
1716 r. W 1774 r. została wykonana fontanna kamienna.
Jej obudowę stanowią łukowe
cembrowiny o barokowej
stylistyce wpisującej się w
kwadrat. Na środku basenu
ustawiona jest kwadratowa
kolumna, na której spoczywa

misa. Kolumna i misa są zdobione rzeźbiarsko motywami
roślinnymi.
Portale z ulicy Grodzkiej
(ul. Grodzka 7)
Wspaniałe barokowe balkonowe portale z piaskowca
mieszczą się w ciągu kamienic przy ulicy Grodzkiej 7, 8,
15, 18,16. Dawniej mieszkało w tej części miasta wielu
bogatych i utalentowanych

Ogród Różany
(pl. 1000-lecia
Państwa Polskiego 1)
W miejscu, gdzie znajduje
się ogród z granitową fontanną, zegarem słonecznym
wykonanym z kamienia,
istniał przed wiekami Bastion Jezuicki. W trakcie prac
budowlanych natrafiono na
szczątki ludzkie istniejącego
tu w XIV w. cmentarza. Na
skwerku znajduje się granitowa kolumna pochodząca z
okresu, kiedy w tym miejscu
znajdował się cmentarz żołnierzy radzieckich.
Park Centralny
Jeden z najbardziej reprezentacyjnych parków Świdnicy powstałych na reliktach
rozebranej w XIX w. Twierdzy
Świdnickiej stanowiącej fortyfikacje miasta. Istnieją w
nim imponujące kamienne
fontanny, romantyczne pokryte granitem schody, kładki na
płynących tędy rzekach oraz
imponujący żelbetowy most.

» Fontannę z Atlasem wykonał rzeźbiarz Jerzy Leonard
Weber w 1716 r.

Red
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» Charakterystycznym elementem porcelany
z fabryki w Königszelt były – nawiązujące
do historii miejscowości – uchwyty w
kształcie pruskiego orła / Schmidt-Stein,
G., Schlesisches Porzellan vor 1945,
Würzburg 1996

Porcelana spod znaku namiotu
Królewskiego namiotu. Czy wiecie, w jakiej – położonej niedaleko od Wałbrzycha – miejscowości
działa do dziś fabryka porcelany, która niegdyś była drugim co do wielkości tego typu zakładem
w Niemczech? I dlaczego nazwa tej miejscowości do 1945 roku znaczyła w dosłownym tłumaczeniu „Królewski namiot”? Miejscowości, dodajmy, której początki są nierozerwalnie związane
z jednym z najważniejszych wynalazków XIX wieku.

» Właściciel fabryki w Königszelt, August Rappsilber.
Zdjęcie z ok. 1880 roku / Schmidt-Stein, G., Schlesisches
Porzellan vor 1945, Würzburg 1996

Niemiecka nazwa Jaworzyny Śląskiej – bo o tej miejscowości mowa – to Königszelt,
czyli królewski namiot. Ma
ona bardzo ciekawą historię,
ponieważ odwołuje się do
czasów wojny siedmioletniej, kiedy to w 1761 roku
w pobliskiej wsi Bolesławice
(Bunzelwitz) znajdował się
obóz wojskowy, zaś w miejscu
dzisiejszego dworca kolejowego w Jaworzynie Śląskiej swój
namiot nakazał rozbić sam
król Fryderyk Wielki.
Sama miejscowość, mimo
„królewskiego” pochodzenia
swojej nazwy, początki ma
bardzo skromne i związane
bezpośrednio z rozwojem
kolei. W 1842 roku (a więc
zaledwie 8 lat po uruchomieniu pierwszego w Niemczech
połączenia kolejowego) prze-

prowadzono tędy linię łączącą
Wrocław ze Świebodzicami, 2
lata później oddano do użytku
trasę do Świdnicy, a w 1856
roku do Strzegomia i Jawora.
W ten sposób dworzec Königszelt stał się jednym z największych węzłów kolejowych
na Śląsku. Nic dziwnego więc,
że wkrótce wyrosła wokół
niego spora kolonia domów,
w których zamieszkiwali pracownicy kolejowi. Początkowo
należała ona do wspomnianej
już wsi Bolesławice i dopiero
w 1868 roku stała się samodzielną gminą.
A skąd w Jaworzynie porcelana? To w dużej mierze dzieło
zbiegu okoliczności. Otóż w
1858 roku niejaki Traugott
Silber, mistrz murarski, czynił starania, aby uruchomić
swoją fabrykę porcelany w

miejscowości Altwasser (Stary
Zdrój), dzisiejszej dzielnicy
Wałbrzycha. Lokalne władze
nie chciały jednak wyrazić na
to zgody, argumentując, że
dymy z fabrycznych kominów
psułyby klimat uzdrowiska
Altwasser, które w tamtym
czasie odwiedzała jeszcze
całkiem spora liczba gości.
Na ile był to powód zgodny z
prawdą, a na ile decyzja wynikała z zakulisowych zabiegów
zaniepokojonego potencjalną
konkurencją Carla Tielscha,
który w tej samej miejscowości prowadził już od kilkunastu
lat swoją fabrykę porcelany,
pozostanie chyba już na zawsze tajemnicą. Faktem jest,
że Silber rozpoczął poszukiwania nowej lokalizacji, a
jego wybór padł właśnie na
Jaworzynę Śląską. Bliskość

wałbrzyskich kopalni węgla,
dworca umożliwiającego
transport surowców i zbyt
towarów oraz odkrytych w
trakcie budowy linii kolejowej
złóż glinki porcelanowej sprawiały, że miejsce wydawało
się wprost wymarzone.
Produkcja w pierwszych
latach skupiała się na porcelanie stołowej, powstawały
też naczynia z modną wtedy
podszkliwną dekoracją Indisch
blau. Co ciekawe – w przeciwieństwie do późniejszych lat
funkcjonowania firmy, nie są
znane sygnatury umieszczane
na wyrobach w tym pierwszym okresie.
Silber kierował fabryką do
1871 roku – wówczas po
raz ostatni wymieniany jest
w dokumentach miejscowej
izby handlowej jako jej wła-
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» Dworzec kolejowy Königszelt na karcie pocztowej z
początku XX wieku. To właśnie tutejszy węzeł kolejowy dał
początek miastu / www.dolny-slask.org.pl

ściciel. W kolejnych latach
fabrykę przejmowali: August
Rappsilber (konstruktor maszyn, późniejszy właściciel
fabryki porcelany z Tułowic
na Górnym Śląsku, najprawdopodobniej wspólnik Silbera
od samego początku istnienia fabryki) oraz – również
związany z Tułowicami, choć
urodzony w Berlinie – Carl
Heinrich Otto Hackmann. W
1872 roku 400 pracowników wytwarzało towary o
wartości 420 tysięcy talarów
– przede wszystkim serwisy
obiadowe, kawowe oraz
porcelanę łazienkową. Rok
później fabryka o imponująco
długiej nazwie „C. Hackmann
& Rappsilber, dawniej Silber
& Co., Königszelt i Tillowitz”
zdobyła dyplom uznania na
wystawie światowej w Wiedniu.
Rappsilber położył silny
nacisk na poprawę technologii
produkcji. Świadczą o tym
chociażby wyroby, jakie fabryka zaprezentowała w 1881
roku podczas wystawy przemysłu we Wrocławiu – dwumetrowej wysokości wazony
czy pokaźnych rozmiarów czara na wino. Charakterystyczną
ozdobą niektórych produktów
był – mający nawiązywać do
historii miejscowości – uchwyt
w kształcie pruskiego orła.
Symbolem orła sygnowane
były również coraz bardziej
wyszukane w formie i dekoracji wyroby, które nosiły
także inicjał właściciela – A.R.
(August Rappsilber). Prowadziło to niekiedy do mylnego
uznawania porcelany z Königszelt za wyroby Berlińskiej
Królewskiej Manufaktury, która dla zwiększenia sprzedaży
oznaczała swoje produkty na
wzór wcześniejszych wzorów
miśnieńskich królewskimi inicjałami Augusta Mocnego
(A.R. – Augustus Rex). W
sferze domysłów pozostanie,
czy i na ile zabieg ten był
zamierzony przez Rappsilbera.
W latach 80. XIX wieku
fabryka, ze swoimi ośmioma piecami do wypału, stała

się jednym z największych
producentów porcelany w
Niemczech. W uznaniu zasług
Rappsilbera zaproponowano
mu nawet przyjęcie tytułu
radcy handlowego, którą to
propozycję – wiążącą się z
określonymi płatnościami
uhonorowanego na rzecz
skarbu państwa – jednak
odrzucił. Wedle anegdoty,
Rappsilber skwitował propozycję słowami: „Lepiej niech
już sobie zatrzymają ten tytuł,
a ja – swoje pieniądze”.
W 1886 roku chory na
cukrzycę August Rappsilber
sprzedał fabrykę i osiadł w
kupionym jeszcze w latach 70.
XIX wieku majątku w Jasienicy
Dolnej (Niederhermsdorf) w
powiecie nyskim. Tam też
zmarł w 1891 roku w wieku zaledwie 58 lat. Majątek
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ziemski pozostał w rękach
rodziny aż do 1945 roku. Po
śmierci właściciela fabryka została przekształcona w spółkę
akcyjną, jednak jeszcze przez
20 lat nawiązywała w swojej
nazwie do nazwiska Rappsilbera, zaś jej wyroby sygnowane były jego inicjałami – A.R.
W latach 1889-1890 teren
fabryki powiększono o pięć
hektarów, co pozwoliło na
uruchomienie dwóch dodatkowych pieców. Liczba
zatrudnionych wzrosła do
600, w tym 150 kobiet. Fabryka dysponowała własną
kuchnią, piekarnią, gospodarstwem ogrodniczym, łaźniami i cegielnią. Chwalono
się wysokimi zarobkami pracowników, którzy mogli też
liczyć na tanie mieszkania
oferowane przez fabrykę.
W 1905 roku podjęto decyzję o zwiększeniu kapitału
spółki o milion marek. Celem
było umożliwienie zakupu
większościowego pakietu
akcji fabryki Lorenza Hutschenreuthera z Selb i tym
samym przejęcia kontroli nad
konkurencją. W ten sposób
jaworzyńska fabryka stała się
– z kapitałem 2,5 mln marek
– drugą co do wartości fabryką porcelany w Niemczech.
Wybuch pierwszej wojny
światowej zatrzymał ten spektakularny rozwój – załamał się
zarówno rynek w Niemczech,

» Zdjęcie lotnicze kompleksu fabrycznych budynków sprzed 1945 roku. Widoczne są także
zabudowania dworca kolejowego / Schmidt-Stein, G., Schlesisches Porzellan vor 1945,
Würzburg 1996

jak i rynki północnoamerykańskie, produkcja została ograniczona również z powodu powołania wielu pracowników
do służby wojskowej.
Po zakończeniu wojny fabryka mozolnie rozpoczęła
proces odrabiania strat i odzyskiwania swojej pozycji. Już
w 1925 roku udało się uzyskać zatrudnienie na poziomie
1000 osób, co było wówczas
udziałem zaledwie 5 fabryk
porcelany w Niemczech,
W 1936 roku fabryka świętowała jubileusz swojego
75-lecia. Co prawda założenie
zakładu miało miejsce w

1860 roku, ale datę tę przesunięto, aby pasowała do
innego jubileuszu – 175. rocznicy zwycięstwa Fryderyka
Wielkiego nad Austriakami
pod Legnicą. W ten sposób
nawiązano do wydarzeń, które dały nazwę miejscowości
Königszelt. Ukoronowaniem
przedwojennych sukcesów
fabryki był złoty medal na
wystawie światowej w Paryżu
w 1937 roku.
Czas drugiej wojny światowej to przede wszystkim okres
produkcji na potrzeby wojska.
W 1945 roku fabryka przeszła
w ręce administracji polskiej.

Produkcję wznowiono już na
początku lipca 1945 roku,
początkowo głównie siłami
dotychczasowych niemieckich
robotników, którym nakazano
pozostanie w Polsce. Polskich
pracowników przyuczano do
pracy począwszy od jesieni
1945 roku, ale ostatni niemieccy robotnicy zakończyli
pracę w jaworzyńskiej fabryce
dopiero około 1950 roku.
Nazwę fabryki zmieniono zaś
na – funkcjonującą do dziś –
swojską „Karolinę”.
Na podst.: Schmidt-Stein, G., Schlesisches Porzellan vor 1945, Würzburg
1996, tłum. i oprac. J. Drejer

» Rycina prezentująca widok fabryki A. Rappsilbera po 1878 roku / Schmidt-Stein, G., Schlesisches Porzellan vor 1945, Würzburg 1996
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Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

» Biblioteczna filia nr 1 na
Nowym Mieście to miejsce dla
każdego – małego i dużego

Najlepsze miejsce, bo dla każdego
„Nie wystarczy samo wypożyczanie książek, by zachęcić mieszkańców dzielnicy do
korzystania z tego miejsca”. Takie zdanie znalazło się we wniosku, który Biblioteka
pod Atlantami złożyła w ubiegłym roku do programu ministerialnego „Partnerstwo dla
książki”. Tym miejscem jest nowa siedziba Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym na Nowym
Mieście.
Zaproponowane we wniosku działania uzyskały pozytywną ocenę i biblioteka
otrzymała dofinansowanie
ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji
Kultury. – Mogliśmy zatem
przystąpić do realizacji projektu, a konstruując wniosek,
oczami wyobraźni widzieliśmy nowe regały wypełnione
równo poukładanymi rzędami

książek. Uznaliśmy, że naszych
dorosłych czytelników taki widok też mógłby ująć i zachęcić
do korzystania z biblioteki –
mówią w Atlantach.
Nie wszyscy młodzi mieszkańcy Nowego Miasta wiedzieli, że „ich” filia, mieszcząca
się dotychczas w niewielkim
pomieszczeniu, przeniosła
się do nowoczesnych i przestronnych wnętrz, dlatego – w
myśl powiedzenia o górze i

» Ewa Nowak pokazała młodym czytelnikom, jak mimo
przeszkód rozwijać się i skutecznie rozwiązywać problemy

Mahomecie – postanowiono pokazać się na zewnątrz.
Odbyła się plenerowa akcja
czytania bajek „Baśniowe
Nowe Miasto”. W otwartych
przestrzeniach dzielnicy, w
ciągu trzech jesiennych dni,
rozbrzmiewały najpiękniejsze
polskie bajki, którym przysłuchiwały się dzieci z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 23,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i Niepublicznego

Przedszkola „Mali Odkrywcy”.
Zaciekawieni przechodnie
aż przystawali, by posłuchać
pamiętanych z dzieciństwa
opowieści.
By najmłodsi mieszkańcy
Nowego Miasta, odwiedzający nową siedzibę biblioteki,
czuli się jak w domu, powstał
Pokój Bajek, czyli kolorowa
i miła przestrzeń dla dzieci i
rodziców. W tym przytulnym
pomieszczeniu zorganizowano „Poranki w Pokoju Bajek”, podczas których czytano
piękne książki, mówiące o
dziecięcych uczuciach, np.
smutku czy strachu. Później
wspólnie szukano sposobów,
jak sobie z nimi radzić. Co
najważniejsze, znajdowano
je, bo pomagały w tym kolejne książki.
– Myśląc natomiast o nieco starszych czytelnikach
wiedzieliśmy, że nowocze-

sna biblioteka powinna być
nie tylko „rozczytana”, ale i
„rozśpiewana”. I tak też zrobiliśmy, organizując zajęcia
„Wszystko gra” z wykorzystaniem Bum Bum Rurek jako
instrumentów, na których
można wygrywać ciekawe
melodie – mówią pracownicy Biblioteki pod Atlantami.
Przekonali się o tym m.in.
uczniowie ZSP nr 4 i wychowankowie Dolnośląskiego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu,
którzy podczas zajęć nie tylko
odtwarzali melodie, ale i je
tworzyli.
Używając terminologii cukierniczej, było ciasto, ale żeby
lepiej smakowało, należało
dodać nieco bakalii. Tym właśnie dodatkiem były warsztaty i spotkania autorskie ze
znanymi i cenionymi twórcami. Natalia Gołubowska,

autorka licznych projektów
edukacyjno-artystyczno-społecznych, za pomocą kredek,
farb i aparatu fotograficznego
pokazała młodym ludziom, jak
twórczo i kreatywnie spędzać
czas w bibliotece. Pisarka
i terapeutka, Ewa Nowak,
podczas spotkania poświęconego jej najnowszej książce
„Orkan. Depresja” pokazała
młodym czytelnikom, jak można, mimo przeszkód, rozwijać
się i skutecznie rozwiązywać
problemy.
A przed wszystkimi jeszcze
„wisienka na torcie” – spotkanie autorskie Agnieszki
Tyszki, poczytnej autorki książek dla dzieci i młodzieży. To
nie wszystkie atrakcje, jakie
proponuje nowa „Jedynka”.
Zapraszamy wszystkich miłośników literatury i dobrej zabawy. To miejsce jest dla was!
Red
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Premiera po 2 latach
Początek sezonu 2021/22 w Teatrze
Dramatycznym im. Szaniawskiego w
Wałbrzychu, to powroty spektakli, które
powstały zaraz przed pandemią i nie miały możliwości zaistnienia dla szerszego
grona odbiorców. Po dwóch latach nie są
już takie same, dlatego wałbrzyski teatr
zaprasza na premierę „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Wojtka Klemma.
Zmianie względem wersji z 2019 roku uległa obsada spektaklu, ale też jego znaczenie
– choć uniwersalne – nabiera dziś jeszcze większej mocy. Premierę spektaklu „Wesele”
zaplanowano na 26 listopada (piątek) o godz. 19:00. Tekst – Stanisław Wyspiański, reżyseria – Wojtek Klemm, dramaturgia – Tomasz Cymerman, scenografia – Karolina Mazur,
kostiumy – Julia Kornacka, muzyka – Rafał Stachowiak, choreografia – Anna Krysiak,
reżyseria świateł – Natan Berkowicz, inspicjent – Anna Solarek, zdjęcia – Tobiasz Papuczys,
obsada: Karolina Krawiec-Grzelczak, Katarzyna Janek, Anna Mikuła/Dorota Furmaniuk,
Irena Sierakowska, Irena Wójcik, Mateusz Flis, Michał Kosela, Wojciech Marek Kozak,
Piotr Mokrzycki, Filip Perkowski, Wojciech Świeściak.

Gwoździem po ekranie

Kim jest „Spencer”?
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Spencer” w reżyserii Pabla Larraina.
Wciąż nie potrafię zrozumieć fenomenu i zainteresowania milionów ludzi na
świecie rodzinami królewskimi, a szczególnie brytyjską.
Co jest takiego interesującego na przykład w tym, w co
byli ubrani podczas różnych
uroczystości lub z kim aktualnie spotyka się książę X?
Na czele tego szaleństwa jest
niegasnąca histeria związana
z życiem i śmiercią księżnej
Diany.
Z dużą niechęcią wybrałem
się więc na fabularną wersję
niełatwych losów nieszczęśliwej celebrytki. Zadania podjął
się duet – scenarzysta Steven
Knight i reżyser Pablo Larrain.
Pierwszy jest wyspiarskim

fachowcem od fabuł, drugi to
chilijski, nagradzany i uznany
filmowiec. Zatem może moje
obawy były niepotrzebne?
„Spencer” okazała się obrazem wymykającym się jednoznacznej i prostej ocenie.
Punktem wyjścia do filmu
jest wigilijne spotkanie całej
królewskiej rodziny. Sfrustrowana Diana ostentacyjnie
spóźnia się na kolację. To tylko
początek licznych sytuacji, w
których księżna daje wyraz
swojego niezadowolenia.
Często wręcz manifestuje chęć
odcięcia się od żelaznej etykiety. Kobieta, po 10 latach
spędzonych na pałacowych
dywanach, pustych relacjach
i braku zainteresowania jej

problemami, wydaje się głośno krzyczeć – „dość!”.
Świat Diany wg Larraina nie
jest jednak światem do końca
rzeczywistym. Diana, a właściwie Spencer, jak przedstawia
się żona księcia Karola, jest
przedstawiona w filmie Chilijczyka jako postać na skraju załamania psychicznego. Księżna ma widzenia, okalecza
się, postępuje nieracjonalnie.
Czy tak było naprawdę? Nie
wiemy. Artystyczna forma
„Spencer” sugeruje, że niekoniecznie. Wspomniany styl jest
na pewno siłą amerykańskiej
produkcji. Niemal przez cały
film w tle słyszymy trochę
drażliwą muzykę typu free
jazz, która podkreśla kłopoty

W najbliższą sobotę i niedzielę (27-28 listopada) zapraszamy do Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu nie tylko dzieci, ale też widzów dorosłych. W sobotę zobaczymy „Dzień
osiemdziesiąty piąty”, natomiast w niedzielę „Atlas nieba”.
Przedstawienie „Dzień osiemdziesiąty piąty” na podstawie opowiadania Ernesta
Hemingwaya „Stary człowiek i morze” adresowane jest do młodzieży oraz widzów dorosłych. Reżyserka – Aga Błaszczak – bazując na oryginalności opowieści o samotności,
heroicznym oddaniu sprawie i wielkiej wytrwałości w dążeniu do celu, opowiada nową
historię, która rozgrywa się „gdzieś obok nas”. Główny bohater przedstawienia nie
mieszka w kubańskiej wiosce, jak u Hemingwaya, lecz przebywa w szpitalu. Zapomniany
przez rodzinę i najbliższych przyjaciół wyrusza w swój ostatni rejs, w którym towarzyszy
mu młody pielęgniarz.
„Atlas nieba” w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego, to druga ze spektaklowych propozycji na nadchodzący weekend. Odnajdziemy tu historię 6-letniej Stelli, która wyrusza w
kosmiczną podróż w poszukiwaniu zaginionej mamy. Dziewczynka odwiedza Księżyc i
ląduje na powierzchni Marsa oraz spotyka zapomnianych bohaterów ludzkości. Podróż
do krańców Układu Słonecznego pozwala jej poznać swoje pragnienia, wagę prawdziwej
przyjaźni i tęsknoty za najbliższymi.
„Dzień osiemdziesiąty piąty”
27.11/ sobota/ 18:00/ Duża Scena
„Atlas nieba”
28.11/ niedziela/
12:30/ Duża Scena
Bilety: 20 zł (normalny), 18 zł (ulgowy dla dzieci do 12.
roku życia). Kasa
biletowa czynna w
soboty i niedziele godzinę przed
rozpoczęciem spektaklu (tel. 74 666
73 41). Kupcie bilet
on-line na www.
bilety.teatrlalek.
walbrzych.pl
SCB, PB

psychiczne bohaterki. Oprócz
tego, na pewno trzeba docenić dość kontrowersyjne
podejście Larraina do pierwszej celebrytki Wielkiej Brytanii. Tym bardziej, że istniało
dość duże niebezpieczeństwo
pójścia w tym wypadku na
łatwiznę i stworzenie nieskazitelnego pomnika biednej
Diany.

Doceniam to wszystko,
tylko co z tego, jeśli „Spencer” jest zwyczajnie nudna i
do tego nic odkrywczego do
tematu nie wnosi? No chyba,
że wyznanie księcia Karola,
który uświadamia żonę, że
wszyscy członkowie z rodziny królewskiej muszą mieć
dwie twarze. Jedną prawdziwą, drugą dla mediów i

Fot. użyczone (Bartek Warzecha/materiały organizatorów)

W tak smutnej covidowo-politycznej
rzeczywistości każdy przejaw dobrego humoru liczy się podwójnie, a może i nawet
potrójnie. I już jutro (24 listopada) nadarzy
się okazja, aby na naszych twarzach przez
ponad godzinę zawitał uśmiech. Bardzo
szeroki uśmiech. W Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie-Zdroju o godz. 19:00 wystąpi
mistrz operowania słowem – Artur Andrus.
Satyryk i gość Szkła Kontaktowego, emitowanego w TVN24 zaprezentuje nie tylko
swoje największe przeboje jak „Ciocia w
gablocie” czy „Piłem w Spale, spałem w
Pile”, ale podzieli się również przemyśleniami i anegdotami. Towarzyszyć mu będzie
czterech muzyków. Dobra zabawa zatem
gwarantowana.

Weekend w wałbrzyskich Lalkach

ludzi. Oczywiście jest jeszcze
bardzo przyzwoita kreacja
Kristen Stewart. Ale i tak bardziej jestem na „nie” niż na
„tak”. Ortodoksyjni fani Diany
i tak pójdą zobaczyć swoją
idolkę, niezależnie od jakości
filmu i światła czy cienia na
nią rzuconego.
Ocena 5/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Jak pił w Spale i spał w Pile
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Okiem gracza

Prawdziwy strzał w dziesiątkę
Jestem świeżo po obejrzeniu trzeciego i ostatniego zarazem aktu serialu Arcane
i powiem wam jedno – hype, hype, hype i jeszcze raz hype. Od dawna nie wciągnąłem się tak w żaden serial czy film, jak miało to miejsce w tym wypadku.
Może zacznijmy od statystyk. Nie wiem, jak wielu z
was kojarzy netflixowy serial

Squid Game, ale założę, że zna
go większość. Stąd też wiecie,
jaki okazał się popularny – dla

porównania Arcane znacznie
przebił ten wynik. Nie wiem,
czy to zaleta ogromnej ilości

SKN

Fot. użyczone (www.sport.pl)

CHALLENGER

Prawnik radzi
O kontaktach z dzieckiem po rozwodzie mówi nasz prawnik Adam
Daraż. Obyście nigdy nie musieli z
tych porad korzystać.

Warto pamiętać, iż pojęcia
władzy rodzicielskiej i kontaktów nie są tożsame. Zgodnie
z art. 95 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo
rodziców do wykonywania
pieczy nad osobą i majątkiem
dziecka oraz do wychowania
dziecka, z poszanowaniem
jego godności i praw. Niezależnie od władzy rodzicielskiej
rodzice oraz ich dziecko mają
prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Obejmują one w szczególności przebywanie z dzieckiem
(odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce
jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się,
utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na
odległość, w tym ze środków
komunikacji elektronicznej.
Jeżeli małżonkowie sporządzą pisemne porozumienie,
dotyczące władzy rodzicielskiej
i utrzymywaniu kontaktów z
dzieckiem, sąd uwzględni je,

jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dziecka. W przeciwnym
wypadku sąd samodzielnie
wyda rozstrzygnięcie. Weźmie
przy tym pod uwagę prawo
do wychowania dziecka przez
oboje rodziców.
Sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem
na zgodny wniosek stron. W
sytuacji, gdy małżonkowie
wnioskowali o nierozstrzyganie o kontaktach, a po rozwodzie nie mogą dojść do
porozumienia, wtedy należy
złożyć do sądu rejonowego
odpowiedni wniosek. Pismo o
uregulowanie kontaktów, można poprzedzić ich zabezpieczeniem. Wniosek taki może być
pomocnym rozwiązaniem w
sytuacji, gdy podczas rozwodu
rodzic ma utrudniony kontakt
z dzieckiem. Żądanie takie

fanów League of Legends czy
może unikalnego stylu i przystępności dzieła, ale jedno jest
pewne, serial ten w pełni zasługuje na to zainteresowanie.
Dla tych, którzy jeszcze z jakiegoś powodu nie mieli okazji
wgłębić się w fabułę Arcane, to
opowiada ona historię miasta
postępu Piltover oraz jego części inaczej zwanej podmiastem
(później znanym jako Zaun).
Przedstawiono nam kilka wątków, śledzimy więc losy dobrze
znanych nam bohaterów z gry
takich jak Vi, Jinx, Caitlyn, Ekko,
Jayce, Viktor czy Heimerdinger.
Wszystko zostało znakomicie
zaimplementowane z lore’u

gry nadając wyśmienity charakter całemu serialowi.
Emocje, towarzyszące pewnym momentom w historii
wyżej wymienionych postaci
– początek przemiany Viktora w maszynę, stworzenie
ikonicznego hextechowego
młota Jayce’a, rozpoczęcie
współpracy między Cait i Vi
– to właśnie coś, czego wielki
fan League of Legends oczekiwał po tym show. Wisienką
na torcie są także sytuacje, w
których autorzy zwracają się
konkretnie do weteranów gry
dając jedynie wskazówki co do
przyszłej zawartości czy pewne
umieszczone „smaczki”. Na

może być elementem pozwu
o rozwód lub odpowiedzi na
pozew, może również stanowić samodzielne pismo.
Zgodnie z art. 7301 Kodeksu postępowania cywilnego
udzielenia zabezpieczenia
może żądać każda strona
lub uczestnik postępowania,
jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny
w udzieleniu zabezpieczenia.
Interes prawny istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia
uniemożliwi lub poważnie
utrudni wykonanie zapadłego
w sprawie orzeczenia lub w
inny sposób uniemożliwi lub
poważnie utrudni osiągnięcie
celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu
zabezpieczenia sąd uwzględni
interesy stron lub uczestników postępowania w takiej

mierze, aby uprawnionemu
zapewnić należytą ochronę
prawną, a obowiązanego
nie obciążać ponad potrzebę.
Pamiętajcie, wniosek o zabezpieczenie kontaktów podlega
opłacie 100 zł.
Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie
kontaktów. Stanowi o tym art.
1135 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego. Przesłanką takiej zmiany jest dobro dziecka.
Sąd może ograniczyć kontakty,
zakazać ich utrzymywania
lub przeciwnie - uchylić takie
ograniczenia. Zawsze decydować będzie dobro dziecka.
Rodzic, który chciałby zmiany
orzeczenia w kwestii kontaktów, powinien wnieść do
sądu rejonowego odpowiedni wniosek. Podobnie jak w
przypadku wniosku o zabez-

UWAGA KONKURS

Nie jesteśmy w stanie zliczyć, ile dokładnie osób wzięło udział w
naszej zabawie, ale z maili od zadowolonych klientów wnioskujemy,
że sporo. Więc kontynuujemy nasz konkurs. Po co zmieniać coś, co
dobrze funkcjonuje. Dzięki nam w Kryształowej Gospodzie Kuflowej
w Wałbrzychu nie tylko zjecie dobrze, ale też za przyzwoitą cenę. Z
WieszCo zapłacicie za posiłek jeszcze mniej. Jeśli weźmiecie udział
w konkursie i poprawnie odpowiecie na pytanie, będziecie mogli
skorzystać z 15-procentowego rabatu na wybrane danie. Zerknijcie
na fotografię obok. Ruiny jakiego zamku widoczne są na zdjęciu?
Teraz kilka wskazówek, co trzeba zrobić. Wypełnić kupon, wpisać
odpowiedź i blankiet pokazać w restauracji podczas składania zamówienia. Wtedy skorzystacie z 15-procentowego upustu. Na miłośników przepysznego jedzenia i posiadaczy blankietów z naszej
gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej czekają od najbliższej
środy (24 listopada) do piątku (26 listopada). Regulamin konkursu
znajdziecie na stronie www.wieszco.pl. Potrawę zjecie na miejscu i
otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z poprawną odpowiedzią.

przykład po obejrzeniu kilku
odcinków byłem już pewien
co do tożsamości Singeda lub
snułem pewne podejrzenia co
do pojawienia się Warwicka
(można było je znaleźć na niejednym forum), które najwyraźniej były trafne. Choć były
też momenty, które naprawdę
mnie ujęły – Jinx pracująca w
swoim warsztacie, słuchająca
utworu „Get Jinxed” (oficjalnej
ścieżki dźwiękowej przy premierze tej postaci), czy cameo
zespołu Imagine Dragons, którzy (tak, o tak) nagrali piosenkę
przewodnią dla serialu.
Jak widzicie, Arcane posiada
coś dla każdego, nieważne czy
jesteście „za pan brat” z fabułą
świata Runeterry, czy też nie.
Po tak ogromnym sukcesie
wątpliwe jest, że Riot Games
nie ogłosi kontynuacji serii. W
takim wypadku pozostaje zająć
miejsce, zapiąć pasy i czekać w
tym „hype trainie” na kolejną
część, a może i nowy, odrębny
serial z innego zakątka świata.
Riot – spisaliście się na medal.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)
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pieczenie, pismo takie po
ostatniej zmianie przepisów
podlega opłacie w wysokości
100 zł.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego
DARAŻ i DORADCY ul. Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych,
tel. 601472787, e-mail: kanceRed
laria@daraz.pl.

KUPON
Ruiny jakiego zamku widoczne
są na zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Gospoda Kuflowa przy
ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu
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» Geny to nie wszystko
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mISZmaSZ

Programowanie
żywieniowe, czyli z…
…czym to się je? Coraz więcej wiemy o związku między
stylem życia kobiety w ciąży, a rozwojem chorób u dziecka
w jego dorosłym życiu. Gdy kobieta nie jest jeszcze świadoma rozwijającego się zarodka w jej organizmie, następuje
bardzo szybki podział komórek oraz wczesne kształtowanie
się kluczowych organów takich jak mózg czy serce.

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

Dlatego tak ważne jest
wprowadzenie zmian w stylu
życia nie tylko kobiet w ciąży,
ale również kobiet w okresie
rozrodczym.
Wartość energetyczna diety, a także ilość spożywanego przez kobietę białka,
tłuszczu, węglowodanów czy
witamin są najważniejszymi
czynnikami żywieniowymi
wpływającymi na rozwój jej
dziecka. Nieodpowiedni poziom składników odżywczych,
zarówno ich niedobór, jak
i nadmiar, może w sposób
trwały zmienić, czyli przeprogramować metabolizm i tym
samym zwiększyć predyspozycje do wystąpienia otyłości,
cukrzycy czy nadciśnienia już
w dzieciństwie lub w wieku
późniejszym.
Na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę? Przede
wszystkim na utrzymywanie
prawidłowej masy ciała jeszcze przed ciążą, a podczas 9
miesięcy ciąży, jedzenie dla
dwojga, a nie za dwoje, jak
to się przyjęło mówić. Idealnie
byłoby, gdyby suplementacja
kwasem foliowym zaczęła się
w okresie planowania ciąży,
a nie dopiero po otrzymaniu

UWAGA

pozytywnego wyniku testu
ciążowego. Dodatkowo powinniśmy pamiętać o suplementacji witaminą D, gdyż
zanieczyszczenie środowiska i
niedobór słońca w naszej szerokości geograficznej powoduje, że większość Polaków
ma jej niedobór. Pozostałe
składniki odżywcze, szczególnie przed okresem ciąży
czy laktacji, jesteśmy w stanie
dostarczyć w odpowiedniej
ilości z urozmaiconą dietą,
wspomagając się suplementami dopiero po konsultacji z
lekarzem lub dietetykiem.
Nie zapominajmy też o tym,
że żywienie w okresie ciąży
wpływa na preferencje smakowe dziecka. Rozwój kubków smakowych następuje
już w pierwszym trymestrze i
nasz maluch, połykając wody
płodowe, zaczyna odbierać
pierwsze bodźce smakowe.
Proces poznawania smaków
kontynuowany jest podczas
karmienia piersią, a różnorodne doświadczenia smakowe
sprzyjają łatwiejszej akceptacji wprowadzanych później
pokarmów.
Ważne jest, aby każda kobieta planująca ciążę zadbała

o prawidłowe zbilansowanie
swojego jadłospisu, a wypracowane racjonalne nawyki żywieniowe ugruntowała podczas ciąży i laktacji. Kolejnym
krokiem jest zwracanie uwagi
na to, co spożywa dziecko w
pierwszych latach swojego
życia.

KONKURS

To, że w świdnickiej Restauracji Kryształowa można dobrze
zjeść, wie nawet dziecko. Ale o tym, że można tam za posiłek
zapłacić niższą cenę niż ta, która widnieje w karcie dań, to już
chyba nie słyszeli wszyscy. Może poza tymi, biorącymi udział w
naszej zabawie. Dzięki nam skosztujecie pysznych potraw, płacąc
mniej. Warunkiem jest udział w konkursie i poprawna odpowiedź
na pytanie. Wtedy otrzymacie 15-procentowy rabat na wybrane
danie z menu. Zerknijcie na fotografię obok? Gdzie znajduje się
Muzeum Broni i Militariów?
Odpowiedź trzeba wpisać do kuponu i pokazać go w restauracji
przy składaniu zamówienia. I gotowe, otrzymać 15-procentową bonifikatę na wskazaną potrawę. Oczywiście musicie znać odpowiedź na
pytanie. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów
z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają
od najbliższej środy (24 listopada) do piątku (26 listopada).
Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.wieszco.pl. Danie
otrzymacie na wynos i na miejscu. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

Warto pamiętać, że geny to
nie wszystko! Mamy ogromny
wpływ na jakość życia dzieci,
a więc stańmy na wysokości
zadania i dajmy im najlepsze
z możliwych warunki do rozwoju i wzrastania.
Magdalena Janusz,
dietetyk Fundacji Polskiedzieci.org

KUPON
Gdzie znajduje się Muzeum Broni
i Militariów?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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WIEMY JAK ŻYĆ

Bogata kasza gryczana
Wydaje się, że sama kasza gryczana wszystkim jest doskonale znana. A o jej właściwościach
powiedziano i napisano wszystko. Czyżby?! Jeśli się bliżej jej przyjrzymy, okazuje się jednak,
że ma przed nami mnóstwo tajemnic. Postanowiliśmy zgłębić jej sekrety!
W przeciwieństwie do wielu innych roślin gryka nie potrzebuje dużej ilości nawozów
do szybkiego wzrostu.

Z TĄ KSIĄŻKĄ SAMODZIELNIE
UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ
ZDROWY STYL ŻYCIA

Doskonałe źródło
białka, błonnika
i żelaza

Ponad 270
zbilansowanych przepisów.
Mnóstwo porad.

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)
REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shuttersrtock.com)

» Kasza gryczana nazywana
była kiedyś tatarką

WIEMY JAK ŻYĆ

Co ciekawe, wykorzystanie syntetycznych substancji
potrafi nawet zmniejszać
plony! Dzięki temu uprawa
gr yki pozwala pozyskać
ziarno czystsze i bogatsze w
naturalne wartości odżywcze niż w przypadku pozostałych roślin. Do wartości
tych należą m.in. składniki
obniżające poziom choleste-

rolu i ciśnienie krwi. Roślina
ta jest również bogatym
źródłem błonnika, usprawniającego trawienie i wspomagającego odchudzanie,
a także wysokiej jakości
białka, które stanowi budulec naszego organizmu.
Regularne spożywanie produktów gryczanych (w tym
kaszy gryczanej) pozwala
zachować stabilny poziom
cukru we krwi. Po gr ykę
powinny sięgnąć również
osoby z anemią (ze względu
na dużą zawartość żelaza) oraz ci, którzy chcieliby
ograniczyć obecność glutenu w swojej diecie.

Palona
czy niepalona?

Może zastanawiacie się,
który z rodzajów kaszy gryczanej wybrać, by móc w
pełni cieszyć się jej wspaniałym wpływem na nasz
organizm? Najlepsza będzie
wersja niepalona, mająca
jasną, czasami wpadającą w
zieleń barwę.
Ciemnobrązowa kasza
palona traci część wartości
odżywczych w procesie prażenia, jest zatem nieco gorszą
alternatywą. Co więcej, kasza
niepalona może okazać się
lepszym wyborem dla tych,
którzy za smakiem gryki nie
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przepadają – prażona wersja ma dużo bardziej wyrazisty smak, więc nie każdemu
przypadnie do gustu.
Pamiętajmy tylko, by kaszę niepaloną zużyć w ciągu kilku miesięcy
od daty produkcji. Ze względu
na stosunkowo dużą zawartość
tłuszczu szybko staje się niezdatna do spożycia.
A jak włączyć kaszę gryczaną do swojej diety, by
potrawy z jej dodatkiem dostarczały nie
tylko wartości odżywczych, ale też wrażeń
smakowych? Można
zastąpić nią poranne
płatki owsiane. Po
dodaniu miodu (najlepiej gryczanego!)
i bakalii stanie się
znakomitym, pełnowartościowym śniadaniem.
Na obiad warto podać ugotowaną kaszę
gryczaną z warzywami
i polać sosem z oliwy
z oliwek (lub śmietanowym). Z kolei zwolennikom kuchennej tradycji na
» Kasza gryczana jest bogatym
pewno zasmakują gołąbki z
źródłem błonnika
nadzieniem z kaszy gryczanej.

Na deser można przyrządzić naleśniki z kaszy
zmielonej na mąkę. Natomiast w roli przekąski doskonale sprawdzą się czekoladowe
batoniki gryczane.

Skąd pochodzi
nazwa kaszy gryczanej?

Bukowa pszenica, czarna pszenica, arabskie zboże, czarny ryż
czy też saraceńskie ziarno – tak
nazywa się grykę na świecie.
Skąd zatem pochodzi jej
polska nazwa?
Najprawdopodobniej
zapożyczona została z
języka rosyjskiego. Rosjanie z kolei zawdzięczają nazwę greckim
mnichom, którzy spopularyzowali u naszego
sąsiada nie tylko chrześcijaństwo, ale również grykę. Roślina ta
nazywana była grechką,
ponieważ pochodziła właśnie z Grecji. Co ciekawe,
do Polski gryka trafiła nie
z Rosji, ale z Azji Mniejszej,
skąd w XIII wieku sprowadzili
ją Tatarzy. Dlatego też kasza
gryczana nazywana była niegdyś
tatarką.
Joanna i Michał Litwińscy (biokurier.pl)

Jak dobrać klej do płytek?

najlepsze są zaprawy odkształcalne, o
dużej przyczepności do podłoża takie
jak EXPERT 3 i 4. Do płyt OSB i wiórowych najlepszym rozwiązaniem jest
GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK 111. Wszystkie te kleje znajdziemy w hurtowni
MAZBUD w Wałbrzychu, gdzie profesjonalna obsługa na pewno poradzi,
jaki klej kupić i gdzie go zastosować.
Bardzo ciekawą właściwością,
na którą warto zwrócić uwagę, jest
odkształcalność (oznakowana symbolem S1 i S2). Dzięki niej klej może
„poruszać się” wraz z podłożem i płytkami. Co to daje? Kompensowanie
naprężeń i długotrwałą żywotność na
podłożu mogącym ulec odkształceniu.
Taka cecha na pewno przydaje się w
klejach stosowanych na tarasach i
balkonach, basenach, czy saunach.
Czyli wszędzie tam, gdzie występują
duże naprężenia termiczne.
BP

Mnogość podłoży, rodzajów płytek oraz klejów powoduje, że bardzo trudno dobrać odpowiednią zaprawę do sytuacji, z którą musimy się zmierzyć. Na początek sprawdźmy jednak,
jakie płytki mamy do przyklejenia.
Płytki są przeróżne. Może być to
zwykła ceramika, terakota, klinkier,
gres, kamień naturalny. Jeśli nie wiemy, dowiedzmy się u sprzedawcy. Z
trzema pierwszymi rodzajami radzą
sobie zwykle nawet te podstawowe
kleje, oznakowane klasą C1 (np. klej
EXPERT 1 – klasa C1T). Płytki gresowe, to materiały o bardzo ograniczonej nasiąkliwości, a ich powierzchnia
jest bardzo gładka. Wymagają klejów modyfikowanych specjalnymi

dodatkami, zwiększających ich przyczepność. Kleje takie muszą być elastyczne, oznakowane są symbolem
C2 (np. EXPERT 2 – klasa C2TE). Do
kamienia naturalnego najlepiej użyć
klejów białych, co zmniejszy ryzyko
przebarwienia powierzchni takiej
okładziny, (EXPERT 2 BIAŁY). Kleje
białe będą też dobrym wyborem przy
klejeniu klinkieru. Płytki bardzo duże
o boku większym niż 60 cm najlepiej
jest przykleić klejem odkształcalnym,

oznakowanym symbolem S1 np.
EXPERT 3.
Elastyczność kleju powoduje, że jest
on bardziej uniwersalny i sprawdzać
się będzie na zdecydowanie większej
ilości rodzajów podłoża. Na podstawowe podłoża takie jak tynki cementowo-wapienne, gipsowe, jastrychy
cementowe nie trzeba stosować klejów o specjalnych właściwościach
technicznych. W takich przypadkach
wystarczy EXPERT 1. Trudniejsze jest

ogrzewanie podłogowe lub ścienne.
To miejsce narażone na dużą amplitudę temperatur, a więc możliwość
rozszerzania się materiału, dlatego też
nie można używać klejów podstawowych. Dobrym rozwiązaniem będą
wtedy kleje EXPERT 2 i 3. Sprawdzą
się one także na podłożach pokrytych
płynnymi foliami i zaprawami uszczelniającymi oraz na balkonach i tarasach.
W przypadku trudnych podłoży,
takich jak stare płytki, lamperie olejne

Fot. użyczone (Kreisel)

Fot. użyczone (Kreisel)

» Przy kładzeniu „kafelków” dobrze jest wiedzieć,
z jakim podłożem będziemy mieć do czynienia i
jakie płytki przyjdzie nam kleić

» Odkształcalny klej do płytek
znakomicie poradzi sobie na
basenach, balkonach lub tarasach
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STREFA ROZRYWKI
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Wałbrzyszanka

Poziomo:
2 - odmienna postać atomów pierwiastka
chemicznego, różniąca się liczbą neutronów w
jądrze
5 - akrobacje cyrkowe, ćwiczenia gimnastyczne przy
jednoczesnym utrzymywaniu równowagi
7 - dynamika, śmiałość cechujące
jakieś działanie
8 - nauka humanistyczna i społeczna,
która zajmuje się badaniem przeszłości
9 - ciąg obrazów i myśli w wyobraźni,
odzwierciedlający często nierealne pragnienia
10 - ozdobna opaska z drogiej tkaniny lub obręcz ze
szlachetnego metalu
11 - człowiek niebędący w stanie rozstrzygnąć sporu
o istnienie Boga
13 - płaski, szeroki płat odkrojony
z czegoś
16 - herbicyd używany
w rolnictwie
17 - mała jednostka pływająca,
zwykle odkrytopokładowa
Pionowo:
1 - urządzenie umożliwiające
identyfikację kolejnych ujęć filmu
2 - potocznie głupi człowiek
3 - przewlekła, niezakaźna, swędząca
choroba skóry
4 - abstrakcyjna sfera, otaczająca obserwatora
znajdującego się na Ziemi
6 - osoba, której celem jest odtwarzanie
społeczno-kulturowej przeszłości człowieka
12 - koczownik, członek grupy ludzi
nieposiadającej stałego miejsca
zamieszkania
14 - wzajemna wymiana towarów na
inne towary pomiędzy stronami transakcji
15 - okrywa z tkaniny, służąca do
przykrywania zwłok

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
1 - na brzuchu przed de calais - pas
3 - ojciec ze szczypcami na brzegu stawu – tatarak
6 - polski zespół z krwią i potem – Łzy
8 - żona bratanka z pestką – węgierka
10 - miejski pomocowy piesek – mops
12 - Pana instrument – fletnia
13 - oszukańczy filozof – Kant
Pionowo:
1 - dobrze się palą w środku lasu – polana
2 - operowa bielizna – halka
4 - niedaleko wrotek z wędką – kołowrotek
5 - zajadłe walki na morzu, rzece lub jeziorze – boje
7 - cichy plan do gier – plansza
9 - umywalkowy ssak – kret
11 - usuń śmieci i kurz z podłogi w zimie – zamieć
13 - szkolenie dla statku – kurs
14 - ryba na odwrót płynąca w Afryce – Nil

StreFa roZrYWkI / promoCJa
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Piątek

00:20
TVP2

niedziela
22:20

26 listopada - 2 grudnia 2021
Poniedziałek

22:35
POLSAT

22:30

Odyseja
ﬁlm biograﬁczny, Belgia, Francja, 2016

TVN

Jacques-Yves Cousteau (Lambert Wilson) to
podróżnik i badacz mórz. Wiedzie spokojne
życie z żoną Simone (Audrey Tautou) oraz
dwoma synami: Philippe’em (Pierre Niney)
i Jeanem-Michelem (Benjamin Lavernhe).
To mu jednak nie wystarcza. Cousteau pragnie
spełniać marzenia o dalekich wyprawach oraz
realizacji nowych celów. By tego dokonać,
tworzy własny akwalung, a następnie
kupuje statek o nazwie Calipso, na pokładzie
którego planuje przemierzać oceany. Mija
dziesięć lat...

Tulipanowa
gorączka
TVP 1

Sobota

20:05

Pasażerowie

POLSAT

Misja kosmiczna wyrusza na przeznaczoną
do kolonizacji planetę. Ponieważ podróż ma
trwać 120 lat, uczestnicy ekspedycji zostają
poddani hibernacji. Niestety, system zawodzi
i jeden z pasażerów statku - mechanik Jim
budzi się 90 lat za wcześnie. Mężczyzna czuje
się bardzo samotny, postanawia więc znaleźć
sobie partnerkę. Jego wybór pada na piękną
pisarkę Aurorę (Jennifer Lawrence). Chociaż
oboje pochodzą z różnych światów, szybko
nawiązują nić porozumienia, a z czasem
zakochują się w sobie.

22:05

Holiday
komedia romantyczna, USA, 2006

TVP2

Transporter: Nowa moc
ﬁlm sensacyjny, Belgia, Francja, Chiny, 2015

Frank Martin uchodzi za najlepszego kuriera
na świecie. Jego praca nie jest jednak spokojna
ani bezpieczna, mężczyzna zajmuje się bowiem
przewożeniem tajnych przesyłek oraz transportem rozmaitych ludzi, którzy niejednokrotnie
przekroczyli granice prawa. Frank był kiedyś
tajnym agentem do zadań specjalnych, jednak
porzucił to zajęcie. Obecnie Martin mieszka
we Francji, gdzie odwiedza go ojciec. Spokojny
weekend, który miał pomóc mężczyznom
naprawić wzajemne relacje, zostaje jednak
przerwany przez nietypowe zlecenie.

Bizneswoman prowadzi w Los Angeles dobrze prosperującą agencję reklamową. Mniej
szczęścia ma jednak w życiu prywatnym
- pewnego dnia dowiaduje się o zdradzie
swojego chłopaka. W napadzie szału kobieta
wyrzuca go z domu. W tym samym czasie
z powodu złamanego serca cierpi też mieszkająca w Anglii Iris, redaktorka kolumny
ślubnej w gazecie. Mężczyzna, którego
kocha, oznajmia jej bowiem, że wkrótce
ożeni się z inną. Obie rozczarowane miłością
kobiety poznają się na internetowej stronie.

Wtorek

dramat sf, Australia, USA, 2016

Niedziela
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Środa

23:00

Więzień labiryntu
thriller, Kanada, Wielka Brytania, USA, 2014

Pewnego dnia nastoletni Thomas budzi się
w windzie, która powoli zmierza w górę.
Traﬁa do miejsca zwanego Strefą. To ogromna polana ogrodzona betonowym murem.
Chłopiec niczego nie pamięta. Nie ma
pojęcia, kim jest, skąd pochodzi ani jak się tu
znalazł. Spotkanie z rówieśnikami uświadamia mu, że również ich wspomnienia zostały
wymazane. Każdego ranka ściany muru się
rozsuwają, otwierając labirynt, który zamyka
się o zachodzie słońca. Co miesiąc pojawia
się tu nowy przybysz.

POLSAT

Czwartek

Nie zadzieraj z fryzjerem

23:10
TVN

komedia, USA, 2008

Zohan Dvir jest jednym z najlepszych
izraelskich komandosów. Mężczyzna ma
już jednak dość swojej pracy i coraz częściej
zastanawia się nad jej rzuceniem. Mógłby
wtedy zrealizować swoje największe
marzenie, jakim jest wykonywanie zawodu
fryzjera. Podczas jednej z akcji ostatecznie
podejmuje decyzję. Pozoruje własną śmierć
i ucieka do Nowego Jorku. Początki w nowym
miejscu nie są łatwe, ale Zohan nie poddaje
się. Wkrótce dzięki swojej wytrwałości dostaje
wymarzoną pracę.

Operacja Dunaj
komedia, Czechy, Polska, 2009

Rok 1968. Jasiu Jamroży (Maciej Nawrocki)
pełni służbę wojskową w przygranicznej
jednostce pancernej. Przebywa tam też
jego wuj, sierżant Edward Kotwicz (Bogdan
Grzeszczak). Dumą pancerniaków jest
„Biedroneczka” - czołg T-34, który w walce
z Niemcami podczas II wojny światowej nigdy nie zawiódł. Niebawem kompania otrzymuje rozkaz wymarszu do Czechosłowacji
w ramach operacji „Dunaj”. „Biedroneczka” ze
względów propagandowych ma wziąć udział
w interwencji.

piątek
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05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
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 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Oceany - nowe Eldorado

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 Zacznij od zdrowia
- magazyn
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, 2020
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
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Raport smogowy
19:50 Uwaga! - magazyn
20:00 Lego Masters

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, Pogoda
20:00 Czarownica
Pałająca żądzą zemsty
i pragnąca ochronić
podległe jej wrzosowiska
Diabolina rzuca klątwę
na nowo narodzoną
królewską córkę Aurorę.

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Kronos Uwodziciel
- magazyn kulturalno-społeczny
09:05 Res Poloniae
- O Polsce z oddali
- Bernice Falkowska
09:45 Biblijne zoo - ﬁlm dokumentalny, prod. Niemcy
11:00 Rodzina Połanieckich
- serial TVP
12:30 Dziewczyny do wzięcia
- ﬁlm TVP, reż. Janusz
Kondratiuk, wyk. Jan
Mateusz Nowakowski, Jan
Stawarz, Ewa Szykulska,
Ewa Pielarz, Regina Regulska, Zbigniew Buczkowski,
Jadwiga Chojnacka, Jan
Himilsbach
13:30 Penderecki. Droga
przez labirynt
- ﬁlm dokumentalny
14:35 Na kredyt - obyczajowy

06:00 Zbuntowany anioł
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówkarodzinyDiCarlo
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
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 W potrzasku
21:30 Rocky Balboa

05:45 Szpital - program
obyczajowy
06:40 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 Szkoła - obyczajowy
14:15 Sąd rodzinny - program
sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska - program
16:15 Ukryta prawda - program obyczajowy
17:15 Makłowicz
w drodze
17:50 SOS Ekipy
w akcji
18:55 Ukryta prawda
19:55 Miłe wieści
20:00 Projekt Lady

06:00 Gliniarz i prokurator Serial
sensacyjny, w którym lokalny
prokurator walczy z przestępczością w Los Angeles
(a później na Hawajach).
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
21:00 Troje pod przykrywką
22:00 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny Zespoły
policyjne prowadzą różne
sprawy kryminalne począwszy od zabójstw, poprzez
napady, a skończywszy
na narkotykach.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

FILM FABULARNY

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

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
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:25 Kulisy serialu Na
sygnale - felieton
21:35 Na sygnale - serial
22:10 Show - komedia
00:25 Komandosi w akcji

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 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
22:05 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:15 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
00:20 Odyseja - dramat
02:30 Loch Ness - ﬁlm
fabularny
04:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:55 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Paciﬁc Rim
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2013, reż. Guillermo
Del Toro, wyk. Charlie
Hunnam, Idris Elba, Rinko
Kikuchi, Charlie Day, Ron
Perlman
00:15 Terminator II:
Dzień sądu
- ﬁlm S-F, USA,
Francja, 1991,
reż. James Cameron,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton,
Edward Furlong,
Robert Patrick,
Joe Morton
03:05 Kuba Wojewódzki
04:05 Uwaga!
- magazyn
04:25 Noc magii
- ezoteryczny

22:25 Negocjator
Danny Roman jest
najlepszym policyjnym
negocjatorem w Chicago.
W wyniku intrygi,
zostaje jednak oskarżony
o zamordowanie swojego
kolegi i zdefraudowanie
pieniędzy z policyjnego
funduszu. Zdesperowany Danny postanawia
zabarykadować się wraz
z zakładnikami w policyjnym budynku i udowodnić
swoją niewinność.
01:25 Błękitna laguna:
Przebudzenie
03:15 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island. Wyspa
miłości
- program rozrywkowy

15:20 Krzyżacy - 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
- W ułamku sekundy
- ﬁlm fabularny
22:00 A w oddali ujadały psy
- ﬁlm dokumentalny
23:10 Teraz animacje!
- Finity Calling
- ﬁlm animowany
23:25 Teraz animacje!
- Brzemię - animowany
23:40 Informacje kulturalne
00:15 Zabić Sekala - dramat

23:50 Nieśmiertelny 2
Jest rok 2024. Connor
MacLeod i jego przyjaciel
Ramirez zostali wygnani
z odległej przeszłości. Connor jest teraz staruszkiem
i zwykłym śmiertelnikiem.
02:00 Castle - serial
kryminalny
02:55 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:55 Reporterzy.
Z życia wzięte
04:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:30 Dyżur - serial
dokumentalny

21:05 To skomplikowane
- ﬁlm komedia, USA,
Japonia, 2009, reż.
Nancy Meyers, wyk. Meryl
Streep, Steve Martin, Alec
Baldwin, John Krasinski,
Lake Bell, Mary Kay Place,
Rita Wilson
23:40 Ustawka
- ﬁlm komedia,
USA, 2017, reż. Richie
Keen, wyk. IceCube
Ostatniego dnia
szkoły łagodny
w obejściu nauczyciel
angielskiego Andy
Campbell próbuje
uporać się z narastającymi
problemami.
01:35 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:40 Noc magii

TV Trwam
11:45 Grunt to droga12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:00 Polska jest moim
domem13:30 Msza święta
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje
14:55 Słowo życia 15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
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 16:45
Muzyczne chwile 17:00 Życie
z pasją 17:20 Niezwykłości
przyrody 17:30 Geopolityka
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 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia
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05:10 Klan - telenowela TVP
06:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
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
- Przyszłość lotów
- ﬁlm dokumentalny
10:25 Sprawa dla reportera
11:40 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
12:40 Doborowa jednostka
- komedia, prod. USA
14:15 Z pamięci - Julian Kleiner
- felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy
- Dwa talerze w Łańsku
14:55 Rolnik szuka żony

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:50 Rodzinny ekspres
12:30 You Can Dance - Nowa
Generacja - widowisko
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole
2022
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
17:50 Słowo na niedzielę
- Po nitce do Jezusa
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

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:31 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:20 MasterChef
14:55 Kobieta na krańcu
świata
15:25 Kolekcja smaków
16:00 Skoki narciarskie:
Puchar Świata,
Ruka
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
- magazyn
20:05 Miłe wieści
20:10 Mam talent
- program rozrywkowy

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:40 Stuart Malutki 3:
Trochę natury
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
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Kapitan Ameryka:
Wojna bohaterów
Rządowa decyzja objęcia
Avengers nadzorem,
sprawia, że najlepsi
przyjaciele Kapitan
Ameryka i Iron Man stają
się zaciekłymi wrogami.
Pozostali członkowie drużyny muszą zdecydować,
komu okazać lojalność.

07:00 Muzyka lekka, łatwa
i przyjemna - program
rozrywkowy
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:30 Tamte lata, tamte dni
- Anna Dymna - magazyn
09:00 Wydarzenie aktualne
09:25 Delacroix. Z Paryża do
Maroka - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2018,
reż. Arnaud Xainte
11:05 Serialowa nostalgia
- Wojna domowa - serial
komediowy TVP
11:50 Serialowa nostalgia Zmiennicy - serial TVP, reż.
Stanisław Bareja, wyk.
Mieczysław Hryniewicz,
Ewa Błaszczyk, Katarzyna
Skawina, Krystyna Tkacz,
Mieczysław Czechowicz,
Ceazry Harasimowicz, Kazimierz Kaczor, Krzysztof
Kowalewski
12:55 Do dzieła - magazyn

06:00 Castle - serial
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Mocne sobotnie kino:
Riddick
22:20 Con Air:
Lot skazańców
Samolot przewożący
najniebezpieczniejszych
skazańców zostaje przez
nich opanowany. Zwolniony warunkowo Cameron,
będąc na pokładzie,
stara się powstrzymać
kryminalistów.

05:05 Szkoła - obyczajowy
06:00 Kamil Stoch - moja historia - serial dokumentalny,
Polska
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Hotel Paradise
09:20 Rozwód. Walka o
wszystko
10:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Niania - ﬁlm rodzinny,
Wielka Brytania, USA,
Francja, 2005, reż. Kirk
Jones, wyk. Emma
Thompson, Colin Firth,
Kelly Macdonald, Thomas
Sangster, Eliza Bennett,
Jennifer RaeDaykin,
Angela Lansbury
17:45 Za szybcy, za wściekli
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2003, reż. John
Singleton, wyk. Paul
Walker, Tyrese Gibson, Eva
Mendes, Cole Hauser

06:00 Flintstonowie 06:35
Galileo 10:45 Kung Fu Yoga ﬁlm prod. Chiny, Indie, USA,
Hongkong, 2017,13:00 STOP
Drogówka 14:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Galileo
20:00 Agent XXL: Rodzinny
interes Martin Lawrence
powraca w kolejnej znakomitej komedii sensacyjnej
o wyczynach agenta FBI,
Malcolma Turnera i jego
wcielenia - Mamuśki.
22:10 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:10 Oczy
szeroko zamknięte Bill
Harford jest lekarzem, a jego
żona Alice prowadzi galerię.
Wraz z córeczką zajmują
apartament na Manhattanie.
Są zamożni i obracają się
wśród bardzo wpływowych
ludzi. W ich długoletnie, spokojne małżeństwo zaczyna
wkradać się nuda. 03:25 TOP
10 - Lista przebojów

SERIAL KOSTIUMOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

FILM FABULARNY

THRILLER

FILM SENSACYJNY

15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Wojenne dziewczyny
- serial TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę
- Bohemian
Rhapsody - ﬁlm
prod. USA, 2018,
reż. Bryan Singer
24:00 Boks - Gala KnockOut
Boxing Night #19, Łomża
01:00 Show - komedia sensacyjna, reż. Maciej Ślesicki,
wyk. Cezary Pazura
03:20 Jaka to melodia?
04:05 Z pamięci

23:50 Kino relaks
- Do diabła z miłością
- komedia, prod.
Niemcy, USA, 2003, reż.
Peyton Reed, wyk. Renee
Zelweger, Ewan McGregor,
David Hyde Pierce, Sarah
Paulson
01:40 Transporter:
Nowa moc
- ﬁlm akcji, prod. Chiny,
Francja, Belgia
03:25 Pajęczarki
- komedia, reż. Barbara
Sass, wyk. Maria Pakulnis,
Adrianna Biedrzyńska, Jan
Nowicki, Marian Opania,
Wojciech Malajkat,
Danuta Szaﬂarska, Maciej
Robakiewicz, Marek
Walczewski
05:15 Zakończenie

22:30 Holiday
- ﬁlm komedia,
USA, 2006, reż. Nancy
Meyers, wyk. Cameron
Diaz, Kate Winslet,
Jude Law, Jack Black, Eli
Wallach, Edward Burns,
Rufus Sewell
01:20 Doom
- ﬁlm S-F, Wielka
Brytania, USA, Czechy,
Niemcy, 2005, reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Dwayne
Johnson, Karl Urban,
Rosamund Pike, Ben
Daniels, Dexter Fletcher
03:35 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:55 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

23:25 Wilk
Pewnej zimowej nocy Will
Randall - znerwicowany
pracownik wydawnictwa,
zostaje ugryziony przez
wilka, którego wcześniej
potrącił samochodem.
Od tego czasu życie
mężczyzny zmienia się
całkowicie-odzyskuje
młodzieńczy wigor,
wyostrzają mu się zmysły,
a jego niespożyte siły
pomagają mu w walce
z podstępnymi rywalami
w pracy.
02:05 Świat według
Kiepskich
02:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

13:20 Głęboka cisza
- ﬁlm fabularny
15:00 Mieszczanie żywieccy
- Dorota i Andrzej
15:45 Eufonie 2019 - David
Krakauer i Orkiestra
Klezmerska Teatru
Sejneńskiego - koncert
16:55 Retro kino
- Pod dachami Paryża
18:40 Co dalej? - program
publicystyczny
19:05 Legendy Rocka
- The Yardbirds
19:30 Legendy Rocka
- Ramones - cykl
dokumentalny
20:00 Bilet do kina
- La La Land - musical
22:15 Spirit of Łódź Festiwal
23:15 Seans kultowy - Brazil
- dramat, prod. USA

00:45 Nieśmiertelny 3
Nieśmiertelny staje do
walki z odwiecznym wrogiem Czarnoksiężnikiem.
02:45 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
03:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:35 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska

20:00 Sherlock Holmes:
Gra cieni
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2011, reż. Guy Ritchie,
wyk. Robert Downey Jr.,
Jude Law, Noomi Rapace,
Rachel McAdams, Jared
Harris, StephenFry
22:50 Torque: Jazda
na krawędzi
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2004, reż. Joseph Kahn,
wyk. Martin Henderson,
Ice Cube, Monet Mazur,
AdamScott, Matt Schulze,
Jaime Pressly
00:25 Zbrodnia
w sąsiedztwie
01:30 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii

TV Trwam
10:20 Święty na każdy dzień
10:25 Młodzi Światu 10:40
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Życie z pasją 13:10
Muzyczne chwile 13:20
Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza święta 14:20 100
cudownych miejsc na świecie
14:35 Wędrówka serca
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Ks.
Henryk Mosing 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 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Msza Święta
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
- magazyn
09:25 Fascynująca Kanada
- Lato z niedźwiedziami
polarnymi
09:50 Weterynarze z sercem
10:25 Klasztorne smaki
Remigiusza Rączki i
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Program katolicki
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci

05:50 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 - widowisko
muzyczne
16:15 58. KFPP w Opolu
- Krzysztof Krawczyk
17:05 Lajk!
17:30 Smaki świata
- pośród mórz
- magazyn kulinarny
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
19:25 Rodzinka.pl - serial
20:00 Kabaret. Super Show
Dwójki

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Kobieta na krańcu
świata
12:05 Co za tydzień
12:35 Kolekcja smaków
13:05 Totalne remonty
Szelągowskiej
14:11 Lego Masters
15:45 Skoki narciarskie:
Puchar Świata, Ruka
18:30 Kobieta na krańcu
świata
19:00 Fakty
19:30 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19:50 Uwaga! - magazyn
20:05 MasterChef

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:25 Fałszywa dwunastka
Tom Baker razem z żoną i
dwunastką dzieci mieszka
w małym miasteczku na
amerykańskiej prowincji.
Gdy otrzymuje pracę
swoich marzeń - posadę
trenera drużyny futbolowej na uniwersytecie
w Chicago - postanawia
wraz z rodziną przeprowadzić się do metropolii, ku
wyraźnemu niezadowoleniu swych dzieci. Tymczasem Kate dowiaduje
się, że jeden z wydawców
chce opublikować jej
wspomnienia. Gdy agent
zaprasza ją do Nowego
Jorku na promocję książki,
opiekę nad dziećmi musi
przejąć Tom.
09:35 Tatuśkowie
13:40 Podróże Guliwera

07:00 Tę melodię znam.
Przeboje z musicali
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Od ucha do ucha
- Cztery pory roku Leona
09:10 Od ucha do ucha - Pan
Tadeusz - Księga dziesiąta
- Emigracja. Jacek
- spektakl teatralny, reż.
Adam Hanuszkiewicz
10:25 Czeskie śniadanie
- Kobieta za ladą
11:20 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
11:50 Wydarzenie aktualne
12:20 Bilet do kina - La La Land
- musical
14:30 Muzyka Skalnego
Podhala - Sabałowe
14:40 BBC Proms:
Andras Schiﬀ
17:15 Niedziela z...
Mateuszem
Pospieszalskim
18:05 Niedziela z...

05:55 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Podstarzały złodziej, jego
syn i wnuk planują skok,
dzięki któremu zarobią
milion dolarów.
08:45 Garbi: Super bryka
Nastolatka Maggie
dostaje od ojca sportowe
auto. Po pewnym
czasie okazuje się,
że samochód ma niezwykłe właściwości.
10:50 Wyspa Nim
12:50 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Stańcowane
pantofelki
14:15 Najpiękniejsze
baśnie: Kalosze
szczęścia
15:25 Przygoda
na Antarktydzie
17:45 Pamiętnik księżniczki
20:00 Niedziela z gwiazdami:
Prawo zemsty

05:05 Szkoła
- obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja
07:15 Hotel Paradise
09:15 Rozwód. Walka
o wszystk
10:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:25 Projekt Lady
15:30 Jestem na tak
- ﬁlm komedia, USA,
Australia, 2008, reż.
Peyton Reed, wyk. Jim
Carrey, Zooey Deschanel,
Bradley Cooper, John
Michael Higgins,
Fionnula Flanagan,
Terence Stamp
17:40 Niania i wielkie bum
- ﬁlm rodzinny, USA,
Francja, Wielka Brytania,
2010, reż. Susanna White,
wyk. Ralph Fiennes,
Maggie Gyllenhaal

PROGRAM KULINARNY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

14:25 Okrasa łamie przepisy
- Własnoręcznie przygotowane konserwy
14:55 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
15:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:15 You Can Dance
- Nowa Generacja
- widowisko
18:40 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Wojenne dziewczyny
21:15 Rolnik szuka żony
22:20 Zakochana Jedynka
- Tulipanowa gorączka
00:10 Bohemian Rhapsody
02:35 Zła macocha - ﬁlm
kryminalny, prod. USA

21:05 Postaw na milion
- teleturniej
22:05 Transporter:
Nowa moc
- ﬁlm akcji, prod. Chiny,
Francja, Belgia, 2015, reż.
Camille Delamarre, wyk.
Ed Skrein, Ray Stevenson,
Loan Chabanol
23:50 Kino bez granic
- Monachium
- dramat, prod. USA, 2005,
reż. Steven Spielberg, wyk.
Eric Bana, Daniel Craig,
Ciarn Hinds, Mathieu
Kassovitz
02:40 Pętla - dramat, reż.
Wojciech Jerzy Has,
wyk. Gustaw Holoubek,
Aleksandra Śląska
04:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 Szadź
- serial, Polska
22:35 Rambo III
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1988, reż. Peter
Mac Donald, wyk.
Sylvester Stallone, Richard
Crenna, Marc de Jonge,
Kurtwood Smith, Spiros
Focas
00:30 Paciﬁc Rim
- ﬁlm przygodowy,
prod. USA, 2013,
reż. Guillermo Del
Toro, wyk. Charlie
Hunnam, Idris Elba, Rinko
Kikuchi, Charlie Day,
RonPerlman
03:15 Noc magii
- program ezoteryczny
04:35 Kto was tak
urządził

15:35 Czarownica
Juno przedstawia
nieznaną historię jednej
z najbardziej tajemniczych
postaci Disneya - czarnego
charakteru z baśni o
Śpiącej Królewnie.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo
w Państwie
- magazyn
20:00 Ryjek 25 lat
22:20 Parasol
bezpieczeństwa
Hank zostaje oskarżony
o pobicie czarnoskórego
kolegi Earla Montgomery’ego i wyrzucony
z pracy w policji.
00:00 Gwiezdne wojny:
Część IV - Nowa nadzieja

20:00 Ostatni cesarz
- dramat, prod. Wielka
Brytania, Hongkong,
Chiny, 1987
22:45 Scena muzyczna - Aga
Derlak - koncert
23:45 Trzeci punkt widzenia
00:25 Carol - ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
USA, 2015, reż. Todd
Haynes, wyk. Cate
Blanchett, Rooney Mara,
Kyle Chandler
02:25 Teraz animacje! - Finity
Calling - ﬁlm animowany
02:40 Teraz animacje! Brzemię - ﬁlm animowany
03:05 Kino nocne - Zerwany
- dramat
04:50 Muzyka Skalnego
Podhala - Sabałowe
05:00 Legendy Rocka

22:05 Kaznodzieja
z karabinem
Sam Childers stara się
o utworzenie sierocińca
w rozdartej wojną
Afryce.
00:50 Dom zły
Do domu Zdzisława
i Bożeny Dziabasów
traﬁa przypadkowy gość,
Edward Środoń. Po kolacji
zakrapianej alkoholem
dochodzi do tragedii.
03:05 Zobacz to!
Blok powtórkowy:
Taki jest świat
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Szybcy i wściekli VI
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2013, reż. Justin
Lin, wyk. VinDiesel,
Paul Walker, Dwayne
Johnson, Jordana
Brewster, Michelle
Rodriguez, Tyrese
Gibson
22:50 Lina
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1984, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Genevieve
Bujold, Dan Hedaya,
Alison Eastwood,
Jennifer Beck
01:05 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:10 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:20 Księżniczka Łabędzi: Tajemnica
zamku 08:45 Pies wampir
Pewnego dnia jego 96-letni
dziadek z Transylwanii umiera, zostawiając mu w spadku
swojego psa, Fanga. Wkrótce
Ace odkrywa, że Fang jest
psim... wampirem.
10:35 Galileo 12:45 Agent XXL:
Rodzinny interes 15:00
Przypadkowy mąż 17:00
Gwiazdy Kabaretu 18:00 STOP
Drogówka - magazyn
19:00 Galileo 20:00 Czarownica:
Bajka ludowa z Nowej Anglii
Mrożący krew w żyłach horror
rozgrywający się w odludnych
rejonach Nowej Anglii w XVII
wieku. Angielski farmer z żoną
i piątką dzieci musi opuścić
purytańską osadę i osiedlić
się na skraju lasu. 22:00
Troje pod przykrywką 23:00
Człowiek na krawędzi 01:15
Rzeka krwi

TV Trwam
09:30 Przegląd Tygodnika
„Niedziela” 09:35 Poznajemy
Polskę 09:50 Muzyczne
chwile 10:00 Msza Święta w I
Niedzielę Adwentu pod przewodnictwem Ojca Świętego
Franciszka 11:20 Juan Diego
- posłaniec z Guadalupe
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:20 Modlitwa o pokój
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 20:20 Różaniec
20:50 Święty na każdy dzień
21:00 Apel
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program tv

TVP 1

TVP 2

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
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
08:40 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 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce - Potężne
orły i ich krewniacy - ﬁlm

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Niosąc pomoc
- 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
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2020
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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 Teatr Telewizji
- Paradiso - spektakl
teatralny
22:40 Świat bez ﬁkcji - Belfast
23:45 Tulipanowa gorączka
01:40 Archiwista - serial TVP
02:35 Oﬁcer - serial TVP

SERIAL OBYCZAJOWY

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 Zniewolona - serial
kostiumowy
23:55 Klient - dramat
02:05 O mnie się
nie martw - serial
komediowy TVP
03:05 Druga szansa
- dramat, prod. USA, 2007
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
Miłe wieści
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
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, Polska
23:40 Gra o przeżycie
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1994, reż. Ernest Dickerson, wyk. Ice-T, Rutger
Hauer, Gary Busey,
Charles S. Dutton,
F. Murray Abraham,
John C. Mc Ginley
01:45 Co za tydzień
02:15 Uprowadzona
- serial, USA
03:15 Uwaga! - magazyn
03:35 Noc magii
04:55 Kto was tak urządził
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TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
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 MEGA HIT
- Bloodshoot
Diesel wciela się w postać
żołnierza, który zginął
podczas akcji i został
przywrócony do życia.

08:00 John Ford, człowiek
który wymyślił Dziki
Zachód - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2018
09:10 Menina - dramat
11:00 Rodzina Połanieckich
- serial TVP
12:35 Złota kaczka
- baśń ﬁlmowa
13:30 Pod twoimi palcami
- ﬁlm animowany
13:40 Feral - ﬁlm animowany,
prod. USA, 2012
14:00 Reżyserzy - Victor
Fleming
14:55 We wsi gadają
- ﬁlm krótkometrażowy
15:20 Statek szaleńców
- melodramat, prod.
USA, 1965
17:55 Urodzeni artyści
- Anna Bogusz - Gazda i
Rajmund Gazda
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Targowisko
próżności - 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
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
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

05:45 Szpital
06:40 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 Szkoła - obyczajowy
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Brzydula
- serial, Polska
17:50 SOS Ekipy w akcji
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:35 Hotel Paradise

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 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:05
Paragraf 78 W tajnym
i - w świetle międzynarodowych traktatów nielegalnym
- rosyjskim laboratorium
na Morzu Arktycznym
uruchomiony zostaje
alarm, który może zdekonspirować tę placówkę.
23:55 W akcie desperacji Detektyw Frank Conner włamał
się do komputera FBI. 02:00
Śmierć na 1000 sposobów

FILM SF

DRAMAT

FILM AKCJI

KOMEDIA

22:35 Pasażerowie
Podczas międzyplanetarnej podróży kosmicznej
do nowego domu, na
nową planetę, dwoje
pasażerów - wskutek niezrozumiałych, tajemniczych
okoliczności - budzi się ze
snu dziewięćdziesiąt lat
za wcześnie. Jim i Aurora
zakochują się w sobie,
wiedzą, że spędzą na
pokładzie resztę życia.
01:00 Zastępca
03:00 Świat według
Kiepskich
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Kino Mocnych Wrażeń Morderstwo
na zlecenie - dramat
22:05 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
22:40 Panorama kina
polskiego - Zabawa
zabawa - dramat
00:20 Scena muzyczna
- Aga Derlak
- koncert
01:20 Chinatown - ﬁlm
03:40 Informacje
kulturalne
04:10 Sergio Leone
- portret buntownika
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:51 Zakończenie

20:00 Poniedziałkowy Hit:
Wykonać wyrok
Policjant udając skazańca
przenika do więzienia,
by rozwiązać zagadkę
seryjnych morderstw.
21:35 Cena powrotu
23:45 Kaznodzieja
z karabinem
02:25 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TV Trwam

21:35 Miłość
jest wszystkim
- ﬁlm komedia,
Polska, 2018, reż. Michał
Kwieciński, wyk. Olaf
Lubaszenko, Aleksandra
Adamska, Joanna Balasz,
Agnieszka Grochowska,
Joanna Kulig, Michal
Czernecki, Eryk Lubos
00:20 Sierota
- ﬁlm horror, USA, Kanada,
Francja, Niemcy, 2009,
reż. Jaume Collet-Serra,
wyk. Vera Farmiga,
Peter Sarsgaard, Isabelle
Fuhrmann, CCH Pounder,
Jimmy Bennett
02:50 Druga strona
medalu
- talk show
03:25 Noc magii

11:45 Kolory Świętości 11:50
Święty na każdy dzień 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz - 10
przykazań 13:10 Ivato 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie
14:30 Na przekór ciemności
15:45 Muzyczne chwile
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie 16:30 NIe
Przelewaj 16:55 Spotkania
z Lasem 17:05 Muzyczne
chwile
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

30 listopada

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Dziewicze lasy Karelii
- ﬁlm dokumentalny
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:30 Złota Konﬁrmacja
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
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
- teleturniej
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
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Chyłka - oskarżenie
19:40 Sport
19:50 Pogoda
19:55 Raport smogowy
20:00 Uwaga! - magazyn
20:15 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
20:05 Więzień labiryntu
Chłopak, który nic nie
pamięta, budzi się w środku mrocznego labiryntu
rządzonego przez
tajemnicze siły. Razem
z innymi uwięzionymi
szuka sposobu ucieczki.

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
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 Leśniczówka
21:05 Gala Nagród Mediów
Publicznych 2021
22:20 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:25 Ocaleni - reality show
00:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn

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 Zniewolona
- serial kostiumowy
23:55 Ludzkie historie
- Będzie bal
- ﬁlm dokumentalny
00:55 Kierowca
- ﬁlm fabularny
02:40 Klient
- dramat, prod. Iran,
Francja, 2016
04:45 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:20 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
21:00 Milionerzy
- program rozrywkowy
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 Uwaga!
- magazyn
03:40 Noc magii
05:00 Kto was tak urządził

22:40 Wyspa tajemnic
Daniels przyjeżdża do znajdującego się na wyspie
szpitala psychiatrycznego
dla kryminalistów. To,
co miało być rutynowym
dochodzeniem, przeradza
się w przerażającą serię
niejasnych zdarzeń.
01:40 Wilk
Pewnej zimowej
nocy Will Randall znerwicowany pracownik
wydawnictwa, zostaje
ugryziony przez wilka,
którego wcześniej potrącił
samochodem.
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:30
08:10
08:35

09:05
09:30
11:00
12:30
13:30
14:40
15:55
18:20
18:30
18:55

Co się dzieje
Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Urodzeni artyści
- Anna Bogusz - Gazda i
Rajmund Gazda
- cykl reportaży
Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
Żeniac - ﬁlm TVP
Rodzina
Połanieckich
- serial TVP
Koncert na 707 ulic
- program rozrywkowy
Rita Hayworth, bogini
miłości - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2019
Awatar, czyli zamiana
dusz - ﬁlm TVP
Mayerling - dramat
Muzyka Skalnego
Podhala - Sabałowe
Co dalej?
Targowisko
próżności - serial

FILM OBYCZAJOWY

20:00 Świat został
stworzony
dla mnie - ﬁlm
21:05 Ballet of Diﬀerence
- On Body - ﬁlm fabularny
22:30 Portrety - Janina Niesobska - cykl reportaży
22:45 Lekkie obyczaje - Party,
prod. Wielka Brytania
00:05 Młoda Polska - Czempion
- krótkometrażowy
00:35 Panorama kina polskiego - Zabawa zabawa
- dramat
02:15 Kino nocne - Ziarno
prawdy - ﬁlm kryminalny
04:15 Harry Gruyaert - fotograf - ﬁlm dokumentalny
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl

TV Puls

TVN 7

TV 4

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
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:45 Szpital
06:40 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:05 Miłe wieści
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 Szkoła - obyczajowy
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Brzydula - serial, Polska
17:50 SOS Ekipy w akcji
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 16:55
Święty 18:00 Kochane
pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Pod powierzchnią
Grupa przyjaciół po ukończeniu liceum wyjeżdża nad
odległe jezioro.
23:00 Wikingowie 01:05
Śmierć na 1000 sposobów
02:25 Ucho Prezesa Prezes,
w dalszym ciągu przebywając w szpitalu, żywo
zainteresowany jest sytuacją
w kraju i za granicą. 02:50
Trans World Sport 2021

FILM AKCJI

FILM SENSACYJNY

20:00 Ostatnie zlecenie
Płatny zabójca Joe otrzymuje zadanie wyeliminowania kilku osób
w Bangkoku. Trzyma się
swoich, ściśle określonych
zasad. Tym razem jednak
potrzebuje dodatkowej
osoby do pomocy, więc
przyjmuje drobnego
złodziejaszka Konga.
22:00 W potrzasku
23:30 Spartan
01:35 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Biesiada na cztery
pory roku
03:15 Biesiada na cztery
pory roku

21:35 Szakal
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, Francja,
Niemcy, Japonia, 1997,
reż. Michael Caton-Jones,
wyk. Bruce Willis, Richard
Gere, Sidney Poitier, Diane
Venora, Mathilda May,
Jack Black, J.K. Simmons,
Tess Harper, Richard
Lineback
00:05 Sherlock Holmes:
Gra cieni - ﬁlm
sensacyjny, USA, 2011, reż.
Guy Ritchie, wyk. Robert
Downey Jr., Jude Law,
Noomi Rapace, Rachel
McAdams, Jared Harris,
Stephen Fry
02:55 Druga strona medalu
- talk show
03:25 Noc magii

TV Trwam
11:50 Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz - 10
przykazań 13:05 Ivato 13:25
Słowo życia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Śladami apostoła Pawła 15:15 Misja Bilaj
15:45 Muzyczne chwile
15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Jestem
mamą 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 21:00 Apel

TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- Ksiądz Macha nowym
błogosławionym
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Remiza. Zawsze w akcji!
- serial TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 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
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

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

14:00 Elif - serial,
prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test o Bezpieczeństwie na Drodze
22:30 Historia bez tajemnic
23:40 Najgorszy koszmar

SERIAL OBYCZAJOWY

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 seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Zniewolona - serial
23:55 A jednak miłość!
- komedia obyczajowa,
prod. USA, 2017
01:35 Deep State:
tajny układ
02:40 Robolove
- ﬁlm dokumentalny
03:45 Za marzenia - serial TVP
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SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Ostatnia misja
USS Indianapolis
- ﬁlm wojenny, USA, 2016,
reż. Mario Van Pebbles,
wyk. Nicolas Cage
00:15 Nigdy w życiu!
- ﬁlm komedia,
Polska 2004, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Danuta
Stenka, Artur Żmijewski,
Joanna Brodzik, Jan
Frycz, Marta Lipińska,
Krzysztof Kowalewski,
Joanna Jabłczyńska, Rafał
Królikowski, Kinga Preis,
Katarzyna Bujakiewicz
02:25 Mam talent - program
rozrywkowy

POLSAT
06:00 Nowy dzień
z Polsat News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze - serial
obyczajowy
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 Świat według
Kiepskich
KOMEDIA

21:05 Sami Swoi
Jedna z najpopularniejszych polskich komedii
to opowieść o dwóch
zwaśnionych rodach:
Pawlaków i Karguli, którzy
zostają przesiedleni po
wojnie z Kresów na Śląsk.
Rodziny oprócz wspólnej
tradycji i przyzwyczajeń,
przenoszą ze sobą dawny
spór o miedzę.
23:00 Nie zadzieraj
z fryzjerem
01:20 Wariackie święta
03:35 Love Island. Wyspa
miłości
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Do dzieła - magazyn
08:50 Portrety - Janina Niesobska - cykl reportaży
09:05 Jutro idziemy do kina
- ﬁlm fabularny
11:00 Siedlisko - serial TVP
13:05 Komitet - ﬁlm krótkometrażowy, prod. Norwegia,
Szwecja, 2016
13:30 Rzeczpospolita
modernistyczna
- Architektura Mieszkaniowa Luksusowa
14:10 Tamte lata, tamte dni Jerzy Illg - magazyn
14:40 Zielone kasztany
- ﬁlm obyczajowy
16:15 Franciszek, kuglarz
boży - dramat
17:50 Mieszczanie żywieccy
- Dorota i Andrzej - cykl
dokumentalny
18:30 Informacje kulturalne

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 Grizzly
Alaska. Dwóch skłóconych
braci jednoczy siły
przeciwko niedźwiedziowi
grizzly, który terroryzuje
ich rodzinne strony.

05:40 Szpital
06:35 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 Szkoła - obyczajowy
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Brzydula
- serial, Polska
17:50 SOS Ekipy w akcji
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska
20:35 Hotel Paradise

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM AKCJI

FILM OBYCZAJOWY

18:55 Nędznicy
- serial kostiumowy
20:00 Na wschód od
Hollywood - Yalda, noc
przebaczenia - dramat
21:35 Paryż. Śladami
Chopina
- cykl reportaży
21:55 Więcej niż ﬁkcja
- Miasto Smogu - ﬁlm
23:00 Jazz - Leszek Możdżer
& Holland Baroque
00:25 Informacje kulturalne
01:00 Lekkie obyczaje - Party
02:20 Paryż. Śladami Chopina
- cykl reportaży
02:50 Kino nocne - Boisko
bezdomnych - ﬁlm
05:05 Byłem generałem
Wehrmachtu - ﬁlm
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury

22:00 Dzielnica strachu
- ﬁlm akcji
00:00 Prawo zemsty
Kiedy żona i córka
Clyde’a Sheltona zostają
brutalnie zamordowane,
a ich zabójca unika kary,
bohater przygotowuje
plan zemsty nie tylko na
oprawcach, ale i wymiarze
sprawiedliwości.
02:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:00 Zobacz to!
Blok powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum policji

21:35 Dopóki piłka w grze
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2012,
reż. Robert Lorenz,
wyk. Clint Eastwood, Amy
Adams, Justin Timberlake,
John Goodman, Robert
Patrick
23:50 Żółtodzioby
- ﬁlm wojenny,
prod. USA, 2017,
reż. Alexandre Moors,
wyk. Jennifer Aniston,
Alden Ehrenreich, Toni
Collette, Tye Sheridan,
Jack Huston, Mikey
Collins
02:00 Zbrodnia
w sąsiedztwie
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard
11:50 Święty 12:55 Pamiętniki
z wakacji 13:55 STOP Drogówka 15:55 Hardkorowy
lombard 16:55 Święty 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Lodowi
żołnierze Naukowiec Andrew
Malraux współpracuje
z koncernem naftowym
prowadzącym poszukiwania ropy na Archipelagu
Arktycznym. 23:05 Bez
litości Pisarka Jennifer Hills
wynajmuje położoną w lesie
chatę, by pracować nad nową
książką. 01:25 Śmierć na
1000 sposobów 01:55 Królowie australijskiego lombardu
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
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 13:15
Muzyczne chwile 13:25
Kolory Świętości 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
14:30 Sanktuarium świętej
Anny w La Palud 15:25 Orłem
być... 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 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
21:20 Informacje dnia
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czwartek

2 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Program katolicki
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - W dobrych
rękach - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce
- Sekretne życie

05:30 Na dobre i na złe
06:25 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 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
- serial obyczajowy
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
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
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 Inna kobieta
Główna bohaterka, zaradna prawniczka odkrywa,
że jej partner ma żonę.
Kobiety zaprzyjaźniają
się i łączą siły, by dokonać
zemsty na niewiernym
mężczyźnie.

08:00 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
Mateuszem Pospieszalskim
09:25 Franciszek, kuglarz
boży - dramat
11:00 Siedlisko - serial TVP
13:05 Czarny charakter
- ﬁlm krótkometrażowy
13:30 Wydarzenie aktualne
13:45 Mieszczanie żywieccy
- Dorota i Andrzej
14:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:55 Komedia to nie zabawa. Jiri Menzel
- ﬁlm dokumentalny
16:30 Duże zwierzę
- ﬁlm obyczajowy
17:50 Rzeczpospolita
modernistyczna
18:30 Co dalej?
18:55 Nędznicy
- serial kostiumowy
20:00 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Wstęp do ﬁlmu

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
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.

05:40 Szpital
06:35 Rozwód. Walka
o wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:05 Miłe wieści
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka
o wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 Szkoła - obyczajowy
14:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Brzydula
- serial, Polska
17:50 SOS Ekipy w akcji
18:55 19 + - obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

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 Święty 12:55 Pamiętniki
z wakacji 13:55 STOP Drogówka 15:55 Hardkorowy
lombard 16:55 Święty 18:00
Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Igrzyska
na kacu Kumple Douga
organizują mu wieczór
kawalerski. 22:55 Dziewiąta
oﬁara Do opanowanego
modą XIX-wiecznego Sankt
Petersburga przyjeżdża
angielska jasnowidz
Olivia Reed. Jej seanse budzą
ogromne zainteresowanie
i wkrótce wszystkie bilety są
wyprzedane. 00:55 Śmierć
na 1000 sposobów

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIODRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM ROZRYWKOWY

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 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Na sygnale - serial
21:35 Sprawa dla reportera
22:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:05 Magazyn kryminalny
24:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Ojciec
Mateusz - felieton
20:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
21:55 Zniewolona
- serial kostiumowy
23:55 Kurier - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2012
01:40 A jednak miłość!
- komedia obyczajowa,
prod. USA, 2017
03:10 Bankowa gra
04:05 Art Noc - Scena
muzyczna - Sebastian
Wypych - „Polska Enter”
- koncert
05:00 Zakończenie
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20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
22:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
23:10 Operacja Dunaj
- ﬁlm komedia,
Polska, Czechy, 2009,
reż. Jacek Głomb, wyk.
Tomasz Kot, Zbigniew Zamachowski, Maciej Stuhr,
Jiří Menzel, Przemysław
Bluszcz, Eva Holubová
01:20 Ślub od pierwszego
wejrzenia
02:25 Kobieta na krańcu
świata
03:00 Superwizjer
- magazyn
03:40 Noc magii
05:05 Kto was tak urządził

22:35 Siostry
Maggie i Rose Feller to
dwie siostry, których poza
więzami rodzinnymi nic
nie łączy. Maggie z trudem
ukończyła szkołę średnią
i żyje w przekonaniu, że
jej największym atutem
jest to, że podoba się
mężczyznom. Nie ma
stałej pracy i mieszka
kątem u przyjaciół
i znajomych.
01:15 Gloria
Gloria po trzyletniej
odsiadce w więzieniu na
Florydzie wraca do Nowego Jorku, by rozprawić
się z przeszłością.
03:40 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy

20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Kwiat mojego sekretu
- komediodramat
22:00 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Lady Fiona
Carnarvon - rozmowa
22:35 Barbara Hannigan.
Warto ryzykować - ﬁlm
23:45 Co dalej?
00:20 Na wschód od
Hollywood - Yalda, noc
przebaczenia - dramat
02:00 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Lady Fiona
Carnarvon - rozmowa
02:40 Kino nocne - Salvador
Allende - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2004
04:35 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Zakończenie

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Pożyczony
narzeczony
22:10 Ekstrakt
00:00 Charlie Cykor
02:05 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes

20:35 Hotel Paradise
- program rozrywkowy
21:35 Zemsta cieciów
- ﬁlm komedia,
USA, 2011, reż. Brett Ratner, wyk. Eddie Murphy,
BenStiller, Casey Aﬄeck,
Alan Alda, Matthew
Broderick, Judd Hirsch,
Tea Leoni
23:45 To skomplikowane
- ﬁlm komedia, USA,
Japonia, 2009, reż.
Nancy Meyers, wyk. Meryl
Streep, Steve Martin, Alec
Baldwin, John Krasinski,
Lake Bell, Mary Kay Place,
Rita Wilson
02:20 Druga strona
medalu
- talk show
03:00 Noc magii

TV Trwam
09:30 Po stronie prawdy 10:00
Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Ziemia Obiecana
13:00 Muzyczne chwile
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Cud Prawdy
15:05 Nowy kształt wiary
- katolicyzm 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Z wędką nad
wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Modlitwa
w Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu
19:25 Akademia pro-life 19:30
Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
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» Biało-niebiescy zrehabilitowali się
za porażkę w Opolu i pokonali Dziki

Sport
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Sen, jawa i punk

Fot. Alfred Frater

Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał w środowej kolejce Suzuki 1 Ligi Dziki Warszawa,
zapominając tym samym o niepowodzeniu
w Opolu, z poprzedniej serii gier.
Na pewno znacie utwór „Stacja Warszawa” w wykonaniu
Lady Pank. To w nim stolica jest
„pełna ulic, placów, drzew”. To
tam rzadko słychać brawa, „częściej to drwiący śmiech”. Do warszawskiej hali „Koło” koszykarze
Górnika nie jechali po oklaski, a
po uciszenie drwin. Te pojawiły
się po porażce w Opolu 75:83,
gdzie po tarapatach w trzeciej
kwarcie i pogoni w czwartej zakończyli serię siedmiu kolejnych
zwycięstw.
Światła stolicy stały się więc
sceną, gdzie podopieczni Łukasza Grudniewskiego mieli
zamknąć usta krytykom i przypomnieć sobie o wygrywaniu.
Gdzie lepiej powrócić na zwycięski szlak, jak nie w Warszawie?
Miejscowe Dziki nękają kontuzje
i niezadowalające wyniki, czyli
trzy porażki z rzędu. Nasi wjechali na Stację Warszawa z hu-

kiem i pełną parą. Prowadzenie
do przerwy 44:28 dodawało
otuchy i kazało ze spokojem
spoglądać na dalsze wydarzenia
na peronie. W czwartej kwarcie
nasi wybrali się na dworcowego
kebaba, młode i niezmordowane
Dziki doskoczyły na 72:64, ale…
to by było na tyle. Górnicy zdążyli
wskoczyć do pociągu do Łowicza, nie zostali na stacji. „Zniknie
Warszawa, tak jawa, jak sen…”,
nucili pod nosem za Lady Pank,
spoglądając na gasnące światła
miasta. Górnik wciąż w tym sezonie nie śni na jawie, ale stroni
też od sennych koszmarów. Nie
jest również samotną wyspą,
jak indonezyjska Jawa, bo potknięcia w zmaganiach zdarzają
się wszystkim faworytom. W
środę pierwszy raz z parkietu pokonany schodził przecież
lider, Rawlplug Sokół Łańcut,
który przegrał u siebie 76:86 z

dołującym Zniczem Pruszków,
a prądu w ostatniej kwarcie
zabrakło WKK Wrocław, któremu w derbach stolicy Dolnego
Śląska przeciwstawił się Śląsk
II Wrocław, zwyciężając 82:70.
Przed naszymi następne stacje na ligowym szlaku. Nie ma
co rozsiadać się wygodnie w
przedziałach, trzeba robić swoje.
Należy odhaczać kolejne dworce,
podbijać liczne hale i wskakiwać
do pędzących pociągów. Za horyzontem majaczy przecież cel,
wielki finał podróży. Parafrazując
przebój Lady Pank, „1 liga to nie
zabawa – dobrze to wiem!”
Dziki Warszawa – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 71:78
(17:19, 11:25, 18:18, 25:16)
Górnik Trans.eu: Dymała 17,
Jakóbczyk 17, Zywert 16, Pabian
10 (12 zb.), Cechniak 8, Malesa
8, Durski 2, Pawlak 0, Ratajczak
0, Kruszczyński 0. Dominik Hołda
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Fot. Ryszard Burdek

» Krzysztof Jakóbczyk nie miał
otwartych pozycji rzutowych,
a punkty zdobywał pracując z
piłką w rękach

Triumf hazardzisty
Górnik Trans.eu Wałbrzych wciąż nie jest w stanie wygrać w Łowiczu.
Przegrał tam z miejscowym Księżakiem po raz piąty w ostatnich pięciu sezonach. A prowadził już dwudziestoma punktami…
Łowicz pozostaje przeklętą ziemią
dla Górników. Nasi przegrywają
tam regularnie od sezonu 2017/18,
jeszcze od czasów drugoligowych.
O łowickiej klątwie nie wiedzieli jednak… bukmacherzy. Jedna z popu-

larnych w Polsce firm trudniących się
działalnością bukmacherską za każdą
postawioną złotówkę na gospodarzy
płaciła ponad pięć! Skąd taka nikła
wiara w Księżaka? Zespół Piotra Trepki rozpoczął sezon od pięciu porażek

z rzędu, a do starcia z wałbrzyszanami podchodził z mizernym bilansem
2-7. W ostatnich dwóch meczach
przegrywał jednak minimalnie z
dwoma najmocniejszymi drużynami
w lidze, czyli Sokołem Łańcut i GKS-

Nasi z medalami!

-em Tychy. Obok rzuconej w 2018
roku klątwy, to był dodatkowy znak
dla firm bukmacherskich, by nie lekceważyć łowiczan. A jednak…
Pierwsza kwarta jeszcze utrzymywała porządek świata widziany ocza-

mi zakładów sportowych. Górnicy
dominowali, wygrywając pierwsze
dziesięć minut aż 37:17. W kolejnych minutach rozpoczął się jednak
powolny marsz z nieba do piekła.
Do przerwy nasi prowadzili już tylko
50:48. Później Księżak zabawił się jednak nie tylko z biało-niebieskimi, ale i
z drobnymi hazardzistami. Odważni,
którzy postawili zaskórniaki na gospodarzy, po końcowej syrenie cieszyli
się z niezłej wygranej, wzbogacając
się na problemach Górnika. Słynna
obrona biało-niebieskich rozsypała
się w drobny mak, a statyczny, oparty
na indywidualnych zagraniach atak,
przestał funkcjonować. Nasi zanotowali w całym meczu tylko dziesięć
asyst. Mecz w Łowiczu był trzecim
z rzędu wyjazdowym, ale drugim
przegranym. 27 listopada wreszcie
spotkanie u siebie, w Aqua-Zdroju z
SKS-em Starogard Gdański.
Po stronie gospodarzy 20 punktów
zdobył wywodzący się z Kłodzka Daniel Dawdo, 18 dołożył znany w lidze
łowca punktów, Michał Jankowski, a
14 „oczek” i 8 asyst zapisał na swoim
koncie 21-letni Maksymilian Motel.
Otwartych pozycji rzutowych bez
powodzenia poszukiwał Krzysztof
Jakóbczyk, który na każdy ze swoich
15 punktów musiał ciężko pracować
z piłką w rękach. Po raz kolejny
walecznie pod koszem upychał się
Jan Malesa, a Marcin Dymała był
skuteczny, ale jedynie w pierwszej
połowie. Górniku, trzymamy kciuki i
liczymy na poprawę!
Księżak Łowicz – Górnik Trans.
eu Wałbrzych 95:87 (17:37, 31:13,
24:16, 23:21)
Górnik Trans.eu: Malesa 17, Dymała 17, Jakóbczyk 15, Pabian 12,
Kruszczyński 10, Zywert 7, Cechniak
6, Durski 2, Ratajczak 1.
Dominik Hołda

» Reprezentantów
Imperium Boxing
Wałbrzych nie zabrakło
na podium MP w boksie

W kategorii 48 kg srebro
dla Imperium wywalczyła
Andżelika Mięgoć, która
przegrała w finale z Natalią
Rok z Pomorzanina Toruń.
W drodze do najważniejszego pojedynku pokonała
w drugiej rundzie niestowarzyszoną Zofię Sobotowską.
Zarówno Mięgoć, jak i Rok
zdobywały tytuł w przeszłości (Rok w kategorii 54 kg).
Siostra bliźniaczka Andżeliki,
Kinga Mięgoć, sięgnęła w
Wałbrzychu po złoto. Stało
się to po pokonaniu Nikoli
Kaczmarek z Prosny Kalisz.
Wcześniej okazała się lepsza
od Anny Olczak z Akademii

Walki Warszawa. Kinga wygrała w kategorii 50 kg.
W wieczornej sesji finałowej także nie zabrakło
obecności Imperium Boxing
Wałbrzych. W kategorii 60
kg w finale boksował Patryk Trochimiak, ale ostatecznie musiał uznać wyższość
Jarosława Iwanowa. Dla
pięściarza Wisły Kraków to
czwarty złoty krążek z rzędu,
wcześniejsze wygrywał w
kategoriach 56 kg, 57 kg i
ponownie 57 kg. Na uwagę
zasługuje mistrzostwo Polski
blisko 40-letniej Karoliny
Koszewskiej z Warszawskiej
Szkoły Boksu. Pierwsze złoto

Koszewska zdobyła w 2002
roku, czyli wtedy, gdy… urodziła się Daria Parada ze Skorpiona Szczecin, jej rywalka
z finałów w Wałbrzychu.
Walcząca w kategorii 70 kg
warszawianka została uznana najlepszą zawodniczką
całej imprezy, otrzymała także Złotą Odznakę Polskiego
Związku Bokserskiego. Ciekawie było również w kat. 57
kg mężczyzn, gdzie zwyciężył
Paweł Brach z Radomiaka
Radom. Był to pierwszy od
33 lat złoty medal dla Radomia. Ostatni zdobył… trener
Bracha, któremu pięściarz ze
łzami w oczach dziękował po

Fot. Dominik Hołda (archiwum)

Bardzo duża impreza pięściarska w Aqua-Zdroju za
nami. Imperium Boxing Wałbrzych zdobył trzy medale
w mistrzostwach Polski seniorów i seniorek w boksie
olimpijskim!

walce. – Dziękuję za danie mi
szansy i wyciągnięcie z ulicy
– mówił wzruszony pięściarz
na antenie TVP Sport, która
transmitowała galę finałową.

Imperium Boxing, na czele z
trenerem Krzysztofem Sadłoniem, było głównym inicjatorem podjęcia się organizacji
mistrzostw Polski w Aqua-

-Zdroju. Klub przy organizacji
zawodów współpracował z
miastem Wałbrzych i Polskim
Związkiem Bokserskim.
Dominik Hołda
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