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W ostatnim czasie w Trzebnicy - obok dorocznego Święta Niepodległości odbyło się jeszcze jedno - uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary zbrodni Katyńskiej i Ka-
tastrofy Smoleńskiej. Stanął on w miejscu poprzedniego pomnika Katyńskiego, tuż przy Bazylice św. Jadwigi. Inicjatorem pomysłu był Społeczny Komitet Budowy Pomnika Katyń-
Smoleńsk. Projekt wsparł finansowo również burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima. Natomiast Święto Niepodległości, jak co roku, było niezwykle podniosłe. Był wspólny 
przemarsz ulicami miasta, nabożeństwo, złożenie kwiatów przed pomnikiem oraz projekcja filmu „Pilecki” w Kinie Polonia. Więcej informacji na stronie 2.
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▶ Tak będzie wyglądać nowoczesna siłownia oraz crossfit.

 Kręgielnia będzie miała 4 tory, 
znajdzie się w niej również lokal 
gastronomiczny. W przyziemiu 
basenu znajdować się będzie tak-

że siłownia crossfit, a na górze 
będzie duża siłownia oraz sala do 
fitnessu oraz szatnie z węzłem sa-
nitarnym. Prace przygotowujące 

pomieszczenia do wymienionych 
inwestycji mają się zakończyć 
w drugiej połowie lutego 2017 
roku.  
 - Przygotowanie pomieszczeń 
w przyziemiu oraz na piętrze 
kompleksu basenowego pozwo-
li na poszerzenie naszej oferty 
sportowo-rekreacyjnej. Staramy 
się wychodzić naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, słuchamy 
ich potrzeb. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie skutecznie wcielić w ży-
cie pomysły, które sprawiają, że 
gmina ciągle się rozwija i staje się 

z każdym rokiem coraz chętniej 
wybieranym miejscem do życia. 
Wiele osób korzystających dotąd 
z kręgielni, siłowni i fitnessu poza 
gminą będzie mogło teraz skorzy-
stać z naszej kompleksowej oferty, 
a przy okazji skorzystać z basenu. 
I to w mojej ocenie jest wielkim 
atutem tej inwestycji – dostęp do 
profesjonalnych i oczekiwanych 
usług w jednym miejscu – mówił 
burmistrz Marek Długozima tuż 
po podpisaniu umowy z wyko-
nawcą, które odbyło się 14 paź-
dziernika.

 Warto dodać, że funkcjonują-
cy już od 5 lat Gminny Park Wod-
ny TRZEBNICA-ZDRÓJ cieszy 
się ciągłą popularnością. W ty-
godniu w godzinach nauki szkol-
nej korzystają z niego głównie 
dzieci doskonalące naukę pływa-
nia w ramach bezpłatnych zajęć 
z wychowania fizycznego, a po-
południami i w weekendy licznie 
przybywają do niego mieszkańcy 
gminy i miast ościennych. Znacz-
ną część klientów stanowią także 
mieszkańcy Wrocławia.

[sh]

Remont rozpoczęty
Trwają prace związane z przygotowaniem po-
mieszczeń w Gminnym Parku Wodnym TRZEB-
NICA-ZDRÓJ pod kręgielnię, siłownię i salę fitness. 
Ich postęp sprawdzał burmistrz Marek Długozima 
podczas wizytowania obiektu. Roboty prowadzi 
firma „Usługi Budowlane Piotr Giera”.

nowa lokalizacja - zakład optyczny 
przeniesiony z ul. Daszynskiego 35

Trzebnica godziny otwarcia:

pn. - pt. 10.00 - 17.30
sob. 10.00 - 13.00

www.optiq.pl

tel. 601 754 974

OPTYk
OKULISTA

ul. Św. Jadwigi 1D 
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▶ Burmistrz Marek Długozima z prezes Gminnego Parku Wodnego Trzebnica-Zdrój 
Alicją Turkiewicz i Jerzym Marczakiem - dyrektorem technicznym Parku Wodnego. 

▶ Nowoczesna kręgielnia będzie kolejnym miejscem rozrywki i spotkań mieszkań-
ców Trzebnicy.

▶ Miłośnicy zajęć fitness będą mieli do dyspozycji profesjonalnie wyposażona salę.
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 Oprócz nawierzchni do upra-
wiania sportów drużynowych, 
takich jak koszykówka, siatków-
ka czy piłka ręczna, boisko bę-
dzie wyposażone także w bieżnię 
sprinterską sześciotorową i dłu-
godystansową bieżnię okrężną 
czterotorową. Będzie ona sta-
nowić alternatywę dla bieżni 

znajdującej się na Trzebnickim 
Stadionie Miejskim Fair Play 
Arena. Stanowisko do skoku 
wzwyż, skocznia do skoku w dal 
oraz rzutnia do pchnięcia kulą, 
to kolejne atuty obiektu, który 
z pewnością przyczyni się do roz-
woju lekkoatletycznych talentów 

wśród trzebnickiej młodzieży.
 - Cieszę się z podjętej decyzji, 
ponieważ powstające boisko wie-
lofunkcyjne jest wywiązaniem się 
z obietnicy, którą złożyłem dzie-
ciom uczęszczającym do Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz ich rodzi-
com. Jest ono kolejną inwestycją 
w edukację i sport, uzupełni tym 
samym istniejący kompleks edu-
kacyjny o obiekt będący nowo-
czesną kuźnią talentów lekkoatle-
tycznych – powiedział burmistrz 
Marek Długozima wizytując teren 
prowadzonych prac. – Jednak to 
nie koniec inwestycji przy Szko-
le Podstawowej nr 2, bowiem już 
niebawem rozpoczniemy prace 
nad nowoczesną halą widowisko-
wo-sportową, która będzie kolej-

ną wizytówką Gminy Trzebnica 
i posłuży jeszcze lepszemu roz-
wojowi i promocji sportu. Oprócz 
tego wspólnie z panią dyrektor 
rozmawialiśmy o możliwości 
zagospodarowania terenu znaj-
dującego się z tyłu, w podwórku 
budynku, gdzie powstaną ścieżki 
edukacyjne dla dzieci – zakoń-
czył.
 - Cieszę się bardzo z po-
wstającej inwestycji i myślę, że 
uczniowie w pełni wykorzysta-
ją jej potencjał rozwijając swoje 
lekkoatletyczne talenty. Podjęta 
przez Pana Burmistrza decyzja 
o budowie obiektu pokazuje, że 
zna on potrzeby naszej szkoły 
i stopniowo je realizuje, a mająca 
powstać hala jest tego kolejnym 

przykładem – zaznaczyła Grażyna 
Kantecka.
 Warto dodać, że w ramach 
rozwoju kompleksu edukacyjne-
go mieszczącego się w sąsiedztwie 
Trzebnickich Stawów, oprócz 
nowo powstającego boiska oraz 
wspomnianej nowoczesnej hali 
widowiskowo-sportowej, zbu-
dowane zostanie również przed-
szkole wraz ze żłobkiem. Według 
wstępnych ustaleń, znajdzie się 
w nim pięć oddziałów przed-
szkolnych z miejscem dla 125 
dzieci oraz trzy oddziały żłobko-
we, które przyjmą aż 80 dzieci. 
W pobliżu obiektów planowana 
jest również budowa nowego par-
kingu. 

[sh]

Boisko przy SP 2 prawie gotowe
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 2 dobiega końca. Teren inwe-
stycji wizytował burmistrz Marek Długozima 
wspólnie z dyrektor SP 2 Grażyną Kantecką. 
Obecnie trwają prace związane z ułożeniem na-
wierzchni bieżni sportowych, oraz montaż sta-
nowisk do pchnięcia kulą oraz skoku w dal.

▶ Burmistrz Marek Długozima sprawdza postęp prac wspólnie z dyrektor Grażyną 
Kantecką.   

▶ Nowo powstające boisko wielofunkcyjne. 

O działce na rozbudowę sądu

 Pierwsza z uchwał dotyczyła 
zbycia w drodze bezprzetargo-
wej prawa własności działki po-
łożonej w Trzebnicy w pobliżu 
Sądu Rejonowego na potrzeby 
jego rozbudowania. Jak poinfor-
mował burmistrz Marek Długo-
zima – wskazana nieruchomość 
została zaproponowana jako 
teren, na którym najefektywniej 
można będzie zrealizować za-
mierzenia inwestycyjne. - Wiele 
razy rozmawiałem w tej sprawie 
z prezes sądu Jadwigą Zawadzką 
oraz przedstawicielami z Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu. 
Gmina zapewniła swoją pomoc 
i stąd decyzja o sprzedaży dział-

ki z 70-procentową bonifikatą. 
Dzięki temu gmina zyska 115 
tysięcy złotych do budżetu  – 
mówił burmistrz. - Obecnie nie-
które podległe sądowi jednostki 
na przykład kuratorzy, funkcjo-
nują poza budynkiem, co gene-
ruje duże koszty. Rozbudowanie 
obiektu na przekazanej przez 
nas działce spowoduje, że znaj-
dą oni miejsce w siedzibie sądu 
– podkreślił. Zapewnił także, 
że inwestycja ta w żaden spo-
sób nie zmieni funkcjonowania 
parku, przy którym się znajdu-
je, ani placu zabaw dla dzieci. 
Podpisanie aktu notarialnego 
sprzedaży nieruchomości bę-

dzie miało miejsce wkrótce.
 Radni na wniosek burmistrza 
podjęli także uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 

w wysokości 200 tysięcy złotych 
Powiatowi Trzebnickiemu ma 
realizację pierwszej części zada-
nia jakim jest przebudowa dro-

gi Trzebnica-Ujeździec Wielki. 
Więcej na ten temat w artykule  
na str.6.
  [jot]

W środę 9 listopada odbyła się nadzwyczajna se-
sja Rady Miejskiej, na której radni – na wniosek 
burmistrza Marka Długozimy – przyjęli dwie 
uchwały dotyczące – sprzedaży działki pod roz-
budowę Sądu Rejonowego w Trzebnicy oraz 
udzielenia pomocy finansowej powiatowi trzeb-
nickiemu na przebudowa drogi Trzebnica–Bie-
daszków Mały.

▶ Burmistrz Marek Długozima, prezes Sądu Rejonowego Jadwiga Zawadzka oraz dyrektor Magdalena 
Rypińska przed budynkiem sądu, który ma być wkrótce rozbudowany. 
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 Powiatowa Stacja Sanitarno-E-
pidemiologiczna obecnie znajduje 
się w pomieszczeniach udostępnio-
nych przez Gminę Trzebnica. Nowa 
siedziba trzebnickiego Sanepidu 

planowana jest w pomieszczeniach 
opuszczonych niedawno przez 
rehabilitację gminnej przychod-
ni zdrowia, która znajdowała się 
w powiatowym budynku przy ul. 

Kościuszki 10 w Trzebnicy do cza-
su przenosin do nowo powstałego 
Gminnego Centrum Medycznego 
Trzebnica-Zdrój. Spotkanie z Wo-
jewodą Dolnośląskim miało na 

celu wygospodarowanie w ramach 
administracji rządowej środków 
finansowych na niezbędną ada-
ptację powiatowych pomieszczeń 
na potrzeby Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej. Dzięki rzeczowej 
dyskusji udało się osiągnąć poro-
zumienie w tej sprawie. Burmistrz 
Marek Długozima wraz ze starosta 
Waldemarem Wysockim zapro-
ponowali  także oddanie w trwały 
zarząd  pomieszczeń dla sanepidu.
 Podczas spotkania poruszony 
został również temat dofinanso-
wania na drogę Trzebnica-Bie-

daszków Mały w ramach rządo-
wego „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019” (dawniej 
„schetynówka”) oraz powiatowego 
szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej.
 W spotkaniu w siedzibie Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
uczestniczyli również Wicestarosta 
Jerzy Trela, sekretarz powiatu Ro-
bert Borczyk i członek zarządu po-
wiatu Daniel Buczak oraz przedsta-
wiciele Wojewody Dolnośląskiego.

[sh]

U wojewody o ważnych sprawach
W dniu 4 listopada burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wraz 
ze starostą Waldemarem Wysockim spotkali się z Wojewodą Dolnoślą-
skim Pawłem Hreniakiem. Głównym tematem spotkania była kwestia 
nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzebni-
cy. Poruszono także temat dofinansowania na drogę Trzebnica-Biedasz-
ków Mały oraz powiatowego szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej.

▶ W spotkaniu wzięli udział Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, burmistrz Marek 
Długozima, starosta powiatu trzebnickiego Waldemar Wysocki, wicestarosta Jerzy 
Trela, sekretarz powiatu Robert Borczyk, członek zarządu powiatu Daniel Buczak 
oraz przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego. 

▶ Obecna siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy u. Obrońców 
Pokoju. Wkrótce gmina przekształci je na mieszkania komunalne.

R E K L A M A
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Konsultacje w sprawie nowej szkoły w Kuźniczysku

 Prace przewidują m.in. termo-
modernizację starego budynku 
szkoły tj. docieplenie ścian ze-
wnętrznych, dachu i stropu,  wy-
mianę okien i drzwi, modernizację 
instalacji ciepłowniczej oraz wy-
mianę instalacji oświetleniowej. 

Zmianie ulegnie również wielkość 
i przeznaczenie poszczególnych 
pomieszczeń, dobudowany zosta-
nie łącznik do nowego skrzydła 
budynku oraz sali gimnastycznej.
 Nowe skrzydło budynku bę-
dzie w sobie mieściło sześć sal 

dydaktycznych, mogących po-
mieścić do 20 uczniów, świetlicę, 
bibliotekę, szatnie, sanitariaty 
oraz windę służącą do  transportu 
osób niepełnosprawnych. Dzięki 
temu, dzieci będą mogły uczyć się 
w jednym, nowoczesnym budyn-
ku, zamiast w dwóch znajdujących 
się w różnych częściach miejsco-
wości. Oprócz nowego skrzydła, 
docelowo powstanie także sala 
gimnastyczna, która stanie się do-
skonałym uzupełnieniem boiska 
wielofunkcyjnego znajdującego 
się już w obrębie szkoły.
 - Kilka lat temu, przy szko-
le w Kuźniczysku, oddaliśmy 
do użytku nowoczesne boisko 

wielofunkcyjne wraz z placem 
zabaw. Teraz przyszedł czas na 
dalsze inwestycje, które pozwolą 
tej placówce dogonić inne szko-
ły oraz w znaczący sposób pod-
nieść komfort nauki w nowych 
murach. Również dzięki temu, 
że teraz nauka będzie odbywać 
się w jednym, nie dwóch oddziel-
nych budynkach  – powiedział 
burmistrz Marek Długozima. - 
Konsekwentnie dążę do rozwoju 
całej gminy. Stąd moje działania 
związane z powstaniem komplek-
su edukacyjnego Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i Szkoły Muzycznej, 
regularne remonty innych placó-
wek, a także zapowiedziana bu-

dowa przedszkola wraz ze żłob-
kiem. Latem przeprowadziliśmy 
również remonty szkół podsta-
wowych w Boleścinie i Masłowie 
- dodał.
 Warto przypomnieć, że w Kuź-
niczysku w trosce o bezpieczeń-
stwo najmłodszych burmistrz 
Marek Długozima oraz starosta 
Waldemar Wysocki zadecydo-
wali o zamontowaniu progów 
zwalniających na drodze łączą-
cej oba budynki szkolne. Wcze-
śniej w partnerstwie z Powiatem 
Trzebnickim wybudowany został 
tam chodnik.

[sh]

Burmistrz Marek Długozima spotkał się w Urzę-
dzie Miejskim z projektantami – Jadwigą i Robertem 
Szota z firmy Pracownia Architektoniczno-Kon-
strukcyjna Fullbet J. i R. Szota. Spotkanie miało na 
celu konsultację przygotowywanego przez nich pro-
jektu rozbudowy obecnego budynku szkoły Podsta-
wowej w Kuźniczysku wraz z jej termomodernizacją 
i budową hali gimnastycznej.

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku Elż-
bietą Taraszczuk – Gaweł  omawiają projekt rozbudowy placówki. 

▶ W Urzędzie Miejskim spotkali się burmistrz Marek Długozima, Jadwiga i Robert 
Szota z firmy Architektoniczno-Konstrukcyjnej Fullbet, naczelnik wydziału tech-
niczno-inwestycyjnego- Zbigniew Zarzeczny, Zbigniew Mroziński TI, Paweł Jędrze-
jewski TI oraz naczelnik wydziału pozyskiwania funduszy - Paweł Ziembiński  

■ Kredyt   AGRO NAWOZOWY
oprocentowanie zmienne od 5,95% 
w skali roku okres kredytowania 
do 12 miesięcy

■ Kredyt   AGRO OBROTOWY 
oprocentowanie zmienne od 6,60% 
w skali roku okres kredytowania 
do 36 miesięcy

Wybierając Kredyt  
Agro Obrotowy lub 
Agro Nawozowy 
zyskujecie:

• łatwy sposób na utrzymanie 
płynności finansowej,

• możliwość uzyskania dodatkowego 
źródła finansowania bieżącej 
działalności rolniczej,

• terminy spłaty uzależnione od cyklu 
obrotowego działalności, a okres 
kredytowania wynosi nawet 3 lata,

• możliwość indywidualnego ustalania 
zabezpieczenie spłaty kredytu

KREDYTY 

AGRO
tel. 71 387 43 33kredyty@bstrzebnica.pl      www.bstrzebnica.pl 

Jesienne kredytobranie trwa

R E K L A M A
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▶ Wyremontowana droga Taczów-Brochocin. Na zdjęciu gospodarze samorządów, 
wykonawcy inwestycji oraz sołtysi - Barbara Świdzińska, Renata Bisikiewicz, Doro-
ta Włodarska.

Rusza przebudowa drogi Trzebnica - Ujeździec Wielki

 Zadanie to sfinansowane bę-
dzie ze środków Powiatu Trzeb-
nickiego oraz Gminy Trzebnica 
(pomoc finansowa w wysokości 
200 000 złotych). Dotację na oma-
wiany odcinek drogi w kwocie 
50 000 złotych zadeklarował 
również właściciel firmy Jacek 
Tarczyński. Co ciekawe, pod-
czas ostatniej sesji Rady Powiatu 
Trzebnickiego w dniu 16.11.2016 
roku, uchwały budżetowej zabez-

pieczającej środki finansowe Po-
wiatu na ten cel nie poparli dwaj 
radni powiatowi z Gminy Trzeb-
nica: były starosta Robert Adach 
oraz Adam Gubernat z Platfor-
my Obywatelskiej. Taka postawa 
jest dla wielu mieszkańców  nie-
zrozumiała.
 To nie koniec dobrych in-
formacji na temat inwestycji na 
drodze Trzebnica-Ujeździec 
Wielki. Dzięki kolejnej dotacji 

Gminy Trzebnica zapewnionej 
przez  burmistrza Marka Długo-
zimę przeszedł wniosek Powiatu 
na dofinansowanie w przyszłym 
roku kolejnego ważnego odcinka 
omawianej drogi z „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”. Dzięki dotacji z bu-
dżetu państwa w kwocie niespeł-
na 2 milionów złotych oraz dota-
cji z Gminy Trzebnica w kwocie 
400 000 złotych w 2017 roku 
wykonana zostanie przebudowa 
omawianej drogi od Trzebnicy 
do końca Szczytkowic (około 3,5 
km). Co ważne, od Trzebnicy do 
Szczytkowic wzdłuż drogi wy-
konana zostanie również ścieżka 
rowerowa, co znacznie przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa 
pieszych na omawianej drodze. 
Z kolei w 2018 roku planowane 
jest pozyskanie dofinansowa-
nia remontu ostatniego odcinka 
omawianej drogi do Ujeźdźca 
Wielkiego. Ze względu na konty-

nuację rozpoczętego już remontu 
oraz zaangażowanie finansowe 
partnera projektu-Gminy Trzeb-
nica bardzo prawdopodobne jest 
otrzymanie dofinansowania rów-
nież tego odcinka ze środków bu-
dżetu państwa. 
 Po podpisaniu ze starostą 
Trzebnickim Waldemarem Wy-
sockim porozumienia na dofi-
nansowanie remontu pierwszego 
odcinka drogi Trzebnica-Ujeź-
dziec Wielki, burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima 
powiedział:  - To właśnie z myślą 
o wspólnej realizacji przez powiat 
i gminę inwestycji drogowych po-
stanowiłem wystawić własną listę 
kandydatów do Rady Powiatu 
Trzebnickiego. Dzięki takim wy-
darzeniom jak dzisiaj, możemy 
się przekonać, jak słuszna była 
to decyzja. Dzięki takiej właśnie 
współpracy możliwe jest reali-
zowanie powiatowych inwestycji 
tak ważnych dla bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. Niestety, 

poprzedni starosta trzebnicki Ro-
bert Adach ze względu na osobiste 
animozje nie był zainteresowany 
współpracą z Gminą Trzebnica. 
Jestem przekonany, że razem mo-
żemy zrobić więcej niezbędnych 
inwestycji, zgłaszanych przez 
mieszkańców. Oprócz wspólnych 
remontów dróg powiatowych 
zaproponowałem staroście Wal-
demarowi Wysockiemu budowę 
kilku chodników wzdłuż dróg 
powiatowych na terenie Gminy 
Trzebnica. Zaproponowałem też 
uczciwy podział kosztów budo-
wy chodników w systemie 50/50 
(kosztami budowy dzieliłyby się 
po równo powiat i gmina). Jestem 
przekonany, że również w tym za-
kresie osiągniemy porozumienie 
dla dobra mieszkańców Gminy 
Trzebnica i Powiatu Trzebnickie-
go- podkreślił na zakończenie 
burmistrz. 

[jot]

▶ Burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki oraz sekretarz Daniel Bu-
czak podpisują porozumienie dotyczące remontu drogi Trzebnica-Ujeździec Wiel-
ki.

▶ Wyremontowana droga w Malczowie. Na zdj. gospodarze samorządów, sołtys Anna 
Pałka, pracownicy urzędów oraz wykonawcy inwestycji. 

▶ Droga w Węgrzynowie.  Na zdj. burmistrz Marek Długozima, starosta  Waldemar 
Wysocki, wicestarosta Jerzy Trela, sekretarz gminy daniel Buczak, dyrektor ZDP Pa-
weł Kaźmierczak sołtys Małgorzata Kralka oraz wykonawcy inwestycji.

Dzięki dobrej współpracy Gminy Trzebnica i Powia-
tu Trzebnickiego w fazę realizacji wkracza remont 
jednej z najważniejszych dróg powiatowych w Gmi-
nie Trzebnica. Chodzi oczywiście o drogę z Trzeb-
nicy do Ujeźdźca Wielkiego, z której codziennie ko-
rzystają tysiące mieszkańców naszej gminy. Jeszcze 
w tym roku wykonany zostanie remont najgorszego 
odcinka omawianej drogi pomiędzy zjazdem na Ko-
morówko a zjazdem na Koczurki (1245 metrów). 
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Ul. Wrocławska zmodernizowana

R E K L A M A

 - Trzebnica rozwija się bardzo 
dynamicznie, a co za tym idzie 
zwiększa się również ilość aut, 
stąd potrzeba kolejnych miejsc 
parkingowych. Oprócz nowego 
parkingu, w odpowiedzi na gło-
sy mieszkańców zadecydowałem 

o powiększeniu chodnika oraz 
powstaniu dodatkowego przej-
ścia dla pieszych – powiedział 
burmistrz Marek Długozima.
 Warto przypomnieć, że są 
to kolejne miejsca parkingowe 
oddane do użytku przy jednej 

z głównych ulic Trzebnicy. Wcze-
śniej pojawiły się one koło bloków 
na ul. Bochenka, gdzie na prośbę 
mieszkańców powstało także 
specjalne ogrodzenie w podwór-
ku budynków.   

Zakończyły się prace związane z remontem ul. Wro-
cławskiej w ramach których powstał nowy parking 
na 13 miejsc postojowych.  Modernizacji i powiększe-
niu uległy również chodniki, powstało także nowe 
przejście dla pieszych. Prace prowadziła trzebnicka 
firma „Krzak”.

▶ Tak było jeszcze kilka dni temu. Zawsze jednak pod nadzorem burmistrza Marka 
Długozimy. 

▶ Gotowe już miejsca parkingowe przy ul. Wrocławskiej. 
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 Docelowo fontanny zlokali-
zowane będą bliżej trzebnickiej 
wyspy. Tego typu rozwiązanie 
zagwarantuje również lepsze 
natlenianie wody, co jest ważne 
w kontekście utrzymania odpo-
wiedniego zarybienia stawów. 
Fontanna będzie działać cyklicz-
nie, tak by w razie potrzeby, pod-
czas organizowanych zawodów 
wędkarskich można było ją wyłą-
czyć – powiedział burmistrz Ma-

rek Długozima i dodał: – Będzie 
to doskonałe uzupełnienie tere-
nów spacerowych znajdujących 
się w sąsiedztwie Trzebnickich 
Stawów, szczególnie w godzinach 
wieczornych gdy fontanny będą 
mogły zaświecić pełnymi barwa-
mi. 
 Warto przypomnieć, że 
w okresie wakacji gruntowny re-
mont przeszła również Trzebnic-
ka Wyspa. W skład prac weszło 

- wymiana podłoża, zwiększenie 
liczby miejsc siedzących, zamon-
towanie nowej sceny oraz moder-
nizacja zadaszenia. Dzięki temu 
wyspa zyskała nowy wygląd. Za-
dbano niemalże o każdy szczegół 
– w tym odświeżenie grilla oraz 
wyłożenie gresem i kamieniami 
terenu wokół drzewa rosnącego 
na wyspie.

[sh]

Kolorowe fontanny na stawach 
9 listopada odbył się pokaz testowy nowych fontann 
pływających, które już od wiosny na stałe zagoszczą na 
Trzebnickich Stawach. Będzie to uzupełnienie strefy re-
laksu i wyciszenia jaką w ostatnich latach stały się zre-
witalizowane tereny spacerowe stawów i lasu bukowe-
go. Projekt ten wpasuje się również w ideę parku przy 
Gminnej Szkole Muzycznej, gdzie od tego roku można 
relaksować się przy dźwiękach muzyki płynącej z gło-
śników. Fontanny pływające będą szczególnie atrakcyj-
ny po zmroku, kiedy to powstawać będą naprzemiennie 
różnobarwne strumienie wodne.

▶ Magiczne fontanny będą kolejną atrakcją w Trzebnicy.

▶ Od wiosny na Trzebnickich Stawach na stałe zagoszczą kolorowe fontanny.

▶ Światło w połączeniu z wodą daje niezwykły efekt wieczorem.

▶ Pokaz testowy fontann obejrzeli burmistrz Marek Dugozima, Tomasz Grajek z fir-
my LPI Serwis, naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego Zbigniew Zarzeczny, 
Monika Białas z TI oraz Jakub Szurkawski, naczelnik wydziału promocji.

autocraft@onet.pl

tel. 713 870 266
       501 438 918
       512 087 592
       502 705 365

Milicka 31

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt.   8:00 - 17:00
sob.          9:00 - 13:00

części samochodowe
Trzebnica

www.autocraft.net.pl

R E K L A M A

Masz problem? 
Pomagamy profesjonalnie

nowo  otwarta
Kancelaria  Radcy  Prawnego

Stefan  Dzido 
ul. Obrońców Pokoju 8

Trzebnica   tel. 512 185 364

R E K L A M A
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▶ Burmistrz Marek Długozima oraz wicestarosta Jerzy Trela w towarzystwie komen-
danta Sławomira Gajewskiego  oglądają nowe wozy Kia Ceed oraz Opel Corsa, które 
będą służyć policjantom. 

▶ Nowe radiowozy poświęcił ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS.

 Kia Ceed posłuży trzebnickiej 
drogówce, natomiast mniejsze 
z aut stanie się narzędziem pracy 
dzielnicowych. Nowe radiowozy 
z pewnością podniosą standard 
pracy policjantów w ich codzien-
nej służbie. Poświęcenia pojaz-
dów dokonał ks. dziekan Jerzy 
Olszówka SDS.
 Burmistrz Marek Długozima 
podkreśla: - Bardzo wysoko ce-
nię sobie współpracę z Komendą 
Powiatową Policji w Trzebnicy, 
a szczególnie z panem komisa-

rzem Sławomirem Gajewskim. 
Cieszę się, że jako Gmina Trzeb-
nica możemy wesprzeć naszych 
funkcjonariuszy i przyczynić się 
do poprawy warunków i jakości 
ich pracy. Razem też będziemy 
czynić starania, aby Komenda 
Powiatowa Policji zyskała nowy 
budynek odpowiadający najno-
wocześniejszym standardom, tak 
potrzebny w codziennej trud-
nej pracy utrzymania porządku 
i bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy i powiatu.

Komendant Powiatowej Sławo-
mir Gajewski podziękował za 
okazane wsparcie i zapewnił, że 
zakup nowych aut wpłynie z pew-
nością na jakość i szybkość wyko-
nywanych przez funkcjonariuszy 
czynności służbowych. Oprócz 
Gminy Trzebnica wsparcia finan-
sowego w zakupie udzielił Powiat 
Trzebnicki oraz Gminy Zawonia 
i Wisznia Mała.

[sh]

Nowe radiowozy w służbie policji

8 listopada w Komendzie Powiatowej Policji 
w Trzebnicy odbyło się oficjalne poświęcenie 
dwóch nowych radiowozów - Kia Ceed oraz 
Opla Corsy, które służyć będą trzebnickiej policji. 
W uroczystości wziął udział Burmistrz Marek 
Długozima, który w ramach dobrej współpracy 
z komendą przekazał gminne dofinansowanie 
na zakup wspomnianych aut.

Wkrótce rozpoczęcie 
NOWEJ inwestycji 

www.kliwo.pl     e-mail: kliwo@kliwo.pl  
                 

tel.  607 930 032  /  603 634 387  

KLIWO  ul. Milicka 30 e   TrzebnicaKOMFORTOWE 
MIESZKANIA

Żmigród

ostatnie 
mieszkania

Trzebnica 
ul. Korczaka

ul. Obrońców 
      Pokoju

• wysoki standard 
• możliwość łączenia mieszkań
• dostępne garaże, windy i komórki
• przytulne i atrakcyjne mieszkania

Zarezeruj 
swoje 
mieszkanie 
już dziś.

Trzebnica 

R E K L A M A
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Ewa MiEdzwiEcka

Podczas tego spotkania uczestni-
cy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
– chętni do pracy w spółdzielni 
socjalnej - wspólnie wypełnili 
formularz rekrutacyjny i jed-
nocześnie podpisali deklarację 
uczestnictwa w projekcie pn. 
„Dolnośląski Ośrodek Wspiera-
nia Ekonomii Społecznej - Wro-
cław”.  Jego organizatorem jest 
Regionalne Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych wraz 

ze Stowarzyszeniem Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości. 
Prace nad tym projektem trwały 
od początku tego roku. W mar-
cu na zaproszenie burmistrza 
Marka Długozimy w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy odbyło się 
spotkanie dialogowe pod nazwą 
„Spółdzielnia socjalna. Projekt 
odpowiedzialnego biznesu i szan-
sa na aktywizację osób z niepeł-
nosprawnością”. Jego celem były 
rozmowy na temat utworzenia 
Spółdzielni Socjalnej  w której 

pracownikami będą między in-
nymi chętni uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Dzię-
ki współpracy z Regionalnym 
Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych oraz z Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczo-
ści, podpisano i złożono doku-
menty aplikacyjne do projektu 
z nadzieją, że już w przyszłym 
roku w Trzebnicy rozpocznie 
swoją działalność przedsiębior-
stwo społeczne świadczące m.in. 
usługi pralnicze. To będzie dru-
ga w kraju spółdzielnia socjal-
na w której pracować będą byli 
uczestnicy WTZ.
Na ostatnim spotkaniu po raz 
kolejny podkreślano, że pomysł 
powstania spółdzielni jest wyni-
kiem troski o potrzeby aktywi-
zacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Ważne jest, by wy-
korzystać i rozwinąć potencjał 
uczestników WTZ i tym samym 

zwiększyć efektywność rehabili-
tacji zawodowej.
Oprócz burmistrza udział w nim 
wzięli także -  Mirosława Hamera, 
dyrektor Regionalnego Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządo-
wych, Andrzej Zieliński,  prezes 
Stowarzyszenia Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości, Anna 
Prystarz, koordynator projektu, 
pracownik urzędu - Ewa Brze-
gowska pomysłodawca projektu,   
osoby prowadzące Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej oraz uczestnicy 
WTZ zainteresowane podjęciem 
pracy w spółdzielni.
- Cieszę się ogromnie, że mamy 
chętnych do podjęcia pracy 
w trzebnickiej spółdzielni so-
cjalnej. Przypomnę, że założenie 
Spółdzielni Socjalnej działającej 
przy Warsztatach Terapii Za-
jęciowej, to unikatowy projekt. 
Jesteśmy drugą gminą w Polsce, 
która zauważa problem jakim 

jest znalezienie pracy przez oso-
by niepełnosprawne i chce im 
pomóc – powiedział burmistrz 
i dodał: - Wierzę, że wejście na 
rynek usług m.in. pralniczych 
świadczonych w naszej spółdziel-
ni spotka się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony instytucji 
działających na terenie nie tylko 
Gminy Trzebnica.
- Podpisanie deklaracji uczest-
nictwa w projekcie „Dolnośląski 
Ośrodek Wspierania Ekonomii 
Społecznej - Wrocław” , to pierw-
szy krok do tego, by osoby chętne 
pracy w spółdzielni, zostały pod-
dane szkoleniom motywacyjnym, 
zawodowym i wsparciu osobi-
stym. Wszystko po to by w kon-
sekwencji na początku przyszłego 
roku można było już sformalizo-
wać  działania spółdzielni – mó-
wiła na spotkaniu koordynator 
projektu Anna Prystarz.

Powstanie Spółdzielnia Socjalna

Wyróżnienie trzebnickiego przedsiębiorcy 

9 listopada w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło 
się spotkanie, podczas którego uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowych spotkali się z burmistrzem w spra-
wie stworzenia Spółdzielni Socjalnej  Osób Prawnych – 
czyli Gminy Trzebnica i Trzebnickiego Stowarzyszenia 
„Uśmiech dziecka”.  To będzie druga w kraju spółdzielnia 
socjalna, w której pracować będą byli uczestnicy WTZ.

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z organizatorami tego przedsięwzięcia omówili 
szczegóły dotyczące powstania tego projektu. 

▶ Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wyrazili chęć podjęcia pracy w spółdziel-
ni socjalnej. 

 W uroczystość nagrodzenia 
jednego z wiodących przedsię-
biorców naszej gminy uczest-
niczył m.in. burmistrz Marek 
Długozima oraz zaprzyjaźnieni 
przedsiębiorcy z terenu Gminy 
Trzebnica. 

 Jak podkreślili Przewodni-
czący Krajowej Rady w Warsza-
wie Jarosław Wikera, oraz Prze-
wodniczący Rady województwa 
dolnośląskiego Wincenty Wolak 
dokonujący dekoracji przedsię-
biorcy - Jest to najwyższe odzna-

czenie wspomnianej Kongregacji 
przyznane za działalność na rzecz 
społeczności lokalnej. Jej celem 
jest wspieranie najlepszych w Pol-
sce małych i średnich przedsię-
biorców.
 - Serdecznie gratuluję panu 
Mariuszowi Skórze tego, że jego 
zaangażowanie, efekty pracy 
i postawa zostały docenione. Je-
stem dumny z tego, że jako trze-
cia na Dolnym Śląsku i pierwszy 
w naszym powiecie przedsiębior-
ca otrzymał tak wspaniałe odzna-

czenie. Bardzo sobie cenię owoc-
ną współpracę oraz fakt, że jest 
zawsze skory do pomocy - powie-
dział burmistrz Marek Długozi-
ma wręczając przedsiębiorcy ob-
raz Trzebnicy wykonany z lotu 
ptaka.
 Wzruszony Mariusz Skóra 
podziękował przedstawicielom 
Kongregacji Przemysłowo-Han-
dlowej za przyznane mu wyróż-
nienie, zapewniając zebranych 
o podjęciu kolejnych działań 
zwiększających rozwój swojego 

przedsiębiorstwa. Wyraził także 
słowa uznania skierowane pod 
adresem burmistrza – Marka 
Długozimy za pomoc w szybkim 
rozwiązywaniu miejscowych pro-
blemów. 
 Piękną uroczystość uświetnił 
występ zespołu trębaczy wro-
cławskiego koła myśliwych. 
 Podczas spotkania ks. Andrzej 
Uruski SDS poświęcił na potrze-
by przedsiębiorstwa nowe samo-
chody ciężarowe.

[dar]

Decyzją Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólno-
polskiej Izby Gospodarczej w Warszawie medal „Za za-
sługi dla kupiectwa Polskiego” otrzymał prezes spółki 
„SANMAR” Mariusz Skóra.  O przyznanie odznaczenia 
wnioskował trzebnicki przedsiębiorca Marek Dardas.

▶ Wspólne zdjęcie uczestników Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. ▶ Burmistrz Marek Długozima pogratulował Mariuszowi Skórze od-
znaczenia i wręczył mu obraz z wizerunkiem Trzebnicy. 
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godziny otwarcia
pon-pt   9.30-17.30   
sobota 10-14

MIKSER Z MISą 
ZELMER

  99,-
Setki produktów 

taniej do 40% 
do końca miesiąca. 

PRaLki, Lodówki,
 kuchEnki, 
tELEwiZoRy 

i inne aGd.

 37-letni pacjent został przekaza-
ny do trzebnickiego oddziału z Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu (gdzie wstępnie trafił 
po urazie ze Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Oławie) celem pil-
nego leczenia operacyjnego. Tego 
dnia trzebnicki szpital pełnił dyżur 
replantacyjny. Przywieziony męż-
czyzna, wykonując prace przy doci-

naniu blatu piłą tarczową uciął sobie 
kciuka. Pełniący w tym dniu dyżur 
dr Mateusz Głód przeprowadził re-
plantację palca z użyciem technik 
mikrochirurgicznych. Operacja 
trwała około 4 godzin, a dla dok-
tora Głoda był to trzeci taki zabieg 
w ramach dyżuru replantacyjnego. 
Replantacja udała się, zaś pacjent 
w dobrym stanie i z uratowanym 
kciukiem opuścił szpital.  
 Pomyślnie przyszyty palec to ko-
lejny sukces trzebnickiego ośrodka 
oferującego tzw. serwis replantacyj-
ny dla całej Polski - naprzemiennie 
z klinikami w Szczecinie, Poznaniu, 
Krakowie, Elblągu i Gdańsku. Od-
dział Chirurgiczny Szpitala im. Św. 
Jadwigi Ślaskiej jest jednym z najbar-
dziej znanych ośrodków chirurgii 
ręki w Europie oraz na świecie. Po-
siada dyplom akredytacji Europej-
skiego Towarzystwa Chirurgii Ręki 
- FESSH „Hand Trauma Center”. 
 45 lat temu wybitny chirurg 
profesor Ryszard Kocięba rozsławił 
szpital dokonując pierwszej udanej 

replantacji ręki w Europie. Razem 
z zespołem chirurgów dokonał 
przyszycia ręki  słynnemu już dziś 
Józiowi-traktorzyście. Profesor 
Ryszard Kocięba był absolwentem 
Wrocławskiej Szkoły Chirurgicznej, 
współtwórca pierwszego w Euro-
pie Ośrodka Replantacji Kończyn, 
Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki. 
Należy wspomnieć, że dopiero po 
utworzeniu ośrodka w Trzebni-
cy, powstały ośrodki w Wiedniu 
i Hamburgu.
 Dziś tradycje wybitnego leka-
rza kontynuuje zespół trzebnickich 
chirurgów pod egidą prof. dr hab. 
Jerzego Jabłeckiego. Zespół ten skła-
da się z wysokiej klasy specjalistów 
o unikalnych kompetencjach i wy-
sokich kwalifikacjach zawodowych, 
którzy cały czas podnoszą swoje 
umiejętności min. biorąc udział 
w szkoleniach krajowych i między-
narodowych.

Pełnomocnik Dyrektora 
ds. Praw Pacjenta

Marlena Cielińska-Dziadosz

Kolejny uratowany kciuk 
Kilka dni temu na stół operacyjny do trzeb-
nickiego szpitala trafił stolarz, który wyko-
nując prace przy dopasowywaniu blatu, uciął 
kciuk. Pacjentem zajął się dr Mateusz Głód. 
Kilkugodzinna operacja zakończyła się peł-
nym sukcesem. 

▶ Dr Mateusz Głód podczas operacji. Towarzyszy mu siostra instrumentariuszka. ▶ Uratowany kciuk. Przyjął się, a pacjent wyszedł już ze szpitala. 
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▶ Irena Hamkało wspólnie na zdjęciu z burmistrzem Markiem Długozimą, Beatą 
Kempą szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz starostą Waldemarem 
Wysockim.

▶ Plac zabaw w Masłowcu służy wszystkim dzieciom z wioski.

Czy spełnia się Pani w roli 
sołtys?

Tak spełniam się w tej roli, choć 
nie zawsze jest łatwo, ponieważ 
zmagamy się z różnymi proble-
mami mieszkańców i sprawami 
dotyczących miejscowości. Nie-
którym może się wydawać, że 
taka funkcja to nic poważnego, 
nic odpowiedzialnego. To nie-
prawda. Sołtys jest głową wioski, 
to właśnie on podejmuje różne 
decyzje, ma też obowiązki, któ-
rym musi sprostać. Oczywiście 
lepiej jest stać obok i przyglądać 
się, jak to robią inni. Łatwiej 
jest krytykować, niż zmagać się 
z krytyką. Ja wolę jednak działać, 
pracować i poddawać się ocenie 
innych. Wszak widocznie jest 
taka rola sołtysa. 
Z czego jest Pani dumna  jako 
mieszkanka Masłowca oraz  
jako sołtys?

Jako mieszkanka Masłowca 

oraz jako sołtys, jestem dumna 
z mieszkańców, ponieważ zawsze 
mogę liczyć na wszelką pomoc 
z ich strony. Są osoby, które chęt-
nie angażują się i rzadko odma-
wiają mi pomocy. Jestem dumna 
mając wokół siebie takich wspa-
niałych ludzi.
Czym wioska może się już 
dziś pochwalić. Jakie mają 
Państwo plany na przyszłość.  
W przyszłości marzy nam się 
nowa świetlica, która jest w pla-
nach. To będzie takie serce wio-
ski. Bardzo nam jej brakuje. 
Na dzień dzisiejszy mamy piękny 
plac zabaw, na którym dzieci mają 
gdzie się spotkać z innymi. W na-
szej miejscowości powstała wiata 
ze środków gminy. Służy nam 
ona do spotkań integracyjnych, 
podczas których możemy usiąść 
i omówić różne sprawy związane 
z naszą miejscowością.
A co by Pani zmieniła w swojej  
miejscowości?

Sadzę, że mieszkańcy chcieliby 
dodatkowe oświetlenie w miej-
scowości, które poprawiłoby ich 
komfort i bezpieczeństwo. Świe-
tlica też jest marzeniem wielu 
sołectw, ale czasem nie da się 
wszystkich zadowolić. Za to co 
dostajemy, w szczególności od 
pana burmistrza, już i tak jeste-
śmy bardzo wdzięczni. 
Czy mieszkańcy angażują się 
w życie sołectwa?

Tak, mieszkańcy angażują się 
w życie sołeckie. Są osoby, które 
chętnie angażują się w różnych 
działaniach (m.in takich jak or-
ganizacja różnych spotkań, wy-
cieczek, przygotowywaniu kra-
mików). Ludzie są uczynni i chęt-
nie pomagają w różnych pracach 
związanych z utrzymaniem po-
rządków. Nigdy nie spotkałam 
się, żeby ktoś odmówił mi współ-
pracy. Mogę powiedzieć szczerze, 
że zawsze mogę na nich liczyć. 

Jak mieszkańcy Trzebnicy mogą 
dowiedzieć się, że istnieje wieś 
Masłowiec? Czym wyróżnia się 
na tle innych miejscowości? 

Masłowiec jest niewielką miej-
scowością, rozciąga się na ob-
szarze około trzech kilometrów. 
Jest ładną, zadbaną i spokojną 
wioską. Mamy również bardzo 
ładne tereny rekreacyjne. Może-
my pochwalić się  Parkiem Dwor-
skim, prywatnym stawem komer-
cyjnym, na którym można mile 
spędzić czas wolny. Na terenie 
naszej miejscowości występuje 
lipa drobnolistna, która jest Po-
mnikiem Przyrody i kasztanow-
ce, które są pod ochroną. I oczy-
wiście zachęcam do zwiedzania 
naszej miejscowości.
Co może Pani powiedzieć na te-
mat współpracy z gminą i inny-
mi sołectwami?

Jako sołtys jestem zadowolona ze 
współpracy z burmistrzem Mar-
kiem Długozimą, który zawsze 
znajdzie dla mnie czas pomimo 
swoich obowiązków. Potrafi wy-
słuchać i na wszystko znajdzie 
rozwiązanie. Dla niego nie ma 
rzeczy niemożliwych, jest wspa-

niałym człowiekiem. To dzięki 
niemu się rozwijamy. 
Co do sołectw, spotykamy się na 
różnych spotkaniach. Pomagamy 
sobie wzajemnie, dzieląc się po-
mysłami.
Czego Pani życzy sobie 
i mieszkańcom?

Przede wszystkim takie jak teraz 
zaangażowania ludzi oraz chęci 
do dążenia do wspólnych celów. 
Dużo uśmiechu na twarzy, dal-
szej integracji. No i trochę szczę-
ścia, uporu bo to zawsze w życiu 
jest potrzebne. Tego życzę sobie 
i mieszkańcom Masłowca.

Rozmawiała 
Małgorzata Derecka

Wioska oczami sołtysa 
RozMowA z sołtys MAsłowcA - Ireną Hamkało

TRZEBNICA  ul. Obornicka 47 
godziny otwarcia:    pn.-pt. 7-17    sob. 7-13

TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
SKLEP INSTALACYJNO-SANITARNY 

• rury, kształtki PCV, PE, PP, 
betonowe

• studnie kanalizacyjne, włazy 
żeliwne i betonowe

• armatura sanitarna
• grzejniki, kotły grzewcze
• oczyszczalnie, separatory, 

zbiorniki
• systemy odwodnień
• urządzenia do instalacji 

wodociągowej 
• pompy ciepła

PLUS
INSTAL 

tel. sklep  713 121 900   
tel. kom.  695 199 127

e-mail: 
system-plus.miroslaw.gajda@wp.pl

PROMOCJA 
SÓL TABLETKOWA

DO ZMIĘKCZACZY 25kg  

25zł

SPRZEDAŻ

• instalacje
• roboty ziemne
• sieci: wodociągowa, 

kanalizacyjna, 
   deszczowa, drenaż,  

szamba, przyłącze 
wod.-kanalizacyjne, 

   separatory tłuszczu 
   i ropopochodnych 
• instalacje wewnątrz  

obiektów: wod.-kan., 
centralne ogrzewanie, 
gaz, pompy ciepła itp.

PLUS
SYSTEM 

MONTAŻ 

tel. kom. 601 78 52 44
e-mail: 
instalplus.edytagajda@gmail.com

DORADZTWO

R E K L A M A
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▶ Burmistrz Marek Długozima gratuluje dy-
rektorowi pięknej inwestycji i dziękuje za  
dotychczasową współpracę. 

▶ Pomieszczenia pogotowia - nowoczesne i prze-
stronne. 

▶ Kierownik pogotowia 
w Trzebnicy Krzysztof 
Walasek.

Pogotowie Ratunkowe Wrocław - oddział w Trzebnicy

Nowa siedziba pogotowia

 Siedziba Pogotowia Ratunko-
wego w Trzebnicy (pododdział 
pogotowia we Wrocławiu) prezen-
tuje się okazale. Nowe przestrze-
nie pachną świeżością i są nowo-
czesne. Stacja w ostatnim czasie 
powiększyła się nie tylko nowe po-
mieszczenia w dwukondygnacyj-
nym budynku, ale także o nowy 
ambulans wraz z wyposażeniem 
do ratowania.
 W minioną środę 9 listopada 
miało miejsce oficjalne otwarcie 
nowej siedziby ratowników. Wstę-
gę przecięci – dyrektor naczelny 
Pogotowia Ratunkowego we Wro-
cławiu Wincenty Mazurec, staro-
sta Waldemar Wysocki, burmistrz 
Marek Długozima oraz przedsta-
wiciel Urzędu Marszałkowskiego. 
Wśród zaproszonych gości byli 
także – dyrektor Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej Renata 
Widłak-Stępień, prezes Gminne-
go Centrum Medycznego Zdrój – 
Elżbieta Rezler, komendant Straży 
Pożarnej Bogusław Brud, przed-
stawiciel Komendy Państwowej 
Policji w Trzebnicy – Arkadiusz 
Gajowy, burmistrzowie i wójto-
wie z sąsiednich gmin, wykonaw-
cy inwestycji oraz przedstawiciele 
oddziałów terenowych pogotowia. 

Oczywiście nie mogło także za-
braknąć załogi trzebnickiego po-
gotowia z kierownikiem Krzyszto-
fem Walaskiem na czele.
 Wszystkich zebranych powitał 
dyrektor naczelny wrocławskie-
go pogotowia Wincenty Mazu-
rec. - Na tę zmianę czekaliśmy 
bardzo długo. Do tej pory trzeb-
nicki oddział funkcjonował w po-
życzonych obiektach. Dziś mamy 
piękną inwestycję. Obszar Trzeb-
nica jest jednym z większych, bo 
obsługuje 83 tysiące mieszkańców 
i potrzebował takiego obiektu.  
Nowa stacja pogotowia powstała 
też w Środzie Ślaskiej. Koszt obu  
tych inwestycji to ponad 6 mln 
złotych – mówił dyrektor. Dodał 
także, że trzebnicka jednostka 
otrzymała także nowy ambulans, 
którego wartość przekracza pół 
miliona złotych – jeden z najno-
wocześniejszych w Polsce.
 Podziękował jednocześnie pra-
cownikom za pasję, zaangażowa-
nie i determinację w pracy. Przy-
pomniał, że trzebnicka jednostka 
jest bardzo sprawna, wezwana 
karetka dojeżdża na miejsce we-
zwania do 15 minut. To bardzo 
dobry czas, każda bowiem minuta 
może być na wagę życia. Wyrazu 

uznania skierował także do osób, 
dzięki którym ta inwestycja nie 
mogłaby zostać przeprowadzona 
– m.in. firmie Maxbud i jego wła-
ścicielowi Bogdanowi Kędziorze.
 Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima podkreślił, że 
nowy obiekt doskonale się wpisu-
je w nowoczesną infrastrukturę 
miasta – obok innych wybudowa-
nych w ostatnich latach budowli. 
- Wiele razy przecinałem wstęgę 
otwierając gminne obiekty, dziś 
przecinałem nieswoją wstęgę, ale 
jestem dumny, że mogłem to zro-
bić – powiedział burmistrz. - Za-
nim powstała ta siedziba, z dyrek-
torem przeprowadziliśmy wiele 
rozmów, które jak widać okazały 
się owocne. Cieszę się niezmier-
nie, że mimo wielu rożnych opcji, 
pogotowie pozostało w Trzebni-
cy. Dzięki temu mamy gwarancję 
bezpieczeństwa. Gratuluję załodze 
tego obiektu i życzę, aby te prze-

strzenie wpływały na satysfakcję 
z wykonywanej pracy – dodał 
wręczając dyrektorowi Wincente-
mu Mazurecowi bukiet kwiatów 
oraz drobny upominek.
 Gratulacje złożyli także staro-
sta Waldemar Wysocki oraz dy-
rektor Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej Renata Widłak-Stępień.
 Natomiast kierownik sta-
cji Krzysztof Walasek przypo-
mniał nieco historii pogotowia 
i podziękował w imieniu swoim 
i pracowników wielu osobom za 
wsparcie i współpracę. - Dzięku-
ję również burmistrzowi Gminy 
Trzebnica.    gospodarzowi miasta, 
na terenie którego mieści się nasza 
Stacja Pogotowia. Przez wiele lat 
doświadczyliśmy dobrej, partner-
skiej współpracy. W wielu sytu-
acjach mogliśmy liczyć również 
na pomoc i życzliwość. Ale dziś 
dziękujemy również za motywo-
wanie nas do zmian. Jak widzimy 

mieszkamy w mieście, w którym 
nieustannie coś się zmienia – po-
wstają nowe placówki, szkoły, 
przedszkola, centrum kultury, czy 
ostatnio wybudowane nowocze-
sne Centrum Medyczne ZDRÓJ.  
I to nas także zobligowało do 
zmian. Nie mogliśmy pozostać 
na mapie Trzebnicy niechlubnym 
punktem- podkreślił.
 Po części oficjalnej przyszedł 
czas na zwiedzanie obiektu. No-
woczesne wnętrza prezentowały 
się niezwykle okazale. Pogotowie 
w Trzebnicy jest jednostką nie-
zwykle potrzebną w tym rejonie. 
To właśnie ona obsługuje cały 
powiat a w szczególności drogę 
krajową Wrocław-Poznań – dro-
gę niezwykle kolizyjną. Obecnie 
w pogotowiu ratunkowym pracuje 
30 pracowników, w tym 5 lekarzy. 
Kierownikiem już od wielu lat jest 
Krzysztof Walasek.
   [jot]

W środę 9 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie 
stacji Pogotowia Ratunkowego w Trzebnicy. Znaj-
duje się ona w nowo wyremontowanym budynku 
przy ul. Milickiej 20. W uroczystościach udział wzię-
li – dyrektor pogotowia we Wrocławiu, gospodarze 
gmin i powiatu, wykonawcy inwestycji oraz wszy-
scy, którzy na co dzień współpracują z ratownikami.

▶ Na chwilę przed przecięciem wstęgi. Od prawej - dyrektor naczelny Pogotowia Ratunkowego we Wro-
cławiu Wincenty Mazurec, starosta Waldemar Wysocki, burmistrz Marek Długozima, kierownik pogo-
towia w Trzebnicy Krzysztof Walasek oraz kierownik pogotowia w Miliczu  Wojciech Radomski. 

▶ Wnętrze nowej karetki. 

▶ Wincenty Mazurec powitał gości i dziękując wszystkim za zaangażowanie 
w budowę nowego obiektu.

▶ Nowa siedziba Pogotowia Ratunkowego przy ul. Milickiej. 
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STIHL MS 170

Moc: 1,2 kW/ 1,6 KM • Prowadnica: 35 cm  • Ciężar: 4,1 kg¹

PROMOCJA
cenowa!

699,- *

69 90
x10 rat

STIHL MS 180

Moc: 1,4 kW/ 1,9 KM • Prowadnica: 35 cm  • Ciężar: 4,1 kg¹

PROMOCJA
cenowa!

899,- *

89 90
x10 rat

STIHL MS 181 C-BE

Moc: 1,5 kW/ 2,0 KM • Prowadnica: 35 cm  • Ciężar: 4,6 kg¹

1239,- *

123 90
x10 rat

    tel. 71 727 97 75 
stihlpilmar@vp.pl

Trzebnica   ul. Wrocławska 3

R E K L A M A

OKNA  DRZWI  ROLETY  PODŁOGI

DORADZTWO  SPRZEDAŻ   MONTAŻ

ul. Wrocławska 3 
tel. 605 986 600

608 250 663
info@tomfloor.pl 

www.tomfloor.pl SPRZEDAŻ  RATALNA
na cały  asortyment

godziny otwarcia
pon-pt:   10 - 17
sobota:     9 - 13

R E K L A M A

 o wyłożeniu do publicznego wglądu: - projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piersno Gmina Trzebnica, 
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej 
w Trzebnicy.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zmianami) w związku 
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej 
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 130, poz. 871) 
oraz uchwały nr XXII/221/08 Rady Miejskiej w trzebnicy z dnia 27 listopada 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu wsi Piersno Gmina trzebnica zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu określonego w powyższej uchwale.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zmianami) oraz uchwały 
nr III/18/14 Rady Miejskiej w trzebnicy z 30 grudnia 2014 roku, w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej 
w trzebnicy zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w powyż-
szej uchwale.

 wyłożenie do publicznego wglądu odbędzie się w dniach od 28.11.2016 r. do 
29.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 
55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów 
miejscowych odbędzie się w dniu  12.12.2016 r. o godzinie 14:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego, pok. nr 48.

 zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do w/w pro-
jektów planów.

 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy trzebnica z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
13.01.2017 r.

 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elek-
tronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.):

•	 opatrzone	kwalifikowanym	podpisem	elektronicznym,	albo

•	 opatrzone	podpisem	potwierdzonym	profilem	zaufanym	ePUAP.

 w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko:

 Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U z 2016 poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o  udostępnieniu do publicznego 
wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projek-
tów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoza-
mi oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się w/w dokumentami 
w dniach od 28.11.2016 r. do 29.12.2016  r. w godzinach pracy Urzędu.

 zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy 
może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie ochrony środowiska. or-
ganem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu jest 
Burmistrz Gminy trzebnica.

 zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
2016 poz. 778 ze zmianami), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.

 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy trzebnica z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 13.01.2017 r.

 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elek-
tronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.):

•	 opatrzone	kwalifikowanym	podpisem	elektronicznym,	albo

•	 opatrzone	podpisem	potwierdzonym	profilem	zaufanym	ePUAP.

OGŁOSzENiE  BURMiSTRza 
GMiNY TRzEBNica

  Marek Długozima
Burmistrz Gminy trzebnica
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▶ Po eucharystii, uczestnicy przeszkli w kierunku krzyża. 

 W odsłonięciu pomnika 
oprócz burmistrza uczestniczyli 
Minister Beata Kempa Szefowa 
Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, Wojewoda Dolnośląski 
Paweł Hreniak, poseł Jacek Świat, 
poseł Piotr Babiarz, posłanka 
Mirosława Stachowiak-Różec-
ka, radny sejmiku Andrzej Ja-
roch, starosta Waldemar Wysoc-
ki, przedstawiciele weteranów 
i Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika. Całość wydarzenia 
Honorowym Patronatem objął 
Prezydent Andrzej Duda.
 Obecny pomnik został wy-
konany z jasnego granitu. Na 
ramionach krzyża znajdują się 
inskrypcje „Bóg”, „Honor”, „Oj-
czyzna” oraz „Katyń 1940 Smo-
leńsk 2010”. Na skrzyżowaniu 
ramion krzyża umieszczono li-
nearny wizerunek Orła Białego. 
Prosty, surowy monument na-
wiązuje formą i rozmiarami do 
drewnianego krzyża katyńskiego 
wykonanego z drewna dębowego 
w 1990 roku, który został znisz-
czony przez wichurę wiosną 2014 
roku i to właśnie na jego miejsce 

postanowiony został nowy po-
mnik. 
 odsłonięcie pomnika poprze-
dzone było mszą świętą sprawo-
waną przez jego Ekscelencję bp. 
Jacka Kicińskiego, który w swej 
homilii mówił do zebranych: - To 
spotkanie u stóp świętej Jadwigi, 
oddanie hołdu ofiarom zbrodni 
katyńskiej i upamiętnienie ofiar 
katastrofy smoleńskiej, uczczenie 
poległych, którzy zginęli w służ-
bie Najjaśniejszej jaką jest Oj-
czyzna i oddanie im hołdu. Bóg, 
Honor i Ojczyzna są dla Nas dro-
gowskazem i zachętą do budowa-
nia relacji i miłości do drugiego 
człowieka.  
 w swoim wystąpieniu Burmistrz 
Marek Długozima powiedział: – 
Dzisiejszą uroczystością dajemy 
wyraz przeświadczeniu o tym, że 
te dwie daty: rok 1940 i rok 2010 
zostały złączone ze sobą na za-
wsze. I dlatego składamy hołd pa-
mięci zarówno ofiarom zbrodni 
katyńskiej, jak i tragedii smoleń-
skiej, bo byli to Polacy spod zna-
ku najwyższych wartości, którzy 
razem z bohaterami minionych 
wieków tworzą fundament egzy-

stencji naszego Narodu.
 Na znak pamięci o ofiarach 
sowieckiego ludobójstwa z 1940 
roku, w ramach ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego „Katyń 
– ocalić od zapomnienia” posa-
dziliśmy w Gminie Trzebnica 21 
„Dębów Pamięci”, w tym: trzyna-
ście – w Lesie Bukowym. Dwana-
ście z nich upamiętnia krewnych 
trzebnickich rodzin, trzynasty – 
wszystkie ofiary  Golgoty Wscho-
du. Jest wśród nich dąb czternasty, 
który upamiętnia ofiary tragedii 
smoleńskiej. Mają one nie tyl-
ko przypominać o tej straszliwej 
tragedii sprzed 76 lat, ale równo-
cześnie – mają szumieć na chwałę 
wszystkim pomordowanym, któ-
rzy nad dołami śmierci zachowali 
godność i honor do swego ostat-
niego tchnienia i zapłacili naj-
wyższą cenę za to, by Polska nie 
została wcielona do sowieckiego 
imperium. 
 10 kwietnia 2010 r. do tego 
tragicznego pokolenia dołączyło 
96 ofiar dramatu smoleńskiego 
– najwybitniejsi przedstawiciele 
naszego narodu na czele z pre-
zydentem Lechem Kaczyńskim 
i prezydentem RP na uchodźstwie 
- Ryszardem Kaczorowskim. Tego 
dnia chcieli oddać hołd ofiarom 
Zbrodni Katyńskiej i upomnieć 
się o pełną prawdę o tym strasz-
liwym ludobójstwie. Wśród nich 
była też poseł Aleksandra Natalli
-Świat – krewna znanej w Trzeb-
nicy pani dr Jadwigi Swędzioł.  
Pani poseł, wybierając się do Ka-
tynia, chciała nawiedzić miejsce 
śmierci porucznika Czesława Je-
zioro, który był bratem jej babci. 
Chciałbym podziękować osobom 
ze społecznego komitetu za wkład 
i zaangażowanie w powstanie 
tego pomnika a w szczególności 
Adamowi Kępie,  Henrykowi Ja-
cukowiczowi, Tytusowi Czarto-
ryskiemu, Edwardowi Moskwie, 
Adamowi Marcinko i Zenonowi 
Janiakowi-podkreślił. 

Jacek Świat Poseł Prawa i Sprawie-
dliwości: – Moja żona była bardzo 
związana z ziemią trzebnicką, tu 
się urodziła, tu się uczyła. Cieszę 
się, że właśnie tu stanął ten po-
mnik, który upamiętnia ją i inne 
ofiary katastrofy smoleńskiej 
oraz zbrodni katyńskiej. Trzebni-
ca zyskała wspaniały monument, 
który służyć będzie podczas uro-
czystości patriotycznych, będąc 
żywym symbolem pamięci. 
 Minister Beata Kempa, Szefowa 
kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 
– Często bywam w Trzebnicy 
i widzę, że to miasto które szanuje 
tradycję i historię. Dziś w sposób 
szczególny udało się upamiętnić 
wszystkich tych, którzy na tą pa-
mięć jak najbardziej zasługują.  
 Adam Kępa Światowy Związek 
Żołnierzy armii krajowej: – Jestem 
bardzo wzruszony tą chwilą i tym 

pomnikiem, który w należyty 
sposób upamiętnia tych, którzy 
zginęli za to, że chcieli bronić 
swojej ojczyzny oraz tych, którzy 
lecieli by oddać im cześć w miej-
scu ich śmierci. 
 Tytus Czartoryski Społeczny 
komitet Budowy Pomnika katyń-
Smoleńsk: - Ten pomnik powstał 
z potrzeby gorących serc polskich 
patriotów, którzy są bogactwem 
i chlubą ziemi trzebnickiej. Ten 
ogromny wysiłek nie byłby moż-
liwy bez życzliwości i poparcia 
społeczeństwa oraz władz samo-
rządowych, które wsparły naszą 
inicjatywę. 
 Uroczystość uświetnił występ 
Orkiestry Wojskowej oraz Kom-
panii Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego.

[sh]

Upamiętnić ofiary zbrodni i katastrofy 
10 Listopada odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego 
ofiary zbrodni Katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Stanął on w miejscu 
poprzedniego pomnika Katyńskiego, tuż przy Bazylice św. Jadwigi. Ini-
cjatorem pomysłu był Społeczny Komitet Budowy Pomnika Katyń-Smo-
leńsk. Projekt wsparł finansowo również burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima, który uczestniczył w uroczystości wraz z Mateuszem 
Staniszem, przewodniczącym Rady Miejskiej.

▶ Poświęcenie krzyża, którego dokonał ks. biskup Jacek Kiciński.

▶ Na ramionach krzyża widnieją inskrypcje: "Bóg", "Honor", "Ojczy-
zna".

▶ Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. 
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▶Tytus Czartoryski ze Spo-
łecznego Komitetu Bu-
dowy Pomnika Katyń-
Smoleńsk.

▶ Poseł Jacek Świat wspo-
mniał swoją żonę Alek-
sandrę Natalii-Świat, 
która zginęła w kata-
strofie smoleńskiej.

▶ Beata Kempa w swoim 
wystąpieniu podkreśliła, 
że należy upamiętniać 
tych, którzy na to zasłu-
gują. 

Upamiętnić ofiary zbrodni i katastrofy 

▶ W uroczystej mszy św. wzięli udział m.in. burmistrz Marek Długozima, Beata Kempa 
Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, starosta Waldemar Wysocki, Wojewo-
da Dolnośląski Paweł Hreniak, poseł Jacek Świat oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Mateusz Stanisz, przedstawiciele weteranów i Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika.

▶ Mszę św. sprawował Jego Ekscelencja biskup Jacek 
Kiciński.

▶ Przemówienie wygłosił także burmistrz Marek Długozima.

▶ Uroczystość poprowa-
dził Zenon Janiak.

▶ Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa.

▶ Odsłonięcia krzyża dokonali przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Katyń-Smoleńsk z Adamem Kępą, Jadwigą Tarnawską, posłem Jackiem 
Światem oraz  harcerką - Zofią Idzik.

▶ Kwiaty pod nowym krzyżem Katyń-Smoleńsk złożyli burmistrz Marek Długozima, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz oraz starosta Waldemar Wysocki.

▶ Komendant Garnizonu Wrocław major Robert Trela, który odczytał także Apel Pole-
głych oraz Beata Kempa, Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów składają wie-
niec przed pomnikiem.
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 Wśród publiczności, która 
zgromadziła się w auli Gminnej 
Szkoły Muzycznej znaleźli się 
m.in. burmistrz Marek Długozi-
ma, dyrektor szkoły Anna Szpil, 
a także nauczyciele, rodzice i  
dziadkowie uczniów oraz miesz-
kańcy Trzebnicy. Koncert był 
okazją do wysłuchania znanych 
patriotycznych utworów i pio-
senek żołnierskich, które prze-
pięknie zaśpiewali wychowan-
kowie klasy wokalu prowadzonej 
przez dr Monikę Gruszczyńską 
– solistkę Operetki Wrocław-

skiej oraz chórzyści szkolni pod 
dyrygenturą Beaty Krzenciessy, 
którym akompaniowała Anna 
Markowicz. Uczestnicy koncertu 
usłyszeli m.in. takie pieśni jak: 
„Rota”, „Białe róże”, „Piechota”, 
„Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, 
„Tango na dwa głosy” czy „Mia-
sto 44”. 
 - W mojej klasie są wspaniali, 
utalentowani wokaliści. Jestem 
bardzo dumna, że tak pilnie 
przygotowywali się do dzisiejsze-
go występu. Ten koncert to wiel-
kie przeżycie zarówno dla nich, 

jak i dla mnie - podkreśliła dr 
Monika Gruszczyńska. - Moim 
celem oprócz zaprezentowania 
umiejętności wokalnych mojego 
zespołu było przede wszystkim 
krzewienie postawy patriotyzmu 
i miłości do ojczyzny. Na koniec 
chciałabym podziękować panu 
burmistrzowi, za to, że mamy 
tą wspaniałą Szkołę Muzyczną, 
w której mam zaszczyt uczyć tak 
zdolnych młodych ludzi.
 Burmistrz Marek Długozi-
ma był zachwycony talentem 
uczniów. - Miałem okazję uczest-
niczyć w zeszłorocznej edycji 
koncertu patriotycznego pt. 
„Kocham Cię Polsko”. Dzisiejszy 
występ pokazał, jak wielkie po-
stępy robią uczniowie tej szkoły. 
Jest to przede wszystkim zasługa 
dr Moniki Gruszczyńskiej, która 
doskonale dba o rozwój talentów 
swoich wychowanków. Cieszę się, 
że do grona nauczycieli dołączy-
ły pani Beata Krzenciessa oraz 
pani Anna Markowicz, które od 
nowego roku szkolnego również 

dzielą się swoją wiedzą i doświad-
czeniem z uczniami Szkoły Mu-
zycznej – powiedział burmistrz. 
- Dzisiejszy koncert patriotyczny 
był lekcją polskiej historii. To nie-
zwykle ważne, aby przypominać 
młodym pokoleniom, że wolna 

Polska to zasługa ludzi, którzy 
oddali za nią życie.  To wydarze-
nie muzyczne na długo pozosta-
nie w mojej pamięci – dodał na 
zakończenie.  

[mc]

▶ Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników koncertu patriotycznego pt. „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” z burmistrzem Markiem Długozimą. 

▶ Wśród publiczności zasiedli m.in. burmistrz Marek Długozima dr Monika Grusz-
czyńska, dyrektor Gminnej Szkoły Muzycznej Anna Szpil oraz rodzice, dziadkowie 
uczniów oraz mieszkańcy Trzebnicy.

▶ Chór szkolny pod  dyrygenturą Beaty Krzenciessy.

▶ Koncert poprowadziła solistka Operetki Wrocławskiej i nauczy-
cielka śpiewu dr Monika Gruszczyńska.

Tu jest moja Ojczyzna
W czwartek 10 listopada, z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości, w Szkole Muzycznej im. 
Prof. Edmunda Kajdasza odbył się wyjątkowy 
Koncert Patriotyczny pt. „Tu wszędzie jest moja 
ojczyzna”. Utwory o tematyce niepodległościo-
wej wykonali uczniowie klasy zespołów wokal-
nych oraz szkolny chór. 
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▶ Trzebnicka orkiestra dęta prowadzi przemarsz.

Ewa  MiEdzwiEcka    

 Tradycyjnie już obchody Świę-
ta Niepodległości w Trzebnicy 
rozpoczęły się od przemarszu 
spod Urzędu Miejskiego pod po-
mnik Żołnierzy II Armii Wojska 
Polskiego, gdzie złożono kwiaty. 
Następnie w tonie patriotycznych 
pieśni zagranych przez Trzebnic-
ką Orkiestrę Dętą, kombatanci, 
poczty sztandarowe, przedsta-
wiciele władz samorządowych 
na czele z gospodarzem gminy – 
burmistrzem Markiem Długozi-
mą, sekretarzem gminy Danielem 
Buczakiem i przewodniczącym 
Rady Miejskiej Mateuszem Stani-
szem, starostą Waldemarem Wy-
sockim oraz sekretarzem powiatu 
Robertem Borczykiem, przedsta-
wicielami instytucji i szkół dzia-
łających na terenie gminy i licznie 
zgromadzoną młodzieżą szkolną, 
udali się na uroczystą mszę św. 
do Bazyliki św. Jadwigi pod prze-
wodnictwem ks. Dziekana Jerze-
go Olszówki wraz z celebrantami. 
 Druga część obchodów Świę-
ta Niepodległości odbyła się na 
placu przed Krzyżem Katyńskim 
i Smoleńskim oraz Pomnikiem 
Sybiraków, gdzie po wspólnym 
odśpiewaniu Mazurka Dąbrow-
skiego delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów. Przemówienie okolicz-
nościowe do zgromadzonych wy-
głosił burmistrz Marek Długozi-
ma. Oto jego fragment:
 - Spotykamy się dzisiaj w tych 
miejscach pamięci narodowej, by 
uczcić 98 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę po 
123 latach bolesnej niewoli i od-

dać należny hołd tym, którym tę 
wolność zawdzięczamy. Pamię-
tajmy, że niepodległość nie jest 
dana nam raz na zawsze, trzeba 
jej czujnie strzec i bronić.
 - Nasz wielki rodak święty Jan 
Paweł II podczas ostatniej piel-
grzymki do Ojczyzny w swym 
nauczaniu mocno podkreślał, że 
dzisiaj dla Polski największym 
zagrożeniem są próby zacierania 
tożsamości narodowej. Każdy, kto 
czuje się Polakiem głęboko zwią-
zanym z Ojczyzną 11. listopada 
dziękuje Bogu za dar odzyskanej 
niepodległości, a także idzie pod 
pomnik chwały i męczeństwa, 
by oddać należny hołd tym, któ-
rym zawdzięcza wolność. Dlatego 
w tym miejscu chylę czoła przed 
wszystkimi zgromadzonymi tu-
taj uczestnikami gminnych ob-
chodów Święta Niepodległości 
zwłaszcza obecnymi kombatan-
tami i z całego serca dziękuję za 
okazanie świadectwa patrioty-
zmu - zakończył burmistrz Marek 
Długozima.
 Specjalny program artystyczny 
przygotowali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2, a wartę hono-
rową pełnili harcerze i Związek 
Strzelecki Strzelec. 
 Kolejnym punktem tegorocz-
nych obchodów Święta Niepodle-
głości była projekcja w Kinie Po-
lonia 3D dokumentu fabularnego 
Pilecki, przedstawiającego histo-
rię rotmistrza Witolda Pileckiego. 
Bohater filmu swoje życie poświę-
cił walce ze zbrodniczymi dykta-
turami XX wieku – niemieckim 
narodowym socjalizmem i so-
wieckim komunizmem.

Flagi w oknach i na ulicach. Wspólny przemarsz 
mieszkańców, uroczysta msza święta, złożenie 
kwiatów pod pomnikiami, a także projekcja 
filmu Pilecki w kinie Polonia 3D. Tak wygląda-
ły tegoroczne obchody Święta Niepodległości 
w Trzebnicy.

Trzebnica  uczciła

▶ Uroczysty przemarsz ulicami Trzebnicy, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele władz, komba-
tanci, poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy.

▶ Burmistrz Marek Długozima wygłosił przemówienie okolicznościowe.

▶ Komendanci Policji - Sławomir Gajewski, Straży Miejskiej - 
Krzysztof Zasieczny oraz Straży Pożarnej - Bogusław Brud składa 
ją kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.
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▶ Pamiątkowe zdjęcie burmistrza z harcerzami z Ujeźdźca Wielkiego.

▶ Kwiaty pod krzyżem Katyńskim-Smoleńskiem złożyli przedstawiciele władz z bur-
mistrzem Markiem Długozimą na czele. Towarzyszyli mu starosta Waldemar Wysoc-
ki, sekretarz Daniel Buczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz oraz 
sekretarz powiatu Robert Borczyk. 

▶ Burmistrz Marek Długozima z kombatantami pod krzyżem Katyńskim-Smoleńskim. 

▶ Hołd złożyły delegacje wielu instytucji w gminie. ▶ Delegacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składa kwiaty przy krzyżu.  

▶ Podczas nabożeństwa. ▶ Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS. 

▶ Program artystyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2.
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Święto trzebnickiej Dwójki
W czwartek 10 listopada Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy 
obchodziła swoje święto połączone ze Świętem 
Niepodległości.  Uroczystość odbyła się w pięk-
nie udekorowanej sali widowiskowo-kinowej 
Gminnego Centrum Kultury.

 „Warto się czasem zasłuchać 
w grobów ciszę, by mowę wie-
ków usłyszeć. One mówią” - to 
słowa często powtarzane pod-
czas  czwartkowej szkolnej aka-
demii.  Jubileusz szkoły jest bo-
wiem okazją do wspomnień i na 
zawsze pozostają w pamięci,  zaś 
obrazy twórców polskich, którzy 
na przestrzeni wieków utrwalili 
na płótnie dzieje naszej Ojczyzny, 
stały się ideą przewodnią uroczy-
stości. 
 Przybyłych na uroczystość 
powitała  dyrektor szkoły  Gra-
żyna Kantecka. Wśród zapro-
szonych gości obecni byli dy-
rektorzy gminnych placówek 
oświatowych, dyrektor ZAPO  
Agnieszka Moździerz, a także  
grupa przedszkolaków, pracow-
nicy szkoły oraz rodzice. 
 Wierszom i pieśniom patrio-
tycznym wykonywanym przez 
uczniów, towarzyszył pokaz slaj-
dów prezentujących najsłynniej-
sze dzieła malarskie Jana Matejki, 
Artura Grottgera, Aleksandra So-
chaczewskiego, Juliusza Kossaka 
i  Maksymiliana Gierymskiego. 
Uczniowie klasy VIb, przygoto-

wani przez Bożenę Sadownik,  
wcielili się w swoim programie 
słowno – muzycznym w po-
stać pradziadków, którzy wyszli 
z ram obrazu, by nauczać młode, 
współczesne pokolenie miłości do 
Ojczyzny. Była to także doskona-
ła lekcja patriotyzmu oraz  sza-
cunku do przeszłości i pokoleń 
Polaków, którzy poświęcili swoje 
życie  dla kraju. Chwil wzruszeń 
dostarczały pieśni wykonywane 
przez  chór szkolny pod batutą 
pani Beaty Krzenciessy. 
 W tym szczególnym dla 
szkoły dniu nie zabrakło licz-
nych wyrazów sympatii. Były 
życzenia, kwiaty, cieple słowa. 
Dyrekcja SP2, grono nauczyciel-
ski i uczniowie dziękują  grupie 
przedszkolnej z Przedszkola nr 
1 w Trzebnicy za piękny występ, 
który uświetnił  uroczystość, ro-
dzicom, którzy zaangażowali się 
w przygotowania naszego święta.  
Szczególne podziękowania skie-
rowane zostały do burmistrza 
Marka Długozimy za ogromne 
wsparcie i pomoc w realizacji tego 
święta. 
    [gor] 

▶ W obchodach Święta Szkoły Podstawowej nr 2 wzięli m.in. dyrektorzy gminnych szkół, dyrektor Ze-
społu Administracyjnego Placówek Oświatowych Agnieszka Moździerz oraz nauczyciele, uczniowie 
i rodzice.

▶ Lekcję historii i patriotyzmu przygotowali uczniowie klasy VIb. ▶ Uroczyste odśpiewanie hymnu Mazurka Dąbrowskiego.

▶ Przybyłych gości przywitała dyrektor szkoły Elżbieta Kantecka. 

▶ C h ó r  s z ko l ny p o d d y r yg e n t u r ą B e a t y K r z e n c i e s s y w y ko n a ł  z n a n e u t w o r y 
p a t r i o t yc z n e .

▶ Przedstawienie dostarczyło oglądającym wielu wzruszeń. 
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 Nowy dyrektor został powo-
łany przez burmistrza Marka 
Długozimę, który podkreśla, 
że potrzebna była zmiana, gdyż 
Gminne Centrum Kultury stoi 
przez nowymi wyzwaniami 
i obowiązkami a Marek Prze-
spolewski ma duże doświad-
czenie zawodowe. Nowy szef 
ośrodka kultury był przez 5 lat 
był kierownikiem administra-
cyjnym w Szkole Podstawowej 
w Koninie, potem awansował 
na asystenta wójta w Rzgowie. 
Po krótkim czasie został jego 
zastępcą. - Z uwagi na to, że we 
wspomnianej miejscowości nie 
było ośrodka kultury zadania 
te spoczywały na urzędzie oraz 
urzędnikach. Odpowiadałem 
za organizację zadań z zakresu 
kultury i sportu, a także uroczy-
stości patriotycznych. Ponadto 
byłem odpowiedzialny za współ-
pracę z sołtysami, radnymi oraz 
stowarzyszeniami – wylicza dy-
rektor. Dodaje, że to nie jedyne 
obowiązki jakie na nim ciążyły. 
Pracując w samorządzie prowa-
dził działania inwestycyjne do-
tyczące oświetlenia drogowego 
w gminie, prowadził postępo-
wania administracyjne z zakre-
su gospodarki mieszkaniowej 
i socjalnej, był także rzecznikiem 
urzędu. 
 W Gminnym Centrum Kul-
tury i Sportu w Trzebnicy nie 
zamierza wprowadzać drastycz-
nych zmian. - Jestem zadowo-

lony z ludzi, którzy tu pracują. 
Kadra, którą zarządzam jest 
kompetentna i zaangażowana 
w to co robi. Kapitał ludzki jest 
dla mnie najważniejszym fila-
rem. I praca z takimi osobami 
ułatwi mi osiągnięcie celów, ja-
kie przed sobą postawiłem – do-
daje. Podkreśla także, że bardzo 
sprzyjająca jest także cała baza 
Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu. Obiekt jest odrestau-
rowany i rozbudowany. - Jestem 
pod wrażeniem tego miejsca i za-
angażowania burmistrza Mar-
ka Długozimy w realizację tego 
zadania. Dzięki metamorfozie 
tego miejsca możemy zapewnić 
szeroką ofertę sportowo-kultu-
ralną nie tylko mieszkańcom 
gminy, ale także gościom spoza 
niej. Uważam, że obiekt ten jest 
klamrą spinającą wiele zadań 
w gminie i dającą szerokie moż-
liwości bardzo dobrej współ-
pracy z burmistrzem. Ja ze swej 
strony dołożę wszelkich starań, 
by ta relacja była na bardzo wy-
sokim poziomie – podkreśla 
Marek Przespolewski. 
 Skoro jest tak dobrze, to czy 
jest sens, by to ulepszać? - Za-
wsze są jakieś problemy do roz-
wiązania – wyjaśnia dyrektor 
i przyznaje, że niektóre obszary 
można poprawić. - Chciałbym 
usprawnić funkcjonowanie jed-
nostki – od przestrzeni sporto-
wej, poprzez bibliotekę, aż po 
działalność stricte kulturalną. 

Jeśli nasze działania będą lepiej 
zorganizowane, to będzie nam 
się lepiej funkcjonowało i współ-
pracowało, a oferta będzie coraz 
bogatsza – zaznacza. Przyznaje, 
że w przyszłości chciałby zaan-
gażować młodzież – gimnazja-
listów, licealistów czy studentów 
i przyciągnąć ich do GCKiS. Do-
tychczas centrum skupiało się 
głównie na najmłodszych miesz-
kańcach oraz seniorach. Właśnie 
z myślą o nich powstały sekcje 
taneczne, malarskie, rękodziel-
nicze, plastyczne. Organizuje 
się także grupa wolontariuszy. 
Z powodzeniem w przestrze-
niach ośrodka funkcjonuje także 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
 - Planujemy stworzyć projekty 
w ramach tzw. kultury ambitnej. 

Mam nadzieję, że uda nam się 
nie tylko przyciągnąć młodych 
ludzi, ale także zaangażować 
ich do uczestnictwa w danym 
przedsięwzięciu – podkreśla. - 
Obecnie analizujemy zapotrze-
bowanie rynku trzebnickiego, 
ale bierzemy też pod uwagę re-
alia obecnych czasów, bo wiado-
mo, że konkurujemy z interne-
tem, Facebookiem czy telewizją. 
Chcemy skupić się na odpowied-
niej ofercie kinowej, teatral-
nej tworząc choćby teatr oraz 
na interesujących spotkaniach 
– mówi i zapewnia, że obiekt 
jest gotowy do takich działań. 
- Mamy piękną salę widowisko-
wo-kinową z 320 miejscami, salę 
retro, w której organizowane są 
różnego rodzaju wydarzenia, 

inspirujące poddasze – idealne 
miejsce na wystawy, a także wie-
le innych sal przeznaczonych na 
działalność sekcyjną, sale prób 
dla orkiestry dętej czy zespołów 
trzebnickich. Mamy także kolo-
rową i ciekawą ARTkawiarnię. 
Jak widać sporo już się dzieje, 
a będzie jeszcze ciekawiej. Za-
praszam więc wszystkich zain-
teresowanych do współtworze-
nia kultury w Trzebnicy. Jestem 
otwarty na pomysły i ciekawe 
osobowości.  – reasumuje nowy 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu zapewniając 
jednocześnie: - Myślę, że spro-
stam oczekiwaniom jakie posta-
wił przede mną burmistrz Marek 
Długozima.
    [jot] 

Od 5 października funkcję dyrektora Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy pełni 
Marek Przespolewski. Nowy dyrektor zamierza 
jeszcze mocniej rozwinąć ofertę i przyciągnąć do 
centrum także ludzi młodych. - Ośrodek kultury 
daje bowiem dużo możliwości – podkreśla.

R E K L A M A

▶ Marek Przespolewski, pełniący obowiązki dyrektora w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy. 

Nowy dyrektor, nowe cele
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Nasz ośrodek stale się rozwija...
Prowadzimy rehabilitacje Pa-
cjentów z różnymi schorzenia-
mi,  pracując takimi metodami 
terapeutycznymi, jak: PNF, NTD 
Bobath, terapia manualna wg. 
Koncepcji Kaltheborna, GDS- 
łańcuchami mięśniowymi, te-
rapia cranio-sacralna (terapia 
czaszkowo-krzyżowa), Mc. Ken-
zie, terapia tkanek miękkich, 
trening funkcjonalny, kinesio ta-
ping, masaż leczniczy. 
Przygotowujemy osoby aktywne 
fizycznie- zarówno zawodowców 
jak i amatorów do ważnych wy-
darzeń w ich kalendarzu sporto-
wym. Poprawiamy formę, leczy-
my kontuzje.  Nasi fizjoterapeuci 
prowadzą indywidualną pracę ze 
sportowcami (trening personal-
ny), prowadzą również treningi 
w sporcie osób niepełnospraw-
nych.
Współpracujemy z organizacjami 
i fundacjami. Stale podnosimy ja-
kość naszych usług, uzupełniając 
je o nowe możliwości, doposaża-
jąc ośrodek w nowy, profesjonal-
ny sprzęt rehabilitacyjny.
Szkolimy siebie, ale też prowadzi-
my szkolenia dla fizjoterapeutów 

i lekarzy specjalistów.
Prowadzimy programy przeła-
mujące bariery związane z nie-
pełnosprawnością.
Jesteśmy partnerami ogólnopol-
skich programów społecznych.
Współpracujemy ze wspaniałymi 
specjalistami, którzy zdecydowali 
się na prowadzenie swoich prak-
tyk lekarskich w naszym ośrod-
ku:
•	Dr	 Tomasz	 Łukaniec-	 specjali-

sta w ortopedii chirurgii urazo-
wej i rehabilitacji.

•	Dr	Maciej	Paruzel	 –	 specjalista	
chirurgii ogólnej, medycyny es-
tetycznej, hirudontologii.

•	Dr.	Wojciech	Ugorski-	radiolog
•	Dr.	 Katarzyna	 Żukowska-	 Ko-

walska – specjalista chorób tar-
czycy.

Już niebawem rozpoczniemy 
współpracę z nowymi lekarzami 
specjalistami, by  móc opiekować 
się naszymi pacjentami w sposób 
holistyczny.
Rozwój… to nasz wyznacznik na 
najbliższy czas.
Co nas czeka w listopadzie?
•		 14	 listopada	 rozpoczynamy	

turnus krioterapii ogólnoustro-
jowej którego zakończenie prze-

widujemy na dzień 25 listopada. 
Zabiegi odbywać się będą od po-
niedziałku do piątku od godziny 
19.00. Koszt pojedynczego za-
biegu wynosi 35 zł. Przy zakupie 
karnetu na 10 wejść cena wynosi 
300 zł.  Zapraszamy do zapisów.

•		 19	 listopada	 odbędzie	 się	 cer-
tyfikowane szkolenie z lasero-
terapii wysokoenergetycznej. 
Warsztaty skierowane są dla fi-
zjoterapeutów, którzy w swojej 
praktyce stosują lub chcieliby 
zastosować skuteczne metody 
fizykoterapii.

Podczas szkolenia uczestnicy do-
wiedzą się m.in.:

•	czym	jest	laseroterapia	wysoko-
energetyczna

•	jakie	dawki	stosować	w poszcze-
gólnych schorzeniach

•	jakie	efekty	terapeutyczne	moż-
na uzyskać (case studies)

•	jak	 stosować	 laseroterapię	 wy-
sokoenergetyczną w przypadku 
kontuzji sportowych

W części warsztatowej uczest-
nicy będą mogli w praktyce 
przetestować skuteczność te-
rapii, co pozwoli uzyskać im 
uprawnienia do prowadzenia 
terapii przy pomocy laserów 

wysokoenergetycznych iLUX. 
PROWADZENIE:
Michał Kaczmarek - fizjotera-
peuta przy krakowskim AWF, 
fizjoterapeuta polskiej i norwe-
skiej kadry lekkoatletów, fizjote-
rapeuta reprezentacji Polski w te-
nisa ziemnego podczas FedCup 
2016.
•	26	 listopada	 	 	w naszym ośrod-

ku, w godzinach 16.00-18.00 
rozpoczynamy uroczystą pre-
lekcją: Ogólnopolską  Kampanię  
„ Co trzecia”. Projekt honoro-
wym patronatem objęło Mini-
sterstwa Zdrowia.

Kampania Co trzecia jest ogól-
nopolską kampanią edukacyjną, 
której głównym celem jest zwięk-
szenie świadomości problemu 
dysfunkcji mięśni dna miednicy.
Co trzecia kobieta ma problem 
z nietrzymaniem moczu, obni-
żeniem narządów rodnych albo 
niską jakością życia seksualnego. 
To nadal tematy wstydliwe, po-
mijane w rozmowach. Ogrom-
nym problemem jest brak wiedzy, 
profilaktyki oraz późne zgłasza-
nie się z problemem do lekarza. 
Rozwiązaniem mogą wtedy być 
już tylko obciążenia operacyjne. 

Profilaktyka,  a w szczególności 
odpowiednia rehabilitacja mini-
malizują istotne ryzyko po wy-
stąpieniu dysfunkcji.
Już teraz prowadzimy zajęcia 
Cantienica.
Ćwiczenia przeznaczone są dla 
każdego. Nie ma tu ograniczeń 
wiekowych. Ćwiczenia są bez-
pieczne , ponieważ wykorzystane 
są w nich subtelne i terapeutyczne 
ruchy, które nie przeciążają sta-
wów i układu krążenia.
Wytrenowane dno miednicy to: 
lepsza sprawność ruchowa, prosta 
i wyglądająca młodziej sylwetka, 
mniej napięć i bólu a w zamian 
więcej swobody w ciele, pełny 
komfort podczas kaszlu, kicha-
nia, śmiechu i uprawiania sportu. 
W zależności od potrzeb pacjen-
tów zapraszamy na zajęcia indy-
widualne i grupowe. Zajęcia gru-
powe odbywają się w każdą środę 
o godz. 18.00, na zajęcia indywi-
dualne mogą się państwo zapisy-
wać od poniedziałku do piątku.

Serdecznie zapraszamy.
Zespół Reh4U.

Najważniejszy jest Pacjent...
Slogan? Nie dla zespołu Reh4U!.

R E K L A M A

POGOTOWIE  
KANALIZACYJNE

WYWÓZ  SZAMB
i usługi asenizacyjne

SPRZEDAŻ  OPAŁU 
  brykiet   pellet

WĘGIEL 
WYŁĄCZNIE 
Z POLSKICH 
KOPALNI 

telefon   
664  024  722
606  413  592
662  232  081

godziny otwarcia

pon - pt.  8 - 16  
sob.          8 - 14

BILUsc

Szczytkowice 17
w  pobliżu Trzebnicy 

– czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji 
sanitarnych i deszczowych

– video inspekcja kanalizacji, rur, kanałów 
wen. oraz kominowych

– czyszczenie kanalizacji wewnętrznych
– usuwamy awarie na sieciach zew. i 

instalacjach wod.- kan.

– ORZECH /gruby/workowany     
– KOSTKA      
– MIAŁ /workowany      
– GROSZEK     
– EKO GROSZEK /workowany     

R E K L A M A

♦ terapia indywidualna (metody PNF, terapia 
manualna, Mc Kenzi, NDT Bobath,  terapia 
cranio-sacralna)

♦ ćwiczenia grupowe" zdrowy kręgosłup/ pilates

♦  biofeedback

♦  kinesiotaping

♦  lekarze specjaliści : ortopeda, reumatolog, 
neurolog, choroby tarczycy, radiolog, chirurg 

♦ KRIOKOMORA

♦ REHABILITACJA
     INDYWIDUALNA
♦  ODNOWA 
     BIOLOGICZNA
♦  FALA 
     UDERZENIOWA

REJESTRACJA:

570 90 92 92; 71 308 46 46
rejestracja@reh4u.com
www.reh4u.com

Trzebnica ul. Wrocławska 8 d
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alEkSaNdRa  Mac

 Zofia Kuźma z domu Lisow-
ska urodziła się w 1939 roku w 
Czyszkach 7 km od Lwowa. Wieś 
położoną nad rzeką Maruńka za-
mieszkiwali wówczas Polacy, ale 
było również kilka rodzin ukraiń-
skich i żydowskich. Pomimo że w 
sąsiednich wioskach dochodziło 
do mordów, mieszkańcy Czyszek 
zdołali uchronić się przed maso-
wymi napadami band UPA. Jako 
jedna z nielicznych wsi posiadała 
zorganizowaną samoobronę, któ-
rą tworzyli młodzi mężczyźni. 
Banderowcy niechętnie wchodzi-
li do takich wiosek. Dodatkowo 
odstraszani byli przez żołnierzy 
AK, którzy stacjonowali w oko-
licznych lasach.
 Rodzinie pani Zofii wiodło się 
dobrze. Ojciec Kazimierz, który 
z zawodu był stolarzem, budo-
wał domy. Matka Antonia, tak 
jak inne kobiety w tych czasach 
zajmowała się domem i dziećmi. 
Mimo iż bardzo chorowała zdo-
łała urodzić i wychować pięcioro 
dzieci. 

Wojna oczami dziecka
 - Początkowo nie odczuwałam 
wojny jako dziecko. Byłam zbyt 
mała, żeby zrozumieć kto jest do-
bry, a kto zły. Pamiętam, gdy mia-
łam 5 lat, u sąsiadów przebywali 
Niemcy. Jeden z nich był dla mnie 
bardzo miły i częstował mnie cu-
kierkami - z uśmiechem wspomi-
na pani Zofia. - Ale wkrótce to się 
zmieniło. Już wtedy ojciec praco-
wał na „pirackim”, czyli jeździł z 
innymi stolarzami do Lwowa, aby 
budować skrzynie na amunicję. 

Pewnego razu zorientowałam się, 
że Niemca nie ma i wystraszona 
zaczęłam go szukać. Poszłam do 
sąsiadów na górkę, bo stamtąd 
była widoczna cała droga. Wtedy 
zobaczyłam, jak do wioski wjeż-
dża samochód. To byli Ruscy, 
którzy obok studni wyrzucili 
człowieka.  Przeraziło mnie, że 
się nie ruszał, a oni pompowali na 
niego wodę z tej studni. Nie wie-
działam, co się dzieje. Przestra-
szona uciekłam do domu. Od tej 
pory strach na dobre zagościł w 
moim życiu. Rodzice nie mówili o 
wojnie – nie chcieli niepotrzebnie 
nas straszyć. Ojciec powiedział 
tylko tyle, że ten Rusek był pijany 
i trzeba było go polać wodą, aby 
wytrzeźwiał. Czy to prawda? Nie 
wiem - opowiada.

Schron
 - W 1944 roku urodziła się moja 
siostra Kazimiera. Pamiętam jej 
chrzciny. Mamusia poubierała nas 
odświętnie i całą rodziną wspólnie 
zasiedliśmy przy obficie nakrytym 
stole. Później opowiedziała mi, że 
wtedy jeden ze szwagrów zwrócił 
się do drugiego:  „Ty jedz ten ro-
sół, bo nie wiadomo czy go jeszcze 
zjesz”. Nagle po tych słowach usły-
szeliśmy alarm, dzwony, wrzaski. 
Mężczyźni natychmiast poderwali 
się i wybiegli. Jak się później oka-
zało mój dziadek Andrzej, który 
kopał studnie, wybudował obok 
swojego domu schron. Za jakiś czas 
wrócił po nas i zabrał do tego bun-
kra. Ukryli się tam również inni 
mieszkańcy. Wszyscy bardzo się 
bali. Pamiętam, jak płakaliśmy, a 
mama ciągle nas do siebie tuliła – 
wspomina trzebniczanka. 

Najpierw huragan, potem ban-
derowcy
Przez Czyszki kilkakrotnie prze-
chodził front. Mieszkańcy zaczęli 
myśleć o wyjeździe, ale nie wie-
dzieli, co mają robić. I wtedy wieś 
nawiedził huragan, który znisz-
czył sporą część domów. Ponie-
waż ludzie stracili swój dobytek, a 
do tego groziły im najazdy bande-
rowców, ostatecznie zdecydowali 
się opuścić wioskę. Z tłumakami, 
czyli zawiniętymi w prześciera-
dło pakunkami niesionymi na 
plecach, udali się do Lwowa, tam 
wsiedli do pociągów i przyjechali 
do Sośnicy koło Przemyśla. - Był 
z nami ksiądz, który również po-
chodził z Czyszek. Wówczas bar-
dzo zabiegał o to, aby ulokować 
wszystkich mieszkańców wsi w 
jednym miejscu. Zaproponował 
miejscowość na Opolszczyźnie. 
Jednak ludzie sprzeciwili się, nie 
chcieli jechać. Wierzyli, że nie-
długo wrócą do siebie i odbudują 
zniszczoną wieś. Zostaliśmy, jed-
nak nasz pobyt nie trwał długo… 
- opowiada pani Zofia. To przed 
czym uciekali dopadło ich tutaj. 
Ukraińskie bandy wtargnęły do 
wioski i zaczęły wszystko palić. 
Zdążyli uciec, jednak dom spło-
nął, a wraz z nim większość rze-
czy, które rodzina przywiozła ze 
sobą.  - Nigdy nie zapomnę tych 
jęków dzieci, ognia i rżenia koni... 
bardzo się bałam. Znowu byliśmy 
zmuszeni uciekać – wspomina ze 
łzami w oczach. Stamtąd rodzina 
pani Zofii przyjechała do Rawi-
cza, jednak ostatecznie zamiesz-
kała w Malczowie koło Trzebnicy. 
Był rok 1946. 

Spotkanie po latach
 - W czasie wojny mama za-
chorowała na gruźlicę kręgo-
słupa i musiała być operowana. 
W związku z tym, że panował 
straszny głód, ojciec chcąc odwie-
dzić chorą mamę „przekupował” 
sanitariuszy kromkami chleba, 
który piekła babcia. Wtenczas na 
swojej drodze spotkał Żyda -  Ma-
riana Weissa, który był w szpitalu 
intendentem. Jego rodzina rów-
nież cierpiała głód, więc ojciec 
postanowił im pomóc. Dawał im 
kaszę oraz inne produkty żyw-
nościowe. To, co zrobił dla nich 

ojciec pomogło im przetrwać 
najtrudniejsze czasy. Po tym jak 
matka wróciła ze szpitala kontakt 
z tą rodziną się urwał. Potem były 
przesiedlenia... Nie wiedzieliśmy, 
co się z nimi stało. I nagle po wie-
lu latach wydarzyło się coś nie-
zwykłego. Okazało się bowiem, 
że Weiss przyjechał do Wrocła-
wia z rodziną, gdzie podjął pracę 
w szpitalu na pl. Hirszfelda. Tam 
opowiedział stróżowi swoją hi-
storię i o tym, że szuka Kazimie-
rza Lisowskiego. Ten dał mu ad-
res. W taki sposób odnalazł naszą 
rodzinę. Następnie przyjechał do 
nas, żeby podziękować ojcu za 
pomoc. W ramach wdzięczności 
zaproponował, że zadba o moje 
wykształcenie. Wtedy skierował 
mnie do szkoły położniczej – 
wspomina pani Zofia.

 

Po ukończeniu szkoły pani Zo-
fia została przydzielona do pracy 
w przychodni w Goczałkowie. 
Tam poznała przyszłego męża 
Bronisław Kuźmę, który również 
pochodził z kresów. Jego rodzi-
na bowiem przybyła z Gródko-
wa Jagiellońskiego. - Bardzo za 
tęskniłam za domem, więc po-
stanowiłam wrócić Trzebnicy do 
rodziców. Tu zaczęłam pracę w 
szpitalu. Za mną przyjechał Bro-
nek i po kilku miesiącach wzięli-
śmy ślub - dodaje.
 W 1978 roku pani Zofia wraz z 
mężem odwiedziła swój rodzinny 
dom w Czyszkach. Stodoła zosta-
ła odbudowana, dach domu nadal 
był pokryty strzechą, a sad wy-
glądał tak samo, jak zapamiętała 
go będąc małą dziewczynką.  

Schron obok domu i spotkanie po latach 
- Pamiętam, że ja i moje rodzeństwo cały czas się 
baliśmy. Tatuś ciągle gdzieś znikał... Rodzice nic 
nam nie mówili, żeby nas nie straszyć, ale jako 
małe dzieci wyczuwaliśmy, że coś niepokojące-
go dzieje się w naszej wiosce – Czyszkach. By-
łam zbyt mała, żeby zrozumieć, dlaczego musi-
my uciekać – miałam zaledwie 6 lat - wspomina 
Zofia Kuźma, która wraz z rodziną w 1945 roku 
zdołała uciec przed ukraińskimi bandytami.

▶ Michalina i Andrzej Lisowscy - dziadkowie, którzy zostali pochowani 
na cmentarzu w Obornikach Śląskich. Na ich nagrobku stoi krzyż przy-
wieziony z Czyszek. 

▶ Zofia Kuźma w szkole dla położnych.▶ Wspólne zdjęcie z matką i  rodzeńst wem przed do -
mem w Malc zowie. Zof ia Kuźma druga od lewej. 

▶ Zofia Kuźma.
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▶ Jadwiga Hajduk- Demarczyk, pracownik szpitala powiatowego w Trzebnicy, przy-
znaje, że film był dramatyczny i bardzo wzruszający. 

„Wołyń” dla seniorów

 Przybyłych gości m.in. senio-
rów, kombatantów, sołtysów oraz 
siostry zakonne przywitał bur-
mistrz Marek Długozima. - Pomi-
mo trudnej tematyki filmu cieszę 
się, że tak licznie przybyli Państwo 
na dzisiejszy seans. To pokazuje, 
że Polacy chcą poznać prawdziwą 
historię i tragiczne losy swoich 

rodaków z Kresów Wschodnich. 
Do niedawna niewiele mówiło się 
o rzezi wołyńskiej - głównie ze 
względów politycznych. Jednak 
wierzę, że ten film stanie się mo-
stem a nie murem w stosunkach 
polsko-ukraińskich – podkreślił 
burmistrz Marek Długozima. - 
Wiem, że wśród Państwa są osoby, 

które osobiście przeżyły koszmar 
ludobójstwa na Wołyniu i z pew-
nością  dla nich będzie to powrót 
do tych dramatycznych wspo-
mnień – dodał.
 Po projekcji było słychać wiele 
komentarzy. - Film zrobił na mnie 
ogromne wrażenie. Nie mogłam 
powstrzymać płaczu. Aż trudno 
uwierzyć, że to co zobaczyłam wy-
darzyło się naprawdę.  Ale taka jest 
nasza historia. To w jaki sposób 
Ukraińscy mordowali Polaków, 
całe to okrucieństwo - tego nie da 
się opisać słowami - mówiła  pani 
Magdalena, mieszkanka gminy.  
Jestem wdzięczna burmistrzowi 
za to, że mogłam uczestniczyć w 
dzisiejszym seansie. Gdyby nie 

transport, który zorganizował dla 
nas burmistrz z pewnością byłoby 
mi trudno dostać się do Trzebnicy 
– dodaje.
 Pani Zofia Kuźma, która wraz 
z rodziną przeżyła napad ukraiń-
skich banderowców powiedziała: - 
W jednej chwili wróciły wszystkie 
wspomnienia. Miałam zaledwie 6 
lat, jak banderowcy wtargnęli do 
wioski paląc wszystko, co napo-
tkali na swojej drodze. Najbardziej 
zapamiętałam ogień, grzmoty i 
rżenie koni, dokładnie tak jak w 
filmie „Wołyń” - wspominała. 
 Jadwiga Hajduk -Demarczyk 
- pracownik szpitala powiatowego 
w Trzebnicy potwierdza, że film 
jest dramatyczny. - Momentami 

nie da się go oglądać, ze względu 
na odwzorowanie drastycznych 
scen. Widok był przerażający i 
choć nie potępiam człowieka, to 
należy potępiać czyny, które były 
pokazane na filmie, a które miały 
miejsce w historii. Bardzo to prze-
żyłam -podkreśliła. 
 Cykl Seansów dla Seniorów 
zapoczątkował burmistrz Marek 
Długozima. Dzięki bezpłatnemu 
transportowi film mogli zobaczyć 
mieszkańcy sołectw z gminy, a 
także trzebniczanie. Wkrótce po-
jawią się kolejne projekcje, które 
będą skierowane do tej szczególnej 
grupy odbiorców.

[mc]

W dniach 7 i 8 listopada w Kinie Polonia 3D mia-
ły miejsce dwa seanse głośnego filmu Wojciecha 
Smarzowskiego „Wołyń”. Na specjalne zaprosze-
nie burmistrza Marka Długozimy  projekcję obej-
rzeli seniorzy z Trzebnicy oraz sołectw gminy. To 
kolejna emisja z cyklu Seanse dla Seniorów.

▶ Przybyłych gości przywitał burmistrz Marek Długozima - pomysłodawca seansów 
dla seniorów wprowadzając w tematykę filmu.

▶ Dzięki bezpłatnemu transportowi film obejrzała liczna grupa mieszkańców wiosek.

▶ W związku z dużym zainteresowaniem zorganizowano dwa darmowe seanse dla seniorów.

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach"

Jerzemu Treli,
wicestaroście Powiatu Trzebnickiego.

Wyrazy  głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
 składa

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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 „Wolności nie można tylko 
posiadać, nie można jej zużywać. 
Trzeba ją stale zdobywać i two-
rzyć przez prawdę"  Jan Paweł II. 
10 listopada uczniowie wraz z na-
uczycielami Szkoły Podstawowej 
w Masłowie zebrali się na uroczy-
stym  apelu z okazji zbliżającego 
się Narodowego Święta Niepod-
ległości. Uczniowie z klas VI - VI 
pod kierunkiem Jadwigi Cierpiał  
przygotowali montaż słowno–
muzyczny dotyczący bohaterstwa 
Polaków walczących o niepodle-
głość Polski. Młodzi recytatorzy 

przypomnieli o datach i wydarze-
niach sprzed 98 lat, uświadamiając 
wszystkim, jak długa była polska 
droga do odzyskania wolności. 
Uczniowie z symbolicznym bia-
ło – czerwonym sercem na piersi 
pięknie deklamowali poruszające 
wiersze przypominające, czym 
jest  patriotyzm, braterstwo i po-
święcenie, wprowadzając jedno-
cześnie nastrój zadumy i powagi. 
Najmłodsi słuchacze dowiedzieli 
się o 123 latach niewoli, zaborach, 
powstaniach, I wojnie światowej, 
kluczowej roli Józefa Piłsudskiego, 

a także o tym, dlaczego to ważne 
wydarzenie świętujemy właśnie 
11 listopada. Wielu wzruszeń 
dostarczyły przepięknie wyko-
nane pieśni: „Pierwsza brygada”, 
„Piechota”, „Wojenko, wojenko”, 
„Rozkwitały pąki białych róż” 
oraz „Pierwsza kadrowa”.
 Na scenie widniały barwy bia-
ło czerwone, a także wizerunek 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Uczniowie spisali się bardzo do-
brze, po raz kolejny przybliżając 
społeczności szkolnej karty histo-
rii naszej Ojczyzny.

▶  Zbigniew Boniek w towarzystwie prezesa Sparty Skarszyn Kamila Ankiera.▶ Przed meczem prezes PZPN przywitał zawodników oraz wręczył im pamiątkowe piłki. 

Święto Niepodległości w Masłowie

Z trybun boiska w Skarszynie 
Zbigniew Boniek, prezes PZPN 
obejrzał mecz miejscowej Spar-
ty z LKS Krzyżanowice. 

 Doping prezesa pomógł go-
spodarzom, którzy wygrali 9:3. 
Najlepsi zawodnicy meczu otrzy-
mali wejściówki na towarzyskie 

spotkanie polskiej reprezentacji 
ze Słowenią, które dzień później 
rozgrywane było we Wrocławiu. 
Przed, po i w trakcie meczu pre-
zes rozdawał autografy miej-

scowym kibicom, którzy licznie 
przybyli na to spotkanie. Kapita-
nowie drużyn mierzących się na 
boisku w Skarszynie otrzymali 
od Zbigniewa Bońka pamiątkowe 

piłki reprezentacji Polski. Co cie-
kawe, mini relację z tego meczu, 
można było przeczytać na twite-
rze prezesa. 
    [al]

Zbigniew Boniek odwiedził Skarszyn
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▶ Na sekcjach sportowych dzieci rozwijają sprawność fizyczną, kondycję oraz umiejęt-
ności związane z daną dyscypliną.

▶ Podczas treningu Mażoretki uczą się nowych układów. 

 Swoje przygotowania do poka-
zów rozpoczęły także Mażoretki. 
W tym roku dziewczęta podzie-
lone są na dwie grupy: kadetki i 
seniorki. Grupa uczestniczek jest 
bardzo liczna. Doskonalą one 
swoje umiejętności, a także uczą 
się nowych układów pod okiem 
dwóch trenerek. Treningi odby-
wają się dwa razy w tygodniu dla 
każdej z grup. Kolejną utworzoną 
sekcją jest Fit Gimnazjum. Szcze-
gólnie chętnie zapisują się na zaję-

cia po to by wspólnie poćwiczyć i 
spalić zbędne kalorie. Ciężkie tre-
ningi nie zniechęcają do uczestnic-
twa w zajęciach. Wręcz przeciwnie 
- grupa wspiera i motywuje. Na 
początku listopada ruszyła także 
sekcja gimnastyki korekcyjnej. 
Dzieci bardzo licznie przybyły na 
zajęcia, na pierwszych z nich bawi-
ły się, ucząc się przy tym prawidło-
wej postawy ciała. 
 Nową sekcją powstałą w tym 
roku jest badminton. Cieszy się 

ona dużym zainteresowaniem 
i skupia uczestników w wieku 
7-12 lat, zarówno dziewcząt, jak i 
chłopców. Na zajęciach dzieci uczą 
się techniki oraz właściwej gry w 
badmintona. Zapraszamy także 
do zapisów do sekcji koszykówki 
dla chłopców w wieku 10-14 lat. 
Sekcja ruszy po utworzeniu grupy. 
Szczegóły na stronie internetowej 
www.gckis.trzebnica.pl w zakład-
ce „sport".
 Justyna Kubiak

Na sportowo  
W październiku ruszyły sekcje sportowe działa-
jące przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu. 
Jedne z pierwszych uruchomionych zajęć to pił-
ka nożna dziewcząt, na którą chodzi bardzo duża 
liczba chętnych uczestniczek. Podobnie jest na 
sekcji koszykówki przeznaczonej dla dziewcząt. 
Wspomniane zajęcia rozwijają celność, spraw-
ność fizyczną, kondycję, umiejętność pracy w 
zespole oraz technikę gry w danej dyscyplinie.

Kulturalnie

 Te spotkania to zawsze mnóstwo 
frajdy i artystycznego chaosu. Nowe 
techniki malarskie poznają uczest-
nicy pracowni malarstwa. Ich pra-
ce są także regularnie pokazywane 
na wystawach w GCKiS. Przeróżne 
ciekawe przedmioty codziennego 

użytku, jak zawieszki, breloczki 
czy etui na telefon można stworzyć 
samemu pod okiem pani instruk-
tor w pracowni rękodzieła Guzik. 
Istnieje także Rękodzieło przy Ka-
wie stworzone z myślą o dorosłych, 
pasjonujących się szeroko pojętym 

rękodzielnictwem. Spora gromad-
ka najmłodszych dzieci chodzi na 
Skaczące Nutki i Bajarkę, gdzie 
mogą wspólnie pobawić się w rytm 
dziecięcej muzyki, a także poznać 
nowe, anglojęzyczne zabawy. Dzie-
ci z wielką ciekawością sięgają też 
po przygotowywane przez Bajarkę 
książki i słuchają jej bajek. Z kolei 
na warsztatach dziennikarskich pre-
Teksty ze Szczyptą Muzyki można 
nie tylko poćwiczyć swój talent pi-
sarski i popracować nad słowotwór-
stwem, ale także nauczyć się cieka-
wych piosenek i podjąć próby ich 

analizy. Miłośników fotografii sku-
pia pracownia fotograficzna Kadr, w 
której zgłębiają oni tajniki tej formy 
sztuki wizualnej. 
 Oprócz wyżej wymienionych 
sekcji przy Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu swoją działalność 
rozpoczęły także: balet, który jest 
znakomitą propozycją dla miłośni-
czek tej pięknej sztuki czy taniec 
nowoczesny, dla podążających za 
trendami w muzyce chłopców i 
dziewczyn. Obie sekcje cieszą się 
ogromną popularnością, a chętnych 
nigdy nie brakuje. Podobnie jest w 

przypadku warsztatów wokalnych, 
na których pod okiem pani instruk-
tor uczestnicy uczą się podstaw 
emisji głosu, ćwiczą oddech i mie-
rzą się z wybranymi piosenkami. 
W pracowni modelarstwa powstają 
z kolei piękne modele maszyn lata-
jących i pływających. Utworzona 
została także Pracownia Szycia, w 
której można nauczyć się tego fa-
chu profesjonalnie. W każdej sekcji 
jest wesoło, kolorowo i radośnie, a 
uczestnikom czas zawsze mija zbyt 
szybko.  
   Patrycja Król

▶ Sekcja „Skaczące nutki” cieszą się bardzo dużą popularnością. 

Gmina Trzebnica - Gminne Centrum Kultury i Sportu - sekcje

▶ W pracowni fotograficznej..

Wiele sekcji działa również po stronie kultury 
w Gminie Trzebnica. Od października odbywa-
ją się tak wyczekiwane warsztaty kreatywności 
Kredka, na których dzieci rozwijają umiejętność 
twórczego myślenia i zdolności manualne.
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„Bezpieczna Praca w Gospodar-
stwie Rolnym - BEZPIECZNY 
KRUSNAL” - taki konkurs został 
przeprowadzony 8 listopada w 
sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Trzebnicy. Współ-
organizatorami konkursu byli: 
Starostwo Powiatowe w Trzebni-
cy oraz Nadleśnictwo Oborniki 
Śląskie. Uczestnikami konkursu 
byli uczniowie 15 szkół po trzech 
z każdej szkoły podstawowej z po-
wiatów trzebnickiego i milickiego.

Po zebraniu wyników komisja 
ustaliła 10 najlepszych miejsc:
1. Michał Luty - SP Nr 3  w Obor-

nikach Śląskich
2. Maria Grzegorczyk – SP w 

Szewcach
3. Kinga Borys – SP w Ujeźdźcu 

Wielkim
4. Amelia Adamczyk - SP w Obor-

nikach Śląskich
5. Zuzanna Jasińska – SP Sułów
6. Jan Giza – SP w Urazie
7. Magdalena Reptak - SP w 

Ujeźdźcu Wielkim
8. Kacper Jełowicki – SP w Urazie
9. Karolina Felisiak – SP w Ciesz-

kowie
10. Julia Krawiec – SP w Sułowie
I wyłoniła najlepszych uczestni-
ków konkursu z poszczególnych 
gmin:

Oborniki Śląskie -  Michał Luty - 
SP Nr 3  w Obornikach Śląskich

Żmigród - Pola Kropielnicka - SP 
w Powidzku

Prusice – Bartek Urbaś – SP w 
Skokowej

Trzebnica - Kinga Borys – SP w 
Ujeźdźcu Wielkim

- Wisznia Mała - Maria Grzegor-
czyk – SP w Szewcach

- Zawonia – Tomasz Białek SP w 
Zawoni

- Milicz - Zuzanna Jasińska – SP 
Sułów

- Cieszków - Karolina Felisiak – 
SP w Cieszkowie

Oprócz nagród laureaci (pierwsza 
dziesiątka) otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz zaproszenia na finał 
wojewódzkiego konkursu „Bez-

pieczny Krusnal”, który odbędzie 
się 9 grudnia 2016 roku o godz. 

11.00 w OR KRUS we Wrocławiu 
przy ul. Powstańców Śląskich 62.

 Szkoła Podstawowa nr 2 kolej-
ny już raz wzięła udział w ogól-
nopolskim programie „Śniadanie 
Daje Moc”, którego głównym or-
ganizatorem jest Partnerstwo dla 
Zdrowia. W tym roku szkolnym 8 
listopada odbyła się VI edycja ak-
cji, obchodzonej jako Dzień - Śnia-
danie Daje Moc. 
Polegała na zorganizowaniu w 
klasie wspólnego zdrowego śnia-
dania. Tym razem panowała duża 

różnorodność jeśli chodzi o rodzaj 
posiłków oraz  sposób ich przy-
gotowania. Praktyczne działania 
poprzedzone były pokazem i omó-
wieniem tych produktów spożyw-
czych, które korzystnie wpływają 
na nasze zdrowie. W większości 
klas 0–III uczniowie przy wspól-
nym stole tworzyli kolorowe ka-
napki z produktów, które przy-
gotowali im rodzice. Do szkolnej 
„Kanapkarni” zapraszała klasa II 
b. Natomiast uczniowie klasy II a 
przygotowali pyszną sałatkę owo-
cową, w której skład wchodziły 
trzy owoce: banan, jabłko i wino-

gron. Smaczne surówki i sałatki 
degustowali uczniowie klasy III 
b. Nowością okazały się żaglówki 
z jajka przygotowane przez dzie-
ci z I d, a także pyszny twarożek, 
który przyrządzili pod opieką Ja-
niny Tiuchty najmłodsi uczniowie 
szkoły z O a . Podczas spożywania 
wspólnego śniadania, w każdej 
klasie zwracano uwagę na warto-
ści odżywcze i kulturę jedzenia. 
Podziękowania należą się rodzi-
com dzieci oraz wychowawcom 
klas 0-III za zaangażowanie się w 
realizację tego projektu. 
  Jadwiga Michalak

 Śniadanie daje moc.... Ujeździec Wielki 

Dzień Niepodległości w Ujeźdźcu Wielkim

Bezpiecznie 

w gospodarstwie 

Zdrowo w SP2

 „Śniadanie daje moc” - pod 
takim właśnie hasłem przebiegła 
wtorkowa akcja zorganizowana w 
szkole w Ujeźdźcu Wielkim przez 
panią K. Kwiatkowską i panią K. 
Żebrowską w ramach edukacyj-
nego programu z okazji Europej-
skiego Dnia Zdrowego Jedzenia i 
Gotowania obchodzonego właśnie 
8 listopada. Już od rana wszędo-
bylski gwar na szkolnych kory-
tarzach świadczył o ogromnym 
zaangażowaniu uczniów w akcję 
zdrowego żywienia. Zadaniem 
każdej klasy było przygotowanie  
menu i propozycji śniadaniowych 

z uwzględnieniem zasad zdrowe-
go żywienia i zbilansowanej diety. 
Mając do dyspozycji własne stoliki 
klasy prezentowały swoje pomy-
sły i propozycje żywieniowe, któ-
re potem podlegały ocenie przez 
komisję konkursową. Kryteriami 
oceny było różnorodność potraw, 
poprawne zbilansowanie produk-
tów, estetyka wykonania, efekt wi-
zualny i oczywiście smak. Trzeba 
przyznać, że efekt prac uczniow-
skich był imponujący. Uczestnicy 
wykazali się nie tylko dobrą znajo-
mością zasad zdrowego żywienie, 
ale również  ogromną pomysłowo-

ścią i kreatywnością, które prze-
szły oczekiwania dorosłych. Tego 
typu inicjatywy nie tylko przy-
czyniają się do obniżania poziomu 
niedożywienia dzieci, ale przede 
wszystkim wspaniale wpływają na 
integrację oraz zacieśnianie więzi 
społeczności uczniowskiej i na-
uczycielskiej.
Po ogłoszeniu wyników przez ko-
misję na najlepsze „stoisko śnia-
daniowe” wszyscy przystąpili do 
wspólnego śniadania w przyjaznej 
i rodzinnej atmosferze.

Katarzyna Kwiatkowska
Katarzyna Żebrowska

 Odzyskanie Niepodległo-
ści uczniowie Zespołu Szkół w 
Ujeźdźcu Wielkim jak co roku 
uczcili uroczystą akademią w wy-
konaniu klas I gimnazjum.
Dnia 9 listopada młodzi artyści 
wspaniale przybliżyli nam oko-
liczności i przyczyny utraty wol-
ności przez naszą Ojczyznę na 
okres 123 lat. W obliczu dramatu 

przypomnieli widzom postać Jó-
zefa Piłsudskiego – naczelnika i 
najważniejszej osoby prowadzącej 
Polskę do wolności. Uczestnicy 
akademii deklamując wzruszają-
ce wiersze opowiadali o ogromie 
zniszczeń naszego kraju, hero-
icznej walce i cierpieniu młodych 
żołnierzy, jak również o walce 
polskich dzieci w obronie języka 

i tożsamości polskiej. Przy akom-
paniamencie piosenek patriotycz-
nych w wykonaniu  uczennic klasy 
VI b publiczności przedstawiona 
została zakuta w kajdany Polska, 
która uwalniając się z łańcuchów 
niewoli odzyskała wreszcie tak 
wyczekiwaną niepodległość.

Adrianna Pieczykolan

 W dniu 8 listopada Szkoła Pod-
stawowa nr 3 przyłączyła się do 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
„Śniadanie daje moc”- polegają-
cej na zorganizowaniu w klasie 
wspólnego zdrowego śniadania.  
 W akcji wzięli udział wszyscy 
uczniowie klas I-III, którzy wspól-
nie z wychowawcami przygo-
towali i zjedli drugie śniadanie, 
pamiętając o tym, aby w posiłku 
nie zabrakło witamin, minerałów, 
białka i węglowodanów. Panowała 
duża różnorodność w przygoto-

wywaniu posiłków. W większości 
klas uczniowie przy wspólnym 
stole tworzyli kolorowe kanapki 
z produktów, które przygotowali 
im rodzice. Dużym powodzeniem 
cieszyły się również owocowe sa-
łatki i koktajle. Akcję poprzedziły 
zajęcia przeprowadzone w klasach 
przez nauczycieli, którzy spotyka-
li się w Klubie Śniadaniowym. W 
czasie zajęć edukacyjnych dzieci 
mały możliwość zapoznać się 12 
zasadami zdrowego odżywiania. 
           M.Zagórna

Śniadaniowo w SP3
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W podsumowaniu projektu wzięli 
udział m.in. dyrektor szkoły Ire-
neusz Chudzikowski, koordynator 
projektu Adam Domardzaki, wice-
dyrektor szkoły: Alicja Demkowicz 
i Monika Kujawa, wicedyrektor 
Powiatowego Zespołu Specjalnych 
Placówek Szkolno-Wychowaw-
czych, przedstawiciele ze Stowarzy-
szenia Semper Avanti, nauczyciele 
oraz uczniowie. Projekt „Zaprogra-
mowani na wiedzę” zakłada udział 

młodzieży szkolnej w miesięcznych 
praktykach zawodowych w wybra-
nych krajach europejskich. - Nasi 
uczniowie od trzech lat biorą udział 
w tym ważnym projekcie. Inicjaty-
wa rozwija się z każdym rokiem, 
o czym świadczy rosnące zainte-
resowanie praktykami ze strony 
uczniów szkoły. W pierwszej edycji 
projektu na wyjazd zdecydowało 
się 16 osób, w tym roku staż pod-
jęło aż 46 uczniów. Warto dodać, 

że w przyszłym roku na praktyki 
wyjedzie 70 osób, w tym również 
do Hiszpanii - powiedział dyrektor 
placówki Ireneusz Chudzikowski. - 
Cieszę się, że znalazła się tak duża 
grupa młodych ludzi, która odwa-
żyła się wyjechać na staż za gra-
nicę. To dla nich wielka szansa na 
podniesienie swoich kompetencji 
zawodowych oraz rozwój osobisty. 
Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i 
umiejętności  pomogą im wejść na 
rynek pracy  również zagraniczny  
– dodał. 
 W tym roku uczniowie klas lo-
gistycznych wyjechali do Włoch, 
gdzie dostali możliwość pracy w 
magazynach supermarketów, w 
sklepach zielarskich czy kance-
lariach adwokackich. Natomiast 
klasy o profilu informatycznym i 

ekonomicznym swoje doświadcze-
nie zawodowe zdobywali w Irlan-
dii. Stażyści mogli zobaczyć, jak 
wygląda praca w zagranicznych 
firmach. W przygotowanej pre-
zentacji multimedialnej zamieścili 
zdjęcia oraz filmy pokazujące jak 
radzili sobie podczas wykonywa-
nia codziennych obowiązków. Wy-
jazd zagraniczny był także okazją 
do poznania kultury danego kra-
ju i zwiedzenia kilku ciekawych 

miejsc. Uczestnicy praktyk dzie-
ląc się swoimi wrażeniami chcieli 
zachęcić uczniów młodszych klas 
do podjęcia wyzwania i odbyciu 
stażu w zagranicznych przedsię-
biorstwach. W przygotowania była 
zaangażowana wychowawczyni 
wspomnianej klasy -  Izabela Janic-
ka. Miłym akcentem na zakończe-
nie spotkania był włoski poczęstu-
nek.

[mc]

O praktykach międzynarodowych
15 listopada w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w 
Trzebnicy odbyło się podsumowanie projektu pod nazwą 
„Zaprogramowani na wiedzę”, w którym uczestniczyli 
uczniowie klas czwartych. Na spotkaniu młodzież opo-
wiedziała o swoich doświadczeniach zdobytych podczas 
zagranicznego stażu we Włoszech i Irlandii.

▶ W spotkaniu podsumowującym projekt „Zaprogramowani na wiedzę” wzięli udział m.in.  za-
proszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie.

▶ Na zakończenia czekała miła niespodzianka - włoski poczęstunek.

▶ Uczniowie opowiedzieli o swoich wrażeniach z pobytu na prakty-
kach we Włoszech i Irlandii.
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kULTUra
KONTAKT I GODZINY PRACY: GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 09 47 
poniedziałek – piątek / 7:30-20:00, soboty / 10:00-18:00

arTkawiarnia – Miejsce dla Ciebie! 
Poniedziałek – czwartek 10:00 – 20:00, piątek – niedziela 10:00 – 22:00

WYDarZenIa kULTUraLne:
18 listopada / 18:00 / Art Wrzosowisko 2016 / Sala Widowiska, 
 Sala im.F. Mułki, Art Kawiarnia
26 listopada / 20:00 / Zabawa Andrzejkowa / Sala Retro / 120 zł/os / 
 więcej inf. 724-574-580
19 listopada / 9:00-16:00 / IV Turniej Szachowy / Sala Retro

18-20 listopada / kiermasz Owocowy zawrót głowy / 
 CH Marino, Wrocław
21 listopada / Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień / GCKiS w terenie
5-6 grudnia / 17:00 / Mikołaj w Gminie Trzebnica / Sala Widowiskowa

kIno PoLonIa 3D
KONTAKT I GODZINY PRACY: GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 12 43, 71 312 09 47 

Kasy Kina / piątek – wtorek / od 14:00 - zamykamy 15 minut po rozpoczęciu
 ostatniego seansu

CENNIK - bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł / Rodzina 3+ 50% zniżki / więcej na stronie

REPERTUAR – bieżący tydzień na plakacie / kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl

każda sobota / 12:00 / Kino Juniora / wstęp wolny

tanie poniedziałki lub wtorki / bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł

pierwszy wtorek miesiąca / KINO WTOREK SENIORA / szczegóły na stronie
tanie wtorki / bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł
Fanpage Kina Polonia 3D: facebook.com/kinopolonia3dtrzebnica

DKF / co trzeci poniedziałek / najbliższy seans 28 listopada / 
 Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął / 18:00 / bilety norm. 12 zł, ulg. 5 zł

WYSTaWY
10 września – 13 grudnia / Podniebne Pasje Jurka Ostrowskiego / Wysta-

wa z Muzeum Lotnictwa Polskiego z Krakowa / Galeria Poddasze
18 listopada – 31 grudnia / Prezentacja lokalnych twórców sztuki plastycz-

nej, literatura, rzeźba w ramach Art Wrzosowiska 2016 / Sala im. F. Mułki /
18 – 30 listopada / KwadratowaDynia / wystawa prac sekcji fotograficznej 

„Kadr”/ Art Kawiarnia
18 – 30 listopada / Jesienne Face de foliage / rękodzieło Katarzyny Brzeziń-

skiej-Błaś / Art Kawiarnia
14 – 30 listopada / Jesienna podróż / malarstwo uczestników Pracowni 

Malarstwa / Galeria Parter
do 15 grudnia / metaFormy / wystawa Lidii Zarzecznej – Szkwerko / malar-

stwo / Galeria Parter

SPorT
w ramach programu trzebnicka Rodzina 3+ serdecznie zapraszamy do nieod-
płatnego korzystania (2 godz. tygodniowo) z Hali sportowej przy ul. Kościelnej 
9. chętnych prosimy o rezerwację z tygodniowym wyprzedzeniem. Dostępne 
terminy i godziny, a także rezerwacja pod numerem tel. 71 312 11 71.

KONTAKT I GODZINY PRACY: Hala Sportowa ul. Kościelna 9 / tel. 71 312 11 71
poniedziałek – piątek / 7:30 – 15:30

GoDZInY oTWarCIa oBIekTÓW SPorToWYCH:
Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA / bieżnia dla biegaczy na stadionie

poniedziałek – piątek / 8.00-20.00, sobota / 12:00-18:00, niedziela / nieczynny 
poza godzinami meczy ligowych

Kompleks Boisk Orlik ul. Oleśnicka
poniedziałek - piatek / 12:30-20:30, sobota – niedziela / 12:00-18:00

Kort na terenie Kompleksu Boisk Orlik oraz Kort Tenisowy przy Stadionie 
Miejskim Fair Play Arena

Czynne: pon–pt 9:00-18:00, sob–ndz 13:00-18:00
(rezerwacja u Animatora na Orliku lub w Hali Sportowej pod nr tel: 71/3121171)
20 listopada / 10:45 / Leśne Przedbiegi

BIBLIoTeka
KONTAKT I GODZINY PRACY:  Ratusz / parter / 669 767 871
poniedziałek / 10:00 – 17:00, wtorek / 9:00 – 16:00, środa prace wewnętrzne, 
czwartek / 11:00 – 18:00, piątek / 9:00 – 16:00

każdy czwartek / 16:30 / W 80 pomyslow dookoła biblioteki / Rynek-Ratusz

24 listopada / 16:30 / Światowy Dzień Pluszowego Misia / Ratusz, sala spotkań

Infor maT or 
GmInneGo CenTrum KulTury I SPorTu

LISTOPAD
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 Podczas pierwszej prezentacji 
uczniowie wszystkich klas IV do-
wiedzieli się na czym mogą polegać 
choroby wzroku, jak dbać o swoje 
oczy by były zdrowe a także jak wi-
dzą osoby niepełnosprawne wzro-

kowo. Część spotkania stanowiła 
także prelekcja nauczycielki Jolanty 
Rainczuk o piramidzie zdrowego 
żywienia ze szczególnym uwzględ-
nieniem witamin niezbędnych do 
prawidłowej pracy narządu wzro-

ku. Niezwykle cennym źródłem 
informacji był także film instruk-
tażowy, dzięki któremu dzieci do-
wiedziały się jak zachować się w 
obecności osób niewidomych lub 
niedowidzących, jak skutecznie im 
pomóc i nie popełnić faux pas. 
 Lekcja była znakomitą okazją 
do zachęcenia uczniów do pomocy 
Agatce Kobyłeckiej w ramach pro-
wadzonej na terenie Trzebnicy ak-
cji "Datki dla Agatki", w którą SP 2 
włączyła się dzień później, poprzez 
organizację kiermaszu ciast.
 Uczniowie SP 2 są cyklicznie 
edukowani pod kątem różnych 
niepełnosprawności, a projekt 
"Wszyscy jesteśmy równi" rozpisa-
ny jest na cały rok szkolny i zakła-
da dokładne poznanie pozostałych 
niepełnosprawności: ruchowej, 
słuchowej i intelektualnej. 

Patrycja Król

Wszyscy jesteśmy równi

Pod takim hasłem w poniedziałek 14 listopada odby-
ła się niecodzienna lekcja w Szkole Podstawowej nr 
2. Dotyczyła ona niepełnosprawności wzrokowej, a 
zorganizowana została w związku z przypadającym 
dzień wcześniej Międzynarodowym Dniem Niewi-
domych. Autorką pomysłu jest nauczycielka Ilona 
Rudkiewicz. 

„Moje zdrowie – mój skarb” – SP Boleścin

 Świetlicowe „Pszczółki", pod 
kierunkiem Pań Dominiki Sur-
my i Anny Leszczyńskiej - Janik 
podsumowały Tydzień Kultury 
Zdrowotnej. „Moje zdrowie - mój 
skarb" to hasło, pod jakim obcho-
dziliśmy tegoroczne Dni Kultury 
Zdrowotnej. Od 24 do 28 paź-
dziernika poruszaliśmy się wokół 
tematu zdrowia, które jest cennym 
darem. W tygodniu wychowawcy 
klas prowadzili lekcje na temat 
zdrowego odżywiania. Uczniowie 
robili kanapki, sałatki i surówki, 
wykonywali plakaty oraz uczyli 
się piosenek. Podczas zajęć świe-
tlicy opiekuńczo – wychowawczej 
uczestnicy spotkań zachęcali do 
uprawiania sportów oraz zdrowej 
diety. Nie zabrakło zabaw, quizów 
i gier sportowych przypominają-

cych o zbawiennej roli aktywno-
ści fizycznej, na co dzień. Podsu-
mowaniem przedsięwzięcia było 
przedstawienie nawiązujące do 
hasła, które towarzyszyło Nam 
przez cały tydzień. Młodzi aktorzy 
zachęcali do zdrowego żywienia. 
Głównymi bohaterami byli Jaś i 
Małgosia oraz czarownica, która 
miała chatkę z owoców i warzyw. 
Czarownica odżywiała się zdro-
wo i dlatego z pomocą witaminek 
uczyła widzów zasad zdrowego 
żywienia. Przedstawienie dostar-
czyło dzieciom wiele radości. Te 
kilka dni promocji zdrowego stylu 
życia było dobrą lekcją dbałości o 
ten najcenniejszy dar, jakim jest 
nasze zdrowie.
    [jan]

 Tradycją Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Trzebnicy jest „Szkolna lek-
cja historii" - czyli międzyklasowe 
przedsięwzięcie, które funkcjonuje 
na zasadzie projektu edukacyjnego. 
Jego istota polega na tym, iż ucznio-
wie realizują określone duże zada-
nie w oparciu o przyjęte wcześniej 
założenia. Ten projekt edukacyjny 
realizowany jest przez uczniów 
szkoły już od roku 2003. Jego celem 
jest rozwijanie twórczych postaw 
dzieci i młodzieży, a nade wszystko 
poznanie historii kraju, w którym 
żyją. Wychowanie w duchu patrio-
tycznym jest jednym z priorytetów 
naszego Szkolnego Programu Wy-
chowawczego. Zobowiązuje nas 
do tego nasz patron, gen. Leopold 

Okulicki - ostatni dowódca Armii 
Krajowej, ale też założenie, że świa-
domość historyczna i patriotyczna 
to jeden z elementów, na którym 
młode pokolenie Polaków powinno 
budować swoją przyszłość. Mottem, 
które przyświeca corocznej lekcji 
historii jest hasło wyryte na ścianie 
jednego z kościołów na Wschodzie: 
"Narody, które tracą pamięć - tracą 
życie". W tym roku szkolnym tema-
tem „Szkolnej lekcji historii” byli 
legendarni polscy żołnierze – cicho-
ciemni, ponieważ uchwałą sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej rok 2016 
ogłoszony jest Rokiem Cichociem-
nych. Zadania, które realizowały 
klasy szóste przedstawiają się na-
stępująco: klasa VI d przygotowała 

program - Cichociemni... czyli kto? , 
klasa VI a - Najbardziej znani cicho-
ciemni - Leopold Okulicki „Niedź-
wiadek”, Elżbieta Zawacka „Zo” 
oraz Jan Nowak Jeziorański, klasa 
VI b Najbardziej znani cichociem-
ni - Jan Piwnik „Ponury”, Hieronim 
Dekutowski ”Zapora””, Adolf Pilch 
„Góra”, klasa VI c - Dzisiaj pamię-
tamy o cichociemnych - GROM i ci-
chociemni – szczególna więź, Biegi 
w hołdzie cichociemnym oraz Ci-
chociemni w filmie.
 Uczniowie wspaniale zaprezen-
towali przydzielone im zadania. 
Odpowiednio przebrani i ucharak-
teryzowani wchodzili w role boha-
terów, przedstawiali ich sylwetki, 
odczytywali tekst przysięgi, prezen-
towali elementy musztry w żarto-
bliwym wydaniu. W sali pojawił się 
nawet samolot i małe spadochrony. 
Wszak cichociemni to polscy żoł-

nierze - ochotnicy, szkoleni w Anglii 
i przerzucani do okupowanego kra-
ju drogą powietrzną.
Zaproszenie na tegoroczną „Szkol-
ną lekcję historii” przyjęli muzycy z 
trzebnickiego zespołu Cran, którzy 
w swoim repertuarze mają utwo-
ry o cichociemnych. Panowie Pa-

weł Kucharski i Dawid Świtała nie 
szczędzili słów pochwały naszym 
uczniom. Podkreślali wagę tematu 
oraz pomysłowość naszych szósto-
klasistów, a także trud, jaki włożyli 
wychowawcy klas, by zrealizować tę 
niecodzienną lekcję.

      Krystyna Janowska

Cichociemni - legendarni polscy żołnierze 

Narodowe Święto Niepodległości – SP Boleścin

 Uroczystość z okazji 98. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości rozpoczęła się wpro-
wadzeniem pocztu flagowego oraz 
odśpiewaniem Mazurka Dąbrow-
skiego. Młodzi aktorzy wystąpili 
dla społeczności szkolnej. 
 Uczniowie z klas IV, V i VI, 
pod kierunkiem Anny Leszczyń-
skiej – Janik przybliżyli widzom 
historię naszego kraju – czasów, 
gdy Polska straciła niepodległość i 
zniknęła na 123 lata z map świata. 
Występ wprowadzał w atmosferę 
wydarzeń poprzedzających datę 
11 listopada 1918 roku. Zobrazo-

wano sytuację polityczną kraju, 
jaka miała miejsce przed odzyska-
niem przez Polskę niepodległości. 
Jednak największy nacisk poło-
żono na ukazanie ducha narodu 
polskiego, który w czasie niewoli, 
stale wychodził z inicjatywą wal-
ki za ojczyznę. Dzieci śpiewały 
wzruszające pieśni: „Mury”, „Jest 
takie miejsce”, „Rotę”, „Piechotę”, 
„Legiony”, „Wojenkę”.  Aktorzy 
zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami, a dyrektor Bogumiła Szer-
mer podziękowała im za wspania-
ły występ. 
    [jan]
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ważne  telefony
URZĄD MIeJSKI w tRZeBnICy 

71 312 06 11    71 312 06 42
71 312 01 45

BURMIStRZ przyjmuje w sprawach 
skarg i wniosków 
  w każdą środę   w godz. od 16 - 16:15
w sprawach lokalowych 

  w każdy pierwszy wtorek 
  miesiąca w godz. od 13 - 16

pRZewoDnICZĄCy   RaDy   MIeJSKIeJ 
  dyżur w każdą środę 
   w godz. 13 - 16
w sprawie skarg i wniosków 
  w każdą środę 
  w godz. od 15:30 - 16

wyDZIaŁy  URZĘDU  MIeJSKIeGo

WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY

71 388 81 81  71 312 06 11, wew. 281

WYDZIAŁ   GEODEZJI I   GOSPODARKI   
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54    71 312 06 11, wew. 254

WYDZIAŁ   ARCHITEKTURY 
I   URBANISTYKI
71 388 81 51   71 312 06 11, wew. 251

WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY 
I SPRAW   OBYWATELSKICH
 71 388 81 42   wew 242

WYDZIAŁ ROLNICTWA 
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277

WYDZIAŁ  FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286

wYdziaŁ  PROMOcJi

71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402

wYdziaŁ  EGzEkUcJi  i  wiNdYkacJi

71 388 81 79, 71 388 81 06

Urząd  Stanu  cywilnego

71 3888137,  71 388 8116,  71 3888199

Straż  Miejska  w  Trzebnicy 

                                               71 388 81 14

zakład   Gospodarki  Mieszkaniowej

                                               71 387 15 92

Ośrodek  Pomocy  Społecznej

                                               71 312 05 27

Trzebnickie   centrum   kultury  i  Sportu

                                               785 922 332

Biblioteka  Miejska             669 767 871 

Hala  Sportowa                      71 312 11 71

zakład  Ubezpieczeń Społecznych

              71 388 75 00, 71 388 75 80 

Sąd Rejonowy                71 312 12 13

Powiatowy Urząd Pracy

          71 312 11 54 ,  71 387 11 38

Szpital św. Jadwigi Śląskiej

             71 312 09 20    71 312 09 13

Trzebnickie  centrum Medyczne   zdRóJ

                                             71 387 28 38

zakład  Gospodarki komunalnej   ERGO

              71 310 99 56,  71 310 99 92

Pogotowie  wodno-kanalizacyjne

                                                 71 310 12 16

 Większość czytelników będzie 
zdziwiona o czym ten artykuł jest. 
Pierwszy raz usłyszeli pewnie na-
zwę CASTINGSPORT. W Trzebni-
cy na zajęciach szkółki wędkarskiej 
są prowadzone treningi w następu-
jących konkurencjach: skisz, rzut do 
tarczy Arenberga, rzut na odległość, 
rzut piłeczkami. Wędkarstwo to 
nie tylko zasiadka z piwem dziad-
ka-wędkarza, ale także aktywny 
sposób spędzania czasu wolnego. 
Nie łapie się ryb ale wykonuje się 
rzuty wędką do celu ekologicznym 
(niezawierającym trujący ołów) cię-
żarkiem. Sport ten popularny jest 
również w Polsce, szczególnie moc-
nymi ośrodkami tych konkurencji 
są Okręgi Wędkarskie w Katowi-
cach, Poznaniu, Opolu. Również 
Okręg Wrocławski organizuje za-
wody w tej konkurencji. 
 6 listopada odbyły się w Żórawi-
nie Młodzieżowe Halowe Zawody 
Rzutowe PZW Okręgu Wrocław-
skiego.

 Uczestniczyli w niej młodzi węd-
karze z Koła PZW Trzebnica w skła-
dzie: Nikola Grabia, Joanna Grabia, 
Paweł Michałkiewicz, Piotr Michał-
kiewicz, Gracjan Drański, Mateusz 
Latus, Bartek Korban, Drużynowo 
zespół Trzebnica – Gozdawa zajął 
pierwsze miejsce pokonując fawo-
ryzowane drużyny z wrocławskich 
Kół. Również wyniki indywidualne 
przyniosły Nam dużo satysfakcji. 
I miejsce w kat. 14 lat Bartka Kor-
bana, II miejsce w kat. 12 lat Piotr 
Michałkiewicz, III miejsce w kat. do 
16 lat Mateusz Latus. Szczególnie za-
cięta rywalizacja była w kat do 12 lat, 
gdzie po ogłoszeniu wyników oka-
zało się że spośród 20 zawodników, 
trzech pierwszych ma jednakową 
ilość punktów, zarządzono dogryw-
ką gdzie kolega Piotrek zajął drugie 
miejsce. Podziękowanie dla instruk-
torów i siostry Macieji za przygoto-
wanie drużyny do zawodów.       Z 
wędkarskim pozdrowieniem

Młodzi specjaliści od castingsportu

Wernisaż wystawy metaFORMY

 Dyrektor GCKiS Marek Prze-
spolewski w imieniu burmistrza 

uroczyście powitał gości i złożył 
gratulacje artystce. Łucja Kołodziej-

czyk wygłosiła wykład o "czystej 
sztuce". Lidia Zarzeczna-Szkwer-
ko przy pomocy języka geometrii 
połączonym z figurą ukazuje w 
swych obrazach obszar skojarzeń i 
poszukiwanie śladów bytu. Obra-
zy są też relacjami: osoby z osobą, 
przedmiotu z przedmiotem. Jedno-
cześnie są przemieszczaniem i po-

szukiwaniem. Podczas wernisażu 
do późnych godzin wieczornych, 
licznie przybyli zaproszeni goście, 
rozmawiali o rozwoju współczesnej 
sztuki. Wystawę można odwiedzać 
do 20 grudnia w godzinach pracy 
GCKiS. Zapraszamy.

[łk]

28 października 2016 r w GCKiS w sali im. Fe-
liksa Mułki odbył się wernisaż wystawy ma-
larstwa Lidii Zarzecznej-Szkwerko, absolwentki 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

▶ Wernisaż zgromadził wielu miłośników sztuki. ▶ Autorka wystawy Lidia Zarzeczna-Szkwarko, z kurator wystawy 
Łucją Kołodziejczyk i dyrektorem GCKiS Markiem Przespolew-
skim.

 Dwa lata temu wolontariusze 
ze Szkoły Podstawowej w Masło-
wie dołączyli do internetowej akcji 
„Marzycielska Poczta”. Na stronie 
internetowej dowiedzieliśmy się o 
bardzo chorych dzieciach, które 
czekają na tradycyjne listy. Ucznio-
wie ze szkolnego wolontariatu 
zapoznali się z profilami dzieci 
zamieszczonymi  na stronie „Ma-
rzycielskiej Poczty” i wybrali te, 
do których później napisali pięk-
ne listy, z nadzieją, że sprawią one 
radość adresatom. Akcja została 
zorganizowana w październiku w 
szkolnej bibliotece podczas Tygo-
dnia Pisania Listów. Listy zostały 
wysłane. Czekamy na odpowiedź!

Marzycielska Poczta w Szkole Podstawowej w Masłowie
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ŚWIĘTO SZKOŁY w Boleścinie

Przedszkolaki pomagają bezdomnym zwierzętom

Pasowanie na ucznia w SP w Kuźniczysku 

20 października w SP w Boleścinie 
obchodzone było Święto Szkoły, 
podczas którego miało miejsce 
uroczyste pasowanie na ucznia 
dzieci klasy I. Na początku od-
był się występ pierwszoklasistów 
przy udziale starszych kolegów i 
koleżanek z klasy szóstej, przygo-
towany przez wychowawczynie 
Małgorzatę Radek i Sewerynę Ja-
nicką. Dzieci perfekcyjnie zapre-
zentowały swoje umiejętności. 
Występom towarzyszyła piękna 
oprawa muzyczna oraz dekoracja 
sali nawiązująca do tak doniosłej 
uroczystości. Po występie odbyło 
się ślubowanie i pasowanie dzieci 
z klasy I, którego dokonała dyrek-

tor  Bogumiła Szermer. Pamiątko-
we dyplomy dzieci otrzymały od 
Agnieszki Moździerz, dyrektor 
ZAPO, a swoją pierwszą legityma-
cję od wychowawczyni Małgorza-
ty Radek. Uśmiechnięci pierwszo-
klasiści przyjęli również  życzenia 
i prezenty od klasy VI i rodziców. 
Po zakończeniu uroczystości 
uczniowie wraz z wychowawczy-
nią, rodzicami, dyrektorem szkoły 
oraz zaproszonymi gośćmi udali 
się do sali na poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. Dla 
najmłodszych był to dzień pełen 
emocji i niezapomnianych wra-
żeń.
    [jan] 

 Dnia 21 października w Szkole 
Podstawowej Kuźniczysku od-
była się uroczystość ślubowania 
uczniów  klasy I, na którą przyby-
li zaproszeni goście, rodzice oraz 
cała społeczność szkolna. Z tej 
okazji pierwszoklasiści przygoto-
wali program artystyczny. Dzie-
ci recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki i tańczyły. W niezwykle 
podniosłej atmosferze, przed 
pocztem flagowym pierwszacy 
ślubowali być dobrymi Polaka-
mi, godnie reprezentować swo-
ją szkołę, swym zachowaniem i 
nauką sprawić radość rodzicom 
i nauczycielom. Po złożeniu ślu-
bowania dyrektor szkoły Elżbieta 

Taraszczuk-Gaweł dokonała sym-
bolicznego pasowania na ucznia. 
Następnie główni bohaterowie 
uroczystości otrzymali upominki 
od klas starszych, rodziców i kla-
sy „0”, natomiast Rada Rodziców 
ufundowała pierwszoklasistom 
pamiątkowe tarcze szkolne. Na za-
kończenie wszyscy przybyli goście 
oraz uczniowie udali się na poczę-
stunek przygotowany przez rodzi-
ców. Za pomoc w przygotowaniu 
tej uroczystości wszystkim rodzi-
com i Samorządowi Uczniowskie-
mu podziękowania składa wycho-
wawczyni klasy I Lidia Kędziora.
    [tg] 

Szlachetna Paczka – otwarcie bazy!

Już 19 listopada nastąpi otwarcie bazy rodzin biorących udział w 
XVI edycji projektu Szlachetna Paczka. Trzebnica bierze udział w tej 
akcji po raz pierwszy. Każdy, kto chciałby stać się Darczyńcą, może 
zajrzeć na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę, której 
chce pomóc. Do zadań Darczyńcy należy zorganizowanie pomocy 
na miarę potrzeb rodziny. Może zaangażować do tego swoich znajo-
mych, rodzinę czy zakład pracy. Wielki Finał Paczki już 10-11 grud-
nia. Stań się Bohaterem, dołącz do nas!

15 listopada dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola  i  Żłobka „Słoneczko”  
przyniosły do Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy dary dla bezdomnych 
zwierząt. Przypomnijmy – po raz 
drugi Gmina Trzebnica wraz z 
Trzebnickim Klubem Psa zorgani-
zowała zbiórkę na rzecz bezdom-
nych  zwierząt. Z tej okazji w  kilku 
punktach w mieście zbierane są dary 
dla zwierzaków. Jeden z nich znajdu-
je się w holu urzędu. Przedszkolaki 
ze „Słoneczka” wraz z opiekunkami 
: Moniką Falfurą, Elżbietą Zawadą i 
Grażyną Marciszewską przyniosły 
torby pełne kocy, poduszek i karmy 
dla czworonożnych przyjaciół. Bur-
mistrz Marek Długozima osobiście 
podziękował maluchom za włącze-
nie się w zbiórkę na rzecz bezdom-
nych zwierząt i wręczył im słodkie 
upominki. 2 Trzebnicka zbiórka na 
rzecz bezdomnych zwierząt potrwa 
do 30 listopada.                                [em]



37NR 19 (105)   18.11.2016

Rodzaj
fryzury

Model
Volks-

wagena

Watergate

Dosia
do

prania

Dźwiga
go św.
Mikołaj

Brydżysta

Voeller,
piłkarz z
Niemiec

Szybki
taniec

Dawny atrament

Sobek

Błazen
cyrkowy

Duży
gar z

pokrywą

Kończy
koncert

Długo-
włosy
królik

Melanż
stylów

Część
kilo-

grama

Roz-
dziera-
nie na

kawałki

Kraśnie-
je ze

wstydu

Sięgają
szczytu

Rzeź-
biarskie
dzieło

Wełnia-
ny na
szyi

Miasto
piłkarzy
Realu

Szwe-
dzkie
meble

Urocza
wyspa
włoska

Reszta
po

ściętym
drzewie

Baresi,
piłkarz
włoski

Hudson
wśród

aktorów

…
Trophy,

rajd

Miasto
na Po-
morzu

Mrowie,
masa,

obfitość

Kot o
gęstym
futrze

Poluje
na

posag

Kara za
grzechy

Camel
Trophy

Duża reklama

Skleja je sen
i zmęczenie Dobiega

z budki
suflera

Bela,
pianista

z
Węgier

Dyzma
w

znanym
filmie

Palto na
futrze

…
Floyd,
zespół

Setna
rocznicaZ niego

bieżnia

Krzew
na nar-
kotyk

7

15

5

3

9

17

8

6

13

22

4

20

1

11

10

16

18

12

21

19

2

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.

Rodzaj
fryzury

Model
Volks-

wagena

Watergate

Dosia
do

prania

Dźwiga
go św.
Mikołaj

Brydżysta

Voeller,
piłkarz z
Niemiec

Szybki
taniec

Dawny atrament

Sobek

Błazen
cyrkowy

Duży
gar z

pokrywą

Kończy
koncert

Długo-
włosy
królik

Melanż
stylów

Część
kilo-

grama

Roz-
dziera-
nie na

kawałki

Kraśnie-
je ze

wstydu

Sięgają
szczytu

Rzeź-
biarskie
dzieło

Wełnia-
ny na
szyi

Miasto
piłkarzy
Realu

Szwe-
dzkie
meble

Urocza
wyspa
włoska

Reszta
po

ściętym
drzewie

Baresi,
piłkarz
włoski

Hudson
wśród

aktorów

…
Trophy,

rajd

Miasto
na Po-
morzu

Mrowie,
masa,

obfitość

Kot o
gęstym
futrze

Poluje
na

posag

Kara za
grzechy

Camel
Trophy

Duża reklama

Skleja je sen
i zmęczenie Dobiega

z budki
suflera

Bela,
pianista

z
Węgier

Dyzma
w

znanym
filmie

Palto na
futrze

…
Floyd,
zespół

Setna
rocznicaZ niego

bieżnia

Krzew
na nar-
kotyk

7

15

5

3

9

17

8

6

13

22

4

20

1

11

10

16

18

12

21

19

2

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.KUPON KRZYŻÓWKOWY

dwutygodnika NR 19 (105+)

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do redakcji we-
zmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12)
• karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka (Realizacja karty Baby 

MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany.)
• pakiet produktów kosmetyczno-chemicznych o wartości 50 zł (do odbioru 

w sklepie przy ul. Św. Jadwigi  6C po okazaniu gazety z dowodem tożsamości)

Rozwiązanie  z numeru 18 (104)
NAGRoDy za rozwiązanie  krzyżówki otrzymuje:  Emilian Pasternak
hasło:  Sklepienia niebieskie.

TRZEBNICA  
UL. ŚW. JADWIGI 6C

50
ŚWIAT  CHEMII

zł

WROCŁAW 
PSARY, PARK HANDLOWY BIELANY

713 888 477

50 zł

baby-maxx.pl

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12

50zł
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TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO TV TRWAM 

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO

TV6TTVStopklatka 

TV6TTVStopklatka 

TV TRWAM 

 5.40 Bulionerzy (45) - Kanał inte-
lektualny - serial

 6.05 Bulionerzy (46) - Zmiana kli-
matu - serial

 6.40 Las Story (22) 
 7.05 Dzień dobry w sobotę 
 7.35 Rok w ogrodzie
 8.00 Naszaarmia.pl (240) - magazyn
 8.30 Goniec kresowy - magazyn
 9.05 Firmowe ewolucje - reality show
 9.40 Pełnosprawni (181) - magazyn 

dla niepełnosprawnych
 10.05 My Wy Oni
 10.35 Astronarium
 11.10 Miłość nad fi ordem. W świecie 

kobiet, cz. 1 - fi lm obyczajowy, 
Niemcy 

 12.10 Hit Hit Hurra! - widowisko 
muzyczne

 13.35 Okrasa łamie - magazyn kuli-
narny

 14.05 Ojciec Mateusz (211) - Napad 
doskonały - serial

 15.00 Rozdarte serca (32) - serial
 15.55 Porachunki z przeszłości, cz. 2 

- fi lm obyczajowy, Niemcy 
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Ranczo (128) - Klauzula 

sumienia - serial
 18.35 Rolnik szuka żony seria III (11) 

- widowisko rozrywkowe
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 GOL
 20.25 Komisarz Alex (103) - Wita-

miny śmierci - serial
 21.25 Hit na sobotę - Nieobliczalni 

- komedia, Francja, reż. David 
Charhon, wyk. Omar Sy, Laurent 
Lafi tte, Sabrina Ouazani, Lionel 
Abelanski

 23.10 Królowie nocy - fi lm sensacyjny, 
USA 

 1.15 Podwodny wróg - Film wojenny, 
USA 

 3.00 Porachunki z przeszłości, cz. 2 
- fi lm obyczajowy, Niemcy 

 3.50 Zakończenie dnia

8.35 Piosenki Jacquesa Brela 9.35 Jej por-
tret - Piosenki Włodzimierza Nahorne-
go 10.15 Informacje kulturalne 10.25 Po-
mniki historii - Żyrardów 10.40 Tygodnik 
Kulturalny 11.30 Dzika muzyka 12.10 Paul 
Gaugin. Narodziny Chrystusa, Syna Bo-
żego - cykl dok. 13.10 Tata, mama, mo-
ja żona i ja - komedia 15.05 Wydarzenie 
aktualne 15.40 Hair - musical 17.50 Pegaz 
18.50 Witamy w latach 80 - tych - Gothic, 
Industrial i Black Metal 20.00 Informacje 
kulturalne 20.20  Wielkie nadzieje - fi lm 
kostiumowy  22.25 Afi sz kulturalny 22.35 
Johnny Cash. Behind Prison Walls - kon-
cert 23.40 Człowiek na krawędzi - Pusher 
III - Jestem aniołem śmierci - thriller 

6.20 Był taki dzień - 19 listopada (354) 
- felieton 6.30 Najpiękniejsze zamki Fran-
cji - serial 7.30 Jak to działa (116) - ma-
gazyn 8.05 Był sobie człowiek 12 - serial 
8.35 Plecak pełen przygód (3 - 4) - se-
rial 9.40 Film dok. 10.20 Amerykańska 
broń (7) - serial dok. 11.30 Pradzieje Cel-
tów - fi lm dok. 12.35 Wojownicy cza-
su (1) Ułani księcia Józefa czyli tradycja 
zobowiązuje 13.15 Zebry. Świat w paski 
- fi lm dok. 14.15 Szerokie tory - reportaż 
14.45 Wielka Gra - teleturniej 15.45 Ko-
ło historii - Powrót Ułanów 16.20 Spór 
o historię - debata 16.55 Przebaczyć - fi lm 
dok. 17.30 Regiony z Historią - cykl dok. 
18.00 Przygody pana Michała (5 - 6) - se-
rial 19.10 Życie po radziecku (5 - 6) 20.20 
Mistrz i Małgorzata (1) - Seans czarnej 
magii - serial 22.10 Piwna historia - fi lm 
dok. 22.50 Reportaż 23.20 Ściśle tajne. 
Tajemnice zbrodni wojennych (1) - serial 
dok. Ukraina 0.15 Mleczna droga - fi lm 
TVP 2.00 Rok spokojnego słońca - dra-
mat 3.55 Gdańsk ‘39 (3) - Koń Trojański 
- serial 5.00 Zakończenie dnia 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 WRC 
- Rajdowe MŚ Australia 9.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 9.07 Tenis Barclays ATP 
World Tour Finals 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Siatkówka PlusLiga 
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 
Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018 15.00 
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Tenis 
Barclays ATP World Tour Finals 17.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 17.07 Koszy-
kówka Euroliga 19.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 19.07 Siatkówka PlusLiga 
21.00 Polsat Sport News Sport Flash 21.07 
Piłka nożna Liga rosyjska 23.00 Piłka noż-
na Liga ukraińska 1.10 MMA KSW 

6.00 Łyżwiarstwo szybkie - PŚ Nagano 
dz. 2, USA 9.50 Obrazki z wystawy 11.00 
10 lat TVP Sport 13.45 Z archiwum 14.00 
Łyżwiarstwo fi gurowe - GP Chin - pro-
gram dowolny par sportowych, Japonia 
15.35 Runmageddon 16.15 Łyżwiarstwo 
fi gurowe - GP Chin - program dowol-
ny solistek, Japonia 17.20 Piłkarski dia-
ment 17.55 Łyżwiarstwo fi gurowe - GP 
Chin - program dowolny solistów, Japonia 
19.00 Hokej na lodzie - NHL. Philadelphia 
Flyers - Tampa Bay Lighting, Szwajcaria 
21.45 Łyżwiarstwo fi gurowe - GP Chin 
- program dowolny par tanecznych, Ja-
ponia 23.00 Sportowa Sobota 23.20 GOL 
- felieton 23.25 Łyżwiarstwo szybkie - PŚ 
Nagano dz. 2, USA 1.20 Zakończenie dnia 

8.30 Snooker. Northern Ireland Open, 
Belfast 10.30 Curling. ME, Glasgow, Szko-
cja Mężczyźni: Szkocja - Dania 13.00 
Snooker. Northern Ireland Open, Belfast 
14.00 Snooker. Northern Ireland Open, 
Belfast Półfi nał 17.00 Wyścigi samocho-
dowe. Mistrzostwa świata Endurance, 
Sachir, Bahrajn 20.15 Snooker. Northern 
Ireland Open, Belfast Półfi nał 23.05 Pił-
ka nożna. Major League Soccer Play - off , 
ćwierćfi nał, mecz 2. Colorado Rapids - Los 
Angeles Galaxy 0.30 Piłka nożna. Ma-
jor League Soccer Play - off , ćwierćfi nał, 
mecz 2. New York Red Bulls - Montre-
al Impact 1.30 Snooker. Northern Ireland 
Open, Belfast Półfi nał 

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Warto zauważyć… w mijającym ty-
godniu 12.50 Na tropie 13.20 Siódmy sa-
krament 13.45 Robi 14.00 Historia Kró-
lowej Estery 14.55 Kruszynka 15.30 Plan 
naszego ojca 16.00 Informacje dnia 16.10 
W Naszej Rodzinie 17.00 Z Parlamentu 
Europejskiego 17.30 Okiem kamery 18.00 
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Prze-
gląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 
19.30 Spotkanie z Magdą Buczek 19.45 
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzie-
ci 20.00 Informacje dnia 20.20 Róża-
niec 20.50 Ocalić od zapomnienia 21.00 
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Albert 
Schweitzer 23.50 Lusaka City of Hope 
0.00 Programy powtórkowe 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz In-
fo 17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleex-
press Extra 17.32 Studio Wschód - ma-
gazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Na czym 
świat stoi - magazyn 18.50 Serwis Info 
weekend 19.00 Salon dziennikarski - pro-
gram publicystyczny 19.53 Dziś wieczo-
rem 20.08 Minęła 20ta 20.50 Pogoda 
21.00 Panorama Info 21.23 Pogoda 21.30 
Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 Studio Polska - magazyn 23.00 
Serwis Info weekend 23.04 Studio Polska 
- magazyn 23.30 Serwis Info weekend 
23.50 Teleexpress Extra 0.20 Dziś wie-
czorem 0.35 Minęła 20ta 

 5.20 Śladami czarnych faraonów 
- fi lm dok. reż. nie dotyczy

 6.30 M jak miłość (1253) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie
 10.40 Na sygnale (115) - Kara - serial 

fabularyzowany TVP
 11.10 Książki na jesień - felieton
 11.20 Rodzinne oglądanie - Nasz 

Kasprowy - fi lm dok. 
 12.15 Południk Wildsteina - program 

publicystyczny
 12.45 Lubię to - kabaret Hrabi 

- widowisko
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Sonda 2 - program popularno-

naukowy
 15.10 Rodzinka.pl (193) - Strzała 

Amora - serial komediowy
 15.40 Kochanie, ratujmy nasze dzieci 

- reality show
 16.45 Kabaret Ani Mru Mru
 17.45 Słowo na niedzielę
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.55 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 The Voice of Poland - Live
 22.40 Zabójcze umysły (76) - serial
 23.35 Kabaret Ani Mru Mru
 0.40 Jumper - fi lm przygodowy, USA, 

reż. Doug Liman, wyk. Hayden 
Christensen, Samuel L. Jackson, 
Jamie Bell, Rachel Bilson

  Obdarzony umiejętnością telepor-
tacji młodzian odkrywa nie tylko 
wszelkie wynikające z tego uroki 
życia, ale też bezwzględną grupę 
pościgową na swoim tropie.

 2.15 Kochać i umrzeć - fi lm sensa-
cyjny, USA, reż. Mark Piznarski, 
wyk. Shiri Appleby, Christine 
Adams, Frances Fisher

 3.45 Zabójcze umysły (76) - serial
 4.25 Zakończenie dnia

 5.25 Uwaga! - program interwencyjny
 5.45 Mango - Telezakupy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 

obyczajowy 
 12.50 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 13.55 Top Model - program rozryw-

kowy 
 14.55 Azja Express 
 16.25 MasterChef - program rozryw-

kowy 
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 Mam talent 

 21.55 Och, Karol II - komedia, Pol-
ska 2011, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, Małgo-
rzata Socha, Małgorzata Forem-
niak, Katarzyna Zielińska, Marta 
Żmuda - Trzebiatowska, Kata-
rzyna Glinka, Anna Mucha, Jan 
Frycz 

 0.10 Na skraju jutra - fi lm S - F, USA, 
Kanada 2014, reż. Doug Liman, 
wyk. Tom Cruise, Emily Blunt, 
Brendan Gleeson, Bill Paxton, 
Jonas Armstrong

 2.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 3.35 Uwaga! - program interwencyjny
 3.55 Klub Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.15 Turbo Fast
 8.45 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.15 Pan Peabody i Sherman Show
 9.45 Przygody Kota w butach
 10.20 Ewa gotuje
 10.55 Wysmakowani
 11.05 Step Up: All In - fi lm muzyczny
 13.30 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia
 15.15 15 - Lecie Neo - Nówki. Schody 

do Nieba, 2016
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.40 Dwoje we troje
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.05 Kraina lodu - fi lm animowany
 22.15 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 0.15 Osiem milimetrów - thriller, 

USA, Niemcy, 1999, reż. Joel 
Schumacher, wyk. Nicolas Cage, 
Anthony Heald, Joaquin Phoenix, 
James Gandolfi ni, Peter Stormare 

  Tom Welles, prywatny detektyw 
wiodący poczciwy żywot u boku 
żony Amy i córeczki, czeka na 
„wielką sprawę”, która przyniesie 
mu sławę i pieniądze. Pewnego 
dnia wdowa po wpływowym 
milionerze składa mu niezwykłe 
zlecenie. W sejfi e zmarłego męża 
odnalazła „snuff  movie”, 8 mm 
taśmę, na której sfi lmowano bru-
talne morderstwo młodej kobiety. 
Łudząc się, że zarejestrowane zda-
rzenie to tylko fi lmowa fi kcja, prosi 
Toma, żeby odszukał dziewczynę.

 2.55 Tajemnice losu

 6.00 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
 7.00 Co nowego u Scooby’ego?
 7.30 Kacze opowieści
 7.55 Co nowego u Scooby’ego?
 8.25 Kacze opowieści
 8.55 Wysmakowani
 9.05 Lilo i Stich 2: Mały feler Sticha 

- fi lm anim., USA, 2005 
 10.25 Garfi eld Show 
 10.50 Policjantki i Policjanci
 12.50 Anthony Bourdain - bez rezer-

wacji
 13.50 STOP Drogówka
 14.50 Ip Man: Ostatnia walka - dra-

mat biografi czny, Hongkong, 
2013, reż. Herman Yau, wyk. 
Anthony Wong, Gillian Chung, 
Jordan Chan 

 16.55 Nie można pocałować panny 
młodej - komedia romantyczna, 
USA, 2011, reż. Rob Hedden, wyk. 
Dave Annable, Katharine McPhee, 
Mena Suvari, Rob Schneider, Vin-
nie Jones 

 19.00 Galileo
 20.00 Policjantki i Policjanci
 22.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 23.00 Grzesznicy i święci - fi lm sen-

sacyjny, USA, 2010, reż. William 
Kaufman, wyk. Costas Mandylor, 
Johnny Strong, Kevin Phillips 

 1.10 STOP Drogówka
 2.10 Interwencja
 2.30 Na patrolu

 5.45 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Przyjaciele - serial komediowy
 11.55 Zaklinaczka duchów - serial
 14.50 Wiedźmy - fi lm przygodowy, 

Wielka Brytania 1990, reż. Nicolas 
Roeg, wyk. Anjelica Huston, Mai 
Zetterling, Jasen Fisher, Rowan 
Atkinson, Bill Paterson, Brenda 
Blethyn

 16.45 Szkoła rocka - komedia, USA 
2003, reż. Richard Linklater, wyk. 
Jack Black, Joan Cusack, Mike 
White, Sarah Silverman

 19.00 Legalna blondynka - komedia, 
USA 2001, reż. Robert Luketic, 
wyk. Reese Witherspoon, Luke 
Wilson, Selma Blair, Matthew 
Davis, Victor Garber, Jennifer 
Coolidge, Ali Larter, Raquel Welch

 21.05 Sprawa Thomasa Crowna 
- fi lm sensacyjny, USA 1999, reż. 
John McTiernan, wyk. Pierce 
Brosnan, Rene Russo, Denis Leary, 
Ben Gazzara, Frankie Faison

 23.30 Eagle Eye - fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy 2008, reż. D.J. Caruso, 
wyk. Shia LaBeouf, Michelle 
Monaghan, Billy Bob Thornton, 
Rosario Dawson, Michael Chiklis

 1.55 Klub Magii 
 4.10 Druga strona medalu - talk show
 4.40 Druga strona medalu - talk show
 5.05 Koniec programu

 6.00 Niesamowite! - reality TV
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Wojciech Cejrowski. Boso 
 10.00 Szalone fabryki polskiej 

muzyki!, Polska 2016
 10.55 13 Posterunek 2 - serial
 12.25 Gliniarz w przedszkolu - kome-

dia, USA 1990
 14.45 Trzech mężczyzn i dziecko 

- fi lm familijny, USA 1987, reż. 
Leonard Nimoy, wyk. Tom Selleck, 
Steve Guttenberg, Ted Danson.

 16.45 Junior - komedia, USA 1994, 
reż. Ivan Reitman, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Danny DeVito, 
Emma Thompson, Frank Langella

 19.00 Niech żyje król Julian - serial
 20.00 Korpus weteranów - fi lm akcji, 

USA 2006, reż. Sheldon Lettich, 
wyk. Jean - Claude Van Damme, 
Razaaq Adoti, Ron Bottitta

 22.10 Za ciosem - fi lm sensacyjny, 
Hongkong, USA, Aruba 1998, reż. 
Hark Tsui, wyk. Jean - Claude Van 
Damme, Rob Schneider

 0.00 Paul - komedia, USA, reż. Greg 
Mottola, wyk. Jason Bateman, 
Jeff rey Tambor, Nick Frost, Seth 
Rogen, Sigourney Weaver

 2.10 Mike i Molly - serial
 2.40 Taki jest świat
 3.25 Na jedwabnym szlaku
 3.50 Biesiada na cztery pory roku
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji

 5.35 Bulionerzy (47 - 48) - serial
 6.30 Słownik polsko@polski
 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
 8.00 Tydzień
 8.35 Ziarno - Króla Wszechświata 
 9.05 Nie lękajcie się - historia pew-

nej przyjaźni, cz. 1 - fi lm oby-
czajowy, Włochy 

 10.10 Zakochaj się w Polsce (11) 
Dolina Narwi - magazyn

 10.40 Jak to działa (106) - Ciekawe 
urządzenia, cz. 1 - magazyn

 11.10 Weterynarze z sercem
 11.35 Misja - kondycja. Magazyn 

biegacza i triathlonisty
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański, Polska, Watykan
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.50 BBC w Jedynce - Dzika Pata-

gonia. Na skraju lądu i morza, 
Wielka Brytania

 13.50 Komisarz Alex (103) - Wita-
miny śmierci - serial

 14.45 Poldark - Wichry losu (3) 
- serial

 16.00 Konkurs Piosenki Eurowizji 
Junior Malta 2016 - koncert

 18.35 Teleexpress
 18.55 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości
 20.05 Sport
 20.10 Kronika Szlachetniej Paczki
 20.15 Pogoda
 20.25 Ranczo (129) - Ochotnicza 

straż kobiet - serial
 21.25 Rolnik szuka żony seria III (12) 

- widowisko rozrywkowe
 22.30 Zakochana Jedynka - Do 

diabła z miłością - komedia, 
Niemcy, USA, reż. Peyton Reed, 
wyk. Renee Zelweger, Ewan 
McGregor, David Hyde Pierce, 
Sarah Paulson

 0.15 Sportowa niedziela
 0.45 Jaka to melodia?
 1.20 Nieobliczalni - komedia, Francja
 3.00 Herb piratów (9) - serial
 3.50 Zakończenie dnia

7.30 Informacje kulturalne 7.45 Którędy 
po sztukę - Konrad Smoleński 8.00 24. 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jazzo-
wej Jazz Jamboree ‘81  8.55 Jazz Jambo-
ree ‘78 9.45 Historia muzyki - cykl dok. 
10.40 Informacje kulturalne 11.35 Rocco 
i jego bracia, cz. 1 - 2 - fi lm fabularny 14.40 
Nienasyceni - magazyn 15.10 Leonardo da 
Vinci. Ostatnia wieczerza - cykl dok. 16.15 
2Cellos - Live at Arena Pula, cz. 1 - koncert 
17.00 Pomniki historii - Katowice Gmach 
Sejmu 17.15 Niedziela z… Ryszardem Bu-
gajskim - Gracze - fi lm sensacyjny  20.00 
Garść dynamitu - western 22.45 Trze-
ci punkt widzenia 23.25 Jazz noc - Ray 
Charles. Live In Edmonton - koncert 

6.20 Był taki dzień - 20 listopada (406) 
- felieton 6.30 Najpiękniejsze zamki Fran-
cji - serial dok. 7.35 Zwyczajny bohater 
- fi lm dok. 8.30 Czarne chmury (3) - Za-
wiść - serial 9.35 Okrasa łamie przepisy y 
10.15 Ludzie rzeki - Zambezi 2 - serial dok. 
11.20 Thomas Cromwell - kariera i upadek 
- fi lm dok. 12.15 Przewodnik Historyczny 
Bogusława Wołoszańskiego 12.50 Papu-
gi są wśród nas - fi lm dok. 13.50 Szero-
kie tory - reportaż 14.25 Maria Curie (3) 
- serial 16.00 Yodok Stories - fi lm dok. 
17.30 Ex Libris 18.00 Przygody pana Mi-
chała (7 - 8)  - serial 19.15 Żegnajcie To-
warzysze (3). Nadzieja. 1985 - 1987 - cykl 
dok. 20.20 Świat Kondratiuków - Mlecz-
na droga - fi lm TVP 22.05 Bez komenta-
rza - Kartki z PRL - u. Na odcinku kultury 
- cykl dok. 22.35 7 peron - cykl dok. 23.15 
Nowe Ateny (28) - program publicy-
styczny 0.15 Przewodnik - dramat, Ukrai-
na 2.20 Byłem w Gestapo - fi lm dok. 2.55 
Zapora - fi lm dok. 4.15 Gdańsk ‘39 (4) 
- Godzina ypsylon - serial

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 WRC 
- Rajdowe MŚ Australia 9.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 9.07 Tenis Barclays ATP 
World Tour Finals 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Siatkówka Plusliga 13.00 
Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Tenis 
Barclays ATP World Tour Finals 15.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 15.07 Koszy-
kówka Euroliga 17.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 17.07 WRC - Rajdowe MŚ 
Australia 19.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 19.07 Piłka nożna Liga holenderska 
21.00 Polsat Sport News Sport Flash 21.07 
Piłka nożna Liga holenderska 23.00 Piłka 
nożna Liga rosyjska 1.10 MMA KSW 

6.00 Łyżwiarstwo szybkie - PŚ Naga-
no dz. 3, USA 7.00 Łyżwiarstwo szybkie 
- PŚ Nagano dz. 3, USA 8.00 Łyżwiarstwo 
szybkie - PŚ Nagano dz. 3, USA 9.50 Pił-
karskie diament 10.25 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski. Polska - Słowenia 12.30 Ho-
kej na lodzie - NHL. Philadelphia Flyers 
- Tampa Bay Lighting, Szwajcaria 14.35 
Łyżwiarstwo fi gurowe - GP Chin - GALA, 
Japonia 16.30 Łyżwiarstwo szybkie - PŚ 
Nagano dz. 3, USA 18.30 Hokej na lo-
dzie - NHL. Washington Capitals - Colum-
bus Blue Jackets, Szwajcaria 21.30 Zwar-
cie - magazyn 22.00 Sportowa niedziela 
22.35 Łyżwiarstwo szybkie - PŚ Nagano 
dz. 3, USA 0.30 Zakończenie dnia 

8.30 Snooker. Northern Ireland Open, 
Belfast Półfi nał 9.45 Piłka nożna. MŚ ko-
biet do lat 20: Brazylia - Szwecja 12.00 
Piłka nożna. MŚ kobiet do lat 20: Nigeria 
- Hiszpania 13.00 Snooker. Northern Ire-
land Open, Belfast Półfi nał 14.00 Sno-
oker. Northern Ireland Open, Belfast Finał 
17.00 Piłka nożna. MŚ kobiet do lat 20: 
Brazylia - Szwecja 18.00 Piłka nożna. MŚ 
kobiet do lat 20: Nigeria - Hiszpania 19.05 
Snooker. Northern Ireland Open, Belfast 
Finał 20.00 Snooker. Northern Ireland 
Open, Belfast Finał 23.00 Piłka nożna. 
Major League Soccer Play - off , ćwierćfi -
nał, mecz 2. New York Red Bulls - Mont-
real Impact 0.30 Piłka nożna. Major Lea-
gue Soccer Play - off , ćwierćfi nał

12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem 12.15 Przegląd Katolickiego Ty-
godnika „Niedziela” 12.20 Wieś - to też 
Polska 13.30 Kultura życia. Problemy bio-
etyczne 14.00 Rękopis błogosławionych 
15.40 Święty na każdy dzień 15.45 Przy-
powieści Jezusa 16.00 Informacje dnia 
16.10 Koncert życzeń 17.00 Tam, gdzie 
Bóg płacze 17.30 Okiem kamery 18.00 
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Retro-
spekcja 19.30 Jezus - Królestwo bez gra-
nic 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasno-
górski 21.20 Informacje dnia 21.40 Cuda 
Jezusa 22.30 Vatican Magazine 23.00 
Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej 
23.30 Liczy się każdy dzień - Chris Lass 
0.00 Programy powtórkowe 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.54 Pogoda 17.00 Flesz In-
fo 17.05 Serwis sportowy 17.15 Serwis 
Info weekend 17.32 Rzeczpospolita bab-
ska - talk - show 18.00 Zakazane historie 
- magazyn 18.15 Twoje Info 18.28 Sąsie-
dzi - program publicystyczny 18.48 Te-
leexpress Extra 18.50 Woronicza 17 19.53 
Dziś wieczorem 20.08 Minęła 20ta 20.51 
Pogoda 21.00 Panorama Info 21.23 Pogo-
da 21.30 Puls Polski - magazyn 21.40 Stu-
dio LOTTO 21.50 Bez retuszu - magazyn 
23.00 INFO Wieczór 23.55 Teleexpress 
Extra 0.25 Dziś wieczorem 0.40 Minęła 
20ta 1.30 INFO Wieczór 2.15 Sportowa 
niedziela 2.47 Pogoda 2.55 Bez retuszu 

 5.00 Tropem nieznanego - Sztuczki 
Edisona - serial dok. 

 5.40 Nasz Kasprowy - fi lm dok.
 6.35 M jak miłość (1254) - serial
 7.35 Barwy szczęścia (1535) - serial
 8.05 Barwy szczęścia (1536) - serial
 8.40 Barwy szczęścia (1537) - serial
 9.10 Barwy szczęścia (1538) - serial
 9.40 Barwy szczęścia (1539) - serial
 10.15 Ostoja (166) - magazyn
 10.40 Książki na jesień - felieton
 10.50 Podróże z historią (21) Tarcza 

ukryta w górach - cykl dok.
 11.30 Makłowicz w podróży. Ukraina 

- Kolebka Rusi
 12.05 The Voice of Poland - widowi-

sko muzyczne
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Sonda 2 - program popularno-

naukowy
 15.15 Na dobre i na złe (652) - serial
 16.15 Różowa Pantera - komedia kry-

minalna, USA
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Rodzinka.pl (193) - Strzała 

Amora - serial komediowy
 19.30 Myślnik, program z książką 

w roli głównej 
 20.05 Jumper - fi lm przygodowy, USA 
 21.45 The Best of Kabaret Moralnego 

Niepokoju - program rozryw-
kowy

 23.05 Hel - dramat, Polska, Czechy, reż. 
Kinga Dębska, wyk. Paweł Króli-
kowski, Anna Geislerova, Lesław 
Żurek, Magda Biegańska, Anna 
Gornostaj, Henryk Talar, Maciej 
Maleńczuk, Bartłomiej Topa

 0.45 Obsesja - thriller, Kanada, reż. 
George Eschbamer, wyk. Cha-
risma Carpenter, Dylan Neal, 
Nicholas Lea

 2.25 Wodzirej - fi lm obyczajowy
 4.15 Zakończenie dnia

 5.25 Uwaga! - program interwencyjny
 5.45 Mango - Telezakupy
 7.55 Maja w ogrodzie - magazyn 

ogrodniczy 
 8.25 Akademia ogrodnika - maga-

zyn ogrodniczy 
 8.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Kobieta na krańcu świata 
 11.35 Co za tydzień - magazyn 
 12.10 Druga szansa - serial 
 13.10 Na noże - serial 
 14.10 Mam talent 
 16.05 Tysiąc słów - komedia, USA 

2012, reż. Brian Robbins, wyk. 
Eddie Murphy, Kerry Washington, 
Emanuel Ragsdale, Cliff  Curtis

 18.00 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy 

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 MasterChef - program rozryw-

kowy 
 21.30 Na noże - serial 

 22.35 Siedem - fi lm sensacyjny, USA 
1995, reż. David Fincher, wyk. 
Brad Pitt, Morgan Freeman, 
Richard Roundtree, Kevin Spacey, 
Gwyneth Paltrow, R. Lee Ermey

 1.10 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy 

 2.10 Kobieta na krańcu świata 
 2.45 Uwaga! - program interwencyjny
 3.05 Klub Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.55 Jeźdźcy smoków
 8.25 Turbo Fast
 8.55 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.35 Pszczółka Maja - fi lm anim.
 11.30 Pan domu - komedia familijna
 13.35 Kraina lodu - fi lm anim., USA
  Jeden z największych przebojów 

w historii animacji. Anna wyrusza 
na wielką wyprawę, by odnaleźć 
swoją siostrę Elsę, której magiczna 
moc uwięziła królestwo Aren-
delle w okowach wiecznej zimy. 
W poszukiwaniach towarzyszy 
jej Kristoff , przed którym górskie 
szlaki nie kryją żadnych tajemnic 
i jego lojalny renifer Sven. Podczas 
misji ocalenia królestwa przyja-
ciele zmierzą się z surową pogodą, 
napotkają niebotyczne góry, 
tajemnicze trolle i zabawnego bał-
wana o imieniu Olaf.

 15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.45 Nasz nowy dom
 18.40 Dwoje we troje
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.05 XXI Rybnicka Jesień Kabare-

towa - Ryjek 2016

 23.05 Osiem milimetrów - thriller, 
USA, Niemcy, 1999, reż. Joel 
Schumacher, wyk. Nicolas Cage, 
Anthony Heald, Joaquin Phoenix, 
James Gandolfi ni, Peter Stormare 

 1.45 Zbaw mnie ode złego - horror, 
USA, 2010, reż. Wes Craven, wyk. 
John Magaro, Max Thieriot

 4.00 Tajemnice losu

 6.00 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
 7.00 Co nowego u Scooby’ego?
 7.30 Kacze opowieści
 7.55 Co nowego u Scooby’ego?
 8.25 Kacze opowieści
 8.55 Rumpelsztyk - baśń fi lmowa
 10.35 Galileo
 12.35 Jaś Fasola 
 13.20 Joe Dirt - komedia, USA, 2001, 

reż. Dennie Gordon, wyk. David 
Spade, Brian Thompson, Chri-
stopher Walken, Kid Rock

 15.00 Agent z przypadku - kome-
dia, Hongkong, 2001, reż. Teddy 
Chan, wyk. Jackie Chan, Kim Min

 16.55 Młodzi gniewni - dramat, USA, 
1995, reż. John N. Smith, wyk. 
Michelle Pfeiff er, Beatrice Winde, 
George Dzundza, Courtney B. 
Vance, Robin Bartlett 

 19.00 Galileo
 20.00 Straszny fi lm 5 - komedia, USA, 

2013, reż. David Zucker, Malcolm 
Lee, wyk. Ashley Tisdale, Charlie 
Sheen, Simon Rex 

 21.50 Nie mów nikomu - thriller, Fran-
cja, 2006, reż. Guillaume Canet, 
wyk. André Dussollier, Guillaume 
Canet, Marie - Josée Croze 

 0.40 Młodzi gniewni - dramat, USA, 
1995, reż. John N. Smith, wyk. 
Michelle Pfeiff er, Beatrice Winde, 
George Dzundza, Courtney B. 
Vance, Robin Bartlett

 2.40 Interwencja

 5.10 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 7.15 Mango - Telezakupy
 9.20 Przyjaciele - serial komediowy
 12.20 Zaklinaczka duchów - serial
 14.15 Maverick - western, USA 1994, 

reż. Richard Donner, wyk. Mel 
Gibson, Jodie Foster, James Gar-
ner, Graham Greene, James 
Coburn, Alfred Molina

 16.55 Legalna blondynka - komedia, 
USA 2001, reż. Robert Luketic, 
wyk. Reese Witherspoon, Luke 
Wilson, Selma Blair, Matthew 
Davis, Victor Garber, Jennifer 
Coolidge, Ali Larter, Raquel Welch

 19.00 Dziadek z przypadku - serial
 20.00 Hobbit: Niezwykła podróż 

- fi lm przygodowy, USA, Nowa 
Zelandia 2012, reż. Peter Jack-
son, wyk. Martin Freeman, Ian 
McKellen, Richard Armitage, Ken 
Stott, Graham McTavish, Dean 
O’Gorman, Aidan Turner, James 
Nesbitt, Cate Blanchett

 23.30 Kroniki Shannary - serial
 0.30 Szalona odwaga - fi lm sen-

sacyjny, USA 1996, reż. Edward 
Zwick, wyk. Denzel Washington, 
Meg Ryan, Lou Diamond Phillips, 
Michael Moriarty, Matt Damon, 
Scott Glenn

 2.55 Klub Magii 
 5.05 Koniec programu

 5.55 Taki jest świat
 6.40 13 Posterunek 2 - serial
 8.30 Wojciech Cejrowski. Boso 
 12.15 Junior - komedia, USA 1994, 

reż. Ivan Reitman, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Danny DeVito, 
Emma Thompson, Frank Langella

 14.30 Księga dżungli. Opowieść 
Mowgliego - fi lm familijny, 
USA 1998, reż. Nick Marck, wyk. 
Brandon Baker, Dee Baker, Clancy 
Brown

 15.55 Dracula - Wampiry bez zębów 
- komedia, USA 1995, reż. Mel 
Brooks, wyk. Amy Yasbeck, Leslie 
Nielsen, Mel Brooks, Peter Mac-
Nicol, Steven Weber

 17.40 Gliniarz w przedszkolu - kome-
dia, USA 1990

 20.00 Terminator 2: Dzień sądu - fi lm 
sci - fi , USA 1991, reż. James 
Cameron, wyk. Arnold Schwa-
rzenegger, Edward Furlong, Linda 
Hamilton, Robert Patrick

 22.50 Na krawędzi - fi lm przygodowy, 
USA 1993, reż. Renny Harlin, wyk. 
John Lithgow, Michael Rooker, 
Rex Linn, Sylvester Stallone

 1.10 Szalone fabryki polskiej 
muzyki!, Polska 2016

 2.05 Mike i Molly - serial
 2.45 Biesiada na cztery pory roku
 4.05 Taki jest świat
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę

Niedziela, 20.11.2016

Sobota, 19.11.2016

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Komi-
sarz Rex - serial 8.40 Tryumf Pana Klek-
sa - fi lm anim. 10.15 Umrzesz ze śmiechu 
11.20 Just Dance - Tylko taniec! - melodra-
mat 13.00 Krzyżacy cz. I - fi lm historyczny  
14.55 Nie lubię poniedziałku - komedia  
17.00 MiłośćKropka.pl 18.00 Poirot: Pora 
przypływu - fi lm kryminalny  20.00 Sę-
dzia Dredd - fi lm sensacyjny 22.00 Strze-
lec wyborowy - thriller 0.10 Luther - serial

15.45 Express - informacje 16.05 Naj-
dziwniejsze wypadki drogowe 16.35 Da-
my i wieśniaczki. Ukraina 17.45 Express 
- informacje 18.00 Anatomia głupoty 
według Doroty Wellman 18.35 Luksuso-
we zachcianki 19.45 Express - informacje 
20.00 Królowe życia - telenowela 20.45 
Damy i wieśniaczki. PL 21.45 Kossakow-
ski. Być jak… 22.30 Gogglebox. Przed tele-
wizorem 23.15 Karuzela zmysłów - serial 

6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.10 Ga-
lileo 9.15 Kacper i przyjaciele 10.15 Kaczor 
Donald przedstawia 11.15 Przeobrażenie 
- komedia 13.30 Psi mistrz: Puchar Europy 
- komedia familijna 15.00 Starcie tytanów 
16.00 Jak skończy się świat 17.00 Wszyst-
ko o psach 18.00 Powrót trzech ninja 
- komedia familijna 20.00 Galileo 21.00 
CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 
Fuck VIP: Gwiazdy, Francja, 2011 

11.10 Katastrofy w przestworzach - se-
rial 12.10 MiłośćKropka.pl 13.10 Komedia 
małżeńska - komedia obyczajowa  15.20 
Zakochana Jane - melodramat  17.40 Po-
gromcy duchów - komedia przygodowa 
19.50 100 kultowych fi lmów: Pogromcy 
duchów - magazyn publicystyczny 20.00 
Pogromcy duchów II - komedia przygodo-
wa 22.25 Posłańcy - horror 0.10 W klatce 
- thriller 2.20 Instynkt drapieżcy - horror

14.00 Anatomia głupoty według Richar-
da Hammonda 14.30 Anatomia głupoty 
według Doroty Wellman 15.00 Ostre cię-
cie 15.45 Express - informacje 16.05 Damy 
i wieśniaczki. PL 17.10 Kulisy światowych 
show 17.45 Express - informacje 18.05 
Usterka 19.10 Kraksa TV 19.45 Express - in-
formacje 20.00 DeFacto Extra 21.30 Kos-
sakowski. Inicjacja 22.00 Przepustka - serial 
22.30 Komornicy 23.05 Terror Studios 

9.15 Kaczor Donald przedstawia 10.15 
Przeobrażenie - komedia 12.20 Kacper 
i przyjaciele 12.50 Kacper i przyjaciele 13.15 
Przygody Merlina 14.25 Omega Doom 
- fi lm sci - fi  16.00 Podniebny pościg - fi lm 
familijny 18.00 Światowe rekordy Guines-
sa 19.00 Koszmarne tatuaże 19.30 Kosz-
marne tatuaże 20.00 Galileo 21.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami 23.00 W po-
szukiwaniu zaginionej Arki - fi lm dok. 
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.35 Po prostu zdrowie
 9.05 Grzech Fatmagül (92) - serial
 10.05 Cisza nad rozlewiskiem (3) 

- serial
 11.00 Królowa jednej nocy (34) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Agropogoda - magazyn
 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Wokół Morza Śródziemnego. 

Łowca w krainie Etrusków 
 14.00 Grzech Fatmagül (93) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Obserwator, odc. /46/ 
 16.00 Ojciec Mateusz (26) - Łzy Ewy 

- serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Przepis dnia - magazyn
 18.00 Klan (3020) - telenowela
 18.40 Królowa jednej nocy (35) 

- serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 MŚ w rajdach samochodowych 

- Rajd Australii
 20.25 Teatr Telewizji - Posprzątane 

- spektakl teatralny
 21.55 Chodzi o pieniądze - magazyn
 22.25 Gol Ekstra - felieton
 22.55 Historia w Jedynce - Zapo-

mniani bohaterowie Bletchley 
Park, Wielka Brytania 

 0.00 Sądny dzień - komedia, USA, 
reż. Sam Weisman, wyk. Martin 
Lawrence, Danny De Vito, John 
Leguizamo, Larry Miller, Nora 
Dunn

 1.50 Do diabła z miłością - kome-
dia, Niemcy, USA, reż. Peyton 
Reed, wyk. Renee Zelweger, Ewan 
McGregor, David Hyde Pierce, 
Sarah Paulson

 3.40 Zbuntowany Książe Harry 
- fi lm dok.

 4.30 Notacje - Helena Norejko. Naj-
gorszy dzień w życiu - cykl dok.

9.15 Faustyna - fi lm biografi czny  10.45 
Około północy - fi lm TVP  11.30 Lalka - se-
rial 13.05 Ks. prof. Piotr Nawrot - cykl dok. 
13.35 Bardzo starzy oboje - fi lm kr.metr  
14.10 Anna i wilki - dramat obyczajowy 
16.00 X Międzynarodowy Konkurs Piani-
styczny im. I. J. Paderewskiego 16.20 Pub-
licystyka 16.55 Rozmowy kontrolowane 
- komedia  18.45 The Rolling Stones - Sto-
nes in Exile - fi lm dok. 20.00 Informacje 
kulturalne 20.20 Ida - dramat  21.50 Ta-
nie Dranie - Moroz i Kłopotowski komen-
tują świat 22.30 Młoda Polska - Szczeniak 
23.00 Którędy po sztukę - Anna Konik 
23.05 Videofan - Portrety. Wojciech Gile-
wicz 23.30 Dzieci Sarajewa - dramat

6.25 Kronika Warszawy i Mazowsza - Te-
atr Ochoty 1975 6.55 Papugi są wśród nas 
- fi lm dok. 8.00 Ośmiornica - s. 7 (2) - se-
rial 9.05 Wojciech Cejrowski - boso 9.35 
Wojownicy czasu (1) Ułani księcia Józefa 
czyli tradycja zobowiązuje 10.25 7 peron 
- cykl dok. 11.05 Powrót do Polski - De-
legat - Jan Piekałkiewicz - fi lm dok. 12.15 
Yodok Stories - fi lm dok. 13.50 Sensacje 
XX wieku 14.55 Nie zapomniana tragedia 
- reportaż 15.25 Spór o historię - debata 
16.05 Żegnajcie Towarzysze (3). Nadzie-
ja. 1985 - 1987 - cykl dok. 17.05 Ex Libris 
17.30 Wspaniałe stulecie (217) - serial 
18.30 Flesz historii (313) 19.05 Sensacje 
XX wieku 20.05 Było, nie minęło 20.35 
Hitler i wiedza tajemna - fi lm dok. 21.35 
Czas honoru - Powstanie (9) ‘Noc po-
ślubna” - serial 22.35 Tajemnice III Rze-
szy (1) Zagadkowa śmierć Hessa - cykl 
dok. 23.35 Świat w ogniu - Widziałam 
- Szczęśliwi Cyganie - reportaż 0.15 Archi-
wum Zbrodni - Proces Marka Adamkie-
wicza - magazyn 0.30 Archiwum Zbrodni 
- Więzień sumienia (15) 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 WRC 
- Rajdowe MŚ Australia 9.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 9.07 Tenis Barclays ATP 
World Tour Finals 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Piłka nożna Liga holen-
derska 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Piłka nożna Liga rosyjska 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Magazyn Cafe Futbol 17.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 17.07 WRC - Rajdowe 
MŚ Australia 19.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 19.07 Magazyn alpejski 20.00 
Boks Magazyn Puncher 21.00 Piłka nożna 
Magazyn 1. ligi 22.00 Koszykówka Euroli-
ga 0.10 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018 

10.00 Futsal. Gatta Active Zduńska Wo-
la - Claerex Chorzów 10.10 Łyżwiarstwo 
fi gurowe - GP Chin 11.30 Łyżwiarstwo 
szybkie - PŚ Nagano dz. 1, USA 13.30 
Łyżwiarstwo fi gurowe - GP Chin - GALA 
15.25 Hokej na lodzie - NHL. Washington 
Capitals - Columbus Blue Jackets 17.30 
Misja kondycja 17.45 Piłkarski diament 
18.20 Futsal. Ekstraklasa. Gatta Active 
Zduńska Wola - Claerex Chorzów 20.20 
4 - 4 - 2 - magazyn piłkarski 21.30 Te-
nis ziemny - Turniej WTA Finals - Singa-
pur 23.10 Echa stadionów 23.30 Futsal. 
Ekstraklasa. Gatta Active Zduńska Wola 
- Claerex Chorzów 1.00 Hokej na lodzie 
- NHL. Pittsburgh Penguins - New York 
Rangers 3.40 Zakończenie dnia 

8.30 Piłka nożna. MŚ kobiet do lat 20: 
Niemcy - Meksyk 9.45 Piłka nożna. 
MŚ kobiet do lat 20: Korea Południowa 
- Niemcy 12.00 Łyżwiarstwo fi gurowe. 
Grand Prix, Puchar Chin 13.30 Curling. 
ME, Glasgow, Szkocja Kobiety: Szwecja 
- Niemcy 16.00 Watts 16.10 Piłka nożna. 
Bundesliga - skróty meczów 17.10 Eks-
traklasy Najważniejsze wydarzenia kolej-
ki 17.40 Piłka nożna: Korona Kielce - Za-
głębie Lubin 20.10 Ekstraklasy 20.30 Piłka 
nożna. Major League Soccer Finał konfe-
rencji 22.30 Watts 22.45 Jeździectwo. FEI 
World Cup, Stuttgart, Niemcy 23.50 Pił-
ka nożna. FIFA Football 0.15 Piłka nożna. 
MŚ kobiet do lat 20: Korea Południowa 
- Niemcy 1.15 Watts 

10.15 Rozmowy niedokończone 11.25 
Myśląc Ojczyzna 11.35 Nie cały umrę 
w waszych sercach 11.50 Retrospekcja 
11.55 Święty na każdy dzień 12.00 Anioł 
Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Kate-
dra w Chartres - święta geometria 13.20 
Koncert życzeń 14.10 Niebieska jabłoń 
15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Ty-
dzień z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie 
17.20 Święty na każdy dzień 17.30 Spot-
kanie Rodziny Radia Maryja w parafi i 
pw. św. Piotra w Wadowicach 19.45 Jay 
Jay Odrzutowiec 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Stan bezpieczeństwa państwa 22.10 Głos 
serca 23.00 Florence Nightingale 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz Info 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Extra świat - ma-
gazyn 17.50 Serwis Info 18.00 To jest te-
mat - magazyn 18.28 Cztery strony - pro-
gram publicystyczny 18.50 Serwis Info 
19.00 INFO kraj - serwis regionalny 19.30 
INFObiznes 19.47 Pogoda 19.57 Dziś wie-
czorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 
21.00 Panorama Info 21.08 Pogoda 21.15 
24 minuty - wywiad 21.40 Studio LOTTO 
21.49 W tyle wizji - program publicystycz-
ny 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO 
Wieczór 23.45 Studio świat - magazyn 
0.00 Teleexpress Extra 0.30 Dziś wieczo-
rem 0.45 Minęła 20ta 1.25 Gol Ekstra 

 6.00 Rodzinka.pl (126) - Rodzinna 
manipulacja - serial komediowy

 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.05 M jak miłość (1197) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Barwy szczęścia (1539) - serial 

obyczajowy
 11.40 Na dobre i na złe (268) 

Wspólna historia - serial
 12.45 Tylko z Tobą (88) - serial 
 13.40 Rodzinka.pl (41) - Kryzys 

- serial komediowy
 14.15 Makłowicz w podróży. Niemcy 

- Lubeka - magazyn kulinarny
 14.45 Cesarzowa Ki (58) - serial 
 15.40 Panorama
 16.00 Pogoda
 16.10 O mnie się nie martw - s. V (11) 

- serial komediowy
 17.05 Tylko z Tobą (89) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.35 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1539) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1540) - serial 

obyczajowy
 20.40 M jak miłość (1255) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Jedyna szansa (1) - serial
 23.05 O mnie się nie martw - s. V (11) 

- serial komediowy
 0.05 Czy świat oszalał? - Tajne 

bunkry mafi i - fi lm dok. 
 1.05 Wiadomości z drugiej ręki (6) 

- serial
 1.35 Wiadomości z drugiej ręki (7) 

- serial
 2.10 Hel - dramat, Polska, Czechy, 

2009, reż. Kinga Dębska, wyk. 
Paweł Królikowski, Anna Geisle-
rová, Lesław Żurek, Magda Bie-
gańska  

 3.45 Tajne bunkry mafi i - fi lm dok. 
reż. Elena Cosentino

 4.45 Zakończenie programu

 5.45 Uwaga! - program interwencyjny
 6.15 Mango - Telezakupy
 7.25 Kobieta na krańcu świata 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 13.30 Szpital - program obyczajowy
 14.30 Kuchenne rewolucje  - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Singielka - serial 
 21.30 Druga szansa - serial 
 22.30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 23.30 Arka przyszłości - fi lm sensa-
cyjny, USA, Korea Płd., Czechy, 
Francja 2013, reż. Joon - ho Bong, 
wyk. Chris Evans, Kang - ho Song, 
Ed Harris, John Hurt, Tilda Swin-
ton, Jamie Bell

 2.00 Co za tydzień - magazyn 
 2.35 Mroczne zagadki Los Angeles 

- serial 
 3.30 Uwaga! - program interwencyjny
 3.55 Klub Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze 
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 19.55 Wysmakowani

 20.05 MEGA HIT - Apocalypto - fi lm 
przygodowy USA, 2006, reż. Mel 
Gibson, wyk. Rudy Youngblood, 
Carlos Emilio Báez, Dalia Hernán-
dez, Jonathan Brewer

  Łapa Jaguara - młody wojownik ze 
spokojnego, żyjącego w harmonii 
plemienia zamieszkującego dżun-
glę, zostaje pojmany przez okrut-
nych przybyszów i zmuszony do 
odbycia niebezpiecznej wyprawy 
do nieznanego świata cywilizacji 
opartej na strachu i ucisku, na końcu 
której czeka go ołtarz ofi arny. Męż-
czyzna podejmuje jednak despera-
cką próbę ratowania życia i ucieczki 
z przeklętego miasta. 

 23.00 Detonator - thriller sensacyjny, 
USA, Rumunia, 2006

 1.20 Cenny ładunek - fi lm akcji, 
Kanada, 2016, reż. Max Adams

 3.20 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem - telenowela 
obyczajowa

 7.00 Co nowego u Scooby’ego?
 7.30 Kacze opowieści
 7.55 Co nowego u Scooby’ego?
 8.25 Kacze opowieści
 8.55 Strażnik Teksasu
 10.00 Dom nie do poznania
 11.00 Detektywi w akcji - serial fabu-

larny
 12.00 Detektywi w akcji - serial fabu-

larny
 13.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Po prostu Maria - telenowela 

obyczajowa
 17.00 Droga do szczęścia - serial oby-

czajowy
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 21.00 Big Box Little Box
 22.00 Galileo
 23.00 Galileo
 0.00 Krokodyl zabójca - horror, USA, 

2000, reż. Tobe Hooper, wyk. 
Chris Solari, Mark McLachlan, 
Martin Caitlin

 2.00 Interwencja
 2.15 Graffi  ti
 2.35 TAK czy NIE

 5.10 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.15 Szpital - program obyczajowy
 7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.15 Zagubieni II - serial
 9.15 Gotowe na wszystko II - serial
 10.15 Mango Telezakupy
 11.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 Zagubieni II - serial
 16.55 Gotowe na wszystko II - serial
 17.55 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Tylko strzelaj - fi lm sensacyjny, 

USA 2007, reż. Michael Davis, wyk. 
Clive Owen, Paul Giamatti, Monica 
Bellucci, Stephen McHattie

 22.05 Dwie matki - fi lm obyczajowy, 
USA 1995, reż. Stephen Gyllen-
haal, wyk. Jessica Lange, Halle 
Berry, David Strathairn, Cuba 
Gooding Jr, Daisy Eagan, Samuel 
L. Jackson, Joie Lee, Regina Taylor

 0.15 Żywe piekło - horror, USA 2008, 
reż. Richard Jeff eries, wyk. Joh-
nathon Schaech, Erica Leerhsen, 
James McDaniel, Jason Wiles, 
Terence Jay

 2.25 Klub Magii 
 4.40 Druga strona medalu - talk show
 5.05 Koniec programu

 6.00 Gwiazdy Polskiego Kabaretu 
2016

 7.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 8.00 Gliniarz i prokurator - serial
 10.00 Napisała: Morderstwo - serial
 11.00 Moje serce bije dla Loli - tele-

nowela
 12.00 Sila: odnaleźć przeznaczenie 

- serial
 14.00 Dziesięć przykazań - serial
 15.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 15.35 13 Posterunek 2 - serial
 17.00 Kuchnia na Maksa - serial
 17.30 Kuchnia na Maksa - serial
 18.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 19.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 20.30 Gwiazdy lombardu - reality TV
 20.55 Gwiazdy lombardu - reality TV
 21.30 Code Black: Stan krytyczny 

- serial
 22.25 Terminator 2: Dzień sądu - fi lm 

sci - fi , USA 1991, reż. James 
Cameron, wyk. Arnold Schwa-
rzenegger, Edward Furlong, Linda 
Hamilton, Robert Patrick

 1.05 Taki jest świat
 2.00 JRG w akcji
 2.30 Dyżur
 3.00 Biesiada na cztery pory roku
 3.25 Biesiada na cztery pory roku
 3.50 Biesiada na cztery pory roku
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.35 Rok w ogrodzie
 9.00 Grzech Fatmagül (93) - serial
 10.00 Cisza nad rozlewiskiem (4) 

- serial
 11.00 Królowa jednej nocy (35) 

- serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Agropogoda - magazyn
 12.35 Magazyn Rolniczy 
 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.55 Wokół Morza Śródziemnego. 

Wielka piątka - serial dok.
 14.00 Grzech Fatmagül (94) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Obserwator, odc. 47
 16.00 Ojciec Mateusz (27) - Spo-

wiedź - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Przepis dnia - magazyn
 18.00 Klan (3021) - telenowela
 18.35 Królowa jednej nocy (36) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 GOL
 20.25 Piłka nożna - Liga Mistrzów. 

Borussia Dortmund - Legia 
Warszawa 

 23.25 Łowca smoków
 0.15 Cudowne lato - fi lm obyczajowy, 

Polska, reż. Ryszard Brylski, wyk. 
Helena Sujecka, Antoni Pawlicki, 
Cezary Łukaszewicz, Katarzyna 
Figura, Jerzy Trela, Marek Kas-
przyk, Marcin Łuczak, Jadwiga 
Basińska, Dariusz Basiński

 2.00 Przeprowadzki (8) - Steinway 
ordynata - serial

 3.00 Notacje - Leonard Terpiłowski. 
Wszyscy dostali po 25 lat 

 3.15 Kuchnia polska (3) - serial
 4.25 Zagadkowa Jedynka
 4.55 Zakończenie dnia

7.00 Teledyski 7.20 Afi sz kulturalny 7.50 
Studio Kultura 8.00 Informacje kulturalne 
8.15 Wydarzenie aktualne 8.50 Ptaszka 
- fi lm TVP  10.15 Trio - dramat  11.30 Lal-
ka - serial 12.55 Którędy po sztukę - Anna 
Konik 13.05 Księstwo - fi lm obyczajowy 
15.20 Fotel Wassily - cykl dok. 15.50 Infor-
macje kulturalne 16.05 Tygodnik Kultural-
ny 17.00 Jutro idziemy do kina - fi lm fa-
bularny  18.55 Alvis Hermanis. Larger than 
life - fi lm dok. 20.00 Informacje kultural-
ne 20.20 Miesiąc z Jerzym Trelą - Wielkie 
kazanie księdza Bernarda   21.25 Chuli-
gan Literacki 22.00 Pan Wołodyjowski, cz. 
I - fi lm historyczny  23.30 Czego chcę wię-
cej - dramat 1.40 Informacje kulturalne

6.20 Był taki dzień - 22 listopada (357) 
- felieton 6.25 Kronika Warszawy 
i Mazowsza - 9.3.1976 7.00 Zebry. Świat 
w paski - fi lm dok. 8.05 Ośmiornica - s. 7 
(3) - serial 9.10 Wojciech Cejrowski - boso  
9.45 Było, nie minęło 10.20 Hitler i wiedza 
tajemna - fi lm dok. 11.25 Polska walcząca 
- Gdynia była pierwsza - fi lm dok. 12.20 
Koło histori - serial dok. 14.10 Sensacje XX 
wieku 15.10 Encyklopedia II wojny świa-
towej - cykl dok. 15.40 Tajemnice III Rze-
szy (1) Zagadkowa śmierć Hessa - cykl 
dok. 16.40 Bezpieka 1944 - 56, cz. 1 - se-
rial dok. 17.45 Wspaniałe stulecie (218) 
- serial 18.55 Sensacje XX wieku 19.55 
Było, nie minęło - Historia bez zakończe-
nia 20.30 Wcielenia zła (4) Bin Laden. Ge-
niusz Terroryzmu - cykl dok. 21.30 Czas 
honoru - Powstanie (10) 22.30 Tajemni-
ce III Rzeszy (2) Pacjent Hitler - cykl dok. 
23.35 Przewodnik - dramat, Ukraina, reż. 
Oles Sanin, wyk. Jamala Jamala, Jeff  Bur-
rel, Anton Green 1.45 Wspaniałe stulecie 
(218) - serial 2.45 Czas honoru - Powsta-
nie (10) 3.45 Ośmiornica - s. 7 (3) - serial 

7.00 Piłka nożna Magazyn 1. ligi 8.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 8.07 Maga-
zyn alpejski 9.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 9.07 Piłka nożna Liga holenderska 
11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 
Piłka nożna Liga holenderska 13.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 13.07 Koszyków-
ka Euroliga 15.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 15.07 Magazyn Cafe Futbol 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Pił-
ka nożna Liga rosyjska 19.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 19.07 Siatkówka Liga 
Mistrzów 21.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 21.07 Piłka nożna Liga ukraińska 
23.00 Piłka nożna Liga rosyjska 1.10 Piłka 
nożna Eliminacje do MŚ 2018 

8.00 Piłka nożna - Futsal. Ekstraklasa 
- 8 kolejka. Gatta Active Zduńska Wola 
- Claerex Chorzów 9.30 4 - 4 - 2 10.30 
Łyżwiarstwo fi gurowe - GP Chin 11.30 
Łyżwiarstwo szybkie - PŚ Nagano dz. 2, 
USA 13.30 Łyżwiarstwo fi gurowe - GP 
Chin 14.40 Misja kondycja 15.00 Cur-
ling - Mistrzostwa Europy. Szkocja 2016 
18.05 Pełnosprawni 18.35 Hokej na lodzie 
- NHL. Pittsburgh Penguins - New York 
Rangers, Szwajcaria 20.45 Hokej na lo-
dzie - magazyn 21.20 IO Rio 2016 polskie 
medale 23.00 Sportowy Wieczór 23.15 
GOL - felieton 23.25 Curling - Mistrzo-
stwa Europy. Szkocja 2016 - faza grupo-
wa kobiet - relacja, Szwajcaria 1.15 Za-
kończenie dnia 

8.45 Snooker. Northern Ireland Open, 
Belfast 10.30 Curling. ME, Glasgow, Szko-
cja Mężczyźni,: Norwegia - Niemcy 13.00 
Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Levi, Finlandia  
4.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Lev 15.00 
Piłka nożna. Major League Soccer 16.30 
Snooker. Northern Ireland Open, Belfast 
Finał 18.00 Piłka nożna. MŚ kobiet do lat 
20: Korea Południowa - Niemcy 19.15 FIA 
WTCC. Hungaroring, Węgry 20.00 FIA 
WTCC. Marakesz, Maroko Main Race 
20.45 FIA WTCC. Nürburgring 21.30 For-
muła E. Iceberg Drive, Grenlandia 22.30 
Wyścigi samochodowe. MŚ Endurance, 
Sachir, Bahrajn 23.00 Magazyn. Directors 
Box 23.30 Watts 23.45 FIA WTCC. Hun-
garoring, Węgry Main Race 

11.35 Myśląc Ojczyzna 11.45 Nuty nadziei 
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Samuraj Chrystusa 13.40 Salezjań-
skie lato 14.00 Głos serca 14.50 Krzyż 
i wieże 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Jestem mamą 16.30 
Kalejdoskop Młodych 16.50 Aktualności 
akademickie WSKSiM w Toruniu 17.00 
Po co nam wykopaliska 17.30 Okiem ka-
mery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informa-
cje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Każ-
dy maluch to potrafi  19.45 Modlitwa z te-
lefonicznym udziałem dzieci 20.00 Infor-
macje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc 
Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Wi-
dzenia 22.00 To znów ja 23.40 Infekcja 
0.00 Programy powtórkowe 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz Info 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Extra świat - ma-
gazyn 17.50 Serwis Info 18.00 To jest te-
mat - magazyn 18.28 Cztery strony - pro-
gram publicystyczny 18.50 Serwis Info 
19.00 INFO kraj - serwis regionalny 19.30 
INFObiznes 19.47 Pogoda 19.57 Dziś wie-
czorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 
21.00 Panorama Info 21.23 Pogoda 21.30 
Puls Polski - magazyn 21.50 W tyle wi-
zji - program publicystyczny 22.30 W ty-
le wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.45 
Studio świat - magazyn 0.00 Teleexpress 
Extra 0.30 Dziś wieczorem 0.45 Minęła 
20ta 1.25 Sportowy Wieczór 

 6.00 Rodzinka.pl (127) - Kryzys 
- serial komediowy

 6.35 Nie tylko słowa… - reportaż
 7.05 M jak miłość (1198) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 Barwy szczęścia (1540) - serial 

obyczajowy
 11.40 Na dobre i na złe (269) 

Zamknięty rozdział - serial
 12.45 Tylko z Tobą (89) - serial oby-

czajowy, Turcja 
 13.40 Rodzinka.pl (42) - Ty, ja i spa 

- serial komediowy
 14.15 Makłowicz w podróży. Niemcy 

- Hamburg - magazyn kulinarny
 14.45 Cesarzowa Ki (59) - serial 
 15.40 Panorama
 15.55 Pogoda
 16.05 M jak miłość (1255) - serial
 17.05 Tylko z Tobą (90) - serial oby-

czajowy, Turcja 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.35 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1540) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1541) - serial 

obyczajowy
 20.40 M jak miłość (1256) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Gala 25 lat Super Expressu. 

Super Urodziny - widowisko
 23.25 Świat bez fi kcji - DNA - Fakty 

i marzenia
 0.30 Program rozrywkowy
 1.10 Grimm - s. 2 (1) - serial
 2.00 Grimm - s. 2 (2) - serial
 2.50 Anatomia startupu - fi lm dok.
 3.55 DNA - Fakty i marzenia
 5.00 Licencja na wychowanie (84) 

- Na górze róże, na dole… 
- serial obyczajowy

 5.25 Zakończenie programu

 5.35 Uwaga! - program interwencyjny
 6.05 Mango - Telezakupy
 7.10 Wiem, co jem i wiem, co 

kupuję - program lifestylowy
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 13.30 Szpital - program obyczajowy
 14.30 Kuchenne rewolucje  - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy

 20.55 Singielka - serial 
 21.30 Top Model - program rozryw-

kowy 
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-

rów 
 0.05 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 1.05 Złoty chłopak - serial 
 2.05 Uwaga! - program interwencyjny
 2.30 Klub Magii 

6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Trudne sprawy
9.00 Malanowski i Partnerzy

10.00 Dzień, który zmienił moje życie
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Pielęgniarki
13.00 Trudne sprawy
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Dlaczego ja?
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Na ratunek 112
17.00 Gliniarze
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia

22.15 Cenny ładunek - fi lm akcji, 
Kanada, 2016, reż. Max Adams, 
wyk. Bruce Willis, Claire Forlani, 
Jenna B. Kelly, Mark - Paul Gosse-
laar, Nick Loeb 

 Po nieudanym skoku, Eddie, 
brutalny gangster ściga piękną 
złodziejkę Karen, która go wysta-
wiła. Karen postanawia odzyskać 
zaufanie Eddiego i w tym celu 
zleca swojemu byłemu chłopa-
kowi kradzież przesyłki z rzad-
kimi klejnotami. Jednak kolejna 
wpadka doprowadza do bardzo 
nieprzyjemnych konsekwencji.

0.00 Gorący towar - komedia sensa-
cyjna, USA, 2013, reż. Paul Feig, 
wyk. Demián Bichir, Marlon Way-
ans, Melissa McCarthy, Michael 
Rapaport, Sandra Bullock

2.45 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.00 Co nowego u Scooby’ego?
 7.30 Kacze opowieści
 7.55 Co nowego u Scooby’ego?
 8.25 Kacze opowieści
 8.55 Strażnik Teksasu
 10.00 Dom nie do poznania
 11.00 Detektywi w akcji
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Po prostu Maria
 17.00 Droga do szczęścia
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 21.00 Wilki - horror, Francja, Kanada, 

2014, reż. David Hayter, wyk. John 
Pyper - Ferguson, Lucas Till, Ste-
phen McHattie

 22.55 Sprawiedliwi - Wydział Kry-
minalny

 23.55 Spadkobiercy
 0.55 Spadkobiercy
 2.00 Interwencja
 2.15 Graffi  ti
 2.35 TAK czy NIE
 3.00 Magazyn Puncher 2016
 4.00 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2016
 4.30 Magazyn European Tour 

Weekly 2016
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.25 Szpital - program obyczajowy
 6.30 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.15 Zagubieni II - serial
 9.15 Gotowe na wszystko II - serial
 10.15 Mango Telezakupy
 11.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 Zagubieni II - serial
 16.55 Gotowe na wszystko II - serial
 17.55 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Epidemia - fi lm sensacyjny, 

USA 1995, reż. Wolfgang Peter-
sen, wyk. Dustin Hoff man, Rene 
Russo, Morgan Freeman, Kevin 
Spacey, Cuba Gooding Jr, Donald 
Sutherland, Patrick Dempsey

 22.40 Sprawa Thomasa Crowna 
- fi lm sensacyjny, USA 1999, reż. 
John McTiernan, wyk. Pierce 
Brosnan, Rene Russo, Denis Leary, 
Ben Gazzara, Frankie Faison

 1.00 Supermensch: Historia Shepa 
Gordona - fi lm dok. 2013, reż. 
Beth Aala, Mike Myers, wyk. Shep 
Gordon, Tom Arnold, Michael 
Douglas, Sylvester Stallone

 2.55 Klub Magii 
 5.05 Koniec programu

 6.00 Gwiazdy Polskiego Kabaretu 
2016

 7.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 8.00 Gliniarz i prokurator - serial
 10.00 Napisała: Morderstwo - serial
 11.00 Moje serce bije dla Loli - tele-

nowela
 12.00 Sila: odnaleźć przeznaczenie 

- serial
 14.00 Dziesięć przykazań - serial
 15.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 15.30 13 Posterunek 2 - serial
 17.00 Kuchnia na Maksa - serial
 18.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 20.00 Underworld - fi lm akcji, Niemcy, 

Wielka Brytania, Węgry, USA 
2003, reż. Len Wiseman, wyk. 
Kate Beckinsale, Scott Speedman, 
Michael Sheen, Bill Nighy, Wen-
tworth Miller

 22.35 Anatomia strachu - dramat kry-
minalny, USA 2011, reż. Joel Schu-
macher, wyk. Nicolas Cage, Nicole 
Kidman, Ben Mendelsohn, Liana 
Liberato, Cam Gigandet

 0.30 Straszny fi lm - komedia, USA 
2000, reż. Keenen Wayans, wyk. 
Anna Faris, Carmen Electra, Jon 
Abrahams, Marlon Wayans

 2.05 JRG w akcji
 2.35 Dyżur
 3.05 Biesiada na cztery pory roku
 4.25 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę

Wtorek, 22.11.2016

Poniedziałek, 21.11.2016

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Baj-
ki 7.00 Janosik - serial 7.15 Tryumf Pana 
Kleksa - fi lm anim. 8.45 Na planie 9.20 
MiłośćKropka.pl 10.25 Umrzesz ze śmie-
chu 11.30 Katastrofy w przestworzach 
- serial 13.40 Pułapki umysłu - serial 14.05 
Szpital nadziei - komedia 19.00 Komisarz 
Rex - serial 20.00 O jeden most za daleko 
- dramat wojenny  23.40 American Psy-
cho - thriller 1.50 Defekt - serial 

15.45 Express - informacje 16.05 Uwa-
ga! 16.25 Detektywi. Na zlecenie 17.10 
Usterka 17.45 Express - informacje 
18.00 Królowie lombardu 18.30 Wojny 
magazynowe 19.30 Pilna Usterka 19.45 
Express - informacje 20.10 Uwaga! po 
Uwadze 21.10 Komornicy 21.45 Express 
- informacje 22.00 Gogglebox. Przed te-
lewizorem 22.45 DeFacto Extra 23.45 
Królowe życia - telenowela

6.00 Sekrety sąsiadów 7.00 Nieśmiertelny 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Cesar Milan: Przywódca stada 11.00 Cu-
stomy Danny’ego 12.00 Miodowe lata 
13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Dekora-
tornia 15.15 Czarodziejki 16.15 Strażnik 
Teksasu 17.15 Hawaje 5 - 0 18.15 Miodo-
we lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami 23.00 Champion - dra-
mat kryminalny 1.00 Customy Danny’ego 

7.10 Matki, żony i kochanki - serial 8.15 
Na planie 8.50 Wielki tydzień - dramat 
historyczny  10.55 Umrzesz ze śmiechu 
11.30 Katastrofy w przestworzach - serial 
13.40 Umrzesz ze śmiechu 14.05 Szpital 
nadziei sezon 3 - serial 15.55 Matki, żony 
i kochanki - serial 17.10 Nad Niemnem cz. 
1 - fi lm obyczajowy  19.00 Komisarz Rex 
- serial 20.00 Za jakie grzechy - komedia 
22.00 Sędzia Dredd - fi lm sensacyjny

13.45 Cała prawda o super jedzeniu 14.15 
DeFacto 14.45 Damy i wieśniaczki. Ukrai-
na 15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25 De-
tektywi. Na zlecenie 17.10 Usterka 17.45 
Express - informacje 18.00 Megakuchnie 
- serial 18.35 Dzieciaki kontra mistrzowie 
kuchni 19.45 Express - informacje 20.05 
Testerzy 20.40 Wojny magazynowe 
21.45 Express - informacje 22.00 Usterka 
23.00 Damy i wieśniaczki. PL 

6.00 Sekrety sąsiadów 7.00 Nieśmiertelny 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Wszystko o psach 11.00 Wojny parkin-
gowe 12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzi-
na zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15 
Czarodziejki 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 
Hawaje 5 - 0 18.15 Miodowe lata 20.00 
Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki No-
wego Jorku 23.00 Chłopaczki z sąsiedz-
twa - komedia 0.55 Customy Danny’ego 
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.35 Okrasa łamie przepisy
 9.05 Grzech Fatmagül (94) - serial
 10.05 Cisza nad rozlewiskiem (5) 

- serial
 11.00 Królowa jednej nocy (36) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Agropogoda - magazyn
 12.30 Magazyn Rolniczy
 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Wokół Morza Śródziemnego. 

Skrzydlaci mieszkańcy Rzymu 
 13.55 Grzech Fatmagül (95) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Obserwator, odc. 48 
 16.00 Ojciec Mateusz (28) - Sekrety 

klasztoru - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Przepis dnia - magazyn
 18.00 Klan (3022) - telenowela
 18.40 Królowa jednej nocy (37) - serial
 19.30 Wiadomości
 20.05 Sport
 20.15 Pogoda
 20.30 Hit Hit Hurra! - widowisko 

muzyczne
 21.50 Magazyn śledczy Anity Gargas
 22.30 Nasz Świat w Jedynce - Sau-

dyjska wiosna - cykl dok.
 23.35 Snajper - Broń odwetu (2) 

- serial
 0.35 Defekt (9) - serial
 1.35 Cudowne lato - fi lm obyczajowy, 

Polska, reż. Ryszard Brylski, wyk. 
Helena Sujecka, Antoni Pawlicki, 
Cezary Łukaszewicz, Katarzyna 
Figura, Jerzy Trela, Marek Kas-
przyk, Marcin Łuczak, Jadwiga 
Basińska, Dariusz Basiński

 3.15 Trzecia granica (4) - W matni 
- serial

 4.20 Notacje - Tadeusz Dominik. Do 
obiadu grał nam L. Armstrong 

 4.30 Zagadkowa Jedynka

7.00 Teledyski 7.20 Afi sz kulturalny 7.50 
Studio Kultura 8.00 Informacje kultural-
ne 8.40 Dzika muzyka 9.20 Legenda Tatr 
- dramat  11.15 Którędy po sztukę - Anna 
Konik 11.30 Lalka - serial 13.00 Informacje 
kulturalne 13.20 Wszystko albo nic - dra-
mat  15.40 Sonda o kobietach - fi lm dok. 
16.10 Informacje kulturalne 16.35 Tanie 
Dranie - Moroz i Kłopotowski komentują 
świat 17.15 Bestie z południowych krain 
- dramat 19.00 Werka - fi lm dok. 20.00 
Informacje kulturalne 20.20 Rozważania 
o przemocy - fi lm dok. 21.55 Informacje 
kulturalne ekstra 22.25 Nadzór - dramat  
0.50 Performance 1.35 Bracia Karama-
zow - dramat

6.20 Był taki dzień - 23 listopada (358) 
- felieton 6.25 Kronika Warszawy i Ma-
zowsza - 12.2.1976 7.00 Tańczący z natu-
rą - cykl dok. 7.35 Skarby czeskiego dzie-
dzictwa narodowego 11 - cykl dok. 8.15 
Ośmiornica - s. 7 (4) - serial 9.10 Wojciech 
Cejrowski - boso 9.40 Było, nie minęło 
- Historia bez zakończenia 10.15 Wcie-
lenia zła (4) Bin Laden. Geniusz Terrory-
zmu 11.20 Polacy nieznani - Tajemnice po-
czątków Polski - Stanisław - król, fi lozof 
12.35 Spór o historię - debata 13.20 Bo-
ry Tucholskie - fi lm dok. 14.10 Sensacje XX 
wieku 15.15 Encyklopedia II wojny świa-
towej - Szlak życia - cykl dok. 15.40 Ta-
jemnice III Rzeszy (2) Pacjent Hitler - cykl 
dok. 16.45 Bezpieka 1944 - 56, cz. 2 - se-
rial dok. 17.45 Wspaniałe stulecie (219) 
- serial 18.45 Sensacje XX wieku 20.00 
Było, nie minęło - Historia bez zakończe-
nia 20.30 Nowe Ateny (29) - program 
publicystyczny 21.35 Czas honoru - Po-
wstanie (11) 22.35 Życie po radziecku (7 
- 8) 23.40 Papusza - dramat 2.00 Wspa-
niałe stulecie (219) - serial 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Ma-
gazyn alpejski 9.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 9.07 Piłka nożna Liga ukraiń-
ska 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 
11.07 Magazyn Cafe Futbol 13.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 13.07 Boks Maga-
zyn Puncher 14.10 Piłka nożna Magazyn 
1. ligi 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 
15.07 Piłka nożna Liga rosyjska 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Pił-
ka nożna Liga holenderska 19.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 19.07 Siatków-
ka Plusliga 21.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 21.07 Tenis Barclays ATP World Tour 
Finals 23.00 Piłka nożna Liga rosyjska 1.10 
Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018

8.00 Curling - ME. Szkocja 2016 - fa-
za grupowa kobiet  9.35 Runmageddon 
10.20 Łyżwiarstwo fi gurowe - GP Chin  
11.30 Łyżwiarstwo szybkie - PŚ Naga-
no dz. 3, USA 13.30 Łyżwiarstwo fi guro-
we - GP Chin  14.30 PN - Bayern Mona-
chium Tv 15.25 Bayern Monachium 16.30 
Bayern Monachium 17.55 Zapasy - Krajo-
wa Liga . Białogard - Wrocław 20.05 Ko-
szykówka kobiet - Eliminacje Mistrzostw 
Europy. Polska - Belgia 21.15 Koszyków-
ka kobiet - Eliminacje Mistrzostw Euro-
py. Polska - Belgia 22.15 Misja kondycja 
22.30 Wyścigi samochodowe - Podsu-
mowanie 23.00 Sportowy Wieczór 23.25 
Zapasy - Krajowa Liga . Białogard - Wroc-
ław 1.00 Zakończenie dnia 

8.30 Magazyn. Directors Box 9.00 Watts 
9.30 Curling. ME, Glasgow, Szkocja Ko-
biety: Dania - Niemcy 12.00 Piłka noż-
na. Major League Soccer 15.00 Narciar-
stwo Alpejskie. PŚ, Levi 17.00 Curling. ME, 
Glasgow, Szkocja Mężczyźni: Szwajcaria 
- Norwegia 19.05 FIA WTCC. Moskwa, 
Rosja Main Race 19.45 FIA WTCC. Vila 
Rea, Portugalia Main Race 20.30 Jeździe-
ctwo. Global Champions Tour Podsumo-
wanie sezonu 21.30 Narciarstwo Alpej-
skie. PŚ, Lev 23.00 Piłka nożna. Major 
League Soccer 23.35 Piłka nożna. Major 
League Soccer Finał konferencji 1.00 Pił-
ka nożna. FIFA Football 1.30 FIA WTCC. 
Moskwa, Rosja Main Race 2.15 FIA WTCC. 
Vila Rea, Portugalia Main Race 

10.00 Audiencja Generalna Ojca Świętego 
Franciszka z Watykanu 11.10 Serce i obli-
cze Boga 11.25 Myśląc Ojczyzna 11.35 
Salezjański Ośrodek Misyjny 12.00 Anioł 
Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Listy 
do Pana Boga 14.10 To znów ja 15.50 Py-
tasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Na zdrowie 16.30 Poradnik szczęśliwego 
małżeństwa 16.45 Po cóż są nam święci? 
17.00 Po stronie prawdy 18.00 Anioł Pań-
ski 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmo-
wy niedokończone 19.25 Święty na każ-
dy dzień 19.30 Przygody Mobilków 19.45 
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzie-
ci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasno-
górski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski 
Punkt Widzenia 22.00 Sztuka przebacze-
nia 23.45 Adoracja w Kalkucie 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz Info 
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.50 Serwis Info 18.00 Two-
ja Sprawa - magazyn 18.28 Cztery stro-
ny - program publicystyczny 18.50 Serwis 
Info 19.00 INFO kraj - serwis regionalny 
19.30 INFObiznes 19.47 Pogoda 19.57 
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 
Pogoda 21.00 Panorama Info 21.23 Pogo-
da 21.30 Puls Polski - magazyn 21.40 Stu-
dio LOTTO 21.50 W tyle wizji - program 
publicystyczny 22.30 W tyle wizji Extra 
23.00 INFO Wieczór 23.45 Studio świat 
- magazyn 0.00 Teleexpress Extra 0.30 
Dziś wieczorem 0.45 Minęła 20ta 

 6.25 Rodzinka.pl (128) - Używki są 
dla mądrych - serial komediowy

 7.05 M jak miłość (1199) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Barwy szczęścia (1541) - serial
 11.40 Na dobre i na złe (270) Sło-

neczny pacjent - serial
 12.45 Tylko z Tobą (90) - serial 
 13.40 Rodzinka.pl (43) - Narada 

rodzinna - serial komediowy
 14.20 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Sawanna 
 14.45 Cesarzowa Ki (60) - serial 
 15.40 Panorama, Pogoda
 16.05 M jak miłość (1256) - serial
 17.05 Tylko z Tobą (91) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1541) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1542) - serial
 20.40 Na dobre i na złe (653) - serial
 21.45 Na sygnale (116) - Szlachetna 

zemsta - serial fabularyzowany
 22.25 Randka w ciemno - kome-

dia, Polska, reż. Wojciech Wójcik, 
wyk. Katarzyna Maciąg, Borys 
Szyc, Lesław Żurek, Anna Dere-
szowska, Zbigniew Zamachow-
ski, Bogusław Linda, Tomasz Kot, 
Danuta Stenka, Krystyna Tkacz

 0.10 Szeptem - program interakywny
 1.10 Świat bez tajemnic - Tajne 

akcje Mossadu - fi lm dok.
 2.20 Świat bez tajemnic - Zakaz 

skrętu w lewo. Czy socjal-
demokracja odeszła w prze-
szłość? - fi lm dok. 

 3.20 Licencja na wychowanie (85) 
- Tam jest lepiej - serial

 3.50 Lokatorzy (210) - Cena marzeń 
- serial komediowy

 4.25 Lokatorzy (211) - Świąteczne 
porządki - serial komediowy

 4.50 Zakończenie dnia

 5.35 Uwaga! - program interwencyjny
 6.05 Mango - Telezakupy
 7.10 Wiem, co jem i wiem, co 

kupuję - program lifestylowy
 7.50 Doradca smaku
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 13.30 Szpital - program obyczajowy
 14.30 Kuchenne rewolucje  - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku

 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Singielka - serial 
 21.30 Azja Express 
 23.00 Och, Karol II - komedia, Pol-

ska 2011, reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, Małgo-
rzata Socha, Małgorzata Forem-
niak, Katarzyna Zielińska, Marta 
Żmuda - Trzebiatowska, Kata-
rzyna Glinka, Anna Mucha, Jan 
Frycz 

 1.15 Revolution - serial, USA 
 2.20 Uwaga! - program interwencyjny
 2.45 Klub Magii - program 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.40 Gorący towar - komedia sensa-
cyjna, USA, 2013, reż. Paul Feig, 
wyk. Demián Bichir, Marlon Way-
ans, Melissa McCarthy, Michael 
Rapaport, Sandra Bullock

  Sarah Ashburn jest pewną siebie, 
ambitną, nielubianą, ale inte-
ligentną agentką FBI. Zostaje 
wysłana do Bostonu, gdzie przy 
współpracy miejscowej policji ma 
aresztować groźnego barona 
narkotykowego. Przy wykonaniu 
zadania przychodzi jej współpra-
cować z bostońską policjantką, 
doświadczoną i przebojową 
detektyw Shannon Mullins. Ich 
pierwsze spotkanie nie wygląda 
najlepiej i nic nie zapowiada 
owocnej współpracy. 

 23.10 Klub Dzikich Kotek - komedia
 1.30 Cedar Rapids - komedia, USA
 3.10 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Nie igraj z aniołem - telenowela 
obyczajowa

 7.00 Co nowego u Scooby’ego?
 7.30 Kacze opowieści
 7.55 Tom and Jerry Show
 8.25 Kacze opowieści
 8.55 Strażnik Teksasu
 10.00 Dom nie do poznania
 11.00 Detektywi w akcji
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Po prostu Maria - telenowela 

obyczajowa
 17.00 Droga do szczęścia
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 21.00 Champion - dramat kryminalny, 

Niemcy, USA, 2002, reż. Walter 
Hill, wyk. Peter Falk, Ving Rhames, 
Wesley Snipes 

 22.55 Sprawiedliwi - Wydział Kry-
minalny

 23.55 Spadkobiercy
 0.55 Spadkobiercy
 2.00 Interwencja
 2.15 Graffi  ti
 2.35 TAK czy NIE
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.10 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.10 Szpital - program obyczajowy
 7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.15 Zagubieni II - serial
 9.15 Gotowe na wszystko II - serial
 10.15 Mango Telezakupy
 11.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 Zagubieni II - serial
 16.55 Gotowe na wszystko II - serial
 17.55 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Prawdziwa zbrodnia - fi lm 

sensacyjny, USA 1999, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Clint Eastwood, 
Isaiah Washington, James Woods, 
Lisa Gay Hamilton, Denis Leary, 
Bernard Hill, Diane Venora

 22.55 UEFA Champions League 
 0.00 Gry umysłu - serial
 0.55 Co się zdarzyło w Seattle? 

- fi lm obyczajowy, USA, Kanada, 
Niemcy 2007, reż. Stuart Tow-
nsend, wyk. Martin Henderson, 
Michelle Rodriguez, Woody Har-
relson, Charlize Theron

 3.05 Klub Magii 
 5.15 Koniec programu

 6.00 Gwiazdy Polskiego Kabaretu 
2016

 7.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 8.00 Gliniarz i prokurator - serial
 10.00 Napisała: Morderstwo - serial
 11.00 Moje serce bije dla Loli - tele-

nowela
 12.00 Sila: odnaleźć przeznaczenie 

- serial
 14.00 Dziesięć przykazań - serial
 15.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 15.30 13 Posterunek 2 - serial
 17.00 Kuchnia na Maksa - serial
 18.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 20.00 Underworld: Przebudzenie 

- fi lm akcji, USA 2012, reż. Björn 
Stein, Mans Marlind, wyk. India 
Eisley, Kate Beckinsale, Michael 
Ealy, Stephen Rea, Theo James

 21.45 Wpół do śmierci 2 - fi lm akcji, 
USA 2007, reż. Art Camacho, 
wyk. Bill Goldberg, Kurupt, Robert 
LaSardo

 23.20 Piła - horror, Australia, USA 
2004, reż. James Wan, wyk. 
Cary Elwes, Danny Glover, Leigh 
Whannell, Monica Potter

 1.30 Mike i Molly - serial
 2.05 Taki jest świat
 3.00 Na jedwabnym szlaku
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 5.55 Klan (3022) - telenowela
 6.25 Jaka to melodia?
 6.55 Wokół Morza Śródziemnego. 

Skrzydlaci mieszkańcy Rzymu 
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.35 Weterynarze z sercem - /11/
 9.05 Grzech Fatmagül (95) - serial
 10.05 Cisza nad rozlewiskiem (6) 

- serial
 11.00 Królowa jednej nocy (37) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Agropogoda - magazyn
 12.30 Smaki polskie - Smaki polskiej 

wieprzowiny
 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.55 Wokół Morza Śródziemnego. 

Wyspy skarbów - serial dok.
 13.55 Grzech Fatmagül (96) - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Obserwator, odc. 49 
 16.00 Ojciec Mateusz (29) - Egzamin 

- serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Przepis dnia - magazyn
 18.00 Klan (3023) - telenowela
 18.40 Królowa jednej nocy (38) - serial
 19.30 Wiadomości
 20.05 Sport
 20.15 Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz (212) - Waha-

dełko - serial
 21.25 Sprawa dla reportera
 22.25 Warto rozmawiać
 23.30 Uwolnić Asię Bibi - fi lm dok.
 1.05 Londyńczycy II (6) - serial
 1.50 Londyńczycy II (7) - serial
 2.50 Snajper - Broń odwetu (2) 

- serial
 3.45 Sprawa dla reportera
 4.35 Zagadkowa Jedynka
 5.05 Zakończenie dnia

7.20 Afi sz kulturalny 7.50 Studio Kultura 
8.05 Informacje kulturalne 8.25 Śmierć. 
opowieść o życiu  - serial 9.30 Czysta chi-
rurgia - fi lm TVP  10.40 Przekładaniec - ko-
media  11.30 Nad Niemnem - serial 12.35 
Szalone żony - felieton 12.45 Szalone żo-
ny - fi lm obyczajowy 15.15 Przed turnie-
jem - fi lm dok. 15.40 Informacje kultu-
ralne 16.00 Chuligan Literacki 16.35 Film 
fabularny 17.20 Koniec świata - fi lm oby-
czajowy  18.35 Podróże Dostojewskiego 
- fi lm dok. 19.30 Którędy po sztukę - Anna 
Konik 19.35 Głos mojej duszy - fi lm anim. 
20.00 Pegaz 21.00 Beduin - fi lm obycza-
jowy 22.45 Dezerterzy - rozmowa 23.25 
Maradona według Kusturicy - fi lm dok. 

6.30 Kronika Warszawy i Mazowsza 
- 23.11.1976 7.00 Dzika Polska  - serial 
dok. 7.30 Z naturą na co dzień (3) - cykl 
dok. 8.05 Ośmiornica - s. 7 (5) - serial 
9.10 Wojciech Cejrowski - boso 9.50 By-
ło, nie minęło 10.30 Legenda 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty AK - fi lm dok. 11.25 
Na granicy - Ballada o dwóch domach 
- fi lm dok. 12.05 Temperatura wrzenia 
- reportaż 12.45 Cyryl i Metody. Aposto-
łowie Słowian (1) - fi lm dok. 13.50 Sensa-
cje XX wieku 15.05 Encyklopedia II wojny 
światowe - cykl dok. 15.40 Życie po ra-
dziecku (7 - 8) 16.45 Bezpieka 1944 - 56, 
cz. 3 - serial dok. 17.45 Wspaniałe stule-
cie (220) - serial 18.55 Sensacje XX wieku 
20.00 Było, nie minęło  20.35 Opowieść 
o Indiach - Złoty wiek - serial dok. 21.35 
Czas honoru - Powstanie (12) „Warsza-
wa” 22.35 Spór o historię - Mój dziadek 
był w Wehrmachcie - debata 23.20 Pry-
watne śledztwa 23.40 Prywatne śledztwa 
0.15 Rzeczpospolita partyzancka - Mit 
o Szarym - dokument 1.30 Wspaniałe 
stulecie (220) - serial 

7.00 Piłka nożna Magazyn 1. ligi 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Ma-
gazyn alpejski 9.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 9.07 Piłka nożna Liga rosyj-
ska 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 
11.07 Magazyn Cafe Futbol 13.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 13.07 Siatkówka 
Plusliga 15.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 15.07 Piłka nożna Liga holenderska 
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 
Piłka nożna Liga ukraińska 19.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 19.07 Siatkówka 
Liga Mistrzów 21.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 21.07 Boks Magazyn Puncher 
22.20 Piłka nożna 1. liga 0.30 Magazyn 
Cafe Futbol 

6.50 Piłka nożna - MŚ Kobiet do lat 20 
- Papua Nowa Gwinea 2016. 9.10 Piłkar-
ski diament 9.45 Hokej na lodzie - ma-
gazyn 10.20 Piłka nożna - MŚ Kobiet do 
lat 20 - Papua Nowa Gwinea 2016. 11.30 
Piłka nożna - MŚ Kobiet do lat 20 - Papua 
Nowa Gwinea 2016. 12.40 Wyścigi sa-
mochodowe - podsumowanie 13.15 Ko-
szykówka kobiet - Eliminacje Mistrzostw 
Europy. Polska - Belgia 15.05 Piłka nożna 
- FC Barca TV 16.20 FC Barca 17.45 FC 
Barca 18.20 Zwarcie 18.55 Piłka nożna 
- Liga Europejska 23.00 Sportowy Wie-
czór 23.20 Piłka nożna - MŚ Kobiet do lat 
20 - Papua Nowa Gwinea 2016. 1.30 Ho-
kej na lodzie - NHL. Montreal Canadiens 
- Carolina Hurricanes

8.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Levi 10.15 
Piłka nożna. MŚ kobiet do lat 20 15.30 
Piłka nożna. Major League Soccer MLS 
Highlights 16.00 Skoki narciarskie. Tur-
niej Czterech Skoczni Best of 17.00 Nar-
ciarstwo Alpejskie. PŚ, Levi 17.45 Skoki 
narciarskie. PŚ, Ruka 19.00 Narciarstwo 
Alpejskie. PŚ, Levi, Finlandia Slalom męż-
czyzn, 2. przejazd 19.30 FIA WTCC. Ter-
mas de Rio Hondo, Argentyna Main Race 
20.00 FIA WTCC. Szanghaj, Chiny Ma-
in Race 20.30 Curling. Mistrzostwa Eu-
ropy, Glasgow, Szkocja Półfi nały męż-
czyzn 23.00 Piłka nożna. MŚ kobiet do 
lat 201.30 FIA WTCC. Termas de Rio Hon-
do, Argentyna Main Race 2.15 FIA WTCC. 
Szanghaj, Chiny Main Race 

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Ja głuchy 
13.45 Kikomeko 2 14.00 Sztuka prze-
baczenia 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 In-
formacje dnia 16.10 Z wędką nad wodę 
w Polskę i Świat 16.35 Przegląd Tygodnika 
Rodzin Katolickich „Źródło” 16.40 Za We-
necją - Wyspy Laguny 17.25 Przegląd kato-
lickiego tygodnika „Niedziela” 17.30 Okiem 
kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informa-
cje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Super 
Księga 1 20.00 Informacje dnia 20.20 Ró-
żaniec 20.50 Głos Polski 21.00 Apel Jasno-
górski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski 
Punkt Widzenia 22.00 Hildegarda z Bin-
gen. Światło Boga 22.55 Święty na każdy 
dzień 23.00 Sanktuarium Matki Bożej Mi-
łosierdzia w Pellevoisin we Francji 

 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz Info 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Extra świat - ma-
gazyn 17.50 Serwis Info 18.00 To jest te-
mat - magazyn 18.28 Cztery strony - pro-
gram publicystyczny 18.50 Serwis Info 
19.00 INFO kraj - serwis regionalny 19.30 
INFObiznes 19.47 Pogoda 19.57 Dziś wie-
czorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 
21.00 Panorama Info 21.23 Pogoda 21.30 
Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 
21.50 W tyle wizji - program publicystycz-
ny 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO 
Wieczór 23.45 Studio świat - magazyn 
0.00 Teleexpress Extra 0.30 Dziś wieczo-
rem 0.45 Minęła 20ta 

 5.55 Rodzinka.pl (129) - Wigilia 
- serial komediowy

 6.30 Dzika muzyka 22 - magazyn
 7.05 M jak miłość (1200) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 Barwy szczęścia (1542) - serial 

obyczajowy
 11.40 Na dobre i na złe (271) 

Pochopna diagnoza - serial
 12.40 Tylko z Tobą (91) - serial oby-

czajowy, Turcja 
 13.35 Rodzinka.pl (44) - Pogrzeb 

- serial komediowy
 14.10 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Gambia 
 14.40 Cesarzowa Ki (61) - serial 
 15.40 Panorama
 15.55 Pogoda
 16.05 Na dobre i na złe (653) - serial
 17.05 Tylko z Tobą (92) - serial oby-

czajowy, Turcja 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1542) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1543) - serial 

obyczajowy
 20.40 Kabaret Moralnego Niepokoju 

- Pogoda na suma - widowisko
 21.45 Agent XXL. Rodzinny interes 

- komedia, USA 
 23.40 Bezprawie - western, USA, 

reż. Kevin Costner, wyk. Annette 
Bening, Robert Duvall, Diego 
Luna, Kevin Costner

 2.05 Randka w ciemno - komedia, 
reż. Wojciech Wójcik, wyk. Kata-
rzyna Maciąg, Borys Szyc, Lesław 
Żurek, Anna Dereszowska, Zbi-
gniew Zamachowski, Bogu-
sław Linda, Tomasz Kot, Danuta 
Stenka, Krystyna Tkacz

 3.50 1 2 3… 25 koncert zespołu RAZ 
DWA TRZY 

 5.00 Zakończenie dnia

 5.35 Uwaga! - program interwencyjny
 6.05 Mango - Telezakupy
 7.10 Wiem, co jem i wiem, co 

kupuję - program lifestylowy
 7.50 Doradca smaku
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 13.30 Szpital - program obyczajowy
 14.30 Kuchenne rewolucje  - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Singielka - serial 
 21.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

 22.30 Gniew Tytanów - fi lm przygo-
dowy, USA, Hiszpania 2012, reż. 
Jonathan Liebesman, wyk. Sam 
Worthington, Liam Neeson, Ralph 
Fiennes, Edgar Ramírez, Rosa-
mund Pike, Bill Nighy

 0.35 Superwizjer - magazyn reporte-
rów 

 1.10 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy 

 2.10 Uwaga! - program interwencyjny
 2.35 Klub Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 13.55 Dwoje we troje
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.05 Nowszy model - komedia 
romantyczna, USA, 2009, reż. 
Bart Freundlich, wyk. Art Gar-
funkel, Catherine Zeta - Jones, 
Joanna Gleason, Justin Bartha

  Sandy jest piękną, seksowną 
kobietą, która wiedzie idealne 
życie. Jednak pewnego dnia 
szczęście pryska niczym bańka 
mydlana i zmusza ją do przepro-
wadzenia się do Nowego Jorku. 
Poznaje 25 - letniego Arama, 
romantycznego optymistę, pra-
cującego w niewielkiej kawiarni. 
Chłopak oferuje Sandy pomoc 
i niebawem staje się nieocenio-
nym wsparciem. 

 22.10 Wojna żeńsko - męska - kome-
dia, Polska, 2011,

 0.50 Terminator 3: Bunt maszyn 
- fi lm sci - fi , USA, Niemcy

 3.25 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.00 Co nowego u Scooby’ego?
 7.30 Kacze opowieści
 7.55 Tom and Jerry Show
 8.25 Kacze opowieści
 8.55 Strażnik Teksasu
 10.00 Dom nie do poznania
 11.00 Detektywi w akcji
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Po prostu Maria
 17.00 Droga do szczęścia
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 21.00 Walkiria - dramat historyczny, 

USA, Niemcy, 2008, reż. Bryan 
Singer, wyk. Bill Nighy, Carice van 
Houten, Tom Cruise

 23.30 Sprawiedliwi - Wydział Kry-
minalny

 0.30 Boże Narodzenie 2012 
z Michaelem Buble - koncert, 
Wielka Brytania, 2012

 1.30 Boże Narodzenie z Michaelem 
Buble - koncert, Wielka Brytania, 
2011 

 2.35 TAK czy NIE
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.20 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.20 Szpital - program obyczajowy
 7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.15 Zagubieni II - serial
 9.15 Gotowe na wszystko II - serial
 10.15 Mango Telezakupy
 11.55 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 Zagubieni II - serial
 16.55 Gotowe na wszystko II - serial
 17.55 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Dziadek z przypadku - serial
 21.00 Era rocka - komedia, USA 2012, 

reż. Adam Shankman, wyk. 
Julianne Hough, Diego Boneta, 
Tom Cruise, Alec Baldwin, Russell 
Brand, Paul Giamatti, Catherine 
Zeta - Jones

 23.40 Hobbit: Niezwykła podróż 
- fi lm przygodowy, USA, Nowa 
Zelandia 2012, reż. Peter Jack-
son, wyk. Martin Freeman, Ian 
McKellen, Richard Armitage, Ken 
Stott, Graham McTavish, Dean 
O’Gorman, Aidan Turner, James 
Nesbitt, Cate Blanchett, Hugo 
Weaving, Christopher Lee, Andy 
Serkis, Ian Holm, Elijah Wood

 3.10 Klub Magii 

 6.00 Gwiazdy Polskiego Kabaretu 
2016

 7.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 8.00 Gliniarz i prokurator - serial
 10.00 Napisała: Morderstwo - serial
 11.00 Moje serce bije dla Loli - tele-

nowela
 12.00 Sila: odnaleźć przeznaczenie 

- serial
 14.00 Dziesięć przykazań - serial
 15.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 15.30 13 Posterunek 2 - serial
 17.00 Kuchnia na Maksa - serial
 18.00 Gwiazdy lombardu - reality TV
 20.00 Tower Heist: Zemsta cieciów 

- komedia, USA 2011, reż. Brett 
Ratner, wyk. Alan Alda, Ben Stil-
ler, Casey Affl  eck, Eddie Murphy, 
Matthew Broderick

 22.10 Kuloodporni - komedia, USA 
1996, reż. Ernest R. Dickerson, 
wyk. Adam Sandler, Damon Way-
ans, James Caan, Jeep Swenson

 0.00 Zemsta frajerów w raju 
- komedia, USA 1987, reż. Joe 
Roth, wyk. Curtis Armstrong, 
Larry Scott, Robert Carradine, 
Timothy Busfi eld

 1.50 JRG w akcji
 2.20 Dyżur
 2.50 Na jedwabnym szlaku
 3.40 Taki jest świat
 4.20 Na jedwabnym szlaku
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę

Czwartek, 24.11.2016

Środa, 23.11.2016

6.40 Bajki 7.00 Janosik - serial 7.10 Matki, 
żony i kochanki - serial 8.35 Układ ideal-
ny - komedia 10.25 Umrzesz ze śmiechu 
11.30 Katastrofy w przestworzach - serial 
13.40 Pułapki umysłu - serial 14.05 Szpi-
tal nadziei - serial 15.55 Matki, żony i ko-
chanki - serial 17.00 Nad Niemnem cz. 2 
- fi lm obyczajowy  19.00 Komisarz Rex 
- serial 20.00 Zadanie specjalne - thriller 
21.55 Bliżej - dramat 

17.10 Usterka 17.45 Express - informa-
cje 18.00 Testerzy 18.30 Wojny magazy-
nowe 19.30 Pilna Usterka 19.45 Express 
- informacje 20.05 Anatomia głupoty 
według Doroty Wellman 20.40 Anato-
mia głupoty według Richarda Hammonda 
21.10 Najdziwniejsze wypadki drogowe 
21.45 Express - informacje 22.00 Ostre 
cięcie 22.45 Kossakowski. Być jak… 23.30 
Gogglebox. Przed telewizorem 

6.00 Sekrety sąsiadów 7.00 Nieśmiertelny 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Przygody Merlina 11.00 Wojny parkin-
gowe 12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzi-
na zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15 
Czarodziejki 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 
Hawaje 5 - 0 18.15 Miodowe lata 20.00 
Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Nowego Jorku 23.00 Złodziejska sztuka 
- komedia kryminalna

6.40 Na planie 7.15 Matki, żony i ko-
chanki - serial 8.25 Za jakie grzechy - ko-
media 10.25 Umrzesz ze śmiechu 11.30 
Katastrofy w przestworzach - serial 
13.40 Pułapki umysłu - serial 14.05 Szpi-
tal nadziei - serial 15.55 Matki, żony i ko-
chanki - serial 17.10 Krzyżacy cz. II - fi lm 
historyczny  19.00 Komisarz Rex - serial 
20.00 Sztos 2 - komedia  22.10 Zadanie 
specjalne - thriller 

15.45 Express - informacje 16.05 Uwaga! 
16.25 Detektywi. Na zlecenie 17.10 Uster-
ka 17.45 Express - informacje 18.00 Re-
mont w stylu Boston 19.00 Pierwszy raz 
za granicą… 19.45 Express - informacje 
20.00 DeFacto 20.35 Żywioły, które niosą 
śmierć 21.45 Express - informacje 22.00 
Damy i wieśniaczki. PL 23.00 Wojny ma-
gazynowe 23.55 Anatomia głupoty we-
dług Doroty Wellman 

6.00 Sekrety sąsiadów 7.00 Nieśmiertelny 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Starcie tytanów 11.00 Wojny parkingowe 
12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina za-
stępcza 14.45 Dekoratornia 15.15 Czaro-
dziejki 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Hawa-
je 5 - 0 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku 22.55 Champion 2 - dramat krymi-
nalny 1.00 Customy Danny’ego
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PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med. 

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

trzebnica 

ul. W. Jagiełły 9
Przyjmuje codziennie po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
 502 670 316

STOMATOLOG

lek. dent. Judyta Łukaniec
tRzEBNIcA ul. Prusicka 1 

•	 stomatologia zachowawcza
•	 stomatologia dziecięca
•	protetyka  
•	 zabiegi z zakresu 
 medycyny estetycznej

godziny przyjęć: 
pon. i pt. 14:00 - 20:00  
wt. i śr.    9:00 - 15:00

REJEstRAcJA w godz. przyjęć
tel. 607 817 491

STOMATOLOG

 dr n. med  Marta Ziętek
•	 stomatologia zachowawcza 
 z endodoncją 
•	 stomatologia estetyczna 
•	 stomatologia dziecięca

tRzEBNIcA
ul. Św. Jadwigi 19A

REJESTRacJa telefoniczna

601 677 571

           LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
sPEcJALIstA NEURoLoGoPEDII  

I wczEsNEJ LoGoPEDII KLINIczNEJ
•	 terapia zaburzeń mowy 
 dzieci i dorosłych
•	 wczesna interwencja logopedyczna
•	 Korekcja wad wymowy
•	 Rehabilitacja głosu
•	 terapia dysleksji MEtoDĄ wARNKEGo
•	 tERAPIA sENsoMotoRyczNA
•	 wspomaganie uczniów z trudnościami  

w uczeniu, ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

tel.  605 606 882
email: logopeda-trzebnica@wp.pl
www.logopeda-trzebnica.pl

FIZJOTERAPEUTA

Jakub Durczak
terapia manualna / osteopatia

•	 Bóle pleców i stawów
•	 Bóle i zawroty głowy
•	 Korekcja wad postawy
•	 Rehabilitacja neurologiczna

tel.  502 483 949
www.jakubdurczak.pl

EMviT   Głowackiego 7

PULMONOLOG

Agata Kot
Viltis Medica

specjalistyczny 
gabinet chorób płuc

ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA

rejestracja: 

tel. 505 686 165

          OKULISTA
 i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med.  Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta

trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
                        wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:

71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. - pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
oct - optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

tRzEBNIcA (koło stadionu)

 ul. Obornicka 41e
REJESTRACJA 

tel.  71 387 27 78
 605 175 050

Godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 - 15.30
wt. i śr. 14:00 - 19:00

GINEKOLOG

GABINEt GINEKoLoGIczNy
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog położnik

zAKREs: UsG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GOdziNY PRzYJęć GaBiNETU:
pon. - śr.  - pt.   16 - 19

ORTODONTA

lEczENiE wad zGRYzU
lek. stom.

specjalista II z ortodoncji

Lidia Korczyk
trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki

od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a 

centrum Rozwoju i wsparcia 
Psychologicznego

•	 psycholodzy	dzieci	i młodzieży
•	 psycholodzy	osób	dorosłych
•	 neurologopedzi
•	 psychoterapia	dzieci	i młodzieży
•	 psychoterapia	osób	dorosłych
•	 grupy	rozwojowo	terapeutycz-

ne dla dzieci i młodzieży

Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozytyw-ka.pl

GINEKOLOG

J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. kosmonautów 8

przyjmuje: 

poniedziałek   13:00 - 18:00

środa                   15:00 - 19:00

w innych dniach 
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71 
        604 474 755

TERAPEUTA  MANUALNY

mgr Paweł Stelmaszczyk
fIzJotERAPIA 
ostEoPAtIA

więcej informacji na stronie
www.stepmed.pl
cENtRUM MEDyczNE 

PROVITA
ul. Św. Jadwigi 27A-B trzebnica

rejestracja  tel. 503 195 870 

LARYNGOLOG

p r a k t y k a 
laryngologiczna

Dr nauk med. Piotr Pastuszek
•	 choroby	uszu,	nosa,	gardła	i krtani
•	 badania	videoendoskopowe
•	 zabiegi	operacyjne

tRzEBNIcA
ul.  KOŚCIUSZKI 10 

Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABINET 
PEDIATRYCZNO-

ALERGOLOGICZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRzEBNica
ul. Św. Jadwigi 27 a-B 

w Provicie
od godz. 16-tej 

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

 ASC SŁUCHMED

•	 APARATY	SŁUCHOWE
•	 profesjonalny	dobór
•	 bezpłatne	badanie	słuchu
•	 raty,	wypożyczenia
•	 baterie,	akcesoria

tRzEBNIcA 
 ul. H. Pobożnego 13
  (wejście od ul. Milickiej)

tel. 71 387 12 76
Gabinet czynny
pon. – śr. 8 – 16:30
czw. – pt. 8 – 15:30

           OKULISTA
      w   ZAKŁADZIE   OPTYCZNYM  

dr n. med.  Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu

trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

NOWA LOKALIZACJA
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka

optyk czynny: pon. - pt. 10 - 18
dr przyjmuje: soboty 10 - 14

REJEstRAcJA 
tel. 601 754 974

       STOMATOLOG

dr n. med. 
Justyna Składnik 
specjalista stomatologii 
zachowawczej z endodoncją 

tRzEBNIcA  

ul. św. Jadwigi 19 a 
czynne od poniedziałku do piątku

REJEstRAcJA tELEfoNIczNA

603 233 932
505 377 781

STOMATOLOGIA
 RODZINNA

 zofia anna Bartłomiej 
Kaczmarzyk
www.kaczmarzyk.eu

ORTODONTA
IMPLANTY

pełen zakres usług 
stomatologicznych

tRzEBNIcA ul. Św. Jadwigi 21 b
pon. - pt. w godz. 8:00 - 19:30
tel. 71 312 15 10, 601 721 805

DIAGNOZA

MoNAcHIJsKA 
fUNKcJoNALNA

DIAGNostyKA 
RozwoJowA

0 - 6 r. ż.

504 234 127
607 398 582

REHABILITACJA
NIEMOWLąT i DZIECI

mgr Marta Massalska
fizjoterapeuta dziecięcy

- terapia neurorozwojowa metodą 
NDt -Bobath

- nauka pielęgnacji małego dziecka
- dobór i montaż termoplastycz-

nych wkładek ortopedycznych
- terapia wad postawy
- nauka chustonoszenia
- masaż shantala
ul. daszyńskiego 67/11 Trzebnica

tel. 607 398 582

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

TRzEBNica

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: Środa 15.00 - 16.30

Rejestracja telefoniczna 
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Adrian Lenkcis
Pracownia techniki Dentystycznej

arodent

naPraWa  ProTeZ 
ZęBoWYCH

tRZEBnica  ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna 

pon. - pt.  9:00 - 16:30

tel. 602 880 583
www.arodent.net.pl

PSYCHOLOG

mgr Joanna Płuska
•	PSYCHOTERAPIA (problemy w ży-

ciu osobistym, rodzinnym  
i zawodowym związane z odczu-
wanym lękiem, smutkiem, złością, 
poczuciem straty, itd.)

• terapia  psychologiczna dla osób 
 z  zESPOłEm  ASPERgERA
•	 Pomoc psychologiczna w dziedzinie 

SEkSuOlOgII - szkolenia na temat 
seksualności osób ze sprzężoną 
niepełnosprawnością dla placówek 
i rodziców

tel. 883 964 804

       STOMATOLOG

lek. stom. 

Ewa Zgliczyńska-Duda

noWY GaBIneT
tRzEBNIcA  

ul. J. Korczaka 1E
(wejście od strony parkingu przy ul. A. 

Krajowej na osiedlu Zdrój)
•	 stomatologia	zachowawcza
•	 stomatologia	dziecięca
•	protetyka, ortodoncja  603 925 286

tel.  607636024 / 713870938

LOGOPEDA
 KLINICZNY

•	 NEURoLoGoPEDA KLINIczNy
  z wczEsNĄ INtERwENcJĄ

•	 PEDAGoG sPEcJALNy
  - sURDoPEDAGoG

•	 PEDAGoG

•	 MAsAŻ sHANtALA

•	 tERAPIA wG s. MAssGUtowEJ

tel.  504 234 127
 mgr AGNIEszKA fRANIEczEK

GABINETY  LEKARSKIE

NEUROLOG

lek. med. 
Monika Susz-Kołodyńska

TRzEBNica  

ul. Św. Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz.  16 - 19

REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

DERMATOLOG

lek. med. Beata Górnicka
specjalista I° i II°

 dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne - 

usuwanie brodawek i włókniaków również 
 w obrębie powiek
•	 zabiegi	złuszczania	kwasami	organicznymi	

(owocowymi) - trądzik, przebarwienia, blizny
•	 zabiegi	estetyczne	lekarskie	-	wypełnianie:	

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

PoNIEDzIAłEK 15:00-19:00
trzebnica, ośrodek Medyczny „zdrój”

ul. KOŚCIUSZKI 10
centrum Medyczne zDRÓJ

tel. 696 115 821

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet internistyczno 
kardiologiczny

lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób 

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje: 

w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki od 16.00 do 17.00

Trzebnica ul. Kościuszki 10
w zakładzie Rehabilitacyjnym

wizyty domowe tel. 601 760 888

ONKOLOG

dr n. med. Mariusz Krawczyk
Specjalista Chirurg - Onkolog
• Usg piersi, tarczycy, węzłów chłon-

nych, ślinianek, jąder.
•	 Biopsje	cienko	i	gruboigłowe	piersi	

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	 znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
trzebnickie centrum Medyczne zdrój

czwartki godz. 11-15
REJEstRAcJA 

tel. 606 456 454



mIeSZkanIe(19) 53 mkw. Tel. 607 431 604 
mIeSZkanIe(19) sprzedam lub zamienię na 
mniejsze z dopłatą (kawalerka lub 2 pokoje 
na parterze ), mieszkanie na parterze- 4 poko-
je + toaleta, łazienka, kuchnia- razem 70 mkw. 
Zlokalizowane w centrum miasta w pobliżu 
przychodnia, ZUS, Urząd Miasta, przedszkole, 
szkoła, siłownia, przystanek pks, sklepy i dep-
tak, dzwonić po 16:00, tel. 663 113 723.
mIeSZkanIe(19) w Trzebnicy przy ul. Ko-
ścielnej, 40 mkw, dwa pokoje, kuchnia, ła-
zienka, balkon, mieszkanie blisko Rynku, w są-
siedztwie marketów, niewysokie opłaty, cena 
150 tyś. zł. tel. 725 468 177 lub 727 548 808.
mIeSZkanIe(15) własnościowe spółdzielcze 
w Trzebnicy - centrum, 2 pokoje, 33mkw, IVp. 
cena 110 tys. do negocjacji, tel: 608 572 381.

mIeSZkanIe(19) W Trzebnicy przy ul. 
Słonecznej, 57,3 mkw, 3 pokoje, I piętro, 
kuchnia osobna, tel. 795 480 501.

mIeSZkanIe(16) na osiedlu Zdrój w Trzeb-
nicy, 92 mkw, ul. Korczaka - pierwsze osiedle. 
Drugie piętro, winda, 3 pokoje, 2 balkony, kli-
matyzacja, komfortowe, miejsce postojowe, 
wykończone w wysokim standardzie, w roz-
liczeniu możliwa kawalerka, tel. 608 697 330.
mIeSZkanIe(14) dla seniora w Trzebnicy 
trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, 
balkon spokojna okolica, centrum miasta, 
dwa parki zieleni, blisko kościoła, urzędów, 
sklepów, przystanku autobusowego, bardzo 
atrakcyjny czynsz, ogrzewanie samodzielne 
gazowe, cena 330 tyś zł, tel. 781 652 205.
mIeSZkanIe(14) własnościowe o pow. 82 
mkw w Trzebnicy, 3 pokoje, ogród, piwnica, 
spiżarka, igoorr@poczta.fm, tel. 731 126 305.
mIeSZkanIe(13) 53 mkw,  w Trzebnicy, tel. 
607 431 604.
mIeSZkanIe(13) własnościowe w budyn-
ku wielorodzinnym, w Obornikach Śl., pow. 
64 mkw w tym kuchnia, 3 pokoje, łazienka. 
Mieszkanie po remoncie, do zamieszkania. 
Budynek ocieplony, okna plastikowe. Do 
mieszkania przynależy piwnica, garaż, część 
strychu, ogródek i część podwórka. Cena 180 
tys. do negocjacji, tel. 605 512 825.
mIeSZkanIe(13) własnościowe składające 
się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przed-
pokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 
- 57,2 mkw, położone na wysokim parterze 
w miejscowości Nowy Dwór. Wraz z miesz-
kanie jest także piwnica, budynek gospo-
darczy (który można przerobić na garaż) i 
ogródek ok. 3 arów. Mieszkanie usytuowa-
ne w pobliżu szpitala; niedaleko znajduje 

się przystanek autobusowy podmiejski, a 
także supermarkety; Cena: 170 000 zł (do 
negocjacji), tel. 784 058 257.
mIeSZkanIe(12) 2-pokojowe w Rzędziszo-
wicach, W dwupiętrowym budynku, na ka-
meralnym osiedlu. Mieszkanie składa się z 2 
pokoi oddzielnej widnej kuchni, łazienki i WC. 
Z dużego pokoju wyjście na balkon (9m2) i ta-
ras przynależny do mieszkania. Ogrzewanie z 
osiedlowej kotłowni. Do mieszkania przyna-
leży ogródek (5arów), garaż i 2 duże piwnice. 
Cena do negocjacji 150tys. tel 782 643 758.
mIeSZkanIe(12) 2-pokojowe (49,10 mkw) z 
balkonem i piwnicą, II  piętro, ul. Piwniczna. 
Możliwość dokupienia garażu (19 mkw). Cena 
do uzgodnienia, tel. 698 745 828.
mIeSZkanIe(11) w Trzebnicy, Rynek, 48 
mkw, 2 pokoje, III piętro, balkon, tel. 781 181 454.
mIeSZkanIe(11) Trzebnica nowe - stan de-
weloperski, powierzchnia 79 mkw. Salon z 
aneksem kuchennym, dwa pokoje, łazienka, 
garderoba, przedpokój, balkon. III piętro (win-
da). Lokalizacja - ul. Korczaka (okolica Trzebni-
ca Zdrój). Okna w kierunku południowym i 
płd.-zachodnim. Bardzo słoneczne i ustawne. 
W cenie GRATIS gotowy projekt architekta 
wnętrz. Cena 350 tys. do negocjacji, tel. 664 
781 782.
mIeSZkanIe(10) kwaterunkowe 68 mkw 
z ogrzewaniem elektrycznym (II taryfa) we 
Wrocławiu pl. Św Macieja na 1 piętrze na 
mieszkanie w Trzebnicy do 40 mkw do 2 
piętra, tel.  514 595 876.
mIeSZkanIe(13) w Trzebnicy blisko Rynku, 
63, mkw, 3 pokoje, duży balkon, tel. po 16:00 
784 055 706.
mIeSZkanIe(7) własnościowe w Jedlinie 
Zdroju koło Wałbrzycha o pow. 40m2, II pię-
tro, wraz z łazienką. Ogrzewanie elektryczne, 
możliwość budowy kominka, umeblowane, 
tel. 694 216 036.
mIeSZkanIe(15) 3-pokojowe w Trzebnicy, 
parter, garderoba, spiżarka,  osobno wc, ko-
mórka lokatorska, ogródek, 92mkw. Cena 230 
000 zł, tel. 609 577 122.
mIeSZkanIe(15) 3-pokojowe w Trzebnicy 
przy ul. Milickiej - Piwnicznej. Parter, gardero-
ba, spiżarka, osobno wc, komórka lokatorska  
8mkw, ogródek, 75,6 mkw. Cena 230 000, tel. 
665 001 704.

Dom(14) 120 mkw w budowie szerego-
wej z garażem, ogródek 5 arowy, Księ-
ginice, cena 350 tyś zł, tel. 508 178 045.

Dom(19) duży, ośmioletni w Sułowie koło Mi-
licza. 110 mkw, działka 10,5 ara. Ogrzewanie 
centralne i częściowo podłogowe. Duży ga-
raż na pilota. Cena: 330 tyś zł - cena do nego-
cjacji, tel. 667 551 575, 782 485 484.
Dom(19) w RADZIĄDZU gm. Żmigród , wol-
nostojący ok. 200 m kw. na działce 0.186 ha, 
cena 320 tys. tel. 696 625 552.

Dom(19) jednorodzinny w Wiszni Małej, o 
pow. 220 mkw, na działce 18 arów, cena do 
uzgodnienia, tel. 692 725 881.
Dom(17) sprzedam lub wynajmę, o po-
wierzchni 200 mkw + budynek gospodarczy 
na działce 20 arów w Trzebnicy, tel. 513 918 288.
Dom(17) jednorodzinny w Prusicach lub za-
mienię na mieszkanie w Trzebnicy, tel. 798 
263 003.
PÓł DomU(16) (parter) w okolicach Obornik 
Śląskich i Trzebnicy, 5 km do zjazu na nową 
S5, w budynku wybudowanym przed 1939 
r. Miejscowość położona w malowniczych 
Kocich Górach. Powierzchnia użytkowa 130 
mkw. Założona KW lokalowa, ogródek przy-
domowy. Kuchnia i 4 pokoje, 2 łazienki (po-
mieszczenia wysokie i przestrzenne). Od-
rębne centralne ogrzewanie, wymienione 
okna, możliwość rozdzielenia na 2 odrębne 

mieszkania, tel. 609 084 453
Dom(13) jednorodzinny, wolno stojący w 
centrum Trzebnicy. Atrakcyjna cena, duża 
działka siedliskowa, tel. 723 117 268.
Dom(13) zabytkowy o powierzchni 126 mkw 
+ budynki gospodarcze - do remontu, dla 
konesera 12 km od Trzebnicy - Biedaszków 
Wielki 30 - tylko kontakt  osobisty.
PÓł DomU(13) wraz przylegającą działką, 
gdzie znajduje się garaż, pomieszczenia go-
spodarcze w Trzebnicy w atrakcyjnej okolicy, 
tel. 607 636 024.
Dom(13) nowy, 3 km od Trzebnicy, parter 110 
mkw, góra do adaptacji, bardzo dobre mate-
riały, do wykończenia Działka 2020 mkw, ci-
cha, spokojna okolica. 320 tys. tel. 794 538 784.
Dom(19) jednorodzinny parterowy o pow. 
132 m kw. plus użytkowe poddasze (niewy-
kończone). Działka 13 arów. W strefie krajo-
brazowej 2 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.

DZIałka(16) o powierzchni 1350 mkw, 
budowlana na obrzeżach Trzebnicy, w 
pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), 
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

DZIałka(19) 6 sztuk, budowlanych  z drogą, 
całość  0.94 ha w RADZIĄDZU -175 tys. tel.  696 
625 552.

DZIałka(17) rolna 1h, w okolicach Skoro-
szowa, w pobliżu strumień wodny, cena do 
uzgodnienia, tel. 603 864 645.
DZIałkI(19) budowlane w Masłowcu, uzbro-
jone z decyzjami na budowę, tel. 516 873 000.
DZIałka(17) budowlana w centrum wsi Ko-
morowo koło Trzebnicy. Powierzchnia działki 
1108 mkw, przy głównej drodze, po lewej 
stronie od Trzebnicy. Działka uzbrojona, do 
sprzedaży z projektem budowlanym domu 
jednorodzinnego z garażem (piętrowy) wraz 
z aktualnym pozwoleniem na budowę. Nr 
działki 115-A, tel. 602 862 551.
DZIałka(16) budowlana 10 arów, Blizocin k/
Trzebnicy, dojazd droga asfaltową, media przy 
drodze. Cena 25 000,00 zł, tel.: 605 583 332.
DZIałkI(16) budowlane od 10 do 12 arów w 
cichej okolicy ul. Wrocławskiej. Posiadają wa-
runki zabudowy oraz wszelkie niezbędne de-
cyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko szko-
ła, market Netto, stacja benzynowa. Położona 
25 km od Wrocławia, na obrzeżach Trzebnicy. 
tel. 724 820 669.

DZIałka(16) pod zabudowę, w Trzebni-
cy w rejonie ul. Spokojnej, pow. 877 mkw, 
tel. 501 217 632.

DZIałka(16) USŁUGOWA o powierzchni 86 
ar 04 mkw, położona blisko drogi krajowej 
numer 5 oraz budowanej S5. Posiada warunki 
zabudowy oraz wszelkie niezbędne decyzje 
potrzebne do zakupu. tel. 724 820 669
DZIałka(16) budowlana, duża, uzbrojona  w 
Jaszycach, powierzchnia 10,40 ara, foremny 
prostokąt, cena do negocjacji, tel. 691 525 389.
DZIałka(15)  budowlana 15,8 arów, wydane 
warunki zabudowy, Miennice, gm. Wisznia 
Mała, tel. 728 482 555.
DZIałka(15) budowlana w Kobylicach 10 
arów, cena 60 zł / mkw, tel. 691 240 403.
DZIałka(15) przy węźle drogi Trzebnica S5, 
5 arów, 533 533 288.
DZIałka(15) budowlana w pięknym, wi-
dokowym miejscu Trzebnicy, na nowym 
osiedlu Polna. Pow. 18 arów. Położona na 
wzniesieniu, w okolicy Szpitala Powiatowego 
i Szkoły Podstawowej nr 3. Warunki zabudo-
wy zawarte w projekcie osiedla. Cena 105 zł/ 
mkw, do negocjacji, tel. 608 572 381.
DZIałka(15) pod budownictwo zagro-
dowe, pięknie położona na granicy Parku 
Krajobrazowego Dolina Baryczy, obręb wsi 
Pierstnica. Zatwierdzony plan zagosp. prze-

           WETERYNARZ

lek. wet. Ewa Okręglicka
tRzEBNIcA

ul. B. Głowackiego 16
(naprzeciwko PZU)

Godziny przyjęć:
pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw. 8 - 14
sobota 9 - 12

    tel.  601 061 222

 LEKARZ   WETERYNARII

GABINEt  wEtERyNARyJNy  IATROS

dr n. wet. stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska

tRzEBNIcA  ul. 1 Maja 3 

tel.  71 312 09 85
   601 76 29 57

pon. / śr. / pt. 11 - 19
wt. / czw. 8 - 14
sob. 10 - 14

MASAŻ   LECZNICZY

GABINET 
masażu leczniczego
i terapii manualnej

    Agnieszka Muszczak-Sowa
•	bóle kręgosłupa
•	napięcia karku (bóle głowy)
•	drętwienie rąk
•	promieniujące bóle kończyn dolnych
•	masaż stóp
•	masaże relaksacyjne

ul. witosa 20
tel. 600 353 595

PRZYCHODNIA

DIETETYK 

Katarzyna Gediga
Jadłospis uszyty na miarę:
• dieta w nadwadze i otyłości
• dieta w chorobach
• dieta dla kobiet w ciąży

Praca z dorosłymi, 
nastolatkami i dziećmi

współpraca z psychodietetykiem

centrum zdrowia EMVIt
ul. Głowackiego 7    trzebnica

tel. 609 320 661

HIRUDOTERAPIA
GaBiNET TERaPii NaTURalNYcH 

tERAPIA 

PIJAWKą LEKARSKą
 RÓŻNycH scHoRzEń
czy pijawki mogą ci pomóc? 

zadzwoń zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek 

w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

PARMED  www.parmed.pl
Tarnowiec 96   55-106 Zawonia

APTEKI
DyŻUR NocNy

przez cały 2016 rok 
pełni apteka: 

Panaceum
 ul. Daszyńskiego 65
trzebnica 

oGłoSZenIa
DroBne

kaWaLerka(13) w centrum Trzebnicy 
przy deptaku o pow. 36,5 mkw, II piętro, 
własnościowe, słoneczne, po remoncie. Po-
kój, przedpokój, kuchnia, łazienka, w przed-
pokoju szafa wnękowa przesuwna, meble 
kuchenne. Budynek po remoncie (styczeń 
2015 roku), piwnica, wydzielone miejsce na 
strychu. Możliwość zakupu do mieszkania 
garażu. Tel. 790 558 208.

 nIerUCHomoŚCI 

SPrZeDam

ogłoszenia drobne są BeZPłaTne. 
Ich treść przyjmujemy  i wycofujemy:   

osobiście w sekretariacie GcKis ul. Pru-
sicka 12 lub telefonicznie  tel. 785 922 332  

oraz  przez e-mail: 
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl 
ogłoszenia publikowane są: przez ok. 6 emisji 

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę. 

kierunek  i  godzina  odjazdu przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
 6:18   7:28   10:42  14:40  16:10  17:25  

Przystanek nr. 23 – ul. W. Witosa, 
miejsce: pl. Piłsudskiego

trzeBniCa – konioWo     15:35     Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

konioWo – trzeBniCa     8:20    11:35
trzeBniCa – MarCinoWo   
12:32  kursuje wtorek i piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
16:35 kursuje od pon. do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

przystanek to nr 18 (UM) – ul Daszyńskiego, 
miejsce: Urząd Miejski.

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA  12:05  16:15 Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY            14:15  15:15 A       Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

Kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A - w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego         ważny od 05.09.2016 r. - 31.12.2017 r.

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

ZABIEGI LECZNICZO- KOSMETYCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

kosmetolog, podolog

Trzebnica   ul. Wiosenna 26
wizyty lekarskie na Nfz, rej. tel. 71 387 06 03
prywatne konsultacje dermatologiczne

tel. 669 070 396
• dermatoskopia - 20 x ocena zmian 
 barwnikowych
• światłolecznictwo - system tL-01 UVB 

- 320 nm (Azs, łuszczyca)
• elektrokoagulacja i krioterapia zmian włók-

niaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych 

(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

SPEcJaliSTYczNO
-REHaBiliTacYJNa 

dla dziEci
trzebnica  ul. Św. Jadwigi 3a

Rejestracja tel.
pon - pt  8:00 - 18:00
tel. 606 454 887

PORADNIA NEUROLOGICZNA 
DLA DZIECI

lek. med. Marzena Ambicka -ciba

REHABILITACJA DZIECI
fizjoterapeuci 

z certyfikatem matody Vojty 
NDt - Bobath, PNf

KONSULTACJE  LEKARSKIE

pediatra, neonatolog
ortopeda, nefrolog

endykrynolog

miejsce 
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

telefon
665 086 997

42 NR 19 (105)   18.11.2016

REHABILITACJA 
DZIECI I NIEMOWLąT

mgr Dominika Ociepka
certyfikowany Fizjoterapeuta

Terapia metodą vojty i NdT 
Bobath, PNF, FiTS, Terapia 

Manualna i inne.
gabinet: Zawonia, ul. radosna 6
wizyty domowe: Trzebnica i okolice.

www.dominikaociepka.pl

tel. 509 160 905



strzennego. Pow. 2,65 ha. Cena 9,00 zł /mkw, 
do negocjacji, tel. 608 572 381.
DZIałka(14) budowlana 1300 mkw, w Pier-
woszowie, blisko lasu w nowym osiedlu, cena 
do uzgodnienia, tel. 782 532 519.
DZIałka(14) budowlana 9 arów Komorowo 
koło Trzebnicy.  Szerokość 20 M, Długość 45 
M, uzbrojona, posiada warunki zabudowy. 
Położona jest 25 km od Wrocławia, 6 km od 
Trzebnicy przy drodze asfaltowej, wjazd z ob-
niżonym chodnikiem. W sąsiedztwie budo-
wane jest osiedle domków jednorodzinnych, 
atrakcyjne położenie. CENA DO NEGOCJACJI, 
tel. 501 722 594.

SaD(14) wiśniowo-czereśniowy 1,40 ha z moż-
liwością budowy domu przy drodze Trzebni-
ca – Oborniki Śląskie, tel. 502 318 266.
DZIałkI(14) budowlane w Księginicach, tel. 
509 406 292.
DZIałka(14) w Wiszni Małej, 30 arów, 
uchwalony MPZP, atrakcyjna lokalizacja, za-
dbana, media przy drodze, zjazd z drogi asfal-
towej, cena do uzgodnienia, tel. 723 103 322.
DZIałkI(14) 4 sztuki, budowlane w Kałowi-
cach, gmina Zawonia lub zamienię na miesz-
kanie we Wrocławiu lub w Trzebnicy, tel. 798 
263 003.
DZIałka(12) przy ul. Polnej, własnościowa, 
teren pod zabudowę o powierzchni 26 arów 
i 39 mkw, tel. 724 121 082.
DZIałka(12) budowlana w Trzebnicy, 1840 
mkw, tel. 505 334 186.
GrUnT(12) rolny klasy IV o powierzchni ok. 
3,95 ha w miejscowości Malczów, gmina 
Trzebnica. Grunt stanowi część większej 
działki o powierzchni 12,72 ha i jest poro-
śnięty samosiewami. Cena 16 000 za hektar, 
tel. 71 360 17 25.
DZIałka(13) budowlaną Siedlec Trzebnicki, 
tel. 502 860 657.
DZIałkI(13) budowlane 11 arowe, Pstrzejo-
wice, Gmina Zawonia, tel. 725 147 283.
DZIałka(13) dwie sztuki ,budowlane 10 a i 
12 a w Szczytkowicach, tel. 665 233 766.
DZIałka(13) budowlana 12 arów z mediami 
w Trzebnicy, ul. Polna, tel. 790 558 208.

DZIałka(11) rolna,  31 arów, Br zezie, 
tel .  668 302 127.
DZIałka(11) budowlana 15 arów uzbrojona 
Wisznia Małą ul. Szkolna, sprzedam lub za-
mienię na mieszkanie do II –go piętra, cena 
do negocjacji, tel. 785 410 362.
DZIałka(11) grunt budowlany o pow. 5000 
mkw. w samej Trzebnicy, koło  stadionu spor-
towego (ul. Zielona) sprzedam bez pośredni-
ków, tel. 507 843 124.
DZIałka(10) budowlana w Żmigrodzie, 8 
arów, ul. Prusa,  tel. 693 446 053.
DZIałka(9) budowlana 26,6 ara w Trzebnicy 
ul. Ogrodowa. Panorama na całą Trzebnicę, 
tel. 603 763 286.
PoLe(8) użytkowane, 3 ha, w Szczytkowi-
cach, tel. 601 701 865.
DZIałka(15) budowlaną, malowniczo poło-
żoną na obrzeżach miasta Trzebnica, pow. 23 
ary, tel. 785 686 232.

Garaż(14) tel. 693 663 591.
LokaL(14) użytkowy 53 mkw, w Trzebnicy, 
tanio sprzedam,  tel. 607 431 604.
LokaL(13) w centrum Trzebnicy, handlowo
-usługowy o pow. 35 mkw z możliwością 
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, 
klimatyzacją, wszystkie media, w zabudo-
wie szeregowej, na działce własnościowej 65 
mkw, tel. 798 267 177.
LokaL(12) handlowo-usługowy w rejonie ul. 
Daszyńskiego w Trzebnicy, ścisłe centrum w 
pobliżu głównego ciągu handlowego i no-
wego deptaka, lokal o pow. 96  m. kw. z za-
pleczem biurowym i socjalnym, parter, wej-
ście bezpośrednio z ulicy, odrębna własność 
z księgą wieczysta, przy lokalu działka o pow. 
65 m. kw z możliwością powiększenia lokalu 
lub wykorzystania na parking, tel. 501 503 211

DZIałka(14) budowlaną w Trzebnicy, tel. 
722 277 996. 
mIeSZkanIe(14) w Trzebnicy do 45 mkw,  
tel. 798 263 003.
DZIałka(19) budowlaną w Trzebnicy do 6 
arów, tel. 693 031 974.
mIeSZkanIe(13) w Trzebnicy, 2 - 3 pokojo-
we, na parterze lub 1 piętrze, z balkonem w 
przystępnej cenie, tel. 690 899 109.
Garaż(13) w rejonie ul. Wąskiej lub Lipowej 
w Trzebnicy, płacę gotówką, tel. 601 838 394.

mIeSZkanIe(10) w Trzebnicy w rozsądnej 
cenie, tel. 693 223 802.

kaWaLerka(17) w Trzebnicy, tel. 669 146 703.
Dom(14) w Trzebnicy, co najmniej 4 pokoje, 
mogą być również dwa oddzielne wejścia, 
tel. 504 239 193.
mIeSZkanIe(13) 2-3 pokojowe (od 1.09., w 
Trzebnicy). Najlepiej nieumeblowane. Osoby 
niepijące, niepalące, dbające o czystość, tel. 
781 175 405.

WSPÓłLokaTor(10) poszukuję współlo-
katora do mieszkania 53 mkw, w dobrej lo-
kalizacji w Trzebnicy, mieszkanie czyste i za-
dbane, cena 625 zł + opłaty, tel. 665 147 450.

mam  Do  WYnajęCIa

Dom(17) jednorodzinny w Prusicach z gara-
żem i ogrodem, tel. 798 263 003.
mIeSZkanIe(17) 2-pokojowe na wsi, 8 km 
od Trzebnicy, w domu wolnostojącym, I pię-
tro, 60 mkw. Umeblowane, stan dobry, cena  
1000 zł + opłaty. CO we własnym zakresie, 

tel. 697 607 049.
Garaż(17) przy ul. Słonecznej 1 w Trzebnicy, 
tel. 605 277 387.
mIeSZkanIe(16) do wynajęcia "pojedynka" 
od zaraz w Trzebnicy, tel. 669 526 136.
kaWaLerka(15) po remoncie,  w Trzebnicy, 
cena 850 zł + media, tel. 609 884 881.
LokaL(13) handlowo-usługowy o pow. 12 
mkw (woda, prąd, WC), wyremontowany, 
przy ul. Ks. W. Bochenka 25. Proszę dzwonić 
po godz. 15.00, tel. 530 695 800.

LokaL(15) usługowy. W chwili obecnej lokal 
użytkuje fryzjerka i kosmetyczka. Od stycznia 
połowa lokalu czyli 30 mkw , którą obecnie 
zajmuje kosmetyczka będzie oddana do 
najmu. Lokal znajduje się przy ulicy Milickiej 
9 (obok sklepu Meble Bodzio). Można go za-

gospodarować na różne branże. Wszystkich 
zainteresowanych proszę o kontakt mail: sza-
tanik20@wp.pl lub tel. 781 350 746.
kaWaLerka(16) umeblowana do zamiesz-
kania od zaraz w centrum Trzebnicy, w cenie 
750 zł, tel. 510 955 887.
kaWaLerka(16) w Trzebnicy o pow. 36 
mkw przy ul. Korczaka, parter, w pełni ume-
blowana, tel. 534 572 995.
LokaL(16) przy ul. Bochenka (obecnie PUB) z 
możliwością zmiany w użytkowaniu, tel. 669 
664 798.
Garaż(15) przy ul. Kościelnej/Daszyńskiego, 
światło, kanał, tel. 601 622 703.
mIeSZkanIe(15) 2 pokojowe, 50 mkw, ul. 
Korczaka w Trzebnicy, tel. 608 846 182.
mIeSZkanIe(15) dwupokojowe z balko-
nem 36 mkw na drugim piętrze w Trzebnicy, 
Rynek, tel. 665 255 998.
DZIałkę(14) Mam do wydzierżawienia o 
pow. 11 arów w Kobylicach, (dzwonić po 
godz. 14)tel. 601 622 703.
mIeSZkanIe(14)  Trzebnica ul. Obornicka, 
46 mkw, po generalnym remoncie: 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Możliwość ko-

rzystania ze strychu i ogrodu; Cena: 1200 zł + 
media (mieszkanie bez czynszu); dodatkowo 
możliwość wynajęcia garażu: 200 zł/miesiąc, 
tel. 507 767 995.
LokaL(13) użytkowy, wynajmę lub sprze-
dam, w centrum Trzebnicy o pow. 47 mkw, 
parter, osobne wejście, znakomite miejsce na 
wszelkiego rodzaju usługi, tel. 601 770 545.
mIeSZkanIe(13) w Wiszni Małej, o pow. 40 
mkw, jednopokojowe, łazienka, przedpokój, 
oddzielne wejście przy posesji domku jedno-
rodzinnego, częściowo umeblowane, 700 zł 
+ media, tel. 71 312 40 28, 514 399 495.
LokaL(12) w centrum Trzebnicy handlowo
-usługowy o pow. 35 mkw z możliwością 
rozbudowy oraz z parkingiem prywatnym, 
klimatyzacją. Wszystkie media w zabudowie 
szeregowej na działce własnościowej 65 
mkw, tel. 798 267 177.
mIeSZkanIe(12) 48 mkw, Trzebnica, ul. 
Obornicka. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
duży balkon + piwnica. Mieszkanie wolne od 
lipca 2016. Opłata 1000 zł +kaucja w wyso-
kości 1 miesiąca +czynsz +media. Wyrażam 
zgodę na możliwość posiadania zwierząt, tel. 
695 742 829.
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mIeSZkanIe(12) 74 mkw  w Trzebnicy kom-
fortowe, w nowym  budownictwie (3 pokoje 
+ łazienka + kuchnia + balkon + taras-moż-
liwość grillowania) 1 piętro od lipca, tel. 502 
616 533.
mIeSZkanIe(11) klimatyzowane 53 mkw w 
Trzebnicy przy deptaku, w nowym budow-
nictwie. Salon z aneksem kuchennym, pokój, 
łazienka, garderoba. Jest też piwnica i garaż 
podziemny. Budynek posiada windę, tel. 669 
778 997.
kIoSk(10) wraz z agencją pocztową przy ul. 
Obornickiej w Trzebnicy, tel. 661 030 573.

keLnerka/kUCHarZ(13) Restaura-
cja Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana 
Pawła II 1 zatrudni osobę na stanowisko 
kelnerki oraz kucharza. Mile widziane do-
świadczenie. Oferujemy umowę o pracę, 
elastyczny grafik. Informacje pod, tel. 668 
374 650.
keLnerka/kIeroWCa(13) Pizzeria 
Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwi-
gi 15 zatrudni osobę na stanowisko kie-
rowcy oraz kelnerkę. Praca na wakacje, 
weekendy lub na stałe. Oferujemy umo-
wę o pracę, elastyczny grafik. Informacje 
pod, tel. 509 617 118.
SPrZeDaWCa/ DoraDCa kLIenTa(18) 
sprzedaż płytek w oparciu o ofertę interne-
tową i stacjonarną, organizacja zamówień, 
zleceń itp. znajomość języka niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym  i prawo jazdy 
kategorii b, tel. 602 263 687

SPrZeDaż(19) Potrzebuję współpracow-
ników do sprzedaży kosmetyków, tel. 601 
705 863.
PomoC W CUkIernI(18) zatrudnię osobę 
do pomocy w cukierni w Trzebnicy, tel. 691 
283 007.
oPeraTor koParkI /kIeroWCa(18) 
Zatrudnię operatora koparki i ładowarki kat. II,  
Mechanika maszyn budowlanych, Kierowcę 
kat. C oraz C+E , Wymagane doświadczenie, 
praca na terenie Prusic, tel. 690 089 917.
monTer(18) sprzętu oświetleniowego PLA-
ST-MET Systemy Ogrodzeniowe, Sp. z o.o 
Sp.k. w Trzebnicy, zatrudni osobę niepełno-
sprawną na stanowisko montera sprzętu 
oświetleniowego, tel. 71 388 92 38.

PakoWaCZ(17) zatrudnię osobę do pako-
wania pieczywa. Piekarnia Trzebnica,  tel. 691 
283 007.
mUrarZ(18) zatrudnię murarzy, zbrojarzy, 
tynkarzy gipsowych oraz osoby do przy-
uczenia. Praca na stałe w Trzebnicy, tel. 607 
085 292.
kIeroWCa(15) do rozwozu pieczywa za-
trudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa. 
Piekarnia Trzebnica, tel. 691 283 007.
PIekarZ(15) zatrudnię piekarza. Piekarnia 
Trzebnica, tel. 691 283 007.
eLekTrYk(15) zatrudnię elektryków. tel. 533 
823 582.
SPrZeDaWCa(15) Pracownik do kawiarni 
zatrudnię osobę do pracy kawiarnio-cukierni 
w Trzebnicy na weekendy, E-mail kawiarnia.
markiza@gmail.com , tel. 603 262 837.
PraCoWnIk(15) hali sprzedaży Agencja 
Pracy Tymczasowej Jobman Group Sp. z o.o 
zarejestr. pod nr 2163 poszukuje pracow-
ników hali sprzedaży do marketu spożyw-
czego w Trzebnicy. Wymagania- dyspozy-
cyjność, pracowitość, odpowiedzialność, 
oferujemy- umowa zlecenie, wypłaty w 
formie dniówek, pracę w miłej atmosferze, 
kontakt: kamila.walkowiak@jobmangroup.pl 
lub tel. 510 162 089.
PomoCnIk(15) w kuchni do baru Mai Lan 
w Trzebnicy. Kontakt osobisty w barze, ul. Ko-
ściuszki 33 lub tel. 71 387 08 42.
naUCZYCIeL(14) przyjmę do pracy nauczy-
ciela przedszkolnego, tel. 664 734664.
PraCa BIUroWa(14) stacjonarny specja-
lista ds. sprzedaży. Cv proszę przesyłać na 
adres: pracatrzebnica@slowowroclawian.pl, 
tel. 506 162 908.
monTer rekLam(13) Atrakcyjne warunki, 
(umowa o pracę), CV proszę wysyłać na ad-
res: biuro@alfatom.pl, tel. 71 388 91 06
LakIernIk(13) ANOTIS Lakiernia proszko-
wa w Trzebnicy zatrudni pracownika linii 
lakierniczej, nie wymagane doświadczenie, 
oferujemy stałe zatrudnienie na pełen etat, 
tel. 71 312 06 05.
kIeroWCa(12) zatrudnię kierowcę kat. B na 
pół lub cały etat, tel. 604 207 412.
oPIekUn FInanSoWY(11) pracownik na 
cały etat, na stanowisko do oddziału Stefczyk 
Finanse w Żmigrodzie. Doświadczenie nie 
jest wymagane, wyślij CV na adres estera.fi-
rek@tzskokska.pl, tel. 605 740 104.
PraCoWnIk/ŚLUSarZ(11) Firma ślusarska 
zatrudni pracownika, Trzebnica, tel. 691 894 011.

PraCa DoDaTkoWa(19) złupię węgiel, 
porąbię drzewo , tel. 797 194 793.
PomoC aPTeCZna(18) poszukuję pracy 
w aptece w Trzebnicy, jestem zaiteresowana 
pracą od poniedziałku do piątku w godz. od 
8.00 do 12.00 lub 14.00 do 15.00, tel. 667 131 413.
PomoC naUCZYCIeLa(16) poszukuję pra-
cy w żłobku, przedszkolu w Trzebnmicy, je-
stem zainteresowana pracą od poniedziałku 
do piątku na pół etatu lub cały etat w godzi-
nach od 6.30 do 16.30, tel. 667 131 413.
nIanIa(16) zaopiekuję się dzieckiem w wieku 
od dwóch do czterech lat w godzinach od 
rana do 17. Jestem z wykształcenia pedago-
giem, tel. 664 949 993. 
SPrZąTanIe(18) domów, mycie okien, tel. 
510 773 825.
SPrZąTanIe(14) posprzątam piwnice, ogro-
dy, własny transport. tel. 669 526 136.
koSZenIe(13)  wykaszarką, cena 0,40 zł /
mkw, tel. 607 580 258.
maLoWanIe WnęTrZ(12) tel. 603 864 654.
kIeroWCa(12) kat. B., tel. 662 531 557.
PomoC W roLnICTWIe(11) szukam pra-
cy związanej z rolnictwem, tel. 667 631 225.
oPIekUnka(11) medyczna , zaopiekuję się 
starszym panem, tel. 667 631 225.
PraCa W oGroDZIe(11)  koszenie trawy, 
wertykulacja, sadzenie roślin, wytyczanie 
ścieżek, tel.  781 183 980, 725 710 111.
oPIekUnka(11) zaopiekuje się dzieckiem 
do 5 lat, tel. 781 653 481.

 korePeTYCje 

jęZYk nIemIeCkI(17) nauczycielka pomo-
że w nauce języka niemieckiego, tanio 
już od 20 zł, tel. 783 164 357.
rYSUnek/maLarSTWo(13) Architekt, 
malarz, rysownik i podróżnik, przyjmuje na 
naukę rysunku odręcznego, na studia wyższe, 
a także na kurs malarstwa, tel. 727 343 600.
maTemaTYka(8) szkoła średnia, matura, 
tel. 603 548 603.

BUS(19) IVECO DAYLI 2007 r. bezwypadkowy, 
auto kupione w salonie, pierwszy właściciel 
po przeglądzie, tel. 601 764 525.

 Dam  PraCę 

 SZUkam  PraCY 

 moTo / BUDoWLane / aGD
SPr Ze Dam

moToroWer(19) Ogar do remontu, tel. 537 
035 081.
VW PoLo(17) 2001r. 1.9 sdi  ekonomiczny, 
ważny przegląd i OC, elektryka, wspomaga-
nie, ABS, wymieniony olej i filtry. Cena 3000 zł, 
tel. 697 421 907.
WV(14) Golf 3, kombi, granatowy, 1.9 tdi 90 km, 
sprawny, zarejestrowany, aktualny przegląd 
i OC. Niedawno wymieniany olej, filtry i roz-
rząd, tel. 697 421 907. 
BLaCHarka(14) Fiat 126 p (błotniki, poszy-
cia przednie), tel. 605 365 312.
SkUTer(11) elektryczny, tel. 662 992 226.
ToYoTa(10) Corolla 2004 lift 1,4 D4D 
90KM,auto z polskiego salonu, bogate wy-
posażenie, oryginalny stan kilometrów, tel. 
609 936 972.

koła(19) do roweru 28, SIMANO DUO, stoż-
kowe, w czarnym kolorze, kpl. przód i tył, zę-
batka 9 trybów, tel. 505 838 073.
PrZekłaDnIa(19) kompletna  z sufortem, 
SIMANO,  3 zębatki, tel. 505 838 073.
kIeroWnICa(19) z mostkiem aluminio-
wym, mostek regulowany SIMANO, tel. 505 
838 073. 
FeLGI(18) aluminiowe gwiazdy, rozstaw 5 x 
112, 17 cali, tel. 505 838 073.
oPonY(18) ZIMOWE 185/60/15 UNIROYAL 4 
sztuki. Stan idealny jak nowe + felgi stalowe 
Renault Clio . Cena do uzgodnienia,  tel. 501 
480 000.

CZęŚCI SamoCHoDoWe(18) nowe czę-
ści do Opela Frontery Sport rok prod. 1999, 
poj. 2.2  turbo diesel, tel. 783 296 512.
CZęŚCI(14) do fiata punto, tel. 603 465 219.
ZeSTaW naPraWCZY(14) do opon, sztuk 
2, pasuje do kilku marek, (dzwonić po godz. 
14) tel. 601 622 703.
oPonY(16) z felgami „13” 170/70, 8 sztuk, tel. 
883 211 353.
FeLGI(13) metalowe, 4 sztuki, do auta mały 
mercedes, o wym. 5 1/2Jx15H2 - 150 zł, tel. 
694 216 036.
FeLGI(13) aluminiowe BBS 15'' (komplet
-4szt), model RY014, szerokość 7", ET35, roz-
staw śrub 5x120. Cena 600 zł, proszę dzwo-
nić po 16.00, tel. 607 601 327. 

BłoTnIk(11) do audi A4 przedni lewy, nowy 
- 60 zł, sprężyny z amortyzatorami do bmw 
318, cena 100 zł, skrzynię biegów do Opla 
Vectry B - 100 zł, tel. 603 864 654.

PaLeCIak(19)  używany, tel. 601 764 525.

LamPY oGroDoWe(18) tel. 798 263 003.
SkrZYnIoPaLeTY(16) na jabłka, jedno-
roczne, tel. 609 811 275, 669 728 250.
TUneLe(15) metalowe, 4 sztuki o szer. 7 m, dł. 
31 m, wys. 3,5 m, cena 4 000 zł za sztukę do 
negocjacji, tel. 664 024 722, 608 082 456.
BamBUS(15) do sadzonek, wys. 60 cm, nowe 
w cenie 8 gr, używane w cenie 4 gr / sztukę, 
tel. 664 024 722, 608 082 456.
ZamGłaWIaCZ(15) termiczny PULSFOG, 
cena 2,5 tyś zł, tel. 664 024 722, 608 082 456.
maTY(15) kokosowe , używane 1 rok, dł. 1 m, 
szer. 20 cm, cena 2,5 zł / sztukę, tel. 664 024 
722, 608 082 456.
STYroPIan(15) pod matę kokosową, dł. 1 
m, szer. 20 cm, cena 40 gr/ sztukę, tel. 664 024 
722, 608 082 456.
FoLIa(15) nowa, różowa, firmy BIERUŃ, dł. 33 
m / 12 m, tel. 664 024 722, 608 082 456.
koSIarka(14) spalinowa i elektryczna, tel. 
603 465 219.
TrakTorek(14) kosiarkę z przyczepką i płu-
giem do śniegu,  tel. 697 614 575.
roZSIeWaCZ(14) nawozu, tel. 603 465 219.
BronY(14) ciężkie, tel. 603 564 219.
oPrYSkIWaCZ(14) tel. 603 564 219.
kULTYWaTor(14) z wałkiem, tel. 603 465 219.
oBornIk(14) koński z dowozem, tel. 721 900 693.
CIąGnIk(13) URSUS C 4011, cena do uzgod-
nienia, rejestrowany, ubezpieczony, tel. 783 
235 840.
WÓZ konnY(13) przerobiony na traktor, 
cena 300 zł, tel. 783 235 840.
SIeWnIk(17) lejkowy do nawozu. Nowy nie-
używany. Cena 700 zł, Prusice, tel. 781 726 548.
SIeWnIk(17) 2m do zboża Hestia sprowa-
dzony z Niemiec. Świetnie nadaje się do 
c330, obecnie jest przy c360. Siewnik jest w 
dobrym stanie. Cena 1600 zł, Prusice tel. 781 
726 548.

PłUG(17) dwuskibowy. Stan dobry. Cena 500 
zł, Prusice, tel.  781 726 548.
WYCIąGarkę(17) leśną. Wyciągarka praco-
wała przy MTZ. Obecnie jest przy c360. Jest 
zupełnie sprawna. Brakuje tylko liny. Cena 
1500 zł, Prusice, tel. 781 726 548.
CIąGnIk(13) John Deedr 1030S z roku 1975. 
Ciągnik był użytkowany w  Niemczech na 
plantacji winogron, miał jednego właściciela 
w Niemczech. Został sprowadzony do Polski 
z dokumentacją do rejestracji (Brief). W 100% 
sprawny. Stan bardzo dobry, opony 95%, po 
wymianie filtrów i olejów. Cena: 22 500 do 
negocjacji, tel. 695 815 023.
SIeCZkarka(13) z silnikiem elektrycznym, 
cena 700 zł tel. 797 724 335.
CHoInkI(19) żywe, prosto z plantacji, świerk 
zwykły, srebrny. Cięte lub w donicach, tel. 783 
044 462.

kaCZkI(19) francuskie, indyki, gęsi, tel. 609 
210 199.
krÓLIkI(14) do dalszego chowu, tel. 721 900 693.
krÓLIkI(11) hodowlane mieszane około 100 
szt., różnego wieku, samce i samiczki. Cena 
do negocjacji, do obejrzenia w Zajączkowie 
między Wrocławiem a Obornikami Śląskimi, 
tel. 71 310 71 60.

krÓLIkI(11) samice z młodymi, około 8-9 ty-
godniowe, 3 gniazda. Cena do uzgodnienia, 
tel. 725 895 726.
ŚWInIe(14) wietnamki, tel. 783 235 840.
ZIemnIakI(16) jadalne Vineta i siano w kost-
kach, tel. 735 103 102 lub 669 414 410.
PSZenICa(11) 4 tony, po workowana po 50 
kg, dzwonić po godzinie 17, Biedaszków Wiel-
ki, tel. 664 017 936.

kLamkI I SZYLDY(19) do drzwi - nowe 4 
komplety, tel. 694 216 036.
łaDoWaCZ(18) cyklop, stan dobry, bardzo 
sprawny,  serdecznie polecam, tel.  535 091 637.
oŚWIeTLenIe(18) kuchenne, sztuk 5, z 
dwoma  transformatorami, tel. 691 498 650. 
PIeCYk(18) gazowy  do ogrzewania, tel. 798 
263 003.
kaBIna(18) czyli brodzik i kabina, waru-
nek sprzedaży własny demontaż, wymiary 
90x90 cm. aluminiowo-szklana z profili, 
kosztowała ok 1500 zł, moja cena 400 zł / do 
negocjacji, Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

młoT UDaroWY(18) Bosh, stan bardzo 
dobry, 400 zł, tel. 505 838 073.
karCHer(18) 720, stan sprawny, 550 zł, tel. 
505 838 073.
LamPa(18) Sufitowa, Natynkowa, 8 sztuk, 4 x 
18W, rozmiar 610 x 595 x 80 mm, cena 30 zł / 
sztukę. Tel. 501 480 000.

PoDeST GrZejnY(18) Stanowiskowy Elek-
tryczny Podest Grzejny, wymiary 62 x 46 x 3 cm 
/ Moc 300 Wat, cena 676,50 zł, tel. 505 415 704.

młoT (16) udarowy marki BOSS, średniej 
wielkości , cena 400 zł, tel. 505 838 073.
PIeC(15) nadmuchowy, cena 600 zł/sztukę, tel. 
664 024 722, 608 082 456.
PIła(15) krajzega z silnikiem o mocy 3 kw, 
cena 600 zł, i 5 kw, cena 1000 zł, tel. 664 024 
722, 608 082 456.
GrZejnIk(15) żeliwny, tel. 664 024 722, 608 
082 456.
oGrZeWanIe CenTraLne(15) do tu-
neli lub hali ( piec miałowy, komin metalowy, 
grzejniki, węże podłogowe), tel. 664 024 722, 
608 082 456.
BeCZka(15) poj. 13 tys. litrów wody, cena 
2000 zł, tel. 664 024 722, 608 082 456.
aGreGaT(15) prądotwórczy, Nupower evo-
lution 2,5 kw, typ jednofazowy, napięcie 230 
wat, częstotliwość 50Hz, silnik benzynowy, 
agregat posiada również prostownik do sa-
mochodu wraz z bezpiecznikiem i ampero-
mierzem, stan dobry, po wymianie oleju, tel. 
887 332 418.
kaBIna(15) kwadratowa do URSUSA ZETOR 
T360 i T4011, tel. 783 235 840. 
PIeC(14) centralnego ogrzewania, pow. 
grzewcza 3,2, moc 25 KW, rok produkcji 2012, 
cena do uzgodnienia, (dzwonić wieczorem), 
tel. 661 851 943. 
PIeC(14) gazowy co "Vaillant" 2 funkcyjny, wi-
szący, 28 KW (sprawny), tanio, tel. 605 365 312.
PomPkę(14)  co typ PCO-25, tel. 605 365 312.
UmYWaLkę(14) 60 x 60 cm, tel. 605 365 312.
PIeC(14) do kuchni – 300 zł, tel. 727 502 656.
STemPLe(14) budowlane drewniane 3 m, 
100 sztuk, cena ok. 5 zł /sztukę, tel. 505 735 765.
kaBeL(15) elektryczny 4 x 6 mm, drut mie-
dziany, 18 metrów bieżących,  tanio, tel. 785 
686 232.
PUSTakI(13) szklane, luxfery o wym. 0,20 x 
0,20, cena 1 zł, tel. 694 216 036.
UmYWaLka(13) cena 30 zł, tel. 694 216 036.
okno(13) plastikowe, dwuskrzydłowe o 
wym. 1,25 x 2,25; tel. 694 216 036.
roLeTkI(12) nowe, paragon 230 zł / sprze-
dam za 100 zł: 70/75 cm - 4 sztuki, 50/55 - 1 
sztuka, 40/45 - 2 sztuki, tel. 601 198 984.
GrZejnIkI eLekTrYCZne(12) 15 zł / 
sztuka, tel. 601 198 984.
koSTka BrUkoWa(12) z demontażu 30 
m tel. 603 864 654.
ZLeWoZmYWak(12) dwukomorowy z 
ociekaczem, stal nierdzewna, 40 zł, tel. 781 
154 238.
oŚCIeżnICe(11) drewniane, stałe, kolor biały, 
nowe, prawe 60 zł, komplet, tel. 660 440 377.
STeroWnIk(11) do pieca CO i dmucha-
wę 150 zł za komplet, tel. 660 440 377.
SłUPkI BeTonoWe(11) sztuk 65, wym. 
2,20 x 2,12, cena 10 zł / szt, tel. 883 433 493.

WITrYna(19) chłodnicza dwudrzwiową 
używana  cena 200, tel. 601 764 525.

roBoT(19) kuchenny KASIA model 116/B z 
blenderem, cena 250 zł stan, bardzo dobry, 
tel. 605 113 822.

ekSPreS(19) Ciśnieniowy Minuetto - ARIETE, 
kolor srebrny, stan bardzo dobry, cena 188 zł, 
tel. 605 113 822.

PraLka(18) automatyczna , tel. 798 263 003.
WIrÓWka(18) do bielizny, tel. 798 263 003.
kUCHenka(18) elektryczna na 4 palniki, 
cena do uzgodnienia, tel. 71 310 73 73.
SaUna(14) przenośna parowa Total, używana 
ok 20 razy, cena do uzgodnienia, tel. 696 095 538.

TermoWenTYLaTor(19) nowy, Clatro-
nic HL 3378, urządzenie o mocy 2000, które 
posiada 2 stopnie ogrzewania i zabezpiecze-
nie przed przegrzaniem, zapewniające bez-
pieczeństwo. Produkt ma wygodny, stabilny 
uchwyt do noszenia i lampki kontrolne. Do-
datkową zaletą modelu jest zimny nawiew 
(wentylator). Cena 44 zł, tel. 534 666 552.

Szukasz pracownika?
- spawacz, - ślusarz , 
- stolarz, - monter , 
- pracownik produkcji, 
- operator wózka widłowego
Agencja pracy Smart Work 
nawiąże współpracę z firmami 

z trzebnicy oraz okolicznych 
miejscowości.

więcej informacji pod 
nr tel. 536 911 566 

w godz. od 8.00 do 16.00

ZATRUDNIę  
OSOBę 

do PRAC ZIEMNYCH
 i BUDOWLANYCH

przygotowywanie 
wykopów pod funda-
menty, nawierzchnie 

z kostki,prace murarskie itp.
 kontakt: 

tel. 603 953 707
lub osobiście w siedzibie firmy 

ALfAtoM w trzebnicy 
przy ul. Ks. Bochenka 23.

FiRMa  Vidian
ZATRUDNI

SZWACZKI
KRAWCOWE

na bardzo dobrych
warunkach

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT

Świątniki
ul. trzebnicka  15

 tel.  71 387 05 46
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kUCHenka(15) elektryczna, dwupłytowa, 
cena 60 zł tel. 502 677 578.

maGIeL(14) sprzedam tanio magiel elek-
tryczny, tel. 697 596 235.
kUCHnIa(13) elektryczna z szafką, tel. 694 
216 036.
maGIeL(13) elektryczny, domowy, tel. 607 
431 604.

WÓZek(18) dziecięcy firmy Baby design 
Lupo 2 w 1 dla chłopca lub dziewczynki. 
Kolor brudny róż. Aluminiowy stelaż Lupo 
Comfort, Gondola Lupo , siedzisko spacero-
we Lupo przekładane na dwie strony, torba 
na akcesoria, oryginalna folia na gondolę i 
spacerówkę. Stan wózka bardzo dobry, tel. 
690 902 907.
noSIDełko(17) dla lalek, cena 15 zł. tel. 693 
790 106.

roWer(15) holenderski z silnikiem spalino-
wym, tanio, tel. 785 686 232.
WÓZek InWaLIDZkI(15) (skuter elektrycz-
ny) dla osób mających trudności w chodzeniu. 
Łatwy w transporcie - rozkłada się bez użycia 
kluczy. W 100% sprawny, tel. 662 992 226.
roWer(14) rozmiar koła 24 cale, 180 zł, 
(dzwonić po godz. 15:00) tel. 505 022 012.

CHoDZIk(14) 4-kołowy, składany, lekki z ha-
mulcami (dla seniora), tel. 605 365 312.

 roWerY /  WÓZkI 

SPr Ze Dam

roWer(13) górski FELD 600, cena do nego-
cjacji, tel. 535 494 556.
roWerek(12) dziecięcy bez pedałów, 70 zł, 
tel. 697 607 049.

roWer(16) Kross (koła20 cali), 150zł, tel. 698 
946 880.

HULajnoGa(16) OXELO, cena 100 zł, tel. 
698 946 880.

HULajnoGa(16) w dobrym stanie, zaku-
pioną w sklepie Decathlon ,cena 90 zł, tel. 698 
946 880.

HULajnoGa(16) OXELO dla dziecka w wie-
ku 4-6 lat, cena 30  zł, tel. 698 946 880.

WÓZek(14) w bardzo dobrym stanie (używa-
ny 1 rok). Model: Jumper X 3w1 firmy Tako. 
W skład wchodzą: gondola, spacerówka, 
fotelik samochodowy (bez kolizji), folia prze-
ciwdeszczowa na wózek, moskitiera na fote-
lik, torba. Kolor: czarno-czerwony. Cena 350 
zł, tel. 506 352 295.
WÓZek(12) dziecięcy 2 - osobowy szerego-
wy firmy Jane, 370 zł. tel. 798 267 177.
CHoDZIk InWaLIDZkI(13) na 4 kółkach, 
stan bardzo dobry, tel. 721 900 693.
konCenTraTor TLenU(18) cena 1000 
zł, tel. 725 597 395.
łÓżko reHaBILITaCYjne(18) nowe, na 
pilota, cena 1250 zł, tel. 725 597 395.
CHoDZIk InWaLIDZkI(18) cena 200 zł, 
tel. 725 597 395.
WÓZek InWaLIDZkI(18) cena 250 zł, tel. 
725 597 395.

koLUmnY(18) głośnikowe atlusy, 2 sztuki, 
tel. 798 263 003.
TeLeWIZor(18) kolorowy Panasonic , tel. 
798 263 003.
oDTWarZaCZ PłYT CD(18) Sony, stan 
sprawny, 100 zł, tel. 505 838 073.
aParaT(19) Cyfrowy Sony, 14,1 megapikse-
la, zoom optyczny 10x, nagrywanie filmów. 
Cena 215 zł, tel. 534 666 552.

SZaFka/ raCk(13) pod sprzed RTV, tel. 694 
216 036.

komPLeT WYPoCZYnkoWY(19) skó-
rzany 3+2+1, sofa z funkcją spania, stan bar-
dzo dobry, cena: 2500 zł (do negocjacji, nowa 
cena: 7000 zł. tel. 722 109 157.

SToLIk(19) pod komputer,  cena 30 zł, tel. 502 
677 578.

rTV / meBLe / rÓżne
SPr Ze Dam

GrZejnIk(19) elektryczny, 2  szt., olejowy i 
grzewczy, cena 25 zł, tel. 502 677 578.
łÓżko(19)  z Ikea +materac o wym 1,40 x 2.00 
m cena 350 zł, tel. 694 216 036.

SZaFa(19) czarna z lustrem 150 zł, tel. 694 216 036.

SToLIk(19) okrągły, szklany 50 zł, tel. 694 216 036.

ŚCIanka(19) segmentowe 400 zł, tel. 694 
216 036.

meBLe(19) białe z witryną podświetlane 150 
zł, tel. 694 216 036.
meBLe(18) ogrodowe komplet, tel 798 263 003.
meBLe(18) do pokoju dziecięcego niebieskie 
szafa biurko szafka i regał cena 350 zł. do ne-
gocjacji tel. 500 254 827.

komoDa(17) BRW, szer.102 cm, gł.34cm, 
wys.111 cm, cena 100 zł, tel. 693 790 106.

PÓłka(18) o wymiarach; 120 x 18 x 25, cena 
250 zł. tel. 694 057 540.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Operator Maszyn, Logista, Pakowacz, 
Magazynier, Wózkowy.

Oferujemy:
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w stabilnej firmie;

• bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych, m.in.: bezpłatną stołówkę dla pracowników;  

prywatną opiekę medyczną, deputat wyrobów gotowych, bony świąteczne.

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNE DOJAZDY
z miejscowości:

BUKOWICE – Czeszów – Kuźniczysko - Ligota – Księginice- TRZEBNICA-

Szczytkowice- Komorowo- Biedaszków- WIŃSKO – Rudawa - Pełczyn –

Skokowa- PRUSICE- Domanowice

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami! 
Wyślij swoje CV, przyjdź do nas lub zadzwoń!

Tarczyński S.A., Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica
e-mail: rekrutacja@tarczynski.pl

tel. 71 866 85 20
     603 590 856

Biuro Rachunkowe Doradcy Podatkowego Marka Ćwikłowskiego, 
z siedzibą w obornikach Śląskich ul. trzebnicka 36/4, 

działające od 25 lat w sferze usług księgowo-finansowych 
i nieustannie się rozwijające, poszukuje osoby na stanowisko: 

kSIęGoWa / kSIęGoWY
opis stanowiska pracy
•	 Prowadzenie	podatkowych	ksiąg	przychodów	i	rozchodów
•	 Prowadzenie	uproszczonych	form	ewidencji	podatkowych
•	 Przygotowywanie	list	płac	oraz	deklaracji	w	programie	PŁATNIK
•	 Prowadzenie	akt	osobowych
•	 Przyjmowanie,	 rejestrowanie	 i	 kontrolowanie	 dokumentów	 źródło-

wych finansowo-księgowych
•	 Sprawdzanie	poprawności	formalnej	otrzymywanych	dokumentów
•	 Bieżąca	kontrola,	weryfikacja	i	archiwizacja	dokumentów
•	 Prowadzenie	spraw	administracyjno-organizacyjnych
Wymagania
•	Wykształcenie	branżowe	lub	min.2	letnie	doświadczenie
•	Dyspozycyjność	
•	Umiejętność	obsługi	pakietu	MS	Office
•	Umiejętność	szybkiego	pisania	na	klawiaturze
•	 Bardzo	dobra	organizacja	pracy
•	Duża	samodzielność,	dokładność	i	odpowiedzialność
•	Umiejętności	komunikacyjne
•	Wysoka	kultura	osobista
oferujemy
•	Możliwość	stałego	zatrudnienia
•	Możliwość	rozwoju	zawodowego
•	 Sympatyczną	atmosferę	pracy	w	profesjonalnym	zespole
•	 Elastyczne	godziny	pracy
•	 Poznanie	programów	księgowych	i	płacowych	(COMARCH,	FAKT)
•	 Zdobycie	doświadczenia	z	zakresu	księgowości
Informacje dodatkowe
•	 Czas	pracy	:	pełny	etat
•	 Rodzaj	umowy:	umowa	o	pracę	
•	Min.	wykształcenie:	średnie	

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie cV 
pod adres: biuro@winien.ma 

lub o kontakt telefoniczny pod numerem: 726 500 006.
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meBLe oGroDoWe(17) drewniane i pla-
stikowe, 4 fotele, 2 ławy, stół, tel. 798 263 003.
łÓżko(17) cena 300 zł, Trzebnica, odbiór oso-
bisty, tel. 669 146 703.

SZaFa(17) narożna Black Red White system 
XXI, kolor olcha,(wysokość/szerokość/głębo-
kość) szafa narożna (189,5/33,5-68/33,5-68) 
cena 350 zł, tel. 693 790 106.

STÓł(17) BRW, wymiary 1,0 x 0,80, po rozłoże-
niu 1,5 x 0,80 lub 2,0 x 0,80, cena 200 zł, tel. 
693 790 106.

żYranDoL(17) cena 50 zł, tel. 693 790 106.

LamPIon eLekTrYCZnY(17) z migają-
cym czerwonym światełkiem przypominają-
cym płomień, stan bardzo dobry, cena 20 zł. 
tel. 732 244 683.

ATRAKCYjNE CENY!

Kursy języka niemieckiego 
dla dzieci i dorosłych

Przygotowanie do wyjazdu do pracy. Profesjonalna lektorka 
z doświadczeniem i praktyką zagraniczną.

szkoła językowa Will do   ul. witosa 20, trzebnica

tel.  888 636 936  www.willdo.pl

WUKO kRZySZtoF BucZEk

CZYSZCZENIE 
KANALIZACJI
wywóz nieczystości 

płynnych
obsługujemy gminy:

trzebnica, wrocław, wisznia Mała, 
czernica, oborniki Śląskie, Zawo-
nia, kąty wrocławskie, długołęka

tel. 601 537 024

PRofEsJoNALNA 

cHEMIA 
PRzEMysłowA

gospodarcza art. budowlane

htzQU7FJ  powyższy kod upo-
ważnia do 20% rabatu dla firm 

tel. 505 415 704 

WYnajem
BUSÓW
9-OSObOWYCh

 Z KIEROWCą 
lUb bEZ 

tel. 609 227 202

SZaFka(14) z szufladą 60x35x53 wys.  cena 
50 zł. tel. 502 244 871.

oWCZarkI(19)  niemieckie rodowodowe. 
Cena 1000 zł,  tel. 503 865 787.

kLaTka(18) o wymiarach: 80 cm x 48 cm. 
Stan bardzo dobry. W zestawie: paśnik na sia-
no, poidło, pudełko na karmę, dwa opakowa-
nia żwirku Pinokio 7l, tel. 605 606 882.

roLkI(17) rozm. 30-34, cena 45 zł. tel. 693 790 106.
kLaTka(16) piętrowa dla chomika z pełnym 
wyposażeniem, cena 90 zł, tel. 698 946 880.

 

UBranka(18) dla dziewczynki rozmiary od 
56 do 80 ubranka stan b. dobry lub dobry 
bez plam i dziur po mojej córeczce. Sprze-
daje na sztuki od 1 zł do 5 zł. Zapraszam do 
oglądnięcia – Trzebnica, tel. 603 037 421.

akCeSorIa  DLa  DZIeCI 

SPrZeDam

kożUCH(19) damski, cena 50 zł, tel. 502 677 578.

GarnITUr komUnIjnY(19) (spodnie, ka-
mizelka, marynarka), rozm. 128-134, cena 100 
zł, tel. 693 790 106.

LoDÓWka(19) oddam2 sztuki, tel. 694 216 036.
moToCYkL(18) Kupię, WSK, KOMAR , PANO-
NIA, SHL, SIMSON, Trzebnica, tel. 662 021 437.
meBLe(18) Kupię, oraz inne przedmioty z przed 
1945 r, także do renowacji, tel. 694 057 540.
PraLka(18) oddam za darmo - pralka jest 
zepsuta - może być na części lub do na-
prawy, tel. 605 475 438.
.

PIeSek(17) oddam pieska w dobre ręce,  tel.  
608 222 440.
PrZYCZePka(17) kupię lekka, typu "SAM", 
do remontu, zarejestrowaną z dokumentami 
(konieczne), w rozsądnej cenie, tel. 507 843 124.
koT(16) Jednoroczna kotka szuka domu, bar-
dzo miła, szara kotka szuka domu z podwór-
kiem. Kicia jest wysterylizowana i chętnie 
poluje na myszy, tel.  71 312 15 56.
PIanIno(14) Kupię, do nauki gry dla dziecka, 
tel. 793 971 001.

kUPIę / oDDam / Pr Z Yjmę

U s ł U g i  
WODNO
-KaNaLIZaCYjNe
hYDRaULICZNe

studnie wodomierzowe
systemy pomiarowe

tel. 885 886 997
e-mail. biuro@eco-flow.pl

TRZeBNICa

RestauRacja 
Kościuszki 18a
Trzebnica
tel. 724 888 886
ceskabeseda .pl

Z  oSTaTnIej  CHWILI

SPrZeDam

FoTeLe(19)  skórzane: jeden dwuosobowy i 
dwa jednoosobowe. Cena do uzgodnienia, tel 
793 032 093. 

narTY(19)  firmy ATOMIC taliowane 132 cm + 
wiązania regulowane Atomic + kijki cena 300 zł, 
tel. 693 280 780.

narTY(19) firmy SALOMON taliowane 160cm 
110.73.99 + wiązania regulowane na każdy 
rozmiar buta cena 200 zł tel.693 280 780.

Buty (19) narciarskie firmy Rossignal, wkładka 
315 mm cena 200 zł, tel 693 280 780.

CIUSZkI DZIeCIęCe(17) dla chłopczyka od 
0 do 1,5 roku, tel. 733 751 409.
UBranka(17) dla chłopca 1,5 - 2,5 lat, roz-
miar 80-92 cm, używane, cena 120 zł, tel.  697 
607 049.
krZeSełko(18) do karmienia dzieci, białe z 
IKEI, 15 zł, tel. 505 838 073.
LeżaCZek-BUjaCZek(18) czerwony, stan 
bardzo dobry, 50 zł. tel. 505 838 073.
łÓżeCZko(18) dla niemowlaka, brązowe, 
bez materaca, 80 zł, tel. 505 838 073.

UBranIa

SPrZeDam

BUTY(19) narciarskie damskie  rozmiar 38, nie-
używane, cena 300 zł.  tel. 601 764 525.

BIała komża(19) do komunii + koszula 
biała , kamizelka spodnie czarne na rozm.  
146 + buty czarne , rozm.  34 cena 150 zł za 
komplet, tel. 601 764 525.

PłaSZCZYk(19) czerwony, rozm. M, tel. 691 
141 985.

www.distripark.comKREDYTPLUS

PożYCZkI
od 500 zł 

do 3000 zł

MiESięcznE RaTY!

tel. 508 502 294



47NR 19 (105)   18.11.2016

oskargsm.pl
TRZEBNICA      ul.  W. Witosa 18

tel. 71 387 48 45   kom. 511 511 011

profesjonalny serwis 
 - masz problem z telefonem ??  
skontaktuj się z nami, naprawimy go !!  

telefony 
KomÓrKowe
sKUp / SPRZEDAŻ 
Cb raDia nawiGaCje
NAjwiękSZy wybóR AkcESoRiów, PokRowców  gSm  w TRZEbNicy
PROMOCJA!!!    POKROWCE już od 10 zł   ZAPRASZMY!!!

Maciej Nowak
trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13    
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien 

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników 
PIELęGNACJA, SPRZąTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa 
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji 
USUWANIE GRAFFITI 
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych

   Pracujemy na maszynach i środkach firmy karCHer

Firma 

SCHoDY
100 % 

DreWnIane
Dąb  jESION
 bUK  SOSNA

cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

USłUGI
k o P a r k o -
łaDoWarka

Mecalac
S P R Z E D A ż  i 

MONTAż  Szamb

tel. 605 331 903
Paweł  madaliński
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195-65-15 205-55-16

DĘBIcA 155 zł 205 zł

KLEBER 165 zł 210 zł 
oPonY UżYWane  PoNAD 3 tys. sztuk  

oPonY  noWe   w  internetowych  cenach 

SerWIS kÓł cIĘŻARowycH do 56” 

ProSToWanIe  FeLG

GeomeTrIa 3D – NowoŚĆ 2016  

GEOMETRIA   3D  NOWOŚĆ  2016 
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJACE GEOMETRIĘ  POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!. . .

GOdziNY PRacY:  Pon, PT  8-17   
SoBoTa 8-14

sERwIs KLIMAtyzAcJI 
sPAwANIE ALU & INoX  

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA
tel. 796 060 595
naprawy bieżące
wulkanizacja

pon. - pt. 8:00 - 17:00
sob. 8:00 - 14:00

A N D i K A R

NOWO  OTWARTY
WARSZTAT

Trzebnica ul. Jędrzejowska 25

Jesteśmy wyłącznym auto-
ryzowanym serwisem na 
powiat trzebnicki opon Gt 
RADIAL I fALKEN z darmo-
wym ubezpieczeniem Ac

zapraszamy

GOdziNY PRacY:  Pon, PT  8-17   
SoBoTa 8-14

Masz KOMINEK / PIEc KaflOwy

Pal bRyKIEtEM
producent ekologicznego brykietu

 z trocin drzew liściastych

od 550 zł/t
możliwy darmowy transport

tel. 607 809 535
71 312 82 88
brykiecik.com

sPRAwDzENIE GEoMEtRII  tyLKo 30zŁ       UstAwIENIE GEoMEtRII JUz oD 60zŁ 

.

.

na URODZINY, 18-stki, WIeCZORY PaNIeŃ-
SKIe I KaWaLeRSKIe! ŚMIeSZNe UPOMIN-
KI, PReZeNTY OKOLICZNOŚCIOWe a także: 
maski, kostiumy, akcesoria i wiele innych.
W sprzedaży książki Julianny Michorczyk "Ze 
wzgórz Trzebnickich", "A jak urosnę..." i "Ka-
ruzela z piosenkami" w atrakcyjnych cenach! 

Sklep   "e-pap."   ul. Witosa 16 
(Stary zegarmistrz obok Urzędu Miasta)

PREZENTY!!!

ZADZWOŃ, SPRAWDŹ CENY!

REJESTRACJA 
KARt Sim 

firma                                           oferuje 

PranIe
i CZYSZCZENIE

dYwaNów
wYkŁadziN
TaPicEREk

tel. 571 340 516
www.kamyjka.com

Firma   TOMIK   oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny

10% rabatu 
z tą fiszka reklamową 

tel. 693 431 523 
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R E K L A M A

TORINO

SORANO

polub Nas :)  

KABE  STYL

www.kabestyl.pl
kabestyl@gmail.com

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NAJNIŻSZE CENY 

OKNA     ROLETY    DRZWI 
PARAPETY    MOSKITIERY

DRUTEX / PORTOS / INTRAX / PORTA / 

POSKONE / ERKADO / INTENSO / DRE

TRZEBNICA   
ul. Wrocławska 3
tel. 570 903 105


