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JEDYNKA NA NOWO

TRZEBNICA
MIASTEM ROKU

W zorganizowaniem przez
Gazetę Wyborczą plebiscycie
„Wielkie odkrywanie Dolnego Śląska” Trzebnica zdobyła
nagrodę w kategorii
Miejscowość Roku.

Str. 9

750-LECIE
KANONIZACJI
ŚW. JADWIGI ŚL.

str. 2-3
Z wielką dumą i ogromną radością
zapraszam Państwa na uroczyste
otwarcie „Nowej Jedynki” – szkoły,
której historia rozpoczęła się ponad 70 lat temu - 27 września 1945.
Szczególny wymiar wydarzeniu nadaje fakt, że ma ono miejsce w roku,
w którym świętujemy Jubileusz
750-lecia kanonizacji św. Jadwigi

Śląskiej, żony Henryka Brodatego – patrona placówki. Trzebnicką
„Jedynkę” zawsze wyróżniały: wysoka jakość pracy całego grona pedagogicznego dziś na czele z Panią
dyrektor Elżbietą Nowak, przyjazna
atmosfera, troska o każdego ucznia,
ale i szacunek dla historii. Czerpiąc
z tej bogatej tradycji, dopisujemy
R

E

kolejny rozdział barwnej opowieści
o szkole. Rozdział, który możemy
zatytułować: nowoczesność. Pięknie
wyremontowane sale, wyposażone
w wysokiej jakości sprzęt dydaktyczny, nowy plac zabaw, nowe boisko.
Dzisiejsza szkoła różni się od wczorajszej, ale nadal ma te same ambicje:
stać się miejscem, za którym po laK

L

A

tach uczniom, nauczycielom i rodzicom, mocniej zabije serce z tęsknoty.
Zwieńczeniem otwarcia będzie niecodzienny i jedyny w Trzebnicy koncert Zenona Martyniuka z zespołem
Akcent! Serdecznie zapraszam!
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
M

A

W dniach 14-16 października
zapraszamy do udziału w uroczystościach odpustowych
ku czci św. Jadwigi Śląskiej.

Str. 21

SUKCES HYDRY
Gminny Klub Hokeja
Podwodnego HYDRA Trzebnica
zdobył wicemistrzostwo Polski.

Str. 30
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Przygotowania do otwarcia
Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia Szkoły
Podstawowej nr 1, które rozpocznie nowy rozdział
w historii tej zasłużonej dla Trzebnicy placówki.
Na terenie inwestycji oraz boiska wielofunkcyjnego wykonywane są prace porządkowe, w łączniku rozpoczął się montaż mebli. W kotłowni zamontowano już kotły gazowe. Gotowość szkoły do
otwarcia sprawdzał burmistrz Marek Długozima.
Przypomnijmy, że szkoła będąca jeszcze do niedawna gimnazjum, przeszła gruntowny remont
połączony z termomodernizacją. Powstało także nowe boisko
wielofunkcyjne i plac zabaw. Co
ważne, burmistrz ogłosił również
przetarg na nowe wyposażenie
szkolne oraz dostawę sprzętu edukacyjnego i zabawek. Zainicjował
także zmiany programowe, m.in.
wcześniejsze rozpoczęcie nauki
drugiego języka, wprowadzenie
robotyki.
– Otwierając „Jedynkę”, chcę,
by szkoła jednoznacznie kojarząca
się z historią Trzebnicy, zyskała
nowy blask i na nowo mogła zapisać się na jej kartach. Wierzę,
że poczynione inwestycje w kwo-

cie przekraczającej 4 mln złotych
oraz zmiany programowe, jakie
zainicjowałem, przełożą się na
rozwój kolejnych pokoleń trzebniczan oraz ich gotowość do wejścia
w świat dorosłego życia – powiedział burmistrz i dodał: – Jestem
wdzięczny rodzicom, za ich cierpliwość i chęć wspólnego przezwyciężenia wstępnych niedogodności. Nagrodą będzie spełniona
obietnica, którą dałem im jeszcze
w czasie odbywania konsultacji dotyczących reformy edukacji – szkoła na miarę XXI wieku i rozwoju,
jaki zachodzi w Trzebnicy. W tym
miejscu chciałbym również podziękować pani dyrektor Elżbiecie
Nowak za jej pracę na rzecz nowej
szkoły. Już 13 października wspól-

▶ Gotowość Szkoł y Podstawowej nr 1 do otwarcia sprawdzał burmistrz Marek Długozima. Na zdj.
z dyrektor Elżbietą Nowak oraz naczelnikiem wydziału promocji Jakubem Szurkawskim.

nie będziemy się cieszyć z nowego
otwarcia. Zapraszam na uroczystość, podczas której na moje specjalne zaproszenie wystąpi Zenon
Martyniuk. W programie znajdą
się również inne, liczne atrakcje.
Swojego zadowolenia nie kryje
również dyrektor Elżbieta Nowak

– 13 października choć jest piątkiem, będzie szczęśliwy dla mnie,
dla kadry pedagogicznej, rodziców, a przede wszystkim dzieci.
Tego bowiem dnia dzięki determinacji i osobistemu zaangażowaniu
burmistrz Marka Długozimy zyskamy szkołę, o której do niedaw-

▶ Odnowione i umeblowane sale dydakcyjne czeka- ▶ Burmistrz Marek Długozima oraz dyrektor Elżbieta Nowak
ją na uczniów.

w sali przeznaczonej dla najmłodszych uczniów. Decyzją burmistrza zakupiono nowe pomoce naukowe oraz zabawki i gry
edukacyjne.

▶ W ramach modernizacji budynku szkoł y powstał tak że nowoczesny plac zabaw
dla uczniów klas od 0 do 3.

na mogliśmy tylko marzyć. Dziękujemy za wszystkie zmiany, które
nam, nauczycielom, pracę ułatwią,
a dzieciom uprzyjemnią naukę.
Jestem pewna, że obie strony odpowiednio wykorzystają szansę na
rozwój.
[sh]

▶ Gruntowny remont przeszedł tak że korytarz łącznika.

▶ N owe b o is ko wie l o fu nkc yj ne w ra z ze st anowis k ami l e k koat l e t yc z ny mi.

13.10.2017
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Spacery z klimatem

– Wcześniej stały tu nieestetyczne
murki, a cała ulica sprawiała wra-

żenie ciasnej i mało dostępnej. Teraz wraz z ukończeniem remontu,

przestrzeń przy ul. Daszyńskiego
była jeszcze bardziej otwarta. Co
więcej, będą mogli się oni także
zrelaksować przy szumie fontanny,
której dysze będą wychodzić prosto z ziemi.
Warto tu przypomnieć, że oprócz
nowego deptaka w ostatnim czasie
w Trzebnicy pojawiły się również
inne atrakcje związane z rekreacją
i relaksem. Zrewitalizowana zosta-

ła ścieżka prowadząca od ul. 1 Maja
do ul. Oleśnickiej, a w przestrzeni
stawów pojawiły się lecznicze tężnie oraz fontanny interaktywne.
Planowana jest również rewitalizacja Parku Miejskiego znajdującego
się przy Sądzie Rejonowym oraz
budowa Trzebnickiego Parku Kulturowego „Winna Góra”.
[sh]

Tężnie solankowe, które od niedawna działają
między trzebnickimi stawami cieszą się dużym
zainteresowaniem. Każdego dnia z leczniczego
działania solankowych kuracji licznie korzystają
mieszkańcy Trzebnicy.
W czym tkwi sekret tężni solankowych? Konstrukcja zbudowana jest
z drewna, a jej wnętrze wypełniają wiązki gałązek tarniny, po których
spływa solanka. Powstały aerozol wokół tężni bogaty jest w cenne mikroelementy m.in. jod, brom, sód, potas, wapń, magnez i żelazo, które
mają istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. Inhalacje solankowe są szczególnie polecane w przypadku schorzeń
górnych dróg oddechowych, a także w leczeniu zapalenia zatok czy nadciśnienia tętniczego. Mikroklimat, który wytwarzają tężnie, porównywany
jest do tego nadmorskiego. Godzinna inhalacja powoduje, że człowiek
pochłania taką ilość jodu, jak podczas trzydniowego wypoczynku nad
morzem. Przebywanie w okolicach tężni wpływa także na dobre samopoczucie, a delikatny szum wody uspokaja i relaksuje. A co sądzą sami
mieszkańcy o nowej inwestycji?
[mc]

STANISŁAW KUCIĘBA

▶ Tr waj ą ost anie p race w y ko ńc ze niowe. W p ie r ws z yc h te st ac h f ont anny
c ho d nikowej uc ze st nic z ył m . in . b u rmist r z M are k D ł u goz im a .
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▶ Remont ul. Solnej dobiega końca. W nowej przestrzeni pojawił y się już elementy małej architektury.
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NISKIE C ENY
D UŻ Y W YBÓ R
ANTENY

zasilacze
wzmacniacze
antenowe
przewody
kable RT V
czasze SAT
konwertery SAT

godziny otwarcia
pon-pt 9.30-17.30
sobota 10-14

5

Tężnie na zdrowie

powstała tu przestrzeń spacerowa
z ławeczkami. Naturalne przedłużenie deptaka, który trzebniczanie
polubili i bez którego nie wyobrażają sobie terenu Rynku i jego okolic – powiedział burmistrz i dodał:
– Konsekwentnie realizuję plan
rewitalizacji miasta i gminy. Ten
deptak jest kolejnym jego etapem.
Jest również odpowiedzią na głosy mieszkańców, którzy chcieli, by

Deptak na ul. Solnej prawie gotowy. Trwają prace związane z montażem elementów małej architektury. Pojawiły się ławki, końca dobiega montaż
fontanny chodnikowej. Teren inwestycji wizytował burmistrz Marek Długozima.

13.10.2017

Myślę, że to bardzo dobra i potrzebna inwestycja zdrowotna. Dzięki temu, że tężnie
solankowe powstały w Trzebnicy nie muszę
już jeździć do Ciechocinka, aby korzystać
z ich leczniczych właściwości. Od kiedy
zacząłem zażywać drogocennych inhalacji
czuję znaczną poprawę mojego zdrowia.
Zauważyłem, że moje drogi oddechowe
zdecydowanie lepiej pracują, z czego się
ogromnie cieszę.

IRENA I ADAM ŁABĘSCY

RYSZARD DURBAJŁO

Bardzo podobają nam się trzebnickie tężnie.
Od chwili kiedy zaczęły działać przychodzimy
tu prawie codziennie. Widać, że mieszkańcy
polubili to miejsce, bo kiedy tylko jest pogoda
zdarza się, że wszystkie ławki są zajęte, szczególnie przez osoby starsze. Nie trzeba już jeździć daleko nad morze, aby cieszyć się mikroklimatem. Ale nie tylko tężnie nas zachwycają.
Cała przestrzeń wokół stawów wraz fontannami jest wspaniała. Mieszkamy w Trzebnicy
od czterdziestu lat i jesteśmy pod wrażeniem
tego, jak bardzo miasto zmieniło się w ostatnim czasie. Nigdy dotąd nie było tak pięknie.
Kiedyś były tu bagna, a teraz jest to urokliwe
miejsce relaksu i spacerów. Pan burmistrz dba
o swoich mieszkańców na każdym kroku, za
co jesteśmy ogromnie wdzięczni.
R
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Jestem bardzo zadowolony, że w Trzebnicy powstały tężnie solankowe, które do tej
pory można było spotkać jedynie w dużych
uzdrowiskach. To świetny pomysł, bo teraz
trzebniczanie mogą pooddychać zdrowym
powietrzem nasyconym leczniczymi mikroelementami. Z tężni korzystam często,
zwłaszcza kiedy jest pogoda. Podoba mi się,
także ich lokalizacja. Uważam, że okolice
trzebnickich stawów są idealnym miejscem.
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KATARZYNA KRZYŻANIAK
W Trzebnicy mieszkamy z mężem od początku roku. Przeprowadziliśmy się z Warszawy
i muszę przyznać, że jestem mile zaskoczona
tym, jak wygląda i funkcjonuje miasto. Jak
na taką małą miejscowość jest tutaj wszystko: urokliwe stawy z fontanną, kompleks basenowy ze strefą aktywności, a teraz doszły
do tego tężnie solankowe, które bardzo mi
się podobają i z którym chętnie korzystam
podczas spacerów z moim synkiem. Zauważyłam, że tężnie cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza starszych mieszkańców
Trzebnicy. Myślę, że to dobra inwestycja, tym
bardziej, że miasto ma swoją historię związaną z uzdrowiskiem. Widać, że burmistrz dba
i pielęgnuje tradycję, co jest naprawdę godne
podziwu.
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NOWA DROGA połączyła dwa bliskie sobie sołectwa
Mieszkańcy Brzykowa i Szczytkowic, zyskali dwa
kilometry drogi asfaltowej. Do tej pory, trzeba
było pokonać dwanaście kilometrów, by odwiedzić sąsiadów – teraz wystarczą dwa. 10 października odbył się oficjalny odbiór drogi, połączony
z jej otwarciem.
W odbiorze uczestniczył burmistrz Marek Długozima, a towarzyszyli mu sołtysi miejscowości
– Marta Piasecka ze Szczytkowic
oraz Tadeusz Cepiel z Brzykowa,
będący jednocześnie Radnym Rady
Miejskiej.
– Dla nas to bardzo duży krok
naprzód. Cieszymy się, że burmistrz wsłuchuje się w głos mieszkańców i regularnie inwestuje
w infrastrukturę, tak miejską, jak
i wiejską. Mam to szczęście, że będąc radnym, mogę być częścią tego
wielkiego przedsięwzięcia, jakim
jest rozwój całej naszej gminy – powiedział Tadeusz Cepiel, a Marta
Piasecka dodała: – Dziękujemy
w imieniu mieszkańców za ten most
łączący nasze dwie miejscowości,
które do tej pory, choć tak bliskie,
pozostawały tak odległe. Dziś się to
zmieniło, przez co możliwy jest dalszy nasz rozwój. Wierzę, że ta droga
będzie impulsem do osiedlania się

Nowa inwestycja w Księginicach

Przypomnijmy, że nowa świetlica w 216 m2 pomieści kuchnię,
sanitariaty oraz przestronną salę

przeznaczoną do organizacji imprez.
– Bardzo podoba mi się teren, na

sob ą so ł e c t wa Szc z y t kowice i Br z y ków.

R

powstało już wiele świetlic, placów
zabaw, boisk czy dróg. Budowę nowych świetlic planuję także w m.in.
w Skarszynie, Świątnikach, Koczurkach, Brzeziu, Ligocie Trzebnickiej, Masłowcu, Będkowie, Nowym Dworze i Kuźniczysku.
Prace przy świetlicy w Księginicach zakończą się prawdopodobnie
jeszcze w tym roku.
[sh]

B u c z a k , r a d n y R a d y M i e j s k i e j , a j e d n o c z e ś n i e s o ł t y s B r z y k o w a Ta d e u s z C e p i e l , s o ł t y s
S z c z y t k o w i c M a r t a P i a s e c k a , M i c h a ł M u s z y ń s k i k i e r o w n i k b u d o w y z f i r m y S T R A B AG ,
P i o t r M i k o ł a j c z a k p r z e d s t a w i c i e l f i r m y S T R A B AG . W o t w a r c i u w z i ę l i r ó w n i e ż u d z i a ł
mieszkańcy obu miejscowości.

wej i remontem ul. Milickiej sprawi,
że rowerzyści oraz biegacze zyskają
nowe miejsce treningu i rekreacji.
Inwestycję zrealizowała firma
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z.o.o, a kanalizację wykonała trzebnicka firma „SYSTEM
PLUS”. Łączny koszt prac to ok. 1
296 025,17 zł.

Warto zauważyć, że to kolejna
duża inwestycja drogowa realizowana na terenie sołectw naszej
gminy. W ostatnim czasie nowe
drogi powstały także w Domanowicach, Brzeziu, Głuchowie
Górnym, Ujeźdźcu Małym, Malczowie, Węgrzynowie, Taczowie Wielkim, Brochocinie oraz

▶ S o ł t ys Szc z y t kowic M ar t a Piase c k a w ra z z so ł t yse m B r z y ko -

wa Tade u s ze m Ce p ie l e m p o d z ię kowali b u rmist r zowi M arko wi D ł u goz imie z a dot r z y m anie ob ie t nic y z wiąz anej z b u do wą d r o g i.
E

cy zyskają tak potrzebne miejsce
wspólnej integracji. Wierzę, że w jej
murach urodzi się wiele ciekawych
społecznych inicjatyw. Zadba o to
sołtys, a jednocześnie radna Rady
Miejskiej Maria Barbara Ciepluch,
która zabiegała o powstanie świetlicy – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: – Konsekwentnie realizuję projekt rozwoju
wsi, dzięki czemu w 41 sołectwach

▶ Oficjalnego otwarcia drogi dokonali burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel

w Księginicach, gdzie planowany
jest także remont całej sieci dróg
wewnątrz miejscowości. Oprócz
tego, powstać ma również droga
z Cerekwicy do Masłowa oraz drogi łączące Jaźwiny z Koczurkami
i Boleścin z Głuchowem Górnym.
[sh]

▶ Te r e n i nwe s t yc j i w i z y t ow a ł b u r m i s t r z M a r e k D ł u g o z i m a . N a z d j ę c i u t a k-

ż e s o ł t y s K s i ę g i n i c M a r i a B a r b a r a C i e p l u c h , w y ko n awc a p r a c K r z y s z t o f
N ow i c k i z f i r my N OV BAU o r a z p r a c ow n i k w yd z i a ł u T I St a n i s ł aw Ko s z a ł ko.

R

▶ N owa d r o g a p o ł ąc z y ł a dwa s ąs iaduj ące ze

którym przyszło nam wykonywać
świetlicę. Prace przebiegają dość
sprawnie, jedynie ostatnie opady
lekko opóźniły nasz harmonogram.
Fundamenty zostały wylane, teraz
czas, by obiekt zaczął piąć się w
górę – mówi wykonawca Krzysztof
Nowicki.
– Księginice to jedno z największych sołectw w naszej gminie.
Dzięki tej świetlicy mieszkań-

Rozpoczęły się prace związane z budową nowej
świetlicy w Księginicach. Właśnie wylano fundamenty pod jej budowę. Wykonawcą inwestycji
jest firma NOVBAU . Teren robót wizytował burmistrz Marek Długozima.

u nas nowych mieszkańców, a łatwiejszy kontakt pomiędzy sołectwami sprawi, że wspólnymi siłami
będziemy podejmować więcej inicjatyw na rzecz promocji i rozwoju
gminy.
Również burmistrz nie krył swojego zadowolenia z efektów prowadzonych prac: – Ta inwestycja, to
kolejny element układanki, która finalnie będzie oznaczać świetne skomunikowanie całej naszej gminy.
Nie możemy bowiem zapominać,
o powstającej drodze z Trzebnicy do
Ujeźdźca Wielkiego. W jej ramach
remontowany jest obecnie odcinek
prowadzący do Szczytkowic. Będzie on wyposażony w oświetloną
ścieżkę rowerową. Chcę, by podobna ścieżka powstała przy tej drodze oraz przy drodze prowadzącej
z Trzebnicy do Brzykowa. Stworzy
to swoistego rodzaju pętlę, co w połączeniu z planowaną trasą rowerową śladem dawnej kolei wąskotoro-
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▶ Wc ze ś niej , że by doje c hać ze Sc z y t kowic
do B r z y kowa mie s z k ań c y mu s ie li p o ko nać 12 k il om e t r ów. Te ra z do p r zej e c ha nia m aj ą z al e dwie dwa .
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▶ W y l ano ju ż fu nd am e nt y p o d b u dowę ś wie t lic y. Wk r ótce r oz p o c z nie s ię
st awianie śc ian b u d y nku .
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Trzebnica wzorem dla innych
jako je dy ne mias to z D o lnego Ś ląs ka
W dniach od 3 do 4 października we Wrocławiu
odbywała się ogólnopolska konferencja DiverCITY 3 – Festiwal Miast. Była to trzecia edycja wydarzenia realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Miasto Wrocław oraz Norweski
Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.
Konferencja, w której brało
udział ponad 200 uczestników, jest
platformą wymiany doświadczeń,
dyskusji i pozyskiwania wiedzy
o mieście dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Poruszane
są także kwestie związane z najnowszymi trendami dotyczącymi urbanistyki. Trzebnica była jedynym
miastem z Dolnego Śląska, które
mogło zaprezentować przykładowe
niewielkie miasto z pomysłem na
siebie. Na zaproszenie organizatorów, wystąpienie pt. „Pomysł na
Trzebnicę” przedstawił Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima. W drugim dniu konferencji

uczestnicy wyruszyli na wycieczki
tematyczne, a jedną z nich była wizyta i zwiedzanie Trzebnicy.
Całość konferencji, która odbyła się we Wrocławskim Centrum
Kongresowym podzielono na cztery równoległe panele tematyczne:
miasto mieszkańców, przyjazna
przestrzeń, ruch w mieście oraz zielone miasto. Burmistrz przedstawił
nasze miasto w panelu przyjazna
przestrzeń, a tematyka wystąpienia
poparta prezentacją multimedialną
oraz spotem promocyjnym, została
osadzona w ramach realizowanej
konsekwentnie od 2007 roku kampanii promocyjnej gminy – „Trzeb-

nica – bogactwo historii, potencjał
przyszłości”. Goście, wśród których
nie brakowało prezydentów, burmistrzów i wójtów polskich miast,
mogli przemieszczać się swobodnie
pomiędzy poszczególnymi salami,
wybierając interesujące ich zagadnienia.
– Dziękuję za wielkie wyróżnienie ze strony organizatorów,
którzy dostrzegli dynamiczny
rozwój naszej gminy i poprosili
mnie o wygłoszenie krótkiego referatu nt. Trzebnicy i jej rozwoju.
W Trzebnicy w ostatniej dekadzie
zaszło tak wiele zmian, że mogę je
Państwu tylko krótko naświetlić,
ale nie jestem o nich wszystkich tu
dzisiaj opowiedzieć, dlatego już dziś
serdecznie zapraszam na jutrzejszą
wycieczkę studyjną, będącą częścią tegorocznej edycji konferencji
DiverCity – powiedział burmistrz
na początku swojego wystąpienia.
Słuchacze dowiedzieli się m.in.
o najważniejszych inwestycjach
ostatnich dziesięciu lat mających

▶ N a z ap ros ze nie or g ani z atorów p re ze nt acj ę pt . „ Pomys ł na Tr ze b nicę”.
p r ze d st awi ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców, wsparciu
rodzin, seniorów, infrastrukturze
sportowo-rekreacyjnej, strategicznym położeniu miasta w kontekście powstającej w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi ekspresowej S-5
Wrocław-Poznań z węzłem „Trzebnica”, najbliższych planach inwestycyjnych – hali sportowo-widowiskowej, rondach usprawniających
ruch czy o parku kulturowym „Homo-Erectus” na Winnej Górze. Nie
zabrakło również informacji nt. starań miasta o przywrócenie statusu
uzdrowiska czy o bogatej historii
Trzebnicy opartej na życiu i działalności św. Jadwigi Śl. i księcia
Henryka Brodatego oraz o przygotowaniach gminy do tegorocznych
obchodów 750-lecia kanonizacji
trzebnickiej Świętej.
Drugiego dnia konferencji odbyły się wycieczki studyjne. Spośród
kilku zaplanowanych wycieczek,
jedyną wychodzącą poza granice
Wrocławia była właśnie wycieczka

do Trzebnicy. Goście rozpoczęli zwiedzanie miasta od bazyliki,
przed którą przywitał ich przywitał gospodarz gminy – burmistrz
Marek Długozima. Następnie
zwiedzający na własne oczy mogli
przekonać się, jak dobry pomysł na
małe miasto może pchnąć je w kierunku rozwoju i sprawić, by było
jednym z najprężniej rozwijających
się miast w kraju. – Jestem pod
wrażeniem tego, co zobaczyliśmy
w Trzebnicy. Inwestycje, których
nie powstydziło się żadne większe
miasto, zadbane tereny rekreacyjne,
niepowtarzalny urok, uśmiechnięci mieszkańcy i wielkie plany na
przyszłość. Gratuluję panu burmistrzowi tak sprawnego zarządzania
i dobrze wykonanej pracy. Trzebnica jest wzorem do naśladowania dla
innych miast – mówił burmistrz
Hrubieszowa Tomasz Zając.
Wycieczka zakończyła się ciepłym
poczęstunkiem na trzebnickiej wyspie.
[jus]
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miejscowość roku
TRZEBNICA odkryciem Dolnego Śląska
Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska to
plebiscyt zorganizowany już po raz ósmy
przez Gazetę Wrocławską. Jej czytelnicy,
w głosowaniu SMS-owym zdecydowali, że
to Trzebnica została jednym z liderów rozwoju turystyki w regionie wrocławskim
i wybrali ją Miejscowością Roku.
Uroczysta gala odbyła się w Sali
Królewskiej Akademii Rycerskiej
w Legnicy. Nagrody w postaci
specjalnego certyfikatu – dyplomy oraz voucher na reklamę
w Gazecie Wrocławskiej wręczono zwycięzcom piętnastu kategorii. Oprócz Trzebnicy, której przyznano tytuł Miejscowości Roku,
nagrodzono również Trzebnickie
Święto Sadów w kategorii Święto
Miasta i Gminy. Pozostałe kategorie: Atrakcja turystyczna roku,
Restauracja roku, Bistro roku,
Pizzeria roku, Kawiarnia/cukier-

nia roku, Zajazd/karczma roku,
Pub roku, Hotel roku, Pensjonat/
apartamenty/obiekt
noclegowy
roku, Agroturystyka roku, Wydarzenie Kulturalne Roku, Wydarzenie kulinarne roku oraz
Wydawcy folderów/albumów najlepiej promujących Dolny Śląsk.
– To bardzo miłe, że dolnoślązacy uznali nasze miasto za
lidera i przyznali Trzebnicy tytuł miejscowości roku. Nie jest to
dla mnie zaskoczeniem, a jedynie
potwierdzeniem konsekwentnie
realizowanej polityki rozwoju.

Mieszkańcy i turyści dostrzegają
zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich lat zaszły w Gminie Trzebnica. Cieszę się, że chcą do nas wracać i coraz częściej turystyczne
wizyty zmieniają się w chęć pozostania w Trzebnicy na stałe. Mamy
wszystko, co posiadają duże miejscowości i co ważne, u nas wszędzie jest blisko. Rozrywka, opieka
medyczna i rekreacja w nowoczesnych przestrzeniach inwestycji
otwartych na przestrzeni ostatnich kilku lat to atuty, którymi
już teraz możemy się pochwalić
– powiedział burmistrz Marek
Długozima, komentując wyniki
plebiscytu.
Innymi nagrodzonymi z Gminy Trzebnica okazały się: Zajazd
Chata Za Wsią z Kobylic oraz
Trzebnickie Bistro44. Plebiscyt,
który ma na celu promocję turystki, swoim patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary
Przybylski.
[sh]

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a z d y p l om ami z a w yg ranie p l e b isc y t u w k ate gorii M iej scowoś ć Ro ku ora z z a z aj ę c ie t r ze c ie go miej sc a w k ate gorii Świę to M iast a i G miny.

▶ Konfe re ncj a D ive r Cit y ju ż p o ra z t r ze c i st a ł a s ię p l at f orm ą w y miany do ś wiadc ze ń z wiąz anyc h z b u dowanie m nowo c ze sne go i p r z yj a z ne go mie s zk ańcom miast a .

▶ Ws p ó l n e z d j ę c i e n a g r o d z o n y c h , w ś r ó d k t ó r y c h z n a l a z ł y s i ę r ó w n i e ż Z a j a z d C h a t a Z a Ws i ą z Ko b y l i c o r a z Tr z e b n i c k i e B i s t r o 4 4 .

▶ W d ru gim d niu konfe re ncj i , p o dc z as w yc ie c ze k st u d yj nyc h , o d był a s ię w yc ie c z k a do Tr ze b nic y. G oś c i p r z y wit a ł b u rmist r z , a p o mie ś c ie op r owad z a ł a B e at a M ac iej ews k a .

▶ Zwie d z aj ąc y Tr ze b nicę by li p o d w ra ż e nie m inwe st ycj i , k tóre w ost at nic h
l at ac h zost a ł y z re ali zowane na te re nie miast a .

▶ Uroczysta gala odbyła się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej
w L e g n i c y.

▶ Na pożegnanie zaśpiewał legnicki chór Madr ygał pod kierownictwem
D a r i u s z a R z o ń c y.
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razowo, a wchodzących w skład
zestawu Podprogramu 2017 m.in.
makaron jajeczny, kasza gryczana, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, cukier biały.
Artykuły żywnościowe dystrybuowane są przez Bank Żywności we
Wrocławiu, który dostarcza je organizacjom realizującym Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa
na terenie województwa dolnośląskiego, te zaś przekazują żywność
bezpośrednio do osób potrzebujących. W tej edycji każdy uczestnik otrzyma 21 produktów o łącznej wartości 269 zł. Poza pomocą
w postaci paczek żywnościowych
program przewiduje także działania na rzecz włączenia społecznego
w formie warsztatów kulinarnych,
dietetycznych, niemarnowania
żywności i edukacji ekonomicznej.
Pomoc żywnościowa skierowana
jest do osób, które z powodu niskiego statusu społecznego, nie
mogą zapewnić sobie czy rodzinie
odpowiednich produktów żywnościowych, mowa w szczególności
o osobach: ubogich, bezdomnych,
niepełnosprawnych, migrantach
i rodzinach wielodzietnych, któ-

▶ W ram ac h Pr o g ramu O p e rac yj ne go Pom o c Ży w noś c io wa 2014 -2020 p racow nic y Oś r o d k a Pom o c y Sp o ł e c z nej
w Tr ze b nic y r oz d ali b lis ko 30 0 pac ze k ż y w noś c iow yc h naj bar d z iej p ot r ze b uj ąc y m osob om z te re nu g miny.

W punkcie wydawania żywności, który został zlokalizowany
przy Gminnym Centrum Kultury w Trzebnicy, w dniach 4-5
października, pracownicy OPS
rozdali bezpłatne paczki żywno-

ściowe blisko 300 osobom zakwalifikowanym do otrzymania takiej
pomocy. Każda paczka składa się
z kilku artykułów spożywczych,
pochodzących z różnych grup
towarowych wydawanych jedno-

rych dochód miesięczny nie przekracza 1268 zł w przypadku osoby
samotnej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.
Aby przystąpić do programu
należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszczącego się
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
Na podstawie złożonego oświadczenia o dochodzie, OSP wystawia skierowanie uprawniające do
otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Podprogramu 2017.
Artykuły żywnościowe będą wydawane w ustalonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej terminie.
Więcej informacji na plakatach

i stronie internetowej www.trzebnica.pl.
Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 opracowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Na realizację
programu zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5
miliarda złotych. Celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do
grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
[mc]

„ G m i n a Tr z e b n i c a
– wiemy jak pomagać” – pod takim hasłem 5 października
w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy odbyło
się pierwsze spotkanie
wolontariuszy
chcących zaangażować się
w pomoc osobom starszym. Organizatorem
akcji z ramienia Gminy
Trzebnica jest Ośrodek
Pomocy Społecznej.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Rodzinie
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

Adasia Sadownika
składają Dyrekcja, Pracownicy
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Trzebnicy.

Ochotnicy, którzy chcą wziąć
udział w programie wysłuchali prezentacji, która przybliżyła
główne cele programu oraz postać
wzorowego wolontariusza. Omówiono również korzyści płynące
z niesienia pomocy innym. Do akcji przyłączyła się młodzież z placówek oświatowych mieszczących
się na terenie Gminy Trzebnica.
Ich głównymi zadaniami będzie
odwiedzanie i niesienie pomocy
osobom starszym, które takiej po-

▶ Ws p ó l n e z d j ę c i e b u r m i s t r z a M a r k a D ł u g o z i m y, d y r e k t o r O ś r o d k a P o m o c y S p o ł e c z n e j w Tr z e b n i c y I w o n y G r o b e l n e j ,
d y r e k t o r P o w i a t o w e g o Z e s p o ł u S z k ó ł n r 1 w Tr z e b n i c y K a m i l i M o ż d ż e ń - B e r b e ć o r a z w o l o n t a r i u s z y i i c h o p i e k u n ó w.

mocy potrzebują. Wolontariusze
będą ich wspierać przy załatwianiu codziennych spraw, pomogą
odwiedzić pocztę czy urząd, zadbają o rzeczy pierwszej potrzeby.
Wspomogą również podopiecznych Dziennego Domu Pobytu dla
Osób Starszych Senior-Wigor oraz
działania Banku Żywności.
– Od zawsze lubiłam pomagać
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WIEMY JAK POMAGAĆ!

Pomoc dla potrzebujących
Gmina Trzebnica przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. W ramach Podprogramu 2017 realizowanego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Trzebnicy pomoc żywnościową przez najbliższe 8 miesięcy otrzymają najubożsi mieszkańcy gminy.

13.10.2017
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osobom starszym. Mam tą świadomość, że one w swoim życiu
też wiele razy pomagały innym,
a zbieg nieszczęśliwych okoliczności sprawił, że na starość zostały same. Więc jeśli tylko mam
okazję sprawić, by przez chwile
poczuły radość, to wtedy sama
czuję się spełniona i szczęśliwa –
mówi Klaudia Gołębowska, jed-

K

L

A

na z Ośmiu Wspaniałych Gminy
Trzebnica edycji z roku 2014, obecnie ochotniczka wolontariatu.
W spotkaniu uczestniczył również burmistrz Marek Długozima,
który przywitał wolontariuszy: –
Jestem z was dumny, że w tak młodym wieku potraficie myśleć nie
tylko o sobie i swoich potrzebach,
ale także o innych. Poświęcacie

M

A

swój cenny czas za proste, ale jakże wielkie słowo dziękuję i radość
osób starszych, które dzięki wam
odnajdują słońce w jesieni swojego
życia. Wierzę, że to dobro wróci
do was w przyszłości podwójnie.
Dziękuję za waszą bezinteresowną
pomoc! To dzięki wam, wiemy jak
pomagać.
[sh]
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Setki czerwonych serc
30 września pracownicy i wolontariusze parafialnych zespołów Caritas przybyli w Metropolitalnej Pielgrzymce do grobu św. Jadwigi. Częścią
wydarzenia było sympozjum naukowe poświęcone św. Jadwidze. W słowach wstępu i przywitania otworzył je burmistrz Marek Długozima.
Pielgrzymka
Metropolitalna
Caritas rozpoczęła się uroczystą
mszą św. w bazylice trzebnickiej
pod przewodnictwem abp. Józefa
Kupnego. Koncelebrowali biskup
legnicki Zbigniew Kiernikowski
i biskup świdnicki Ignacy Dec. Po
mszy św. nastąpiło przyjęcie św. Jadwigi jako patronki dzieł miłosierdzia i nałożenie medalików z wizerunkiem świętej. Dzieci za swoje
bezinteresowne
zaangażowanie
w działalność szkolnych kół Caritas
zostały nagrodzone przez abp Józefa Kupnego gromkimi brawami.
– Jest taki dzień, kiedy biskupi
biją brawo dzieci i młodzieży. To
jest ten dzień. Muszę wam zaklaskać i podziękować – powiedział
abp Kupny i dodał, że jest dumny
z tego, jak wielu przybyło do grobu
św. Jadwigi.
Kolejnym punktem programu
była gra terenowa dla dzieci, która
odbyła się pod hasłem „Spotkanie
z czasami i zwyczajami św. Jadwigi”. Najmłodsi uczestnicy pielgrzymki uczyli się tańca dworskiego, strzelali z łuku, a także obejrzeli
pokazy walki rycerskiej. Dorośli

w sali kinowej GCKiS wzięli udział
w sympozjum poświęconym św. Jadwidze i dziełom miłosierdzia. Burmistrz Marek Długozima witając
przybyłych gości: biskupów, księży,
siostry zakonne, a także uczestników pielgrzymki, mówił m.in.:
– To od niej pierwszej, od księżnej
Śląskiej Ziemi, możemy uczyć się
wyobraźni miłosierdzia, o którą tak
często apelował Jan Paweł II. Niech
zatem całe dziedzictwo duchowe,
które po sobie zostawiła Święta,
i o które tu w Trzebnicy troszczymy
się w sposób szczególny, stanie się
dziś dla was inspiracją do tego, by
nieść światu na nowo dobro i pokój.
Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli: bp Zbigniew Kiernikowski
z Legnicy, ks. Marcin Iżycki dyrektor Caritas Polska oraz siostra
Bernarda Janusiewicz, boromeuszka. Panel dyskusyjny poprowadziła Małgorzata Jaszczuk-Surma
reprezentująca
Obserwatorium
Społeczne. Uczestników panelu
zapowiedział dr hab. ks. Grzegorz
Sokołowski prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne. Na sali wśród
gości obecny był również dyrektor

▶ Pl e ne r ow y ob iad z wie ń c z y ł Pie l g r z y m kę Carit as .

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a , d y re k tor Carit as Po ls k a k s . M arc in I ż yc k i ,

▶ Ko ł o Carit as d z ia ł aj ące p r z y Sz ko l e Po d st awowej nr 2 w Tr ze b nic y.

▶ Pop o ł u d niu w yst ąp i ł ze sp ó l N .O. E .

▶ Ws p ó l n e z d j ę c i e w o l o n t a r i u s z y z a b p . J ó z e f e m Ku p ny m .
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ks. Dariusz Amrogowicz.
Podczas sympozjum abp Zbigniew Kiernikowski wyjaśniał
i rozwijał definicję słowa „miłosierdzie” w oparciu o różne konteksty
i postawę człowieka.
– Człowiek czyniący miłosierdzie, może działać z różnych pobudek: z ludzkiego odruchu, z bojaźni
Bożej oraz z chęci uczynienia siebie
biednym na wzór Chrystusa, który
służył innym. Wzorem takiej postawy z pewnością jest św. Jadwiga –

mówił bp. Zbigniew Kiernikowski.
Podkreślił, że ten trzeci typ jest tak
doskonały, że aż prawie niemożliwy do realizacji. To bezwarunkowe
pójście za Chrystusem. S. Bernarda
przybliżyła sylwetkę św. Jadwigi,
wskazując na jej gruntowne wykształcenie i wychowanie, które
miało ogromny wpływ na postawę
Księżnej. Była dobrze wykształcona, przedsiębiorcza, zaangażowana
w działalność charytatywną, ale
przede wszystkim oddana wierze.
Dyrektor Caritas Polska ks.

Marcin Iżycki podsumował zebranym działalność kół Caritas, opowiedział o planach na przyszłość,
ale także przedstawił rolę tematu
miłosierdzia w nauczaniu Papieża
Franciszka.
Metropolitalna
Pielgrzymka
Caritas zakończyła się obiadem
zorganizowanym w plenerze przy
Ołtarzu Polowym oraz koncertem
uwielbienia w wykonaniu zespołu
N.O.E.
[ewe]
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▶ W s ali k inowej G minne go Ce nt ru m Ku l t u r y o d był o s ię s y mp ozju m p oś wię -

▶ Uc ze st nik ami pane lu d ys ku s yj ne go by li: b p Zb ig niew K ie rnikows k i z Le -

▶ Lic z nie zg rom ad ze ni s ł uc hac ze m o gli dowie d z ie ć s ię c ie k aw yc h r ze c z y

▶ Tego dnia na pielgrzymów czekało wie l e at rakcj i m . in . t u rniej r yce r s k i.

cone ś w. Jadwid ze. Ze b ranyc h gośc i p r z y wit a ł b u rmist r z M are k D ł u goz i ma.

o ż yc iu k s ię ż nej .
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Złota Perła z Oxfordu
W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu
Gminy Trzebnica burmistrz Marek Długozima
przyznał pierwsze stypendium naukowe „Złota
Perła Trzebnicy”. Beneficjentem została trzebniczanka, studentka Uniwersytetu Oksfordzkiego –
Dominika Tylcz.
Stypendium „Złota Perła Trzebnicy” dla uzdolnionych młodych
mieszkańców gminy jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów
i studentów, których zdolności
i zainteresowania wykraczają poza
program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i uzdolnieniami.
– Osiągnięcia ludzi zdolnych są
motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Dlatego tak ważne jest, aby
zapewnić utalentowanym dzieciom
i młodzieży odpowiednie warunki
rozwijania się, odnoszenia sukcesów
oraz kształtowania własnych aspiracji. Dzięki Lokalnemu Programowi
Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
Trzebnica możemy wspierać wybitnie uzdolnionych młodych mieszkańców gminy, motywując ich do
dalszego działania – powiedział
burmistrz Marek Długozima. – Po
rozpatrzeniu wszystkich wniosków,
pierwsze stypendium naukowe
„Złota Perła Trzebnicy” postanowiłem przyznać trzebniczance Dominice Tylcz, która w ubiegłym roku
rozpoczęła naukę na najsłynniejszej
uczelni świata – Oxfordzie. Jestem
dumny, że Dominika jako mieszkanka Gminy Trzebnica stała się
naszym ambasadorem na szczeblu
międzynarodowym. Jestem pod
wrażeniem jej osiągnięć. Wysokie

oceny świadczą nie tylko o ciężkiej
i wytrwałej pracy, ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności.
To wspaniała, pełna pasji dziewczyna, która konsekwentnie dąży do
celu. Jeszcze raz gratuluję Dominice sukcesu, jakim są studia na tak
elitarnym uniwersytecie. Życzę jej
wytrwałości, satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, doskonałych
wyników w nauce i realizacji zamierzonych celów. Niech przykład Dominiki stanie się motywacją dla innych i wskazówką, że dzięki ciężkiej
pracy marzenia się spełniają – dodał.
Jak podkreśla Dominika Tylcz, nauka na Uniwersytecie Oksfordzkim
wiąże się ze sporym obciążeniem
finansowym. – Koszty czesnego i zakwaterowania znacznie przekraczają
moje możliwości zarobkowe uzyskane w okresie wakacyjnym. Jestem
ogromnie wdzięczna panu burmistrzowi Markowi Długozimie za
wsparcie, jakiego mi udzielił. Cieszę
się, że zauważył i docenił mój wysiłek i ciężką pracę. Dla mnie to bardzo duża pomoc. Dzięki niej mogę
spełniać swoje marzenia o zostaniu
Kuratorem Sztuki Współczesnej –
mówi studentka.
Dominika Tylcz jest mieszkanką
Trzebnicy. Tu uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum.
Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami DwuR

E

▶ Pierwsze stypendium „Złota Perła Trzebnicy” z rąk burmistrza Marka Długozimy odebrała studentka Dominika Tycz. W spotkaniu uczestniczył także naczelnik wydziału promocji Jakub Szurkawski.

języcznymi im. Marii Konopnickiej
w Katowicach. W zeszłym roku zdała maturę, uzyskując 100% w części
pisemnej egzaminu na poziomie
podstawowym z polskiego, matematyki i języka angielskiego. Również z przedmiotów dodatkowych
(j. angielskiego, j. polskiego, j. hiszpańskiego i historii sztuki) w części
pisemnej egzaminu na poziomie
rozszerzonym zdobyła po 100%,
i tym samym dołączyła do grona
25 najlepszych maturzystów w Polsce. Warto dodać, że Dominika jest
laureatką Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego, finalistką Olimpiady Artystycznej z historii sztuki, zajęła także pierwsze miejsce na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka
Hiszpańskiego. W ubiegłym roku
rozpoczęła naukę na Uniwersytecie
Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii na
kierunku Historia Sztuki. – Podoba
mi się równowaga pomiędzy ilością
nauki a liczbą zajęć pozauczelnianych. Tym, co mnie zaskoczyło, to
sposób nauczania. Już przed rozpoczęciem studiów miałam pewien obK
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▶ Trzebniczanka Dominika Tylcz studiuje Historię sztuki na jednej
z najsłynniejszych uczelni – Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii.

raz tego, jak wygląda studiowanie na
Oxfordzie, ponieważ uczestniczyłam w dniach otwartych. Myślałam
jednak, że nauczyciele będą więcej
pomagać, ale jak się okazało jest to
przede wszystkim praca samodzielna – mówi Dominika Tycz i dodaje: – Bywa, że jest naprawdę ciężko,
M

A

zwłaszcza przed zaliczeniami. Zdarzało się, że spędzałam całe dnie
w bibliotece, z krótkimi przerwami.
Jednak to mnie nie zniechęca. Tym
bardziej, że na uczelni panuje wręcz
doskonała atmosfera, mamy także
wspaniałą kulturę studencką.
[mc]
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Zorganizowanie zabawy było
możliwe dzięki temu, że Burmistrz
Marek Długozima zaprosił mieszkańców do udziału w projekcie
dofinansowanym z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE
2017, dając tym samym możliwość

▶

mieszkańcom zaangażowania się
w życie kulturalne i zrealizowania
swoich pomysłów.
Wśród 9 wniosków, jakie wpłynęły, znalazła się propozycja zorganizowania festynu o tematyce
średniowiecznej. Jego pomysłodawczynią była Adrianna Buczek,
uczennica liceum ogólnokształcą-

B u rm i s t r z M a r e k D ł u g oz i m a w ra z z p o mys ł o d awc z y ni ą f e s t y nu ś r e d ni ow i e c zn e g o Ad ri a n n ą B u c z e k .

▶

cego w Trzebnicy.
– Jestem zafascynowana średniowieczem i wszystkim, co się
z nim wiąże. Uwielbiam klimaty
średniowiecza, więc gdy moja polonistka wciągnęła mnie w ten projekt, pierwsze o czym pomyślałam,
to właśnie taki festyn – powiedziała inicjatorka wydarzenia i dodała: – Dziękuję panu burmistrzowi
Markowi Długozimie, za to, że
dzięki niemu miałam możliwość
zrealizowania swojego pomysłu
i mam nadzieję zaciekawienia tematyką średniowiecza większego
grona osób.
Wśród licznych atrakcji, jakie tego dnia przygotowano dla
mieszkańców, znalazła się gawęda

J e d n ą z at ra kcj i by ł p o k a z wa l k h a l a b a r d ni ków.

▶

Uc z e s t ni c y m o g l i n au c z yć s i ę t ra d yc yj n e g o t a ń c a ś r e d ni ow i e c z n e g o.

▶

Ws p ó l n e z d j ę c i e o r g a n i z a t o r ó w i u c z e s t n i k ó w f e s t y n u „ S t r z y g a ”.

▶

▶

o strojach średniowiecznych i ich
prezentacja przeprowadzona przez
Magdę Balcerzak, pokaz walki
halabardników, których zmagania i stroje omówił Igor Oksiński,
wykład Artura Kani na temat heraldyki średniowiecznej, a także
inscenizacja
średniowiecznego
tekstu – „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”.
Jak na prawdziwe średniowiecze
przystało, nie mogło zabraknąć
pokazu i nauki tańca. Tym tematem zajęła się Karolina Oksińska
z Trzebnickiego Stowarzyszenia
Jazdy Historycznej oraz Dariusz
Diduła z Zespołu Tańca Dawnego
„Serenissima Wartislavia”.
Rzuty podkową, strzelanie

z łuku i jak najdłuższe trzymanie
w ręce miecza, to konkurencje
przeprowadzane w miasteczku rycerskim. Cieszyły się one równie
dużym zainteresowaniem, co szukanie ukrytej chusteczki czy wianków, za co przewidziano atrakcyjne nagrody, które zwycięzcom
wręczył burmistrz.
Na scenie odbył się również
koncert zespołów „Dziwoludy”
i „Potem”. Wieczorem, tuż po
„tańcu z ogniem” w wykonaniu
teatru „Westa”, na uczestników
czekała prawdziwa średniowieczna
biesiada z prosiakiem z rożna i kaszą gryczaną z grzybami.
[em]

Rodzinka w podróży właśnie opuściła Kanadę.
Wracając do Stanów Zjednoczonych podesłali nam kilka
fotek ze swej podróży po Canadian Rockies w Górach Skalistych, który jest jedną z siedmiu
głównych części tego łańcucha.
Pasmo to leży w całości w Ka-

nadzie i zajmuje powierzchnię
około 93,5 tys. km². Jak napisali - Pogoda nas nie rozpieszcza,
ostatnio w nocy było -2°C. Ale
dla widoków warto! Podsyłamy
fotki ze wspaniałych Kanadyjskich Gór Skalistych! Coś nie-

samowitego! Przypomnijmy, że
pod koniec kwietnia 2017 roku
rodzina z naszego regionu, państwo Ociepkowie tato Michał,
mama Dominika i dwoje dzieci Oliwia i Kacper rozpoczęli
wielką przygodę życia. Po wie-

lu latach przygotowań, wyzwań
i wyrzeczeń wyruszyli w podróż
dookoła świata. Do tej pory
zwiedzili m.in. kraje Ameryki
Południowej i Północnej. Ale na
tym nie koniec. W kolejce czeka
Australia oraz Azja. Zachęcamy
do odwiedzenia blogu rodzinkawpodrozy.pl oraz profilu na

facebooku o tej samej nazwie.
Tam na bieżąco rodzina państwa Ociepków dzieli się swoimi
wrażeniami z podróży dookoła
świata. Można tam znaleźć przepiękne zdjęcia, opisy i filmy z
miejsc, które do tej pory odwiedzili.
[sh]

▶

R o d z i n k a w p o d r óż y o d w i e d z i ł a G ó r y S k a l i s t e w K a n a d z i e.

▶

Jak zawsze uśmiechnięci Michał, Dominika, Oliwia i Kacper pozdrawiają
z p o d r ó ż y.

▶

Po d c z a s s w yc h wę d r ówe k d z i e l n a r o d z i n k a p o ko nuj e w i e l e k i l o m e t r ów, p oz n a j ąc n aj b a r d z i ej u r o k l iwe z a k ąt k i o d w i e d z a nyc h m i ej s c .

▶

N i e b ra k uj e t e ż b l i s k i c h s p o t k a ń z d z i k ą n at u rą .

P o d c z a s i m p r e z y n i e z a b r a k ł o p i ę k n y c h k o s t i u m ó w.

O o p rawę mu z yc z n ą z a d b a ł y z e s p o ł y „ D z iwo l u d y ” o ra z „ Po t e m ”.

19

W rok dookoła świata

Festyn średniowieczny
Strzelanie z łuku, rzuty podkową, nauka tańca
średniowiecznego i pokaz walki halabardników.
Do tego występy na scenie i prawdziwa średniowieczna biesiada. Tak wyglądał Festyn Średniowieczny „Strzyga”, jaki odbył się 7 października na
scenie pomiędzy trzebnickimi stawami.
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Filmowe spotkania z DKF czas zacząć!

PEŁNA SALA, DUŻO ŚMIECHU

4 października ruszył
nowy sezon spotkań
Dyskusyjnego
Klubu
Filmowego. Inaugurację w Kinie Polonia 3D
zapoczątkował
seans
kultowej polskiej komedii „Sami Swoi”. Z tej
okazji na specjalne zaproszenie burmistrza
Marka Długozimy, do
Trzebnicy przybył reżyser filmu – Sylwester
Chęciński.

Publiczność, wypełniająca po brzegi salę kinową
Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu, z przyjemnością i dużym zainteresowaniem 27 września obejrzała spektakl Wrocławskiego Teatru Komedia pod tytułem „Szalone nożyczki”.
Akcja sztuki rozgrywa się w
salonie fryzjerskim, gdzie toczy
się zwykłe życie, rozmowy, trwa
obsługiwanie klientów. W kamienicy mieszka także znana pianistka, której głośna gra przeszkadza
w funkcjonowaniu salonu. Nagle
dowiadujemy się o morderstwie
artystki, a do akcji wkraczają dwaj
policjanci prowadzący śledztwo.
Przesłuchują podejrzanych i próbują odtworzyć wydarzenia bezpośrednio poprzedzające zbrodnię. W roli świadków występuje
publiczność, która aktywnie bierze
udział w przedstawieniu. Co ciekawe, decyzje publiki ma również
realny wpływ na jego zakończenie.
Improwizacje aktorskie, zaskakujące pytania publiczności, żarty
sytuacyjne i niezwykła atmosfera

panująca w trzebnickim kinie sprawiły, że spotkanie z wrocławskim
teatrem było bardzo udane. Przy
gromkich brawach, aktorzy na czele z Wojciechem Dąbrowskim podziękowali burmistrzowi Markowi Długozimie za zaproszenie do
Trzebnicy, pochwali także salę, w
której mieli okazję zaprezentować
sztukę oraz zapowiedzieli, że chętnie odwiedzą jeszcze nasze miasto
z kolejnym przedstawieniem.
Obsada: Barbara Markowska:
Małgorzata Kałuzińska / Helena
Maria Dąbek: Marzena Oberkorn
/ Komisarz Kowalewski: Wojciech
Dąbrowski / Aspirant Tomasiuk:
Marian Czerski / Edward Wurzel:
Paweł Okoński / Antoni Wzięty:
Tomasz Lulek
[ks]

▶

▶

Spektakl Wrocławskiego Teatru Komedia „Szalone nożyczki” został ciepło przyjęty przez trzebnicką
publiczność.

Spotkanie z pisarką
W trzebnickiej artKawiarni po raz kolejny
gościła znana osobowość ze świata książki.
W środę 4 października na spotkanie z czytelnikami przybyła wrocławska pisarka, recenzentka i felietonistka – Magdalena Knedler.
Autorka zadebiutowała w 2015
roku książką pt. „Pan Darcy nie
żyje”. Za tę powieść otrzymała nominację do nagród: „Emocje 2015”
przyznawanej przez Radio Wro-

cław Kultura oraz „WARTO 2016”
Gazety Wyborczej. Za powieści
takie jak „Dziewczyna z daleka”,
„Klamki i dzwonki” oraz trylogię
„Nic oprócz...” zdobyła nagrodę

„Emocje 2017” w kategorii literatura. Magdalena Knedler na co dzień
współpracuje z portalami „Oblicza
Kultury”, „Miasto Kultury” i „Czytajmy Polskich Autorów”. Z zawodu jest logopedą medialnym i nauczycielem wymowy scenicznej.
Prowadzi warsztaty m.in. dla aktorów, lektorów i dziennikarzy.
Ostatnio jednak mniej, bo więcej
czasu poświęca na pisanie. Uwielbia swoją rodzinę, książki, malarstwo i podróże, które odbywają się
do miejsc, w których rozgrywa się

akcja jej powieści, wszystko po to,
by ze szczegółami oddać topografię terenu, na który wysyła bohaterów swoich książek.
W czasie spotkania autorka opowiedziała o książkach, tych napisanych i tych, które w przyszłości
zamierza napisać. Czytelnicy chłonęli każde jej słowo. Byli zachwyceni piękną polszczyzną i skrupulatnością w zbieraniu materiałów do
powieści, a także wszechstronnym
wykształceniem pisarki. Widać, że
dobrze czuli się w jej towarzystwie,

Choć od premiery „Samych
Swoich” minęło 50 lat to chętnych,
aby zobaczyć film na dużym ekranie nie brakowało. Wielką radość
widzom sprawiła także obecność
reżysera dzieła, który już wcześniej
bywał w Trzebnicy, gdzie nakręcił
kilka scen do swoich filmów. Nie
krył on zdziwienia i nie szczędził
pochwał dla wielu pozytywnych
zmian, jakie w ostatnim czasie
zaszły w mieście, a szczególnie
w Kinie Polonia i Gminnym Centrum Kultury. Reżyser chętnie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania inauguracyjnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

opowiedział też o tym, jak zaczęła
się jego przygoda z filmem. Mówił
również o kulisach powstania jednej z najpopularniejszych komedii
polskiego kina „Samych Swoich”
i jej kolejnych częściach: „Nie ma
mocnych” i „Kochaj albo rzuć”.
Następnie widzowie przeszli do
zadawania pytań, na które reżyser
chętnie udzielał odpowiedzi. W ten
sposób można było dowiedzieć się,
że jedna z głównych aktorek miała
dubbing wokalny, bo nie radziła sobie z gwarą, którą cechowała jej po-

▶

P i s a r k a o p ow i e d z i a ł a o s w o i c h k s i ą ż k a c h t yc h , k t ó r e j u ż n a p i s a ł a . Z d r a d z i ł a
t a k ż e s z c z e g ó ł y z w i ą z a n e z ko l e j ny m i p o w i e ś c i a m i .

▶

Przed seansem kultowej polskiej komedii „Sami Swoi” odbyło się spotkanie widzów
z r e ż y s e r e m f i l m u Sy l w e s t r e m C h ę c i ń s k i m .

R

N a s p o t k a n i e a u t o r o s k i e z M a g d a l e n ą K n e d l e r l i c z n i e p r z y by l i t r z e b n i c c y
c z y t e l n i c y.

stać. Również tytuł filmu początkowo brzmiał „I było święto”, ale
nie przypadł on do gustu samemu
Sylwestrowi Chęcińskiemu, który ogłosił wśród obsady konkurs
na wymyślenie nowego. Nagrodą
dla zwycięzcy była butelka wódki.
Inną ciekawostką jest fakt, że obok
filmowej trylogii o losach Kargulów i Pawlaków powstała także trylogia książkowa oraz słuchowisko
radiowe, a jeden z odcinków serialu
„Droga” pt. „Rysopis uwodziciela”
stał się pierwowzorem do nakręce-

nia filmu „Nie ma mocnych”.
– Losy rodzin Kargulów i Pawlaków od lat bawią polskich widzów.
Każdy choć raz w swoim życiu
widziała ten kultowy film i wraca
do niego z przyjemnością za każdym razem, gdy tylko ma ku temu
okazję. To komedia, która przed
telewizory przyciąga kilkumilionową widownię. Dlatego cieszę się,
że możemy go dziś ponownie lub
po raz pierwszy zobaczyć w kinie.
Właśnie dla takich spotkań i emocjonalnych podróży do dzieł ki-

nematografii polskiej i światowej
powołałem z powrotem do życia
Dyskusyjny Klub Filmowy, który jest szczególnie bliski mojemu
sercu. Dziękuję Sylwestrowi Chęcińskiemu, że zechciał przyjąć
moje zaproszenie i przybliżyć nam
wszystkim kulisy pracy przy tej
niezapomnianej i legendarnej już
komedii – powiedział burmistrz
Marek Długozima, który dwa lata
temu reaktywował Dyskusyjny
Klub Filmowy w Trzebnicy.
[mc / bu]

ponieważ chętnie zadawali pytania i z zaciekawieniem wysłuchiwali odpowiedzi. Na zakończenie
spotkania autorka podpisywała
swoje książki. Nie zabrakło także
pamiątkowych zdjęć.
Pracownicy Biblioteki Miejskiej
w Trzebnicy zachęcają do czytania
książek Magdaleny Knedler. Szczególnie polecają cykl kryminałów
o Annie Lindholm, czy ostatnio
wydane – „Klamki i dzwonki”
i „Dziewczyna z daleka”.
[mc]

▶

▶
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Kraków-Wieliczka-Ojców

Nowy rok akademicki UTW rozpoczęty!
Studenci trzebnickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Tęcza” po raz dziewiąty przywitali nowy
rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się
w czwartek 28 września w sali retro Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy.

Wrzesień to czas wycieczek nie tylko szkolnych. W dniach 8-9 września członkowie
Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy w Trzebnicy,
odbyli wycieczkę na trasie Kraków-Wieliczka-Ojców. Wyjazd został dofinansowany
przez burmistrza Marka Długozimę.
Wycieczkow icze zw iedzili
w Krakowie m.in. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny, zwany także kościołem
Mariackim, który jest jednym
z największych i najważniejszych,
po archikatedrze wawelskiej, kościołów Krakowa, od 1962 roku
posiadający tytuł bazyliki mniejszej oraz Wawel, Stary Rynek,
Sukiennice, Kopiec Kościuszki.
W Wieliczce odwiedzili kopalnię
soli – jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich. To
także zabytek klasy światowej,
wpisany jako jeden z pierwszych
dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO.

– Ojców to niewielka, przepięknie położona miejscowość
turystyczna w województwie małopolskim, w południowej części
Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
gdzie udało nam się zwiedzić renesansowy Zamek Pieskowa Skała,
Grotę Łokietka, Dolinę Prądnika.
Zobaczyliśmy również charakterystyczne dla Jury białe skały wapienne o fantastycznych kształtach
i nazwach, np. Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy, Brama Krakowska i wiele innych atrakcji – mówi
Helena Jaworska przewodnicząca
PZERiI Oddz. Rej. w Trzebnicy
i dodaje: – Jesteśmy bardzo zadowoleni. Zwiedziliśmy bardzo wiele
pięknych zabytków Polski. Dlatego
też w imieniu wszystkich uczest-
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▶

Pamiątkowe zdjęcie w kopalni soli kamiennej w Wieliczce.

ników wycieczki pragnę bardzo
serdecznie podziękować panu burmistrzowi Markowi Długozimie
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za ufundowanie biletów wstępu do
atrakcji i zabytków Krakowa, Wieliczki i Ojcowa, bez nich nie mo-

M

glibyśmy aż tyle zobaczyć – dodaje
pani Helena.
[mw]

Uroczystość rozpoczął chór
UTW „Tęcza”, który wykonał
hymn studencki „Gaudeamus igitur” oraz hymn trzebnickiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie głos zabrała
prezes Stowarzyszenia UTW „Tęcza” Irena Kahalik, która przywitała zaproszonych gości, i wszystkich studentów. – Dziś zaczynamy
nowy rok akademicki 2017/2018,
który będzie kolejnym rokiem
obfitującym w aktywne i twórcze
spędzanie czasu. To z myślą o was,
drodzy słuchacze, przygotowaliśmy bogaty program, pozwalający
rozwinąć wasze pasje i zainteresowania oraz zadbać o zdrowie i kondycję. Jest mi niezmiernie miło, że
znów możemy spotykać się tutaj,
w nowoczesnych przestrzeniach
domu kultury, który od dwóch lat
jest naszym stałym miejscem spotkań i nauki. Pragnę podkreślić,
że Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Tęcza” działa
pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimy. Od samego początku
pan burmistrz wspiera działalność
naszego stowarzyszenia, udostęp-

niając słuchaczom sale na wykłady
oraz zajęcia, za co jestem ogromnie
wdzięczna. Cieszę się, że dostrzega
ważne funkcje, jakie spełnia nasza
grupa. Dzięki jego zaangażowaniu i pomocy SUTW „Tęcza” stale
się rozwija, a z roku na rok grono
studentów się zwiększa. Jak podkreśla pani prezes Irena Kahalik
w przyszłym roku Stowarzyszenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Tęcza” w Trzebnicy będzie obchodzić jubileusz 10-lecia istnienia, do
którego już rozpoczęły się przygotowania.
Z okazji inauguracji roku akademickiego gratulacje i życzenia
złożył sekretarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak: – W imieniu
burmistrza Marka Długozimy,
wszystkim słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”
w Trzebnicy, życzę wielu inspirujących i ciekawych spotkań,
a także wytrwałości w dążeniu do
samodoskonalenia i rozwoju. Tym,
którzy dopiero rozpoczynają swoją
przygodę z UTW życzę pięknych
przyjaźni i satysfakcji z podjęcia
decyzji o przystąpieniu do grona
studentów. Zaś całemu zarządo-

▶

Zebranych przywitała prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza” w Trzebnicy Irena
Kahalik. Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego, w imieniu burmistrza Marka Długozimy, serdeczne
gratulacje i życzenia złożył sekretarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak.

wi, z panią prezes Ireną Kahalik
na czele, gratuluję dotychczasowej
działalności i zdobytych osiągnięć
oraz życzę dalszych sukcesów.
Po części oficjalnej pani prezes
zaprosiła wszystkich zebranych na
wykład inauguracyjny pt. „Obrazy
starości myślą malowane”, który
specjalnie na okoliczność rozpoczęcia roku akademickiego UTW
w Trzebnicy wygłosiła znana andragog, gerontolog i założycielka
pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie pełniąca funkcję Doradcy Prezydenta Wrocławia
ds. Seniorów, koordynatorka programu „Edukacja do starości.
Wrocław Miastem Pokoleń” oraz
prowadząca Szkołę Liderów we

Wrocławskim Centrum Seniora dr
Walentyna Wnuk. Pani Wnuk jest
niekwestionowanym autorytetem
w dziedzinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W swoim wykładzie
zwróciła uwagę przede wszystkim
na budowanie własnej życiowej
mądrości, która w znaczący sposób
przekłada się na poprawę jakości
życia seniorów.
Kolejnym punktem programu
był występ uczestników sekcji literackiej, którzy zaprezentowali
swoje autorskie wiersze. Warsztaty
poetyckie prowadzą: Anna Maria
Musz – autorka czterech tomów
wierszy i książki krytycznoliterackiej poświęconej twórczości
Stefana Jurkowskiego, laureatka
Złotej Róży oraz Stefan Jurkowski,

który w tym roku obchodził jubileusz 50-lecia debiutu poetyckiego,
autor osiemnastu tomów poezji,
zdobywca wielu nagród i wyróżnień, a także wiceprezes Zarządu
Oddziału Warszawskiego Związku
Literatów Polski.
W tym roku naukę rozpoczęło
186 studentów, na których czekają ciekawe wykłady oraz liczne
warsztaty tematyczne m.in. taneczne, rękodzieła, literackie czy
nauka języka angielskiego. Program przewiduje także zajęcia
ruchowe tj. gimnastyka Qi Gong
i zajęcia na basenie. Nie zabraknie również spotkań towarzyskich
i wycieczek.
[mc]
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▶

W inauguracji roku akademick iego UT W w Trzebnic y uc zestnic z yli z aproszeni
goście oraz studenci.

▶

W tym roku naukę na UTW rozpoczęło 186 studentów-seniorów.

▶

▶

Chór UT W „Tęc z a” pod dyr ygenturą Dorot y Maceli z aśpiewa ł hymn studenck i
„Gaudeamus igitur ” oraz hymn trzebnick iego Stowarz yszenia Uniwersy tetu
Trzeciego Wieku.

Wyk ład inaugurac yjny pt . „Obraz y
starości myślą malowane” w yg łosi ła
dr Walent yna Wnuk .

▶

Na słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzebnicy czeka bogaty program, a w nim liczne wykłady,
ciekawe warsztaty, wspólne wyjazdy i zajęcia.
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Przedwojenna
Trzebnica i okolica
Masłów – starożytne cmentarzysko i uczony pastor
Położony w Gminie Trzebnica Masłów jest od dawna znanym
miejscem na mapie śląskiej archeologii. Stało się tak za sprawą odkryć i pracy naukowej miejscowego
pastora ewangelickiego Leonharda
Davida Hermanna (1670-1736).
Prowadził on wykopaliska na położonym na zachód od ówczesnego Masłowa wzgórzu Töppelberg
– miejscu dawnego pogańskiego
cmentarzyska, najprawdopodobniej z okresu kultury łużyckiej.

▶

L e o n h a r d Dav i d H e rm a n n:
p a s t o r w M a s ł ow i e , p r y watni e oj c i e c 12 có r e k i 1 s y n a .

Efektem jego pracy było wydobycie i częściowe opisanie około 10
000 urn oraz obszerna praca naukowa „Maslographia”, wydana
we Wrocławiu w 1711 roku. Dzięki
temu mały trzebnicki Masłów był
wówczas na ustach wielu ówczesnych uczonych. Bardzo pokaźna kolekcja urn i przedmiotów
znajdujących się w ich wnętrzu
(monet, biżuterii, starożytnych
narzędzi…) po śmierci Hermanna
trafiła na dwór książąt oleśnickich,

▶

O p i s p r z e d m i o t ów w yd o by t yc h z p i a s z c z ys t e g o p a g ó rk a z wa n e g o Tö p p e l b e r g
w M a s ł ow i e.
R

która wraz z innymi eksponatami
znalazła miejsce w słynnej oleśnickiej Kunstkammer (Izbie Sztuki).
Kolekcja ta została w 1809 roku
sprzedana wrocławskiemu Żydowi Beerelowi, który odsprzedał ją
kupcowi Selbstherrowi. Z biegiem
lat kolekcja uległa niestety rozproszeniu. Pozostałości kolekcji spotkać można jeszcze w Staatliche
Museen w Berlinie (stater celtycki)
oraz Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu (szafka z urnami popielnicowymi). Przedwojenny Masłów znany był również w okolicy
z pięknego pałacu i majątku rodziny szlacheckiej von Rothkirch

▶
E

(byli oni właścicielami majątku
w Masłowie od 1869 do 1945 roku).
Przynależność dóbr masłowskich
do poszczególnych rodzin można również prześledzić oglądając
bardzo ciekawe epitafia, znajdujące się wewnątrz oraz na zewnątrz
kościoła w Masłowie. Rodzina von
Rothkirch jest o tyle ciekawa, że
w odróżnieniu od lokalnej szlachty
pochodzącej przeważnie z Saksonii, Turyngii, Łużyc, czy Brandenburgii, mogła pochwalić się ona
typowo śląskim pochodzeniem,
wywodzonym od udziału jednego
z protoplastów rodziny w bitwie
z tatarami na Legnickim Polu
w 1241 roku. Uszkodzony podczas
wojny pałac został rozebrany w latach powojennych.

Daw ny p a ł a c r o d z i ny vo n R o t h k i r c h w M a s ł ow i e.
K
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▶

Daniel Buczak

sekretarz Gminy Trzebnica,
radny Rady Powiatu Trzebnickiego,
członek Zarządu Powiatu,
prywatnie pasjonat historii
przedwojennej Trzebnicy,
którą chce się z Państwem
podzielić na łamach tej rubryki.

Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo
na profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

Wn ę t r z e d aw n e g o p a ł a c u w M a s ł ow i e.
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KRĘGLE NA START
W sobotę 7 października w kręgielni Gminnej Strefy Aktywności
Sportowej odbył się
turniej inauguracyjny Trzebnickiej Ligi
Bowlingowej. Zawody
zostały otwarte przez
burmistrza Marka
Długozimę, który tym
samym zainaugurował
pierwszy sezon
zmagań.
▶
– Widząc frekwencję i zadowolenie malujące się na twarzach
prawdziwych pasjonatów kręgli,
wiem, że podjęta przeze mnie decyzja o powstaniu strefy aktywności wraz z kręgielnią była słuszna. Mam nadzieję, że spędzicie tu
wiele godzin niezapomnianej rozrywki, a dzisiejszy turniej będzie
zaledwie początkiem przygody
z ruszającą ligą. Życzę wam sukcesów i oby wasza kula zawsze trafiała strike'a – powiedział burmistrz,
otwierając turniej.
Rozgrywki eliminacyjne, do
których zgłosiło się szesnastu zawodników, rozpoczęły się o godzinie 14:00. Po eliminacjach wyłoniono osiem osób, które weszły
do półfinału. Turniej poprowadził
mistrz i mistrzyni polski w bowlingu Tomasz Janicki oraz Iga Ryngwelska. – Miło, że powstają takie
miejsca jak kręgielnia. Sam zajmuję się popularyzacją bowlingu,
który na sportowej mapie Polski
zajmuje coraz to wyższe miejsce
wśród dyscyplin uprawianych rekreacyjnie. Sama frekwencja na
tych zawodach pokazuje, że również w Trzebnicy znajdziemy wielu chętnych do szlifowania swoich
umiejętności. Kto wie, może już
za kilka lat usłyszymy o mistrzu
Polski z Trzebnicy? – mówił Tomasz Janicki i dodał: – Świadomy
bowling to wiele lat praktyki i ćwi-

Ws p ó l n e z dj ę c i e u c z e s t ni ków t u rni ej u i n au g u ra c yj n e g o Tr z e b ni c k i ej Li g i B ow l i n g owej z b u rm i s t r z e m M a rk i e m D ł u g oz i m ą i m i s t r z a m i w b ow l i n g u: To m a s z e m Ja ni c k i m o ra z I g ą R y n g we l s k ą .

czeń – żeby na stałe zadomowić się
w zawodowej lidze potrzeba około
trzech lat regularnej gry. Dopiero
wtedy jesteśmy w stanie poznać
wszystkie niuanse związane z techniką rzutu. Wtedy też zaczynamy
rozumieć, że to nie moc, a właściwa precyzja jest najważniejsza
– zakończył mistrz, który następnie dał popis swoich umiejętności w krótkim pokazie. W trakcie
turnieju udzielał również graczom
cennych porad i wskazówek.

▶

W finale walka była zacięta.
Ostatecznie trzecie miejsce zdobył Michał Krupa ze średnią liczbą punktów ze wszystkich gier 133
(531 pinów). Do ścisłego finału
wszedł Daniel Nowotny ze średnią 155 punktów (619 pinów) oraz
Bartłomiej Konopacki ze średnią 142 punktów (568 pinów). Po
bardzo wyrównanym pojedynku,
gdy każdy z zawodników miał po
140 pinów, Bartłomiej Konopacki
strącił w ostatnim rzucie 6 kręgli,

W r oz g r y w k a c h n a t r z e b ni c k i ej k r ę g i e l ni w z i ę ł o u d z i a ł
s z e s n a s t u z awo d ni ków.

Piłkarskie rozgrywki na Orliku
W sobotę 7 października, w ramach Narodowego Dnia Sportu na trzebnickim Orliku odbyła się jesienna edycja turnieju grup orlikowych młodzieży i dorosłych w piłce nożnej.
W zmaganiach udział wzięły
cztery drużyny amatorskie: Football Fans, Gunners, Kickersi oraz
Stara Elita, których zawodnicy
regularnie spotykają się na orlikowym boisku, gdzie trenują i aktywnie spędzają wolny czas. Jak
zwykle podczas turnieju nie zabrakło wielkich emocji. Było wiele

zaciętych pojedynków, ale przede
wszystkim dużo dobrej zabawy
z piłką. Tegoroczny turniej piłki
nożnej grup orlikowych wygrali
Kickersi, miejsce drugie przypadło Gunnersom, na pozycji trzeciej znalazła się drużyna Football
Fans, a zaszczytne miejsce czwarte zajął zespół Stara Elita.

ostatecznie pokonując Daniela Nowotnego. Najlepszą kobietą w zawodach została Maja Jakubowska
ze średnią liczbą punktów 105 (210
pinów).
– Cieszę się ogromnie ze zwycięstwa odniesionego na tle bardzo
wymagających rywali. Pomogło
szczęście i podglądanie pokazu
mistrza. Koledzy i koleżanki już są
żądni rewanżu, więc pewnie rywalizacja podczas kolejnych zawodów
będzie jeszcze większa. Warto star-

▶

tować w zawodach dla samej przyjemności gry w kręgle, a zwycięstwo to tylko miły bonus. Świetnie,
że jest takie miejsce w Trzebnicy
– powiedział zwycięzca turnieju.
Kolejne zawody odbędą się w listopadzie. Szczegóły pojawią się już
wkrótce.
Zapraszamy do odwiedzania kręgielni. Rezerwacji toru można dokonać pod numerem telefonu 603
152 780.
[sh]

W i e l o k r o t ny m i s t r z Po l s k i To m a s z Ja ni c k i z a p r e z e nt owa ł
s woj e u m i ej ę t n oś c i g r y w k r ę g l e.
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HYDRA wicemistrzem Polski!

Z awo d ni c y H yd r y w f i n a l e z m i e r z y l i s i ę z B a ł t yc k i m i Fo k a m i
z Gdańska.

▶

cyplinie serdecznie zapraszamy.
Czekamy na Was w holu basenu
w poniedziałki i czwartki przed
każdym treningiem o godz. 18:40.
[at]
WYNIKI

1

Bałtyckie Foki - Gdańsk

2

Hydra - Trzebnica

3

Aquarius - Bełchatów

4

Szuwary - Ostrzeszów

5

Szczupaki - Olsztyn / Gdynia

6

Pirania - Wrocław

7

Podwodne Pyry - Poznań

szkół podstawowych. Zwycięzcy
poszczególnych kategorii wiekowych uhonorowani zostali medalami, dyplomami oraz upominkami
rzeczowymi ufundowanymi przez
organizatorów, tj. Gminę Trzebnica, Miejsko-Gminne Zrzeszenie
LZS w Trzebnicy.
W klasyfikacjach zespołowych kolejność była następująca:

▶
SZKOŁY PODSTAWOWE

GIMNAZJA

1 SP nr 2 Trzebnica

1

2 SP Zawonia

Gimnazjum ZS w Żmigrodzie

2

Gimnazjum nr 1 Trzebnica

3

Gimnazjum Zawonia

5 SP nr 1 Trzebnica

4

Gimnazjum Ujeździec Wielki

6 SP Ujeździec Wielki

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

3 SP nr 3 Oborniki Śląskie
4 SP nr 3 Trzebnica

7 SP Kuźniczysko
8 SP Powidzko

▶

1

Foto-Higiena Gać

9

22

2

Śląsk II Wrocław

9

19

3

Bielawianka Bielawa

9

19

4

Górnik Wałbrzych

9

16

5

Sokół Marcinkowice

9

15

6

Orzeł Ząbkowice Śląskie

9

15

7

Polonia-Stal Świdnica

9

14

8

Unia Bardo

9

12

9

Sokół Wielka Lipa

9

12

10 Polonia Trzebnica

9

11

11 Nysa Kłodzko

9

11

12 MKP Wołów

9

9

13 Wiwa Goszcz

9

8

14 Karolina Jaworzyna Śląska

9

8

15 Piast Żerniki (Wrocław)

9

8

16 Pogoń Oleśnica

9

2

nazwa

W jesiennej edycji Biegów Preze łajow ych w Trzebnic y w zię ło udzia ł blisko pięciuset uc zestników
z trz ynastu sz kó ł.

▶

1

PZS nr 2 Trzebnica

Tradyc yjnie bieg odbył się w okolicach trzebnick ich stawów
i terenie Lasu Bukowego.

P o d z i e w i ą t e j k o l e j c e r o z g r y w e k I V l i g i d r u ż y n a P o l o n i i Tr z e b n i c a z a j m u j e 10 m i e j s c e w t a b e l i .

▶

▶

N ow y t r e n e r T SSR Po l o ni a
Tr z e b ni c a Pawe ł Tr o ni n a .

D o Tr z e b ni c y p ow r ó c i ł
t a k ż e l e g e n d a rny k i e r ow ni k d ru ż y ny Po l o ni i
W ł a d ys ł aw Tr o ni n a .

Orły z Biedzaszkowa nadal liderem grupy
8 października, na boisku w Brzeziu, drużyna Orła Biedaszków Wielki pokonała zespół
Olimpii Bukowinka. Po meczu, który zakończył się wynikiem 8:1 Orły nadal zajmują
pierwsze miejsce w tabeli.
Po przegranym tydzień wcześniej meczu z Sokołem Kaszowo zawodnicy Orła Biedaszków
Wielki koniecznie chcieli wygrać
kolejne spotkanie. Na początku
zespół gości ruszył z atakiem,
chcąc zdominować Orła. Jednak
piłkarze z Biedaszkowa powstrzymali natarcie zawodników Olimpii
i już w 11 minucie Krystian Bury
zamknął dośrodkowanie w polu
karnym, zdobywając pierwszą
bramkę. 20 minut później ten sam
zawodnik strzelił kolejnego gola.
Tak też skończyła się pierwsza po-

łowa meczu. Goście również mieli
kilka szans,ale okazali się nieskuteczni. Na drugą połowę to zespół
Bukowinki wyszedł bardziej skoncentrowany i już w drugiej minucie meczu Rafał Myśliwiec uderzeniem głową zdobył bramkę. Po
tym drużyna gospodarzy ponownie ruszyła do akcji i już w ciągu
20 minut padło sześć bramek.
Ostatecznie spotkanie zakończyło
się wynikiem 8:1 dla piłkarzy z Biedaszkowa Wielkiego, którzy znów
powrócili na miejsce lidera grupy
III B klasy.

TA B E L A
pkt.

w dziewięciu kategoriach wiekowych wśród dziewcząt i chłopców.
Najliczniejsze grupy pobiegły jak
zwykle w najmłodszych rocznikach

ki temu, że finansowo wspiera nas
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima i miasto ma znakomitą
bazę do treningów, mieliśmy spory
komfort przy poszukiwaniu nowego trenera – mówi prezes Polonii
Kamil Kwaśniak.
Poszukiwania nie trwały długo,
bo już następnego dnia ogłoszono
nazwisko następcy Sławomira Kołodzieja. Został nim Paweł Tronina,
i aby objąć zespół Polonii zostawił
inną czwartoligową drużynę, którą
do tej pory prowadził – MKP Wołów. Trener Tronina pracę w zawodzie rozpoczynał jeszcze w Polarze
Wrocław, gdzie prowadził zespół
występujący w Dolnośląskiej Lidze Juniorów. Po przerwie spo-

Polski strefy Wrocławskiej. Polonia mierzyła się na wyjeździe z KS
Łozina, wygrała 4:1 i awansowała
do ćwierćfinału. Trzy dni później
trzebniccy piłkarze zagrali pod wodzą nowego szkoleniowca pierwszy mecz ligowy i również spisali
się dobrze, przywożąc z trudnego
terenu w Jaworzynie Śląskiej jeden
punkt po remisie 1:1.
Ku uciesze trzebnickich kibiców
do Polonii wrócił też legendarny
kierownik drużyny, a prywatnie ojciec nowego trenera – Władysław
Tronina. To postać bardzo dobrze
znana w dolnośląskiej piłce. Przez
wiele lat był kierownikiem Polaru Wrocław w czasach świetności tego klubu. Później pracował
w Wulkanie Wrocław, aż w końcu
trafił do Polonii Trzebnica, gdzie
pełnił funkcję kierownika pierwszej drużyny w latach 2008-2015.
Następnie przeniósł się do MKP
Wołów, a teraz wraca do Trzebnicy.
W dziesiątej kolejce IV ligi, 14
października, piłkarze Polonii
Trzebnica zmierzą się na własnym
stadionie z Wiwą Goszcz. Początek
spotkania o 15:00.
[kk]

mecze

Młodzież z trzynastu szkół rywalizowała na pięknie położonych trasach Lasu Bukowego oraz
między trzebnickimi stawami

W sobotę 30 września na Stadionie Fair Play Arena piłkarze
z Trzebnicy mierzyli się w ramach
rozgrywek IV ligi z Polonią-Stal
Świdnica i przegrali 0:3. Po tym
meczu zarząd Polonii podjął decyzję o rozstaniu się z dotychczasowym trenerem pierwszego zespołu Sławomirem Kołodziejem.
Funkcję kierownika drużyny przestał też pełnić Robert Kołodziej.
– Nie była to łatwa decyzja, ponieważ trener Kołodziej zrobił dla
naszego klubu dużo dobrego, ale
najwyraźniej coś się wypaliło, bo
zespół nieźle wszedł w sezon, ale
w naszej ocenie grał poniżej oczekiwań i uznaliśmy, że zawodnicy
potrzebują nowego bodźca. Dzię-

wodowanej chorobą wrócił do
szkolenia młodzieży i objął drużynę trampkarzy Polonii Trzebnica,
awansując z nimi do Ligi Okręgowej. Później prowadził juniorów
młodszych – gdy odchodził, byli
na pierwszym miejscu w tabeli.
Następnie zajął się piłką seniorską.
Trenował KS Łazy i Iskrę Pasikurowice, a zimą tego roku przed rundą wiosenną ubiegłego sezonu
w duecie z Krzysztofem Tabakiem
objął będący na dziewiątym miejscu w tabeli czwartoligowy MKP
Wołów i doprowadził go do trzeciej lokaty na koniec sezonu. Kiedy pojawiła się oferta z Polonii nie
wahał się ani chwili. – Długo się nie
zastanawiałem. Zawsze chciałem
wrócić do Trzebnicy, ale nie spodziewałem się, że dojdzie do tego
tak szybko. Klub jest poukładany
i dobrze zarządzany. Poza tym jestem mieszkańcem Gminy Trzebnica i bardzo cenię pana burmistrza
Marka Długozimę, który wspiera klub i dzięki temu warunki do
pracy trenera są tutaj doskonałe
– powiedział Paweł Tronina, który
w środę 4 października zadebiutował w meczu 1/8 finału Pucharu

W M i s t r z os t wa c h Po l s k i w H o kej u Po d wo d ny m w B e ł c h at ow i e t r z e b ni c k a H yd ra w y wa l c z y ł a w i ce m i s t r z os t wo.

Biegi przełajowe za nami!
Blisko pięciuset uczestników zgromadziły tradycyjne Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Trzebnickiego Święta Sadów organizowane pod Patronatem Burmistrza Gminy Trzebnica.

Po przegranym meczu z drużyną ze Świdnicy,
zarząd TSSR Polonia podjął decyzję o zmianie trenera. Sławomira Kołodzieja zastąpił
Paweł Tronina i w swoim debiucie wywalczył
awans do ćwierćfinału Pucharu Polski strefy
wrocławskiej. Do Trzebnicy wrócił też człowiek świetnie znany naszym kibicom – kierownik Władysław Tronina.

pkt.

▶

tylda Jopp. Drużyna „szła jak burza” do finału. W pierwszym dniu
mistrzostw HYDRA stoczyła trzy
20-minutowe podwodne pojedynki. Wszystkie mecze zakończyły się zwycięstwem zawodników
z Trzebnicy. Hydra wygrywała kolejno ze Szczupakami Olsztyn 6:0,
Szuwarami Ostrzeszów 8:1 oraz
Podwodnymi Pyry 8:0. W drugim

czonymi graczami. Mimo to zrealizowaliśmy nasze plany i mamy to!
Jesteśmy drużyną! – dodał Jakub
Kłosiński.
– Ogromnie cieszymy się w wywalczonego tytułu Wicemistrza
Polski w Hokeju Podwodnym.
Serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi Markowi Długozimie za
wsparcie w przygotowaniach do
turnieju oraz w bieżącej działalności klubu – podsumował prezes
KHP HYDRA Kazimierz Raczyński.
Przypominamy, że treningi hokeja podwodnego odbywają
się w Gminnym Parku Wodnym
TRZEBNICA-ZDRÓJ.
Wszystkich
chętnych, którzy chcą spróbować
swoich sił w tej podwodnej dys-

mecze

Turniej był dla drużyny sprawdzianem z wykonanej w okresie
przygotowawczym pracy, a przede
wszystkim potwierdzeniem słuszności obranego kierunku pro
-młodzieżowego. – Sprawdziliśmy
się jako drużyna. Ciężka praca
zaowocowała, a przecież wspólny staż jest stosunkowo krótki
– powiedziała zawodniczka Ma-

dniu zawodów Trzebnicka Hydra
wygrała pojedynki z drużynami:
Piranie Wrocław 9:0 oraz Aquarius z Bełchatowa 3:0 i zasłużenie awansowała do finału, gdzie
czekały Bałtyckie FOKI z Gdańska.
Tym razem drużyna z Trzebnicy
przegrała mistrzostwo po walce
2:7. Obie bramki w meczu finałowym zdobył dla Hydry Karol Rejman: – Byłem podekscytowany
uczestnictwem w turnieju i zdeterminowany do walki. Myślę, że
udowodniłem to w meczu z Fokami.
– Jako osoba grająca już kilka lat
w hokeja podwodnego miałem
świadomość, że staniemy w mistrzostwach do walki z doświad-

Rozstania i powroty w Polonii
nr.

W weekend 7- 8 października odbył y się
w Be łchatowie IV Mistrzost wa Pol ski AQUAT TACK . Zawodnic y Gminnego Klubu Hokeja Podwodnego HYDR A Trzebnica w ystartowali w nich jako obrońc y t y tułu Mistrza
Pol ski 2016.
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Orzeł Biedaszków Wielki

6

15

2

KS Łazy Wielkie

4

12

3

Sokół Kaszowo

5

12

4

Victoria Zawonia

5

10

5

Sokół Ujeździec Wielki

6

10

6

Olimpia Bukowinka

6

6

7

KS Postolin

6

6

8

Polonia Grabowno Wielkie

3

3

9

Sokół Ujeździec Mały

6

3

5

0

nr. nazwa

Bramki strzelali: Jarosław Gogacz
– 2 , Paweł Reptak – 1, Patryk Koreńczuk – 1 , Adam Krzywański
(bramka samobójcza) oraz Krystian Bury – 3. Po tym meczu Orzeł
Biedaszków Wielki ponownie jest
liderem III grupy B klasy .
Najbliższy mecz: KS Łazy Wielkie
– Orzeł Biedaszków Wielki, niedziela 22 października godz.11.00,
stadion Łazy Wielkie.

Skład drużyny Orzeł Biedaszków
Wielki :
Dariusz Duży, Dawid Klupsz, Krystian Gogacz, Andrzej Janik, Błażej Kalinowski, Kamil Danielak
(Andrzej Danielak), Piotr Reszyński, Marek Duży (Jarosław Gogacz), Patryk Koreńczuk, Krystian
Bury (Daniel Gogacz), Reptak Paweł.
[mc]

10 Piorun Koniowo
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„Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo”

Dzień chłopaka
SP 2

ZS Ujeździec Wielki

(na najciekawszy krawat), wiedzy
i sprawnościowym oraz zaprezentowali swoje przebrania. Zwycięzcy zostali obdarowani słodkimi
niespodziankami.
Dziewczyny
złożyły życzenia wszystkim kolegom z okazji Dnia Chłopaka. Taki
dzień to okazja do miłego i wesołego spędzenia czasu w szkole.
Oprac. J. Sobota

29
września
dziewczyny
z klasy Va Szkoły Podstawowej nr
3 w Trzebnicy przygotowały uroczystość z okazji „Dnia Chłopca”
dla uczniów klas IV – VI, która
odbyła się w sali gimnastycznej.
Chłopcy z różnych klas wzięli
udział w konkursach: plastycznym

Pijąc każdego dnia szklankę
zwykłej wody, nie zdajemy sobie
sprawy, jak cenna to substancja.
Woda we wszechświecie występuje
w trzech stanach skupienia, ale tylko na Ziemi, dzięki swojej płynnej
postaci, zapewnia możliwość powstawania i rozwoju życia.
28 września klasy czwarte ze
Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu
Wielkim uczestniczyły w warsz-

Warsztaty plastyczne
We wtorek, 26 września zainteresowani uczniowie z klas IV - VI
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy wraz z nauczycielkami panią
Jowitą Jezioro-Wolską i panią Joanną Sobotą udali się do Wrocławia, na imprezę plastyczną zorganizowaną w ramach Festiwalu
Nauki na wydziale architektury
Politechniki Wrocławskiej. Pod-

gły stworzyć list do mieszkańca
Grenlandii Nanuka, do Manolo
z Meksyku, do mieszkanki Hiszpanii Ines lub do Aditi z Indii.
Zgodnie ze słowami Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi
zrobić, a zrozumiem” uczniowie
klas szóstych mieli za zadanie wyjaśnić swoim przyjaciołom z listu
zagadnienia związane ze strefami
oświetlenia Ziemi, natomiast dzieci z klasy piątej – jakie siły kształ-

SP 2
9 października, włączając się
w Światowy Dzień Poczty, inaugurujący Międzynarodowy Tydzień
Pisania Listów, uczniowie klasy 6a
i 5e, w trakcie lekcji przyrody napisali list do przyjaciela, mieszkającego w innym państwie, czy na innym kontynencie. Skorzystaliśmy
z postaci dzieci zawartych w książce Michaliny Rolnik „Zakątki,
czyli kto tu mieszka?”. Dzieci mo-

Święto jabłka w przedszkolu
kowej uroczystości było zachęcenie
dzieci do spożywania jabłek i ich
przetworów, jako źródła witam,
uświadamianie przedszkolakom
wartości odżywczych owoców,
wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się, integracja grup oraz
dostarczenie dzieciom radości ze
wspólnej zabawy. Każda grupa
zorganizowała w sali jabłkowy poczęstunek. Dzieci przyniosły dże-

ZS Ujeździec Wielki
W ramach zajęć na temat zdrowego odżywiania się w piątek 6
października w przedszkolu w
świętowano „Dzień jabłka”. Tego
dnia dzieci przyszły do szkoły
ubrane na czerwono, a na głowach
nosiły zielone opaski z czerwonym
jabłuszkiem. Głównym celem jabł-

E

K

SP w Kuźniczysku
Na tę noc czekaliśmy z niecierpliwością. Dnia 20 września, punktualnie o 19:00 grupa 28 uczniów klas
IV-VII rozpoczęła przygodę w krainie baśni. Wprowadzeniem do zajęć
był film „Sekret Eleonory”, pouczająca opowieść o potrzebie czytania
książek, przyjaźni i ludzkich marzeniach.
Po wspólnej kolacji wyruszyliśmy
na nocny spacer po Kuźniczysku.
Oglądaliśmy znajome miejsca, które nocą okrywała nutka tajemni-

oprac. J. Jezioro-Wolska, J. Sobota

Dzień Pisania Listów

R

W krainie baśni

czas warsztatów wykonywali rzeźby z gliny, w pracowni malarskiej
tworzyli fantastyczne malowidła,
a w pracowni komputerowej korzystali ze specjalnych programów
do projektowania budowli. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety. Zajęcia były niezwykle interesujące, a wykonane prace pomysłowe
i oryginalne.

SP 3

L

A

M

tatach edukacyjnych we wrocławskim Centrum nauki i wiedzy
o wodzie „Hydropolis”. Młodzi
uczestnicy zajęć swoją „wodną”
przygodę rozpoczęli od zapoznania
się z narodzinami Ziemi. Wędrując wyznaczoną ścieżką, uczniowie poznawali poszczególne strefy
głębin oceanicznych oraz życie,
jakie tam się rozwinęło. Zapoznali się również ze znaczeniem wody
w sensie biologicznym, fizycznym,
jej roli w organizmie człowieka,

tują powierzchnię Ziemi?
Mimo, że listy nie zostaną wysłane, dzieci przypomniały sobie
formułę pisania listu i ćwiczyły
umiejętność formułowania zdań,
a co najważniejsze, zdobywały
wiedzę z dziedziny przyrody. Mam
nadzieję, że uczniowie zapamiętają
z tej lekcji wiele. „Piramida zapamiętywania” według Dale`a jasno
wskazuje, że 90% informacji zapamiętujemy, ucząc innych.
Serdecznie dziękuję uczniom za
doskonale wykonaną pracę!
Z pewnością to nie ostatnia tego
typu lekcja!
Aleksandra Warchulska

– nocna przygoda

czości. Pełni wrażeń wróciliśmy do
szkoły, rozpoczęły się konkursy ze
znajomości baśni – krzyżówki, rebusy, zagadki, fragmenty utworów.
Uczniowie wykazali się ogromną
wiedzą i z trudem wyłoniliśmy zwycięzców. Wreszcie przyszła kolej na
gwóźdź programu – przygotowanie, w dwóch grupach, inscenizacji
ulubionej baśni. Uczestnicy zamienili się w reżyserów, dekoratorów,
kostiumologów i aktorów. Wszyscy
aktywnie włączyli się do pracy. Powstały ciekawe stroje wykonane
z gazet i taśmy klejącej. Z wielkim
zainteresowaniem
obejrzeliśmy

a także symbolicznym znaczeniu
w religii i sztuce. W ostatnich salach czwartoklasiści poznali historię inżynierii wodnej od starożytności aż po czasy współczesne.
Po części teoretycznej i zasłużonym odpoczynku w strefie relaksu uczniowie udali się na zajęcia
praktyczne. W laboratorium już
czekały zestawy probówek, zlewek
i różne substancje, które pozwoliły
sprawdzić właściwości wody i sposoby jej wykorzystywania w życiu codziennym. Na zakończenie
warsztatów każdy z uczestników
zbudował swój własny areometr.
Czas szybko minął, warsztaty się
skończyły, a młodzi podróżnicy
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pełni wrażeń wrócili do szkoły.
Organizatorzy wycieczki edukacyjnej bardzo serdecznie dziękują
za aktywny udział w warsztatach

i życzą dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy nie tylko w ławach szkolnych.
Katarzyna Kwiatkowska

wie, być może część z nich powróci
do odwiedzonych miejsc, by studiu-

jąc i poszerzać swoją wiedzę .
Opracowanie Anna Otfinowska

przedstawienia „Czerwonego Kapturka”- dzieci wybrały tą samą baśń,
ale pokazały ją w różnych wersjach.
Radość i wesoła zabawa towarzyszyły zarówno aktorom, jak i widzom.
Wszyscy zebrali gorące brawa.
W końcu nadeszła pora na sen, ale
nie było to takie proste, za dużo wrażeń! Rankiem po wspólnym śniadaniu przyszła pora na prace plastyczne; powstały piękne, kolorowe
lampiony ze słoiczków oraz zakładki
do książek. Nikomu nie chciało się
wracać do domu. Do zobaczenia na
kolejnej nocy w szkole.Dziękujemy
pani dyrektor za wspieranie takich
akcji, rodzicom za zgodę na udział
w wydarzeniu oraz uczniom za aktywne i twórcze uczestnictwo.
Organizatorki: Bożena Pieniądz
i Marlena Surówka

Dolnośląski Festiwal Nauki
SP 3
W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki uczniowie klasy III e
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy wzięli udział w warsztatach
pt. „Po czym depczemy? Gleba –
świat pod stopami” oraz „Zjawiska
pogodowe, czyli meteorologia dla
każdego”. Podczas zajęć dzieci za-

my jabłkowe, soki, kompoty, musy
i chipsy z suszonych jabłek. Mamy
upiekły pyszne szarlotki, którymi
dzieci częstowały i chętnie się zajadały. Głównym punktem święta
jabłka było spotkanie się wszystkich przedszkolaków na hali sportowej, na której wszyscy wesoło się
bawili. Były zabawy w kole, recytacje wierszyków, owocowe pociągi,
ilustracje ruchowe piosenek, radosne okrzyki i zabawy sprawnościowe. Jabłkowy dzień bardzo podobał się dzieciom, był słodki i pełen
radosnej zabawy.
Beata Wyszyńska-Borys

poznały się warstwami i składem
gleby. Przesiewały również wykopaną przez siebie próbkę gleby.
Uczniowie oglądali także urządzenia meteorologiczne oraz poznali
sposoby pomiaru: temperatury,
siły wiatru oraz zanieczyszczeń
w powietrzu. Wycieczka była udana i bardzo pouczająca.
A.Zych

Światowy dzień tabliczki mnożenia
SP 2
Tabliczkę mnożenia powinien znać każdy. To podstawowa umiejętność matematyczna, która przydaje się nie tylko
w szkole podstawowej, ale także
w kolejnych etapach edukacji oraz
w codziennym życiu. 29 września
Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy kolejny już raz wzięła udział
w obchodach Światowego Dnia

Tabliczki Mnożenia. Przygotowania do tego święta rozpoczęły się
kilka dni wcześniej – na korytarzach i drzwiach szkoły pojawiły
się przygotowane przez uczniów
kolorowe plakaty, przypominające o tym święcie oraz utrwalające
przykłady z tabliczki mnożenia,
np. w postaci rymowanych wierszyków. 29 września grupy egzaminatorów, wyłonionych spośród
uczniów klas czwartych, przepro-

wadziły w szkole „Egzamin na Mistrza Tabliczki Mnożenia”. Każdej
z grup towarzyszył „asystent” –
uczeń klasy starszej, którego zadaniem było wspieranie młodszych
koleżanek i kolegów oraz odmierzanie czasu przeznaczonego na
rozwiązanie przykładów. Spośród
277 uczniów, którzy przystąpili do
egzaminu – 187 uczniów uzyskało
tytuł Experta Tabliczki Mnożenia
i otrzymało specjalne certyfikaty. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do udziału
w przyszłym roku.
A.Kraska, R.Czarny

A

OGŁOSZENIE CENTRUM POMOCY PRAWNEJ

BEWA LEXGROUP

Szanowni Państwo,
informujemy, że w sali posiedzeń Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy
przy ul. Obornickiej 1 w dniu 21.10.2017r. odbędzie się zebranie
dotyczące pomocy prawnej osobom z kredytami frankowymi (CHF).
1. Pomoc w odzyskaniu nadpłaconych rat
2. Pomoc w zmniejszeniu wartości kredytu w złotych
3. Pomoc w zredukowaniu wysokości raty w złotych
Bezpłatna opinia prawna.

Festiwal nauki 2017
SP 3
W tym roku, w piątek 22 września, w ramach Festiwalu Nauki,
uczniowie klasy 6 a spędzili iście
naukowy dzień. Jednodniowa wycieczka rozpoczęła się udziałem
w warsztatach „Fizyka wody” na
Uniwersytecie
Przyrodniczym,
gdzie uczniowie w praktyce poznawali fascynujące właściwości wody.
Następnie, podążając wodnym szlakiem zwiedzili „Hydropolis”, a na

deser uczestniczyli w dwugodzinnym pokazie „Odlotowa Chemia
– światło bez tajemnic” na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Chemii. 27 września uczniowie
klasy 6a wraz z klasą 7a wrócili na
kolejne zajęcia w ramach Festiwalu Nauki „Cyrk Fizyczny” – słynny
od lat fantastyczny wykład/pokaz
przedstawiany na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym
razem uczniowie obejrzeli 20 edycję
„Cyrku”, która zawierała najlepsze
z najlepszych eksperymenty fizycz-

ne. Wszyscy uczestnicy wycieczki
wrócili do domu zachwyceni, a kto
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Integracja klas czwartych
SP 2
Ahoj szczury lądowe! - przywitała nas Piratka Czacha. Ahoj!
– krzyknęliśmy jednogłośnie. I tak
oto rozpoczęła się nasza przygoda w krainie piratów. 22 września
wszystkie klasy czwarte udały się
na wycieczkę integracyjną do Klubu

Nenufar, znajdującego się w Kościanie. Tuż po przekroczeniu bramy
wejściowej czekała na uczestników
niespodzianka. Aby dostać się na
teren klubu, należało pokonać ruchomy most. Kolejnym etapem było
pływanie łajbą. Uczniowie udali się
w najdalsze zakątki. Zwieńczeniem
ciężkich poszukiwań było spędzenie

Warsztaty edukacyjne w zoo
SP 2
25 września uczniowie klasy IV
d wraz z wychowawcą i rodzicami wyruszyli pewnym krokiem na
ścieżki wrocławskiego ZOO. Zadań
i wyzwań było wiele. Każdy „biodkrywca” – uczestnik ekologicznych
warsztatów edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży Aglomeracji Wrocław-

skiej otrzymał pakiet: mapę ZOO,
broszurę edukacyjną i naklejki.
Wpatrując się w mapę, poruszali się
po terenie Ogrodu Zoologicznego,
szukając poszczególnych stanowisk
zwierząt, by tam zmierzyć się z przygotowanymi dla dzieci pytaniami
i zadaniami. Na zakończenie pobytu
wzięli udział w zajęciach warsztatowych w sali edukacyjnej na terenie Afrykarium z wykorzystaniem

Dzień Chłopca w klasie I C
SP 3
Dnia 29 września dziewczynki z klasy I C zaprosiły chłopców

z okazji ich święta do artKawiarni
w Trzebnicy na słodki poczęstunek.
Zabawa zbiegła się również z urodzinkami jednego z uczniów. Były
zatem życzenia, tańce na scenie oraz

Zajęcia na basenie
SP 2
W każdy czwartek uczniowie,
którzy spędzają czas w świetlicy szkolnej tzw. dla dzieci młodszych w Szkole Podstawowej nr 2
w Trzebnicy, uczestniczą w zaję-
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ciach na basenie. Głównym celem
owych wyjść są zabawy w wodzie
z elementami nauki pływania,
pod okiem instruktora. Spotkania mijają w miłej, pełnej zabawy
atmosferze, w ten sposób przyczyniając się do lepszego rozwoju

czasu przy ognisku, pieczenie kiełbasek oraz zabawa na placu zabaw.
Po zdobyciu skarbu nie było czasu
na odpoczynek. Na uczniów czekał
jeszcze test sprawdzający czy nadają
się na czwartoklasistów Szkoły Podstawowej nr 2 – mowa o tzw. otrzęsinach klas czwartych. Po pomyślnym
zdaniu egzaminu, wszyscy udali się
na zasłużoną nagrodę – lody. Pełni
wrażeń wrócili ze zdobytym skarbem do swoich domów.
AHOJ, PRZYGODO!!!
Paulina Wabnic, Ilona Rudkiewicz

PA Ź D Z I E R N I K

KULTURA

---GCKiS ul. Prusicka 12 tel. 71 312 09 47
---pon. – pt. 7:30-15:30

WYSTAWY
wrzesień – listopad / NAUKA I SZTUKA / Wystawa prac studyjnych

kostek edukacyjnych. Uczniowie
w trakcie swojego pobytu w Ogrodzie Zoologicznym poznali: bolenia,
ropuchę zieloną, pszczoły i ich ule,
owady, żubra, rysia i niedźwiedzia
brunatnego. Wszystkie poznane gatunki są to zwierzętami narażonymi
na wyginięcie. Bardzo często to człowiek jest największym zagrożeniem
dla tych gatunków. Dzieci w sposób
szczególny zostały zapoznane z tym,
jak one same mogą pomóc w ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem.
Aleksandra Warchulska

Pracowni Technik Malarskich Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych / prowadzący dr hab. Jacek Jarczewski prof. ASP/
Galeria Poddasze

Projekt artystyczny Art Wrzosowisko:
20 października / Nauka i Sztuka – ASP Wrocław / Spotkanie arty-

styczne / Galeria Poddasze

od 20 października / Malarstwo haptyczne – Jacek Jarczewski / ASP

Wrocław / Galeria Parter

od 20 października / Miejsca – Aleksandra Lis / Uniwersytet Wrocław-

ski / Galeria Parter

WYDARZENIA KULTURALNE
PROJEKT CYTRYNA. Wyciśnij soki z kultury:
16 września – 4 listopada / 16:00-18:00 / MAŁA GALERIA
U KASI – weekendowe spotkania ze sztalugą / Rynek / więcej
na gckis.trzebnica.pl
w każdy czwartek 21 września – 9 listopada /Trzebnicki Wachlarz
Flamenco – warsztaty tańca flamenco / więcej informacji:
joanna.sztyma@wp.pl i na stronach
od 29 września / HISTORYzuj się. Integracja międzypokoleniowa. / więcej
na plakatach i gckis.trzebnica.pl

wspólna sesja fotograficzna. Wszyscy uczniowie miło spędzili czas.
Bardzo dziękujemy pani Annie Cichy za pomoc w organizacji tego
święta. Pozdrawiamy klasa I C z wychowawcą.
Beata Wojda

13 października 14:00 / Uroczyste otwarcie „Nowej Jedynki” - Szkoły Pod-

stawowej nr 1 / boisko przy SP 1 16:00 / Koncert zespołu Akcent
i Zenka Martyniuka / Trzebnicki Rynek

ARTKawiarnia Miejsce dla Ciebie!

dzieci, jak również nauki współpracy w grupie. 28 września dzieci
wzięły udział w zabawach połączonych z rywalizacją. Zapału do
zabawy dodawał kolorowy sprzęt
wypornościowy przeznaczony do
nauki pływania. Były wyścigi na
materacach i makaronach oraz gra
w piłkę wodną. Uczniowie chętnie
podejmowali wszelkie wyzwania,
a ich okrzyków radości nie było
końca.

--- GCKiS ul. Prusicka 12
--- pon. - czw. 12:00 – 20:00 / pt. – niedz. 12:00 – 22:00

organizujemy uro dziny d l a dziec i
Szczegóły: 724-574-580

KINO POLONIA 3D

--- GCKiS ul. Prusicka 12 tel. 71 713 12 43 / 71 713 09 47
--- Kasy Kina / pt.– wt. od 14:00 - zamykamy 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu
CENNIK - bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł / Rodzina 3+ 50% zniżki

Szalony dzień chłopaka
SP 3
Dziewczynki z klasy 6a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy
zorganizowały chłopcom ze swojej
klasy dzień pełen wrażeń. Z okazji Dnia Chłopaka, wszyscy koledzy bawili się, wykonując zadania
wymyślone przez uczennice. Było
dużo śmiechu i radości. Chłop-

Chłopcy z klasy 6a wraz z wychowawczynią Anna Otfinowską

Sierżant Uśmiech 7
SP 2
W Szkole Podstawowej nr 2
w Trzebnicy odbyły się zajęcia profilaktyczne dla klas I w ramach programu „Sierżant Uśmiech – bądź
bezpieczny na drodze”. Zajęcia zo-

Informacja
Powiatu Trzebnickiego

cami zaopiekowały się profesjonalistki w salonie mody i urody.
Chłopcy rozwiązywali quizy, łowili cebulę bez pomocy rąk i dzielnie szukali monet przysypanych
mąką. Dziękujemy Dziewczyny!
Jesteście wspaniałe!

Bądź bezpieczny na drodze

stały przeprowadzone przez bajkopisarkę panią Wiesławę Kuciębę oraz
przy współpracy funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej w Trzebnicy. Wszyscy
uczniowie klas I otrzymali książeczki z Sierżantem Uśmiechem i zostali zapoznani z zasadami prawidło-

wego poruszania się na drodze oraz
zagrożeniami, wynikającymi z ich
nie przestrzegania. W sali lekcyjnej
dzieci również ćwiczyły, jak bezpiecznie przechodzić przez pasy. Na
zakończenie zajęć uczniowie otrzymali odblaski na tornistry. Spotkanie z policjantami sprawiło dzieciom
ogromną radość i uświadomiło jak
ważne jest bezpieczeństwo na drodze.
Pedagog szkolny Jolanta Rainczuk
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„Zarząd Powiatu Trzebnickiego podaje
do publicznej wiadomości, iż w dniu 10
października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy przy ul. Bochenka 6,
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy i na
tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
przy ul. Leśnej 1, na okres 21 dni został
wywieszony Wykaz dotyczący pomieszczeń w budynku stanowiącym własność
Powiatu Trzebnickiego przeznaczonych
do oddania w najem na okres do 3 lat, tj.
na okres 30 miesięcy. ”

Przewodniczący Zarządu
Waldemar Wysocki

/ Karta Dużej Rodziny - b. normalny 14zł / b. ulgowy 9 zł / więcej
na stronie
REPERTUAR – bieżący tydzień na plakacie / kolejny na stronie
gckis.trzebnica.pl

okienko
z wierszem
Bezpretensjonalne wierszenotatki Barbary Kamińskiej, aktywnej uczestniczki warsztatów literackich
UTW „Tęcza”, dotyczą
spraw egzystencjalnych,
mówią o sytuacji człowieka
w świecie, czasem żartobliwie nawiązują do codzienności seniorów. Humor,
głęboka refleksja, dystans
do rzeczywistości, oto co
najogólniej charakteryzuje
te utwory.
Rubryka redagowana przez
Stefana Jurkowskiego i Annę
Marię Musz. Osoby zainteresowane literaturą, a także
pisaniem i publikowaniem
własnych utworów zapraszamy od nowego sezonu na
Warsztaty literackie, które
odbywają się w Gminnym
Centrum Kultury.

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

tanie wtorki / bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł
13 października / Śmiechokalipsa / 10 lecie kabaretu Nowaki /
S. Widowiskowa
od 20 października / Dwie Korony

BARBARA KAMIŃSKA

*

*

Szukałam go

*

w szumie wiatru
muzyce świerszczy
świergocie ptaków
locie motyla
pomruku burzy
w kłótniach polityków
Tak długo, aż tyle...
Lecz tam go nie było...
Smutne
bo nie widziałam go
obok – przy mnie

SPORT

--- Hala Sportowa ul. Kościelna 9 tel. 71 312 11 71 / pon. – pt. 7:30 – 15:30

WYDARZENIA SPORTOWE
18 października / Zawody aglomeracji w biegach na orientację
22 października / Leśne Przedbiegi
4 listopada / I Trzebnicki Maraton Fitness
GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH:
Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA i bieżnia dla biegaczy na Stadionie
poniedziałek – piątek / 8.00-21.00, sobota / 13:00-20:00, niedziela / nieczynny poza godzinami meczy
Kompleks Boisk Orlik ul. Oleśnicka

poniedziałek - piątek / 13:30-21:30, sobota – niedziela / 13:00-20:00

BIBLIOTEKA

--- Rynek Ratusz, parter, tel. 669 767 871 / pon. 10:00 – 17:00 / wt. 9:00 – 16:00
/ śr. nieczynne - prace wewnętrzne / czw. 11:00 – 18:00 / pt. 9:00 – 16:00
każdy czwartek / 16:30 / W 80 pomysłów dookoła biblioteki
ostatni czwartek miesiąca / 16:30 / Klub Miłosników Origami
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NAGRODĘ za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Halina Kontroniewicz
H A S Ł O : CZARODZIEJ RUDBURAK

Jednostka
Jednostka
siłysiły
układzie
ww
układzie
SI SI

Ramię
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50 rocznica ślubu

Czesławy i Kazimierza Dobruckich
Na drodze życia są światła i mroki,
raz szczęście jasne, raz smutek głęboki.
Ale gdy razem idzie się we dwoje,
łatwo się znosi nawet ciężkie znoje.
Czego więcej Wam potrzeba?
Chyba tylko łaski nieba,
Aby w zdrowiu iść przez lata
i podziwiać piękno świata.
Kochani Rodzice!
W dniu 50 rocznicy Waszego ślubu
życzymy, by życie dało Wam wszystko, co w darze dać może:
zdrowie, szczęście, pogody, radości, razem z uśmiechem
wieczystej miłości.
Życzą Dzieci z Rodzinami
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„Dobrem nie jest samo życie, lecz piękne życie”
Seneka Starsz

Podziękowanie

Za pamięć i życzenia z okazji mojego jubileuszu
dziewięćdziesięciolecia.
Serdecznie dziękuję mojej rodzinie, członkom Sekcji Emerytów
ZNP w Trzebnicy, dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, koleżankom i kolegom ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, praktykantom – Józefowi
Bieleckiemu i Adamowi Bieńkowi, Stowarzyszeniu Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów w Trzebnicy,
sąsiadom, a także licznym znajomym.
Spotkanie z Wami to wielkie przeżycie, dziękuję!
Wasza pamięć i serdeczność potwierdza prawdę zawartą
w słowach, z którymi szłam przez życie:
„Kochaj i szanuj siebie, a będziesz szanowany przez ludzi”.
Halina Bahryn-Kamińśka

TVP 1

TVP 2

Klan (3177 - 3178) - telenowela
Jaka to melodia?
Sprawa dla reportera
Naszaarmia.pl (286) - magazyn
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie extra
Joe Kidd - western, USA, reż.
John Sturges, wyk. Robert Duvall,
John Saxon, Clint Eastwood
9.50 Ptaki ciernistych krzewów (1)
- serial obyczajowy, USA
10.50 Ptaki ciernistych krzewów (2)
- serial
11.55 Studio Raban
12.30 Fascynujący świat - Wyżej
i wyżej - ﬁlm dok.
13.35 Okrasa łamie przepisy - Warszawska kuchnia wiślana
14.15 Ojciec Mateusz (232) - serial
15.05 Zagadka Hotelu Grand (62)
- serial
16.00 Dziewczyny ze Lwowa (18)
- Anna Karenina - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Pogoda
17.30 Rolnik szuka żony seria IV (5)
- reality show
18.30 Rodzina wie lepiej - teleturniej
18.55 Jaka to melodia?
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.05 PZU Maraton Krakowski
20.09 Pogoda
20.15 Komisarz Alex (123)
- Wszystko w rodzinie - serial
21.10 Hit na sobotę - RoboCop - ﬁlm
science ﬁction, USA, reż. Jose
Padilha, wyk. Joel Kinnaman,
Gary Oldman, Michael Keaton,
Abbie Cornish
23.15 Wielkie uwodzenie - komedia,
Kanada, reż. Don McKellar, wyk.
Brendan Gleeson, Taylor Kitsch,
Gordon Pinsent, Liane Balaban
1.15 Film fabularny
3.05 Zagadka Hotelu Grand (62)
- serial
3.50 Zakończenie dnia

5.25 Zaufaj mi, jestem lekarzem (2)
- serial
6.30 M jak miłość (1319) - serial
7.30 Pytanie na śniadanie
10.50 Lajk!
11.15 Pod wspólnym niebem (5)
Kasa musi się zgadzać - serial
komediowy
11.50 O mnie się nie martw - s. VII (6)
- serial komediowy
12.45 Na sygnale (158) - W pułapce
- serial fabularyzowany TVP
13.20 Podróże z historią (49) Baśń
o wodzie - cykl dok.
14.00 Familiada
14.40 Było… nie minęło - extra
- magazyn
15.15 Rodzinka.pl (215) - Niech sobie
kociak mruczy - serial
15.50 Pierwsza randka
16.50 Mars. Najmroczniejsze dni
- dokument fabularyzowany
17.45 Słowo na niedzielę
18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.45 Pogoda
18.50 Kulisy - Postaw na milion
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 The Voice of Poland - Bitwa
- widowisko
22.25 Miasto skarbów (5) - serial kryminalny TVP
23.25 Nocny recepcjonista (8) - serial
0.25 Królowie ulicy - ﬁlm sensacyjny,
USA, reż. David Ayer, wyk. Keanu
Reeves, Forest Whitaker, Hugh
Laurie
2.20 Pitbull. Nowe porządki. - ﬁlm
sensacyjny, Polska, 2016, reż.
Patryk Vega, wyk. Piotr Stramowski, Andrzej Grabowski, Krzysztof
Czeczot, Bogusław Linda
4.35 Zakończenie dnia

4.45
5.35
6.05
7.00
7.30
7.50
8.10

TVP SPORT
8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Hongkong. 1/2F 1 10.00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Hongkong. 1/2F 2 12.05 Gwiazdy tenisa 12.35 magazyn triathlonowy 13.35 Sportowy dokument - Slaying
the Badger 15.00 Hokej na lodzie - NHL
2017 . New Jersey Devils - Washington
Capitals 3 17.00 Snooker - Chamion of
Champions 18.00 Snooker - Chamion
of Champions 19.05 Tenis ziemny - Turniej WTA - Hongkong. 1/2F 1 20.50 Tenis
ziemny - Turniej WTA - Hongkong. 1/2F
2 22.30 Sportowa Sobota 23.00 boks
- megaﬁghts 1.00 Hokej na lodzie - NHL
2017 . 4 3.40 Zakończenie dnia

TVP 1
7.00 Transmisja Mszy Świętej

PSN
6.00 Tenis WTA Tianjin: I półﬁnał 8.00 Tenis WTA Tianjin: II półﬁnał 10.20 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018 12.30 Magazyn
ATP World Tour Uncovered 13.00 Polsat
Sport News ﬂash 13.07 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Ukraina - Chorwacja
15.00 Polsat Sport News ﬂash 15.07 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Polska
- Czarnogóra 17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07 Magazyn KOTV Weekly 17.55 Piłka nożna Liga rosyjska: Krasnodar - CSKA
20.00 Polsat Sport News ﬂash 20.07 Siatkówka PlusLiga: PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów 22.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018: Litwa - Anglia
0.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Irlandia Północna - Niemcy

TVP 2
6.00 Podróże z historią (28) Kulisy

5.25
5.45
8.00
11.00
12.50
13.50
15.25
17.00
18.00

19.00
19.45
20.00

TVN

POLSAT

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
Drzewo marzeń
MasterChef - program rozrywkowy
Azja Express
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
36,6°C - magazyn medyczny°C
Drugi sezon programu prezentującego sprawdzone, skuteczne
i pewne metody walki z chorobami. Zespół ekspertów oraz
konsultantów zapozna widzów
z najnowszymi technologiami
medycznymi, zdradzi też, jak do
nich dotrzeć.
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Mam talent

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
9.15 Przygody Kota w butach
10.10 Ewa gotuje
10.45 #SUPERMODELKA - PLUS SIZE
12.15 The Brain. Genialny Umysł
13.45 Wyspa przetrwania
15.45 Kabaret na żywo
17.50 Chłopaki do wzięcia
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich

21.45 Władcy umysłów - melodramat, USA 2011, reż. George Nolﬁ,
wyk. Matt Damon, Emily Blunt,
Anthony Mackie, John Slattery,
Michael Kelly, Terence Stamp
23.55 Oszukać przeznaczenie III
- horror, USA, Niemcy 2006, reż.
James Wong, wyk. Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman,
Kris Lemche, Alexz Johnson, Sam
Easton
1.50 Uwaga! - program interwencyjny
2.10 Moc Magii
3.30 Nic straconego

EUROSPORT
8.30 FIA WTCC. Szanghaj, Chiny Kwaliﬁkacje 9.30 FIA WTCC. Szanghaj, Chiny
MAC3 10.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła
Turcji Etap 4. 11.00 Piłka nożna. Mistrzostwa świata U - 17, Indie: Niemcy - Gwinea 12.00 Tenis. Turniej WTA, Linz, Austria
Ćwierćﬁnały 13.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji 16.00 Watts Kolarstwo 16.15
Piłka nożna. Mistrzostwa świata U - 17, Indie: Anglia - Irak 18.15 FIA WTCC. Szanghaj, Chiny Kwaliﬁkacje 19.00 Żużel. Mistrzostwa Europy 4 runda. Güstrow 22.05
Piłka nożna. Mistrzostwa świata U - 17, Indie: Anglia - Irak 23.20 FIA WTCC. Szanghaj, Chiny Kwaliﬁkacje 23.45 FIA WTCC.
Szanghaj, Chiny MAC3 0.15 Kolarstwo.
Wyścig Dookoła Turcji Etap 5.

TVN
5.25 Uwaga! - program interwencyjny

11.10
12.10
13.10
14.15
15.25

17.15

20.05 Kraina lodu - ﬁlm animowany
22.15 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
0.15 FEN - 19. gala Fight Exclusive
Night
1.15 Strzelec wyborowy - thriller
sensacyjny, USA, 2005, wyk.
Wesley Snipes, Emma Samms,
Warren Derosa, William Hope,
Ryan McCluskey, Anthony Warren
Rosja stoi u progu zagłady nuklearnej. Jest tylko jeden człowiek,
który może zapobiec tragedii
- Marksman. Jako agent elitarnej
jednostki amerykańskich służb
specjalnych otrzymuje zadanie
zlikwidowania czeczeńskiej elektrowni jądrowej zanim terroryści
uruchomią reaktor. Penetrując doskonale strzeżony obiekt
wskazuje cel amerykańskim
rakietom, a sam ucieka. Wkrótce
odkrywa jednak, że to właśnie
rakiety, a nie terroryści stanowią
największe zagrożenie i mogą
uruchomić reakcję jądrową.
3.30 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama
Info 16.50 Pogoda 16.53 Serwis sportowy 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Studio Wschód - magazyn
18.00 Panorama 18.30 Młodzież kontra
19.18 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.57 Gość Wiadomości 20.12
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 Studio Polska - magazyn
23.00 Serwis Info weekend 23.04 Studio
Polska - magazyn 23.30 INFO Wieczór
0.00 Nie da się ukryć - magazyn 0.28
Flesz Info Wieczór 0.50 Minęła 20ta 1.50
Wiadomości 2.17 Gość Wiadomości 2.45
Teleexpress 3.00 Teleexpress Extra

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News

Sobota, 14.10.2017

TV 4
6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.25

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00

3.00
4.00
5.00

Strach ma wielkie kły
Przygody Kota w butach
Pan Peabody i Sherman Show
Przygody Kota w butach
Kaczor Donald przedstawia
Garﬁeld Show
Rekin i Lava - ﬁlm przygodowy,
USA, 2005, reż. Robert Rodriguez
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Święci i żołnierze - dramat
wojenny, USA, 2003, reż. Ryan
Little, wyk. Corbin Allred, Alexander Polinsky
Parasol bezpieczeństwa
- komedia sensacyjna, USA,
2003, reż. Dennis Dugan, wyk.
Martin Lawrence, Steve Zahn, Eric
Roberts
Galileo
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
The Raid - Inﬁltracja - thriller,
Indonezja, USA, 2014, reż. Gareth
Evans, wyk. Ariﬁn Putra, Iko
Uwais
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów

Stopklatka
6.00 Na planie 6.20 Prywatna historia kina 6.50 Komisarz Rex - serial 8.50 Bajki 9.15 Gwiazda Kopernika - ﬁlm anim.
11.00 Kręglogłowi - komedia 13.30 Rafa
Donovana - komedia przygodowa 15.50
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz - komedia
obyczajowa 18.00 Poirot: Wigilia Wszystkich Świętych - ﬁlm kryminalny 20.00 Vabank - komedia 22.25 Champion 3: Odkupienie - ﬁlm sensacyjny

TV TRWAM
12.50 Przyroda i ludzie 13.20 Siódmy sakrament 13.45 Ocalić od zapomnienia
13.55 Święty na każdy dzień 14.00 Józef z Egiptu 14.40 Cud wirującego słońca
15.10 Matki dzieci niczyich 15.30 Jak sobie radzić z cierpieniem? 16.00 Informacje
dnia 16.10 Próba wiary 17.00 Z Parlamentu Europejskiego 17.30 Okiem kamery
18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia
18.15 Rozmowy niedokończone 19.25
Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 19.30 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia
22.00 51. Festiwal im. Jana Kiepury „Aria
dla Krynicy” 0.00 Programy powtórkowe

TV 4
6.00 Strach ma wielkie kły

TVN 7
5.50
6.50
8.55
9.25
10.25
11.20
14.40

16.45

19.00

22.35

0.15

2.15

Ukryta prawda
Mango - Telezakupy
Dwóch i pół - serial
Zaklinaczka duchów - serial
Zaklinaczka duchów - serial
Brzydula - serial obyczajowy
Tomcio grubasek - komedia,
USA 1995, reż. Peter Segal, wyk.
Chris Farley, David Spade, Brian
Dennehy, Bo Derek, Dan Aykroyd,
Julie Warner
Atramentowe serce - ﬁlm przygodowy, USA, Wielka Brytania,
Niemcy 2008, reż. Iain Softley,
wyk. Brendan Fraser, Paul Bettany,
Jim Broadbent, Helen Mirren,
Andy Serkis, Sienna Guillory, Eliza
Hope Bennett, Jennifer Connelly
Ciekawy przypadek Benjamina
Buttona - ﬁlm obyczajowy, USA
2008, reż. David Fincher, wyk. Brad
Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond,
Elias Koteas, Tilda Swinton
Dyktator - komedia, USA 2012,
reż. Larry Charles, wyk. Sacha
Baron Cohen, Anna Faris, Ben
Kingsley, Jason Mantzoukas,
Megan Fox
Nieuchwytny - ﬁlm sensacyjny,
USA 1996, reż. John Gray, wyk.
Steven Seagal, Keenen Ivory Wayans, Bob Gunton, Brian Cox, John
M. Jackson, Michelle Johnson
Moc Magii

PULS
6.00
6.35
7.15
9.00
12.55
13.25
15.30
17.40

20.00

21.50

23.25

1.45
2.40
3.15
4.00
4.25
4.50

Niesamowite!
Taki jest świat
Columbo - serial
Lombard: Życie pod zastaw
- serial
Gwiazdy lombardu
Niania - ﬁlm familijny, USA 2006
Miłość, tropiki i piraci - ﬁlm
przygodowy, Niemcy 2016
W imię króla - film fantasy,
Kanada, Niemcy, USA 2007,
reż. Uwe Boll, wyk. Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys
- Davies, Ron Perlman
Mechanik: Prawo zemsty - ﬁlm
akcji, USA 2011, reż. Simon West,
wyk. Jason Statham, Ben Foster,
Tony Goldwyn, Donald Sutherland
Cobra - ﬁlm sensacyjny, USA
1986, reż. George Cosmatos,
wyk. Andrew Robinson, Brian
Thompson, Brigitte Nielsen, Reni
Santoni, Sylvester Stallone
Diukowie Hazzardu - komedia, USA 2005, reż. Jay Chandrasekhar, wyk. Burt Reynolds,
David Koechner, Jessica Simpson,
Johnny Knoxville, M.C. Gainey,
Seann Scott, Willie Nelson
Taki jest świat
Ale numer!
Kręcimy z gwiazdami
Na jedwabnym szlaku
Menu na miarę
Twój Puls

TTV

TV6

14.00 Luksusowe zachcianki 15.00 Ostre
cięcie 15.45 Express 16.05 Damy i wieśniaczki. Ukraina 17.15 Bogacze i ich pupile 17.45 Express - informacje 18.05 Moja matka chce być sexy! 19.10 Anatomia
głupoty 19.45 Express - informacje 20.00
Nauka jazdy 20.30 Usterka 21.00 Damy
i wieśniaczki. PL 22.00 Kossakowski. Być
jak… 22.45 Gogglebox. Przed Telewizorem 23.30 Królowe życia - serial

6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.05
Galileo 9.15 Kacze opowieści 10.15 Klub
przyjaciół Myszki Miki 11.45 Leroy i Stitch
- ﬁlm anim. 13.10 Poszlaka - komedia familijna 14.55 Jak zmieniliśmy świat 15.55
Najgroźniejsze zwierzęta świata 17.00
Światowe rekordy Guinessa 18.00 Dragons’ Den - Jak zostać milionerem 20.00
Włatcy móch 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Sekrety palestry

TVP KULTURA
8.00 Ucieczka - wycieczka - serial 9.15
Zaśpiewajmy to jeszcze raz 10.35 Nasza
ulica - ﬁlm kr.metr. 11.20 Vistuliada 12.00
Tygodnik Kulturalny 12.50 Szlakiem Kolberga 12 - reportaż 13.35 U Pana Boga za
piecem - komedia 15.30 Wydarzenie aktualne 16.05 Złotoręki - dramat obyczajowy 18.20 Dranie w kinie - magazyn 19.00
Legendy Rocka - James Brown 19.25 Legendy Rocka - The Monkees 20.00 Eurokultura 20.20 Wielkie nadzieje - ﬁlm kostiumowy 22.40 The Cure. Trilogy - Live In
Berlin - koncert 23.55 Filmy Rainera Wernera Fassbindera - Dlaczego Pan R. oszalał
- magazyn 0.00 Mocne Kino - Dlaczego
pan R. oszalał? - dramat

TVP HISTORIA
10.20 Okrasa łamie przepisy 10.55 Ginące cywilizacje (3) - cykl dok. 12.00 Życie,
cz. 7. - serial 13.05 Dawne światy (7) Norte Chico - serial dok. 14.05 Szerokie tory.
Nocna Moskwa - reportaż 14.35 Wielka gra - teleturniej 15.30 Ex Libris - Historyczna książka roku, cz. 1 - magazyn
15.45 Spór o historię - Władcy polscy.
Zygmunt I Stary - debata 16.30 Zapomniany Legion - ﬁlm dok. 17.25 Marsz
Sokołów - reportaż 18.00 Wszystkie pieniądze świata (4) - serial 19.10 Najdziwniejsza broń na świecie (5) - serial dok.
20.10 Lalka (1) - Powrót - serial 21.40
Tajne akcje szpiegowskie (1) - ﬁlm dok.
22.35 7 peron - cykl dok. 23.20 Komandoria - cz. 4 - serial 0.20 Prace na wysokościach - ﬁlm dok. 1.40 Śmieciarz (4)
- serial 3.10 Zakończenie dnia

Niedziela, 15.10.2017

TVN 7

PULS

of Champions 19.05 Tenis ziemny - Turniej WTA - Hongkong. 1/2F 1 20.50 Tenis
ziemny - Turniej WTA - Hongkong. 1/2F
2 22.30 Sportowa Sobota 23.00 boks
- megaﬁghts 1.00 Hokej na lodzie - NHL
2017 . 4 3.40 Zakończenie dnia
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TVP 1
7.00
8.00
8.40
9.15
9.50
10.40
11.10
11.40
11.55
12.00
12.15
12.55
14.00
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16.05
16.25
17.00
17.30
18.35
19.30
20.05
20.15
21.10
22.10

0.20

2.25
3.25
4.15

Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Ziarno - Dom na skale
Jak to działa (144) - magazyn
Biblia - Jezus, cz. 3 - serial
Zakochaj się w Polsce (45)
Żoliborz - magazyn
Weterynarze z sercem
Sekrety mnichów - Samodzielność - rozmowa
Między ziemią a niebem
Anioł Pański, Watykan
Między ziemią a niebem
BBC w Jedynce - Oszuści
wśród zwierząt. Sztuka przetrwania - cykl dok.
Poldark - Wichry losu (2)
- serial
The Wall. Wygraj marzenia
- /4/ - teleturniej
Program kulinarny
Sonda 2 - Zapach - program
popularnonaukowy
Teleexpress, Pogoda
Komisarz Alex (123)
- Wszystko w rodzinie - serial
Jaka to melodia?
Wiadomości, Sport, Pogoda
PZU Maraton Krakowski
Dziewczyny ze Lwowa (19)
- Terapia szokowa - serial
Rolnik szuka żony seria IV (6)
- reality show
Zakochana Jedynka - Tylko
ciebie chcę - ﬁlm obyczajowy,
Hiszpania, reż. Fernando Gonzales Molina, wyk. Mario Casas,
Maria Valverde, Clara Lago, Nerea
Camacho
RoboCop - ﬁlm science ﬁction,
USA, reż. Jose Padilha, wyk.
Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton, Abbie Cornish
Jaka to melodia?
Biblia - Jezus, cz. 3 - serial
Zakończenie dnia

TVP SPORT
7.50 Hokej na lodzie - NHL 2017 . 4 9.15
Hokej na lodzie - NHL 2017 . 4 10.00 Sportowy dokument „Irlandzka masakra”
10.30 Tenis ziemny - Turniej WTA - Hongkong. Finał 12.55 Gwiazdy tenisa 13.30
Magazyn triathlonowy 14.30 Nieśmiertelni 15.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . 4
17.00 Snooker - Champion of Champions
18.00 Snooker - Champion of Champions
19.05 Pomarańczowy wyścig 20.10 Tenis
ziemny - Turniej WTA - Hongkong. Finał
22.00 Sportowa niedziela 22.35 Kolarstwo szosowe - MŚ, Bergen - wyścig elity
mężczyzn, Niemcy 0.25 Zakończenie dnia

TVP 1
8.00
8.15
8.40
9.10
9.35
9.45
10.10
11.10
12.00
12.10
12.30
12.35
12.55
14.00
14.55
15.10
15.45
16.05
17.00
17.25
18.00
18.30
18.55
19.30
20.25

21.50

0.00
0.35

2.50

Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Okrasa łamie przepisy
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie extra
ŁAP START UP
Północ - Południe, Księga I (10)
- serial
Dr Quinn - seria VI (8) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Nasi ulubieńcy wśród zwierząt
- ﬁlm dok.
Elif (113) - serial
Program rozrywkowy
Obserwator
Wiadomości, Pogoda
W sercu miasta (12) - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3182) - telenowela
Rodzina wie lepiej - teleturniej
Komisariat - serial
Wiadomości, Sport, Pogoda
Teatr Telewizji - Totus Tuus
- spektakl teatralny, Polska, reż.
Paweł Woldan, wyk. Ireneusz
Czop, Adam Woronowicz, Olgierd
Łukaszewicz, Małgorzata Kożuchowska, Zbigniew Lesień, Jerzy
Zelnik, Henryk Talar, Marcin Troński, Przemysław Bluszcz, Piotr
Głowacki
James Bond w Jedynce - Żyj
i pozwól umrzeć - ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, reż. Guy
Hamilton, wyk. Roger Moore,
Yaphet Kotto, Jane Seymour
Gol Ekstra - felieton
Tylko ciebie chcę - ﬁlm obyczajowy, Hiszpania, reż. Fernando
Gonzales Molina, wyk. Mario
Casas, Maria Valverde, Clara Lago,
Nerea Camacho
Wielkie uwodzenie - komedia,
Kanada, reż. Don McKellar

TVP SPORT
8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Hongkong. Finał 9.55 Pomarańczowy wyścig
11.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . New
Jersey Devils - Washington Capitals 3
12.55 Gwiazdy tenisa 13.30 Tenis ziemny - Turniej WTA - Moskwa - 1 runda 1
15.30 Tenis ziemny - Turniej WTA - Moskwa - 1 runda 2 17.30 Zwarcie 18.15 The
Price of Gold 19.45 Sportowy dokument
- Irlandzka masakra 20.15 4 - 4 - 2 20.40
4 - 4 - 2 21.20 Tenis ziemny - Turniej WTA
- Moskwa - 1 runda 1 22.30 Sportowy Wieczór 23.05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Moskwa - 1 runda 2 0.50 Zakończenie dnia

TVP 1
5.25 Jaka to melodia?

strzostwa Europy 4 runda. Güstrow 22.05
20.00 Polsat Sport News ﬂash 20.07 SiatPiłka nożna. Mistrzostwa świata U - 17, Inkówka PlusLiga: PGE Skra Bełchatów - Asdie: Anglia - Irak 23.20 FIA WTCC. Szangseco Resovia Rzeszów 22.00 Piłka nożhaj, Chiny Kwaliﬁkacje 23.45 FIA WTCC.
na Eliminacje do MŚ 2018: Litwa - Anglia
Szanghaj, Chiny MAC3 0.15 Kolarstwo.
0.00 Piłka nożna Eliminacje do MŚ 2018:
Wyścig Dookoła Turcji Etap 5.
Irlandia Północna -NR
Niemcy
17 {124} 13.10.2017
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19.45
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Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN - magazyn
Kobieta na krańcu świata
Co za tydzień - magazyn
Diagnoza - serial
Druga szansa - serial
Mam talent
Gala French Touch
Spotkanie ze smakiem - inne
Drzewo marzeń
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
MasterChef - program rozrywkowy
21.35 Starcie tytanów - ﬁlm przygodowy, USA 2010, reż. Louis Leterrier, wyk. Sam Worthington, Liam
Neeson, Ralph Fiennes, Gemma
Arterton, Mads Mikkelsen, Alexa
Davalos, Jason Flemyng, Pete
Postlethwaite, Polly Walker

23.50 San Andreas - ﬁlm katastroﬁczny, USA 2015, reż. Brad Peyton, wyk. Dwayne Johnson, Carla
Gugino, Alexandra Daddario, Ioan
Gruﬀudd, Archie Panjabi, Paul
Giamatti, Hugo Johnstone - Burt
2.15 Uwaga! - program interwencyjny
2.35 Moc Magii
3.45 Nic straconego

8.00 FIA WTCC. Szanghaj, Chiny Wyścig główny 9.00 Wyścigi samochodowe. Mistrzostwa świata Endurance, Japonia 10.15 Piłka nożna. MŚ U - 17, Indie:
Anglia - Irak 11.15 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji 14.00 Tenis. Turniej WTA, Linz,
Austria Półﬁnał 15.00 Tenis. Turniej WTA,
Linz, Austria Finał 17.00 Piłka nożna. Mistrzostwa świata U - 17, Indie: Niemcy - Gwinea 18.00 FIA WTCC. Szanghaj,
Chiny Wyścig otwarcia 18.30 FIA WTCC.
Szanghaj, Chiny Wyścig główny 19.15
Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji Etap 6.
20.05 Tenis. Turniej WTA, Linz, Austria Finał 21.45 Piłka nożna. Major League Soccer 33. kolejka 0.00 Kolarstwo. Wyścig
Dookoła Turcji Etap 6.

PSN
7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Piłka nożna Liga rosyjska 10.20 Piłka nożna Liga
holenderska: Ajax Amsterdam - Sparta
Rotterdam 12.30 Reportaż Cracovia Tour
13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Tenis WTA Tianjin: ﬁnał 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Magazyn Cafe Futbol 17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07
MOTOGP Motocyklowe MŚ MotoGP
- wyścig 18.07 MOTOGP Motocyklowe
MŚ MotoGP - wyścig 19.00 Polsat Sport
News ﬂash 19.07 Polska Liga Koszykówki:
Anwil Włocławek - Rosa Radom 21.00 Piłka nożna Liga ukraińska 23.00 Piłka nożna Liga holenderska: VVV - Venlo - PSV
Eindhoven 1.10 Boks Polsat Boxing Night

TVP 2
6.05 Rodzinka.pl (159) - Ból głowy

5.15
5.40
6.50
7.20
7.50
8.00
10.55
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.15
20.55
21.30
22.30

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Kobieta na krańcu świata
Kobieta na krańcu świata
Spotkanie ze smakiem - inne
Dzień Dobry TVN - magazyn
Ukryta prawda
Szkoła - serial
19 + - serial
Szpital - program obyczajowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
19 + - serial
Ukryta prawda
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Milionerzy
Druga szansa - serial
Ślub od pierwszego wejrzenia

23.35 Starcie tytanów - ﬁlm przygodowy, USA 2010, reż. Louis Leterrier, wyk. Sam Worthington, Liam
Neeson, Ralph Fiennes, Gemma
Arterton, Mads Mikkelsen, Alexa
Davalos, Jason Flemyng, Pete
Postlethwaite, Polly Walker
1.45 Gala French Touch
3.25 Co za tydzień - magazyn
4.00 Moc Magii
5.05 Nic straconego

EUROSPORT
5.00 FIA WTCC. Szanghaj, Chiny Wyścig
główny 5.45 Piłka nożna. Major League
Soccer 33. kolejka 7.15 Piłka nożna. MŚ
U - 17, Indie: Anglia - Irak 8.30 Tenis. Turniej WTA, Linz, Austria Finał 10.00 Piłka
nożna. Major League Soccer 33. kolejka
11.00 Jeździectwo. Beijing Masters, Chiny 12.00 Maraton. Amsterdam, Holandia 13.30 Sporty zimowe. Lindsey Vonn
14.00 Snooker. English Open, Barnsley
17.00 Ekstraklasy Najważniejsze wydarzenia kolejki 17.30 Piłka nożna. Ekstraklasa, Polska 12. kolejka 20.05 Snooker.
English Open, Barnsley 0.05 Watts 0.15
Tenis. Turniej WTA, Linz, Austria Finał
1.30 Snooker. English Open, Barnsley

TVN
5.10 Uwaga! - program interwencyjny

6.00
7.00
7.30
8.00
8.25
10.15
12.20

14.30

19.05
20.05
23.10 Prawnik z Lincolna - thriller
sensacyjny, USA, 2011, reż. Brad
Furman, wyk. John Leguizamo,
Josh Lucas, Marisa Tomei, Matthew McConaughey
Mick Haller jest sprytnym, pewnym siebie adwokatem z Los
Angeles. To mistrz manipulacji,
który marzy o dużych pieniądzach i ekskluzywnej kancelarii,
ale na razie jego biuro mieści się…
na tylnym siedzeniu Lincolna,
gdzie spotyka się ze swoimi
szemranymi klientami. Najczęściej są nimi dilerzy narkotykowi
lub przyłapani na jeździe po pijanemu kierowcy. Nieoczekiwanie jednak los zsyła mu zlecenie,
które wygląda na punkt zwrotny
w karierze.
1.50 Ewolucja planety małp - ﬁlm sci
- ﬁ, USA, 2014, reż. Matt Reeves,
wyk. Gary Oldman, Jason Clarke,
Toby Kebbell, Terry Notary
4.40 VIII Sopocka Noc Kabaretowa

22.00
23.00

0.50
1.50
2.50
3.00
4.00

Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00
Panorama 18.27 O co chodzi - magazyn
publicystyczny 18.51 Flesz Info Wieczór
19.00 To jest temat - magazyn 19.20 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.57 Gość
Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00
Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz
Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49
W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór
22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Widziane z Polski - magazyn 0.10 Serwis Info 0.22 Pogoda 0.30 Nie da się ukryć - magazyn 0.58
Flesz Info Wieczór 1.20 Minęła 20ta

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News

17.15

19.00
20.00

22.40
23.40

1.50
2.50
5.00

6.00
6.25
6.55
7.30
7.55
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

21.00
21.30
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00
2.20
2.45
4.25
4.55

Koszmarne tatuaże
Koszmarne tatuaże
Przygody Kota w butach
Kaczor Donald przedstawia
Przygody Kota w butach
Kaczor Donald przedstawia
V.I.P.
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Galileo
Galileo
STOP Drogówka
9. miesiąc
Interwencja
Interwencja
Cafe Futbol 17
Magazyn Atleci Polsat Sport
2017
Trans World Sport 2017

Stopklatka
6.00 Bajki 6.30 Na planie 7.00 Prywatna
historia kina 7.40 Złotopolscy - serial 8.50
Komisarz Rex - serial 9.50 Niania - serial
11.20 Katastrofy w przestworzach - serial 13.20 Pułapki umysłu - serial 13.55
Umrzesz ze śmiechu 15.20 Złotopolscy
- serial 16.25 Niania - serial 18.00 Katastrofy w przestworzach - serial 19.00 Komisarz Rex - serial 20.00 Zaginione - thriller sensacyjny 22.50 Rekinado - horror

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Wielcy Duchem - Jan Paweł II 13.20
Koncert życzeń 14.10 Kaplica Pamięci 15.05 Jan Paweł II i cud na Kostaryce
15.40 Spacer po misji w Gahunga 15.50
Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia
16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Tydzień
z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie 17.20
Święty na każdy dzień 17.25 Izba Pamięci
Pułkownika Kuklińskiego 17.30 Spotkanie
Rodziny Radia Maryja w paraﬁi św. Antoniego w Gdyni 19.45 Przygody Monster
Trucków 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 Mojżesz
- 10 przykazań 23.00 Światła nadziei 0.00
Programy powtórkowe

TV 4
6.00 Koszmarne tatuaże

PULS

Ukryta prawda
Mango - Telezakupy
Dwóch i pół - serial
Dwóch i pół - serial
Zaklinaczka duchów - serial
Brzydula - serial obyczajowy
Wyspa Nim - ﬁlm przygodowy,
USA 2008, reż. Mark Levin, Jennifer Flackett, wyk. Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler,
Michael Carman, Mark Brady
Liceum Avalon - ﬁlm przygodowy, USA 2010, reż. Stuart Gillard, wyk. Britt Robertson, Gregg
Sulkin, Devon Graye, Chris Tavarez, Joel Pollari
Zabójcza broń - serial
Jack Reacher - ﬁlm sensacyjny, USA 2012, reż. Christopher
McQuarrie, wyk. Tom Cruise,
Rosamund Pike, Richard Jenkins,
David Oyelowo, Robert Duvall,
Werner Herzog
Zabójcza broń - serial
Piekielna głębia - ﬁlm sensacyjny, USA 1999, reż. Renny
Harlin, wyk. Saﬀron Burrows,
Thomas Jane, LL Cool J, Samuel L.
Jackson, Michael Rapaport, Stellan Skarsgard, Jacqueline McKenzie, Aida Turturro
Lista klientów - serial
Moc Magii
Koniec programu

6.00
7.30
8.55
10.00
13.40

14.50

16.15

17.55

20.00
22.05

0.30
1.30
2.05
2.40
3.05

Columbo - serial
Co ludzie powiedzą? - serial
Ojciec Ted - serial
Lekarze na start - serial
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Pani zamieć - ﬁlm familijny, Niemcy 2008, reż. Bodo
Fürneisen, wyk. Marianne Sägebrecht, Herbert Feuerstein, Lea
Eisleb
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Żabi Król - ﬁlm familijny, Niemcy 2008, reż. Franziska
Buch, wyk. Sidonie von Krosigk,
Friedrich von Thun, Richy Müller
Małolaty na obozie - komedia,
USA 2007, reż. Fred Savage, wyk.
Cuba Gooding Jr, Lochlyn Munro,
Richard Gant, Tamala Jones
Niania - ﬁlm familijny, USA
2006, reż. Kirk Jones, wyk. Angela
Lansbury, Colin Firth, Emma
Thompson
Szybcy i wściekli - ﬁlm akcji,
USA 2001
Szakal - ﬁlm sensacyjny, USA
1997, reż. Michael Caton - Jones,
wyk. Bruce Willis, Diane Venora,
Jack Black, Richard Gere, Sidney
Poitier, Tess Harper
Wikingowie - serial
Ale numer!
Dyżur
Taki jest świat
Na jedwabnym szlaku

TV6

TTV
13.30 Wojny magazynowe 14.00 Kraksa
TV II 14.30 Anatomia głupoty 15.00 Gogglebox. Przed Telewizorem 15.45 Express
16.05 Damy i wieśniaczki. PL 17.15 Nauka
jazdy 17.45 Express - informacje 18.05
Usterka 19.10 Świat okiem Kala Penna
19.45 Express - informacje 20.10 DeFacto
21.10 Kossakowski. Być jak… 22.00 Druga twarz 22.50 Betlejewski. Prowokacje
23.20 Robota na końcu świata

TVP KULTURA

- Irlandzka masakra 20.15 4 - 4 - 2 20.40
4 - 4 - 2 21.20 Tenis ziemny - Turniej WTA
- Moskwa - 1 runda 1 22.30 Sportowy Wieczór 23.05 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Moskwa - 1 runda 2 0.50 Zakończenie dnia

8.15 Galileo 9.20 Klub przyjaciół Myszki Miki 10.50 Leroy i Stitch - ﬁlm anim.
12.25 Poszlaka - komedia familijna 14.05
Kacze opowieści 15.00 Niegrzeczny pies
16.00 Dragons’ Den - Jak zostać milionerem 18.00 Anthony Bourdain - bez rezerwacji 19.00 Podwodni łowcy 20.00 Włatcy móch 21.00 CSI: Kryminalne zagadki
Miami 23.00 Galileo: Tajemnicze historie
23.55 Galileo: Tajemnicze historie

5.25
6.00
8.00
8.15
8.35
9.05
9.35
10.10
11.05
12.00
12.10
12.30
12.35
12.55
14.00
14.55
15.10
15.45
15.55
16.05
17.00
17.15
17.25
18.00
18.30
18.55
19.30
20.00
20.10
20.25
20.55
21.30
22.30
23.25
0.20
2.05
3.40
3.50

TVP HISTORIA

8.00 Ucieczka - serial 9.15 Historia muzyki - Współczesność, cz. 1 - cykl dok.
10.20 Scena Klasyczna. Młody Chopin
11.05 Trzeci punkt widzenia 11.40 Podróż
- ﬁlm TVP 12.30 Wielkie nadzieje - ﬁlm
kostiumowy 14.45 Chuligan Literacki
15.20 Pajace - opera 17.00 Pomniki Historii - Kraków 17.15 Niedziela z… Małgorzatą
Kożuchowską - Ich czworo - spektakl teatralny 20.00 Komornik - dramat 21.45
Scena alternatywna - Paula i Karol 22.20
Trzeci punkt widzenia 22.55 Przestrzenie
Fangora - ﬁlm dok. 23.55 Koncert muzyki Johna Williamsa - Los Angeles 2014, cz.
1 - koncert 0.50 Snępowina - ﬁlm anim.
1.15 Za Wzgórzami - dramat, Francja

13.00 Tajne historie archeologii (1) - serial
dok. 14.05 Ex Libris 14.20 Ada, to nie wypada! - komedia, Polska, reż. Konrad Tom,
wyk. Antoni Fertner, Loda Niemirzanka,
Kazimierz Junosza - Stępowski, Aleksander Żabczyński, Kazimierz Krukowski,
Romuald Gierasieński, Janina Krzymuska, Helena Zarembina, Jadwiga Andrzejewska, Mira Zimińska 16.00 Wielki test
- Wielki Test o Kościuszce 17.30 Ex Libris
18.00 Twarze i maski (1) Kat. Rok 1974
- serial 19.05 Z archiwum IPN - „Uskok”
- magazyn 19.35 Dokument - Pokolenie
NZS 20.20 Śmieciarz (4) - serial 22.00
Wszystko dla Polski - Powstanie Zamojskie 1942 - 1944 - ﬁlm dok. 22.55 Piłkarski
poker - komedia sensacyjna 0.50 Kleopatra. portret morderczyni - ﬁlm dok. 2.00
Pradzieje Celtów - ﬁlm dok.

TVN 7
5.20
6.20
7.15
8.15
9.10
9.45
10.20
11.55
12.55
13.55
14.55
15.55
16.55
17.55
18.30
19.00
20.00

22.05
23.05
0.15

3.45
5.55

PULS

Ukryta prawda
Szpital - program obyczajowy
Sąd rodzinny
Chirurdzy IV - serial
Brzydula - serial obyczajowy
Brzydula - serial obyczajowy
Mango Telezakupy
Ukryta prawda
Sąd rodzinny
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Szpital - program obyczajowy
Chirurdzy IV - serial
Zaklinaczka duchów - serial
Brzydula - serial obyczajowy
Brzydula - serial obyczajowy
Ukryta prawda
Incydent - ﬁlm sensacyjny, USA
1997, reż. Jonathan Mostow, wyk.
Kurt Russell, J.T. Walsh, Kathleen
Quinlan, M.C. Gainey, Jack Noseworthy
Lista klientów - serial
Masters of Sex - serial
Ciekawy przypadek Benjamina
Buttona - ﬁlm obyczajowy, USA
2008, reż. David Fincher, wyk. Brad
Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond,
Elias Koteas, Tilda Swinton
Moc Magii
Koniec programu

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze
- serial
9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
10.00 Napisała: Morderstwo - serial
11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
13.50 Zbuntowany anioł - telenowela
15.45 Lekarze na start - serial
17.15 Gwiazdy lombardu
17.45 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
19.30 Gwiazdy lombardu
20.00 Cobra - ﬁlm sensacyjny, USA
1986, reż. George Cosmatos,
wyk. Andrew Robinson, Brian
Thompson, Brigitte Nielsen, Reni
Santoni, Sylvester Stallone
21.50 Szybcy i wściekli - ﬁlm akcji,
USA 2001, reż. Rob Cohen, wyk.
Paul Walker, Vin Diesel, Jordana
Brewster, Rick Yune
Policjant Brian przenika do gangu
i zdobywa zaufanie szefa przestępców.
0.00 Polowanie na drużbów
- komedia, USA 2015
2.05 Taki jest świat
2.55 Ale numer!
3.20 Biesiada na cztery pory roku
3.45 Biesiada na cztery pory roku
4.20 Biesiada na cztery pory roku
4.45 Twój Puls
5.35 Menu na miarę

TV6

TTV
13.35 Kartoteka 14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina 15.45 Express 16.05 Uwaga!
16.25 Idealna niania 17.10 DeFacto 17.45
Express - informacje 18.05 Pogromcy
brudu 18.40 Licytuj i niszcz 19.10 Nauka
jazdy 19.45 Express - informacje 20.10
Uwaga! po Uwadze 21.15 Świat bez ﬁkcji
13 21.45 Express - informacje 22.00 Gogglebox. Przed Telewizorem 22.45 DeFacto
23.45 Betlejewski. Prowokacje

TVP KULTURA

6.00 Dekoratornia 7.00 Dom nie do poznania 8.00 Nieśmiertelny 9.00 Galileo
10.00 Najgroźniejsze zwierzęta świata
11.00 Rodzina zastępcza 12.00 Miodowe lata 13.40 Niesamowite rekordy 14.15
Disco Polo Life 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
Ostra broń - ﬁlm akcji

TVP HISTORIA

8.00 Dziennik ﬁlozofa - 31 8.10 Scena
Klasyczna. Młody Chopin 9.00 Eurokultura 9.30 Karczma na bagnach - ﬁlm fabularny 11.00 Polskie drogi - serial 12.25 Wenecja - dramat 14.30 Ciuciubabka - ﬁlm
TVP 15.35 Niedziela z… Małgorzatą Kożuchowską 16.30 Horror w Wesołych Bagniskach - ﬁlm TVP 18.05 Studio Kultura
- Rozmowy 18.25 Portrety - Pieśń Lahore - koncert 20.00 Informacje kulturalne
20.20 Dzieci hipisów - historia nieznana
- ﬁlm dok. 21.30 Którędy po sztukę 21.35
Videofan - Portrety. Anna Konik 21.50
Dziennik ﬁlozofa - 31 - felieton 22.10 Żurek - ﬁlm obyczajowy 23.35 Sandland
- ﬁlm kr.metr. 0.10 Informacje kulturalne

j
10.40 Dawne światy (7) - serial 11.45 Faustyna - ﬁlm biograﬁczny 13.05 Prawda
znalazła swój dom - ﬁlm dok. 13.35 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV (7) - magazyn 14.10 Sensacje XX wieku 15.05
Encyklopedia II wojny światowej - Jeńcy cz. 1 - cykl dok. 15.40 Spór o historię
- Przegrany realista. Stanisław Mikołajczyk - debata 16.20 Planeta dinozaurów
- Nowe olbrzymy (1) - serial dok. 17.15
Ex Libris 17.45 Czas honoru (16) - serial
18.45 Flesz historii (360) 19.05 Sensacje
XX wieku - Najwierniejszy żołnierz Hitlera
- cykl dok. 20.00 Było, nie minęło 20.35
Wyprawy krzyżowe (1) - serial dok. 21.40
Popielec (6) - Podmuch - serial 22.50 Tajemnice Florencji - ﬁlm dok. 23.55 Jerzy
Popiełuszko. Posłaniec prawdy - ﬁlm dok.
1.30 Wojciech Cejrowski - boso

Wtorek, 17.10.2017

TVN 7

PULS

9.40
10.15
11.05
12.00
12.10
12.30
12.35
12.55
14.00
14.55
15.10
15.45
15.55
16.00
17.00
17.15
17.25
18.00
18.30
18.55
19.30
20.00
20.10
20.20
22.55
0.05
1.35

3.10
3.40
4.30

17.00 Ekstraklasy Najważniejsze wydarzenia kolejki 17.30 Piłka nożna. Ekstraklasa, Polska 12. kolejka 20.05 Snooker.
English Open, Barnsley 0.05 Watts 0.15
Tenis. Turniej WTA, Linz, Austria Finał
1.30 Snooker. English Open, Barnsley

TVP 2

TVN

Jaka to melodia?
Dzień dobry Polsko!
Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Komisariat - serial
Weterynarze z sercem
Nienasyceni - magazyn
Północ - Południe, Księga I (11)
- serial
Dr Quinn - seria VI (9) 137
- serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca
Tajemnicze Indie. Kraina Kontrastów - serial dok.
Elif (114) - serial
Program rozrywkowy
Obserwator
Wiadomości
Pogoda
W sercu miasta (13) - serial
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3183) - telenowela
Rodzina wie lepiej - teleturniej
Komisariat - serial
Wiadomości
Sport
Pogoda
Miasto Gniewu - serial
Magazyn śledczy
Riviera (8) - serial
El Principe - dzielnica zła (42)
- serial
American Crime Story
- Sprawa O. J. Simpsona (8)
- serial
Świat bez końca (3) - serial
Dom (16) - Przed miłością nie
uciekniesz - serial
Notacje - o. Hieronim Warachim. Wojtyła papieżem
Zakończenie dnia

6.05 Rodzinka.pl (159) - Ból głowy
- serial komediowy
6.40 Żyć z wiarą na co dzień
7.05 M jak miłość (144)
8.00 Pytanie na śniadanie
11.00 Panorama
11.20 Barwy szczęścia (1720) - serial
obyczajowy
11.50 Na dobre i na złe (470) - Dyscyplinarka - serial
12.50 Tylko z Tobą (5) - serial obyczajowy, Turcja
13.50 Na sygnale (58) - Szarlatan
- serial fabularyzowany TVP
14.25 Cuda z odzysku - urządź
mieszkanie za darmo (7)
15.30 M jak miłość (1321) - serial
16.30 Koło fortuny (33) - teleturniej
W grze zawsze bierze udział
trzech zawodników. Każdy
kolejno kręci kołem i odgaduje hasła, odsłaniając litery. Za
poprawnie wytypowaną spółgłoskę otrzymują kwotę wyznaczaną przez koło.
17.05 Nadzieja i miłość (33) - serial
obyczajowy, Turcja
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Barwy szczęścia (1720) - serial
obyczajowy
20.05 Barwy szczęścia (1721) - serial
obyczajowy
20.50 M jak miłość (1322) - serial
21.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23.00 Świat bez ﬁkcji - Znów będę
tatą - ﬁlm dok.
0.10 Miasto skarbów (5) - serial kryminalny TVP
1.00 Pierwsza randka
2.00 Artyści (7) - serial
3.00 Magazyn Ekspresu Reporterów
4.00 Znów będę tatą - ﬁlm dok.
5.05 Zakończenie programu

5.10 Uwaga! - program interwencyjny
5.40 Mango - Telezakupy
6.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
7.50 Doradca smaku
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
10.55 Ukryta prawda
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
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 Milionerzy
21.30 Diagnoza - serial
22.30 Kuba Wojewódzki - talk show
23.30 Superwizjer

TVP SPORT

5.25
6.00
8.00
8.10
8.15
8.35
9.10

MŚ MotoGP - wyścig 19.00 Polsat Sport
News ﬂash 19.07 Polska Liga Koszykówki:
Anwil Włocławek - Rosa Radom 21.00 Piłka nożna Liga ukraińska 23.00 Piłka nożna Liga holenderska: VVV - Venlo - PSV
Eindhoven 1.10 Boks Polsat Boxing Night

TVP 1

8.00 Piłka nożna - Liga Europy - faza grupowa . FC Koeln - Crvena Zvezda Belgrad
9.00 Piłka nożna - Liga Europy - faza grupowa . FC Koeln - Crvena Zvezda Belgrad 10.00 Boks - megaﬁghts 12.00 Tenis
ziemny - Turniej WTA - Moskwa - 2 runda
1 14.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Moskwa - 2 runda 2 16.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Moskwa - 2 runda 3 18.05 4
- 4 - 2 18.35 4 - 4 - 2 19.05 Tenis ziemny
- Turniej WTA - Moskwa - 1 runda 21.05
Tenis ziemny - Turniej WTA - Moskwa - 2
runda 2 22.40 Sportowy Wieczór 23.10
Tenis ziemny - Turniej WTA - Moskwa - 2
runda 3 0.40 Zakończenie dnia

Poniedziałek, 16.10.2017

TV 4

17.00
18.00
19.00
20.00
20.10 MEGA HIT - Ewolucja planety
małp - ﬁlm sci - ﬁ, USA, 2014, reż.
Matt Reeves, wyk. Gary Oldman,
Jason Clarke, Toby Kebbell, Terry
Notary, Keri Russell, Andy Serkis
Dziesięć lat po epidemii wirusa,
który uśmiercił niemal wszystkich ludzi, genetycznie zmodyﬁkowane małpy przewodzą
wielotysięcznej populacji orangutanów, szympansów i goryli.
Caesar, wychowany przez człowieka samiec, który swego czasu
poprowadził człekokształtne do
rewolucji, jest ich liderem. Dziś,
wraz ze swoją partnerką Kornelią, wychowuje dwójkę młodych
i stara się zapewnić im oraz pozostałym małpom bezpieczeństwo.
22.55 Najwyższy wyrok - ﬁlm akcji,
USA, 2012, reż. Keoni Waxman
1.00 Niezniszczalni 3 - ﬁlm akcji,
USA, Francja, 2014
3.30 Tajemnice losu

TVN 7
5.35
6.40
8.45
9.15
9.45
12.50
15.10

TV TRWAM
9.30 Msza Święta 10.35 Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 10.40 Śladami apostoła Pawła 11.30 Temperament
ﬂamenco 12.00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12.20 Wieś - to też
Polska 13.30 Papież Polak do Rodaków
14.00 51. Festiwal im. Jana Kiepury „Aria
dla Krynicy” 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 Retrospekcja 19.30
Brat Ogień 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Cuda Jezusa 22.30 Vatican Magazine 23.00 Jak my to widzimy 23.30 Zostawić ślad… 23.50 Lusaka City of Hope

niejsza broń na świecie (5) - serial dok.
20.10 Lalka (1) - Powrót - serial 21.40
Tajne akcje szpiegowskie (1) - ﬁlm dok.
22.35 7 peron - cykl dok. 23.20 Komandoria - cz. 4 - serial 0.20 Prace na wysokościach - ﬁlm dok. 1.40 Śmieciarz (4)
- serial 3.10 Zakończenie dnia

Niedziela, 15.10.2017

Stopklatka

POLSAT
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.50
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30

Strach ma wielkie kły
Pan Peabody i Sherman Show
Kaczor Donald przedstawia
Garﬁeld Show
Pies wampir - komedia familijna, Kanada, 2012
Galileo
Akademia sztuk walki - ﬁlm
familijny, USA, 2015, reż. Michael
Baumgarten, wyk. Jansen Panettiere, Cynthia Rothrock
Błękitny Grom - ﬁlm akcji, USA,
1983, reż. John Badham, wyk.
Roy Scheider, Malcolm McDowell,
Candy Clark
Bracia surferzy - dramat,
Australia, 2013, reż. Ben Nott,
Morgan O’Neill, wyk. Myles Pollard, Xavier Samuel, Sam Worthington
Galileo
Taxi - komedia sensacyjna, Francja, 1998, reż. Gérard Pires, wyk.
Samy Naceri, Frederic Diefenthal,
Marion Cotillard
Mecenas Lena Barska
Motel - thriller, USA, 2007, reż.
Nimród Antal, wyk. Kate Beckinsale, Luke Wilson, Ethan Embry,
Frank Whaley, Scott G. Anderson
STOP Drogówka
9. miesiąc
Graﬃti
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów

6.00 Moja mama woda - etiuda 6.30
Komisarz Rex - serial 8.40 Poirot: Wigilia Wszystkich Świętych - ﬁlm kryminalny
10.35 El Dorado - western 13.05 Zmowa
pierwszych żon - komedia 15.20 Prawdziwa historia - dramat 17.50 Trójka uciekinierów - komedia 19.50 100 kultowych
ﬁlmów: Szczęki - magazyn publicystyczny
20.00 Młode strzelby II - ﬁlm sensacyjny
22.10 Vabank - komedia

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info 16.50 Pogoda 16.53 Serwis sportowy
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra
17.32 Serwis Info weekend 18.00 Panorama 18.30 Prawdę mówiąc - magazyn
19.00 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.57 Gość Wiadomości 20.12
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49 Bez retuszu - magazyn
23.00 INFO Wieczór 23.30 Magazyn
śledczy 0.00 Serwis Info weekend 0.15
Nie da się ukryć - magazyn 0.43 Flesz Info Wieczór 1.00 Minęła 20ta 2.00 Wiadomości 2.27 Gość Wiadomości 2.55 Teleexpress 3.10 Teleexpress Extra

kultura 20.20 Wielkie nadzieje - ﬁlm kostiumowy 22.40 The Cure. Trilogy - Live In
Berlin - koncert 23.55 Filmy Rainera Wernera Fassbindera - Dlaczego Pan R. oszalał
- magazyn 0.00 Mocne Kino - Dlaczego
pan R. oszalał? - dramat

TV 4

16.45

TVN

TVP 2
5.55 Rodzinka.pl (158) - Nowe życie
- serial komediowy
6.30 Metr od Świętości, cz. 1 - ﬁlm
dok. reż. Przemysław Hauser
7.05 M jak miłość (143)
8.00 Pytanie na śniadanie
11.00 Panorama
11.20 Barwy szczęścia (1719) - serial
11.50 Na dobre i na złe (469) - Zniknięcie Agaty - serial
12.50 Tylko z Tobą (4) - serial
13.50 Na sygnale (57) - Dzień kobiet
- serial fabularyzowany TVP
14.25 Czarne chmury (3) - Zawiść
- serial
15.30 O mnie się nie martw - s. VII (6)
- serial komediowy
16.30 Koło fortuny (32) - teleturniej
17.05 Nadzieja i miłość (32) - serial
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Barwy szczęścia (1719) - serial
20.05 Barwy szczęścia (1720) - serial
20.35 Kulisy serialu
20.45 M jak miłość (1321) - serial
21.40 Kulisy serialu „M jak miłość”
21.50 Bake oﬀ - Ale ciacho!
22.55 Bake oﬀ - Ale przepis
23.20 Czy świat oszalał? - Czarodziejska Góra - ﬁlm dok.
1.00 Pod wspólnym niebem (5)
Kasa musi się zgadzać - serial
komediowy
1.35 Rodzinka.pl (215) „Niech sobie
kociak mruczy” - serial komediowy
2.05 Magazyn kryminalny 997
- magazyn
2.50 Kapitał ludzki - dramat, Włochy,
reż. Paolo Virzi, wyk. Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi,
Matilde Gioli, Fabrizio Gifuni
4.45 Zakończenie programu

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
9.15 Happy wkręt 2 - ﬁlm anim.
10.45 Indiana Jones i Świątynia
Zagłady - ﬁlm przygodowy
13.25 Kraina lodu - ﬁlm anim.
15.35 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
17.35 Nasz nowy dom
18.35 Dom pełen zmian
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Państwo w Państwie
20.00 W rytmie serca
21.05 Kabaret na żywo

EUROSPORT

PSN
7.00 Pro Bull Riding 2017 8.00 Tenis WTA
Tianjin: ﬁnał 10.20 Siatkówka PlusLiga: PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów 12.30 Magazyn Atleci 13.00
Polsat Sport News ﬂash 13.07 MOTOGP
Motocyklowe MŚ Moto2 - wyścig 14.07
MOTOGP Motocyklowe MŚ Moto2
- wyścig 15.00 Polsat Sport News ﬂash
15.07 Piłka nożna Liga rosyjska: Krasnodar - CSKA 17.00 Polsat Sport News ﬂash
17.07 Tenis ATP World Tour Masters 1000
Rolex Shanghai: FINAŁ 19.00 Polsat Sport
News ﬂash 19.07 MOTOGP Motocyklowe MŚ MotoGP - wyścig 21.00 Magazyn
Cafe Futbol 23.00 Piłka nożna Liga holenderska: VVV - Venlo - PSV Eindhoven 1.10
Boks Polsat Boxing Night

go Długosza 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia
22.00 51. Festiwal im. Jana Kiepury „Aria
dla Krynicy” 0.00 Programy powtórkowe

POLSAT

TVN

TVP 2
6.00 Podróże z historią (28) Kulisy
dawnych podróży - cykl dok.
6.40 M jak miłość (1320) - serial
7.40 Barwy szczęścia (1715 - 1719)
- serial obyczajowy
10.20 Ostoja (143) - magazyn
10.50 Rodzinne oglądanie - Zwierzęce superzmysły - Wzrok (1)
- serial dok.
11.55 Makłowicz w podróży
- Morawy - Na południu
12.35 Bake oﬀ - Ale ciacho! - widowisko
13.40 Bake oﬀ - Ale przepis
14.00 Familiada
14.40 Koło fortuny (31) - teleturniej
15.20 Na dobre i na złe (681) - serial
16.20 The Voice of Poland - Bitwa
- widowisko
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.55 Pod wspólnym niebem (5)
Kasa musi się zgadzać - serial
19.25 Lajk!
20.05 Królowie ulicy - ﬁlm sensacyjny,
USA, reż. David Ayer, wyk. Keanu
Reeves, Forest Whitaker, Hugh
Laurie
22.10 Kino bez granic - Kapitał
ludzki - dramat, Włochy, reż.
Paolo Virzi, wyk. Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi,
Matilde Gioli, Fabrizio Gifuni
0.10 Wymyk - dramat, Polska, reż.
Greg Zgliński, wyk. Robert Więckiewicz, Łukasz Simlat, Gabriela
Muskała, Marian Dziędziel, Karolina Kominek, Paweł Tomaszewski, Tomasz Schuchardt
1.50 Wesele - ﬁlm obyczajowy, Polska, reż. Wojciech Smarzowski,
wyk. Marian Dziędziel, Tamara
Arciuch, Bartłomiej Topa, Maciej
Stuhr, Iwona Bielska, Paweł Wilczak, Arkadiusz Jakubik
3.35 Zakończenie dnia

dio LOTTO 21.50 Studio Polska - magazyn
23.00 Serwis Info weekend 23.04 Studio
Polska - magazyn 23.30 INFO Wieczór
0.00 Nie da się ukryć - magazyn 0.28
Flesz Info Wieczór 0.50 Minęła 20ta 1.50
Wiadomości 2.17 Gość Wiadomości 2.45
Teleexpress 3.00 Teleexpress Extra

PSN
7.00 Magazyn Trans World Sport 8.10 Piłka nożna Liga czeska 9.10 Piłka nożna Liga czeska 10.20 Piłka nożna Nice 1. liga
12.30 Magazyn ATP World Tour Uncovered 13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07
Piłka nożna Liga ukraińska 14.07 Piłka
nożna Liga ukraińska 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Polska Liga Koszykówki: Anwil Włocławek - Rosa Radom 16.07
Polska Liga Koszykówki: Anwil Włocławek
- Rosa Radom 17.00 Polsat Sport News
ﬂash 17.07 Magazyn 1. ligi 19.00 Polsat
Sport News ﬂash 19.07 Magazyn Cafe
Futbol 21.00 Liga Siatkówki Kobiet: BKS
Proﬁ Credit Bielsko - Biała - Grot Budowlani Łódź 23.00 Piłka nożna Liga holenderska: Feyenoord - PEC Zwolle

0.05 36,6°C - magazyn medyczny
Drugi sezon programu prezentującego sprawdzone, skuteczne
i pewne metody walki z chorobami. Zespół ekspertów oraz
konsultantów zapozna widzów
z najnowszymi technologiami
medycznymi, zdradzi też, jak do
nich dotrzeć.
1.05 Ślub od pierwszego wejrzenia
2.05 Mroczne zagadki Los Angeles
- serial
3.05 Uwaga! - program interwencyjny
3.30 Moc Magii

TVP 2

TVN

Jaka to melodia?
Dzień dobry Polsko!
Wiadomości
Pogoda
Kwadrans polityczny
Komisariat - serial
Sonda 2 - Zapach - program
popularnonaukowy
Jak to działa (144) - Biopaliwa
- magazyn
Północ - Południe, Księga I (12)
- serial
Dr Quinn - seria VI (10) 138
- serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Tajemnicze Indie. Kraina gór
- serial dok.
Elif (115) - serial
Program rozrywkowy
Obserwator
Wiadomości
Pogoda
W sercu miasta (14) - serial
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3184) - telenowela
Rodzina wie lepiej - teleturniej
Komisariat - serial
Wiadomości
Sport
Pogoda
Liga Mistrzów - 3 kolejka
Liga Mistrzów - skróty
Putin wiecznie żywy - ﬁlm dok.
Karate po polsku - ﬁlm obyczajowy, Polska, 1983, reż. Wojciech Wójcik, wyk. Michał Anioł,
Edward Żentara, Dorota Kamińska, Zbigniew Buczkowski
Naszaarmia.pl (286) - magazyn
El Principe - dzielnica zła (42)
- serial
Zakończenie dnia

6.05 Rodzinka.pl (160) - Sprzątanie
- serial komediowy
6.35 Żydzi w Piotrkowie Trybunalskim. Wspomnienie - reportaż
7.05 M jak miłość (145)
8.00 Pytanie na śniadanie
10.55 Panorama
11.10 Barwy szczęścia (1721) - serial
obyczajowy
11.45 Na dobre i na złe (471) - Diagnoza. samotność - serial
12.45 Tylko z Tobą (6) - serial
13.45 Na sygnale (59) - Prawdziwe
męstwo - serial fabularyzowany
14.20 Nasz dziwaczny świat (7) - esej
15.30 M jak miłość (1322) - serial
16.30 Koło fortuny (34) - teleturniej
17.05 Nadzieja i miłość (34) - serial
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Barwy szczęścia (1721) - serial
20.05 Barwy szczęścia (1722) - serial
20.45 Na dobre i na złe (682) - serial
21.50 Na sygnale (159) - Wszystko
będzie źle - serial fabularyzowany TVP
22.30 Kino relaks - Salon piękności
- komedia, USA, reż. Bille
Woodruﬀ, wyk. Queen Latifah,
Alicia Silverstone, Kevin Bacon,
Andie MacDowell
0.20 O mnie się nie martw - s. VII (6)
- serial komediowy
1.20 Świat bez tajemnic - Tunezja,
niedokończona transformacja
- ﬁlm dok. reż. NICOLAS BEAU
2.25 Prokurator (8) - serial kryminalny TVP
3.15 Licencja na wychowanie (55)
- Święcone dziecko - serial obyczajowy
3.50 Licencja na wychowanie (56)
- Ze śmiercią im do twarzy
- serial obyczajowy
4.20 Zakończenie dnia

5.10 Uwaga! - program interwencyjny
5.40 Mango - Telezakupy
6.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
7.50 Doradca smaku
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
10.55 Ukryta prawda
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
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 Milionerzy
21.30 Azja Express

TVP SPORT

TVP 1
5.25 Jaka to melodia?

PSN
7.00 Pro Bull Riding 2017 8.10 Magazyn
1. ligi 10.20 Polska Liga Koszykówki: Anwil Włocławek - Rosa Radom 12.30 Magazyn KOTV Weekly 13.00 Polsat Sport
News ﬂash 13.07 Piłka nożna Liga ukraińska 15.00 Polsat Sport News ﬂash 15.07
Piłka nożna Liga czeska 17.00 Polsat Sport
News ﬂash 17.07 Magazyn Cafe Futbol
19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.07 Liga
Siatkówki Kobiet: BKS Proﬁ Credit Bielsko
- Biała - Grot Budowlani Łódź 20.00 Liga
Siatkówki Kobiet: BKS Proﬁ Credit Bielsko
- Biała - Grot Budowlani Łódź 21.00 Piłka
nożna Liga chińska 22.00 Piłka nożna Liga chińska 23.00 Piłka nożna Liga holenderska: Feyenoord - PEC Zwolle 1.10 Boks
Polsat Boxing Night

23.00 Kiler - komedia, Polska 1997, reż.
Juliusz Machulski, wyk. Cezary
Pazura, Janusz Rewiński, Jerzy
Stuhr, Katarzyna Figura, Małgorzata Kożuchowska, Jan Englert
1.15 Superwizjer
1.50 Wybrani - serial
2.50 Uwaga! - program interwencyjny
3.15 Moc Magii
4.35 Nic straconego

EUROSPORT
8.30 Wyścigi samochodowe. Mistrzostwa świata Endurance, Japonia 9.00 FIA
WTCC. WTCC bez ograniczeń 9.30 Sporty zimowe. Lindsey Vonn 10.00 Igrzyska Olimpijskie: bohaterowie przyszłości
10.30 Igrzyska Olimpijskie: bohaterowie
przyszłości 11.30 Igrzyska Olimpijskie:
Gold Medal Entourage 12.00 Sporty zimowe. Lindsey Vonn 12.30 FIA WTCC.
WTCC bez ograniczeń 13.00 Snooker. English Open, Barnsley 18.00 Sporty zimowe. Lindsey Vonn 18.30 Piłka nożna. Major League Soccer MLS Highlights 19.00
Piłka nożna. MŚ U - 17, Indie 20.00 Snooker. English Open, Barnsley 0.00 Piłka
nożna. Major League Soccer 33. kolejka
1.00 Sporty zimowe. Lindsey Vonn

TVP 2

TVN

6.05 Rodzinka.pl (161) - Zależności

5.10 Uwaga! - program interwencyjny

Trucków 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 Mojżesz
- 10 przykazań 23.00 Światła nadziei 0.00
Programy powtórkowe
NR 17

POLSAT
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.50
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05

Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
The Brain. Genialny Umysł

21.40 Niezniszczalni 3 - ﬁlm akcji, USA,
Francja, 2014, reż. Patrick Hughes,
wyk. Antonio Banderas, Harrison
Ford, Mel Gibson, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger
Barney Ross i jego ekipa najemników dokonują brawurowego
odbicia z niewoli komandosa,
znanego pod ksywką Doc.
Mistrzowsko władający bronią
sieczną kompan spędził siedem
lat w więzieniu. Ekipa Niezniszczalnych po zwieńczonej sukcesem akcji od razu rusza z kolejną
misją do Somalii. Jej zadaniem jest
zlikwidowanie miliardera, który
handluje bronią i odpowiada za
zbrodnie wojenne w Afryce.
0.15 Moja dziewczyna wychodzi za
mąż - komedia romantyczna
2.40 Tajemnice losu

6.00
6.25
6.55
7.30
7.55
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

22.50
23.20
23.50
0.50
1.50
2.20
2.45
3.10
4.25

Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
#SUPERMODELKA - PLUS SIZE

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

22.10 Moja dziewczyna wychodzi
za mąż - komedia romantyczna,
USA, Wielka Brytania, 2008, reż.
Paul Weiland, wyk. Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Richmond Arquette
Życie Toma to sielanka. jest seksowny, odniósł sukces, ma szczęście do kobiet i wie, że w każdej
sytuacji może polegać na Hannah
- swojej najlepszej przyjaciółce
i jedynej stałej rzeczy w jego
życiu. Układ jest idealny do chwili,
kiedy Hannah wyjeżdża do Szkocji w sześciotygodniową podróż
służbową, a Tom nagle zaczyna
zdawać sobie sprawę z tego, jak
puste jest bez niej jego życie.
0.10 Faceci od kuchni - komedia,
Francja, Hiszpania, 2012, reż.
Daniel Cohen
2.00 Tajemnice losu

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00
Panorama 18.27 O co chodzi - magazyn
publicystyczny 18.51 Flesz Info Wieczór
19.00 To jest temat - magazyn 19.20 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.57 Gość
Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00
Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz
Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49
W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór
22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Widziane z Polski - magazyn 0.10 Serwis Info 0.22 Pogoda 0.30 Nie da się ukryć - magazyn 0.58
Flesz Info Wieczór 1.20 Minęła 20ta

POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News

TVN 7

PULS
6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze
- serial
9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
10.00 Napisała: Morderstwo - serial
11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
12.55 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
13.50 Zbuntowany anioł - telenowela
14.45 Zbuntowany anioł - telenowela
15.45 Lekarze na start - serial
16.30 Lekarze na start - serial
17.15 Gwiazdy lombardu
17.45 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
19.30 Gwiazdy lombardu
20.00 Adwokat diabła - thriller, USA,
Niemcy 1997, reż. Taylor Hackford, wyk. Al Pacino, Charlize
Theron, Connie Nielsen, Jeﬀrey
Jones, Keanu Reeves
23.00 Mgła - horror, USA 2007, reż.
Frank Darabont, wyk. Andre
Braugher, Laurie Holden, Marcia
Gay Harden, Thomas Jane, Toby
Jones, William Sadler
1.25 Z Nation - serial
2.20 Ale numer!
3.00 Biesiada na cztery pory roku
3.30 Na jedwabnym szlaku
4.00 Na jedwabnym szlaku
4.25 Menu na miarę
4.45 Twój Puls
5.35 Menu na miarę

TTV
14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina 15.45
Express 16.05 Uwaga! 16.25 Idealna niania 17.10 DeFacto 17.45 Express - informacje 18.05 10 zadań specjalnych Michela Morana 18.40 Kuchenne koszmary
Gordona Ramsaya 19.45 Express - informacje 20.05 Wojny magazynowe 21.00
Królowe życia - serial 21.45 Express - informacje 22.00 Nauka jazdy 22.30 Usterka 23.00 Damy i wieśniaczki. PL

TVP KULTURA
8.00 Dziennik ﬁlozofa - 32 - felieton 8.10
Wydarzenie aktualne 8.40 Informacje
kulturalne 9.00 Dotknięcie ręki - ﬁlm obyczajowy, Dania 10.40 Którędy po sztukę 11.00 Polskie drogi - serial 12.40 Mur
- ﬁlm obyczajowy 14.10 Jedyne Wyjście
- komedia 14.40 Bicie serca - ﬁlm kr.metr.
TVP 15.15 Tygodnik Kulturalny 16.05 Dotknięcie ręki - ﬁlm obyczajowy 17.50
Studio Kultura - Rozmowy 18.15 Mapa
polskiego dokument 20.00 Informacje
kulturalne 20.20 Miesiąc z Andrzejem Sewerynem - Don Juan - spektakl teatralny 22.05 Dezerterzy - rozmowa 22.35
Dziennik ﬁlozofa - 32 22.45 Dla Ellen
- dramat 0.25 Sponsoring - dramat

23.00
23.30
0.00
1.00
1.30
2.00
3.00
4.00
5.00

Koszmarne tatuaże
Koszmarne tatuaże
Przygody Kota w butach
Kaczor Donald przedstawia
Przygody Kota w butach
Kaczor Donald przedstawia
V.I.P.
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Kronika opętania - horror,
Kanada, USA, 2012, reż. Ole Bornedal, wyk. Natasha Calis, Jeﬀrey
Dean Morgan, Kyra Sedgwick
Włatcy móch
Włatcy móch
Spadkobiercy VII
Sekrety sąsiadów
Sekrety sąsiadów
TAK czy NIE
Disco Polo Life
Top 10 lista przebojów
Top 10 lista przebojów

Stopklatka
6.00 Bajki6.30 Na planie 6.55 Prywatna
historia kina 7.40 Złotopolscy - serial 8.50
Komisarz Rex - serial 9.50 Niania - serial
11.20 Katastrofy w przestworzach - serial 13.20 Umrzesz ze śmiechu 15.20 Złotopolscy - serial 16.25 Niania - serial 18.00
Katastrofy w przestworzach - serial 19.00
Komisarz Rex - serial 20.00 Fast Track: Bez
granic - ﬁlm sensacyjny 22.05 Niemoralna
propozycja - melodramat

TV TRWAM
11.00 Podróż po Południowym Pacyﬁku 11.25 Myśląc Ojczyzna 11.35 Notacje
historyczne 12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Muzeum Diecezjalne
w Tarnowie 13.00 Ogniska Miłości a 14.00
9 dni, które zmieniły świat 15.30 Dinozaury z Krasiejowa 15.50 Ma się rozumieć
16.00 Informacje dnia 16.10 Na zdrowie
16.30 Z nami bezpiecznie 16.45 Kazembe
17.00 Po stronie prawdy 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Przygody Mobilków 19.45
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski
Punkt Widzenia 22.00 Wielkie serce Jack
23.40 Dzikie serce

TV 4
6.00 Koszmarne tatuaże

TV6
6.00 Dekoratornia 7.00 Dom nie do poznania 8.00 Nieśmiertelny 9.00 Galileo 10.00 Niegrzeczny pies 11.00 Rodzina zastępcza 12.00 Miodowe lata 13.40
Niesamowite rekordy 14.15 Disco Polo Life 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 Zły glina
- dramat kyminalny, USA, 1997

TVP HISTORIA
9.10 W labiryncie (96) - serial 9.50 Zwycięzcy nie umierają - opowieść o Księdzu Jerzym 10.55 Life - Życie, cz. 7. - serial dok. 11.55 Z archiwum IPN - Zbrodnia
wpisana w system 12.30 Tajemnice Florencji - ﬁlm dok. 13.35 Było, nie minęło
14.10 Sensacje XX wieku 15.00 Encyklopedia II wojny światowej 15.35 Wyprawy
krzyżowe (1) - serial 16.40 Historia Polski
- Fryderyk Chopin 17.50 Czas honoru (17)
- serial 18.50 Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich 19.15 Sensacje XX wieku
20.30 Nowe Ateny (58) - program publicystyczny 21.15 Było, nie minęło 21.50
Popielec (7) - Ślub - serial 23.00 Konwój.
Bitwa o Atlantyk (4) - serial 0.15 Plac Zbawiciela - dramat 2.05 Wojciech Cejrowski - boso 2.35 Popielec (7) - Ślub - serial
3.40 Zakończenie dnia

Środa, 18.10.2017

TV 4
6.00
6.25
6.55
7.30
7.55
8.30
9.00
10.00
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6.00 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.15 Sąd rodzinny
8.15 Chirurdzy IV - serial
9.10 Brzydula - serial obyczajowy
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda
12.55 Sąd rodzinny
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Chirurdzy IV - serial
16.55 Zaklinaczka duchów - serial
17.55 Brzydula - serial obyczajowy
18.30 Brzydula - serial obyczajowy
19.00 Ukryta prawda
20.00 Firewall - ﬁlm sensacyjny, USA,
Australia 2006, reż. Richard Loncraine, wyk. Harrison Ford, Paul
Bettany, Virginia Madsen, Jimmy
Bennett, Robert Patrick, Robert
Forster, Alan Arkin
22.15 Odwet - ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy 2003, reż. F. Gary Gray,
wyk. Vin Diesel, Larenz Tate,
Timothy Olyphant, Geno Silva,
Jacqueline Obradors, Steve Eastin
0.35 Nie z tego świata - serial
1.35 Moc Magii
3.45 Druga strona medalu - talk show
4.20 Druga strona medalu - talk show
4.50 Koniec programu

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje
dnia 12.20 Katedra w Chartres - święta
geometria 13.20 Chłopcy z Namugongo 14.00 Mojżesz - 10 przykazań 14.50
„Będę jej głównym Patronem” - Andrzej
Bobola 1809 r. 15.50 Ma się rozumieć
16.00 Informacje dnia 16.10 Jestem mamą 16.30 Mama Lima 16.50 Express Studencki 17.00 Życie monastyczne 17.30
Okiem kamery 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień
19.30 Każdy maluch to potraﬁ 19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski
Punkt Widzenia 22.00 9 dni, które zmieniły świat 23.30 Pustynia Boga

XX wieku - Najwierniejszy żołnierz Hitlera
- cykl dok. 20.00 Było, nie minęło 20.35
Wyprawy krzyżowe (1) - serial dok. 21.40
Popielec (6) - Podmuch - serial 22.50 Tajemnice Florencji - ﬁlm dok. 23.55 Jerzy
Popiełuszko. Posłaniec prawdy - ﬁlm dok.
1.30 Wojciech Cejrowski - boso

Wtorek, 17.10.2017

Stopklatka

POLSAT
6.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.50
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.40

Koszmarne tatuaże
Koszmarne tatuaże
Przygody Kota w butach
Kaczor Donald przedstawia
Przygody Kota w butach
Kaczor Donald przedstawia
V.I.P.
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
Detektywi w akcji
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Esmeralda - telenowela obyczajowa
Detektywi w akcji
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Bullet - ﬁlm akcji, USA, 2014,
reż. Nick Lyon, wyk. Danny Trejo,
Jonathan Banks
Włatcy móch
Włatcy móch
Spadkobiercy VII
9. miesiąc
Sekrety sąsiadów
Interwencja
Magazyn Atleci Polsat Sport
2017
Trans World Sport 2017
Cafe Futbol 17/18

6.00 Bajki 6.30 Na planie 6.55 Prywatna historia kina 7.40 Złotopolscy - serial
8.50 Komisarz Rex - serial 9.50 Niania
- serial 11.20 Katastrofy w przestworzach
- serial 13.55 Umrzesz ze śmiechu 15.20
Złotopolscy - serial 16.25 Niania - serial
18.00 Katastrofy w przestworzach - serial
19.00 Komisarz Rex - serial 20.00 Książę
i ja - komedia romantyczna 22.25 Młode
strzelby II - ﬁlm sensacyjny

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00
Panorama 18.27 O co chodzi - magazyn
publicystyczny 18.51 Flesz Info Wieczór
19.00 To jest temat - magazyn 19.20 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.57 Gość
Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00
Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz
Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50
W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór
22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Widziane z Polski - magazyn 0.10 Serwis Info 0.22 Pogoda 0.30 Nie da się ukryć - magazyn 0.58
Flesz Info Wieczór 1.20 Minęła 20ta

20.20 Dzieci hipisów - historia nieznana
- ﬁlm dok. 21.30 Którędy po sztukę 21.35
Videofan - Portrety. Anna Konik 21.50
Dziennik ﬁlozofa - 31 - felieton 22.10 Żurek - ﬁlm obyczajowy 23.35 Sandland
- ﬁ}lm kr.metr.
0.10 Informacje kulturalne
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13.10.2017

TV 4

21.00

EUROSPORT
8.30 Sporty zimowe. Lindsey Vonn 9.00
Piłka nożna. Major League Soccer 33. kolejka 10.00 Igrzyska Olimpijskie: nowinki
technologiczne 12.00 Watts 12.15 Piłka
nożna. Major League Soccer 12.45 Sporty
zimowe. Lindsey Vonn 13.15 Piłka nożna.
Mistrzostwa świata U - 17, Indie 16.15 Piłka nożna. Mistrzostwa świata U - 17, Indie 18.15 Piłka nożna. Mistrzostwa świata U - 17, Indie 19.00 Snooker. English
Open, Barnsley 20.00 Snooker. English
Open, Barnsley 0.00 Wyścigi samochodowe. Mistrzostwa świata Endurance, Japonia 0.30 FIA WTCC. WTCC bez ograniczeń
1.00 Wyścigi samochodowe. F3 Mistrzostwa Europy, Hockenheim, Niemcy 1.30
Snooker. English Open, Barnsley

TVP 1

8.00 Piłka nożna - Liga Europy - faza grupowa . Lokomotiv Moskwa - FC
Zlin 8.55 Piłka nożna - Liga Europy - faza grupowa. Lokomotiv Moskwa - FC
Zlin 10.00 Tenis ziemny - Turniej WTA
- Moskwa - 2 runda 4 12.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Moskwa - 2 runda 5 13.00 Tenis ziemny - Turniej WTA
- Moskwa - 2 runda 5 14.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Moskwa - 2 runda 6
16.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Moskwa - 2 runda 7 18.10 Pełnosprawni
18.40 Piłka nożna Bayern 19.40 Piłka nozna Bayern 20.45 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Moskwa - 2 runda 6 22.40 Sportowy Wieczór 23.15 Tenis ziemny - Turniej WTA - Moskwa - 2 runda 7

W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór
22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Widziane z Polski - magazyn 0.10 Serwis Info 0.22 Pogoda 0.30 Nie da się ukryć - magazyn 0.58
Flesz Info Wieczór 1.20 Minęła 20ta

5.20
6.20
7.15
8.15
9.10
9.45
10.20
11.55
12.55
13.55
14.55
15.55
16.55
17.55
18.30
19.00
20.00

22.55
0.00

2.15
4.25
4.55

TVN 7

PULS

Ukryta prawda
Szpital - program obyczajowy
Sąd rodzinny
Chirurdzy IV - serial
Brzydula - serial obyczajowy
Brzydula - serial obyczajowy
Mango Telezakupy
Ukryta prawda
Sąd rodzinny
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Szpital - program obyczajowy
Chirurdzy IV - serial
Zaklinaczka duchów - serial
Brzydula - serial obyczajowy
Brzydula - serial obyczajowy
Ukryta prawda
Lot - ﬁlm obyczajowy, USA 2012,
reż. Robert Zemeckis, wyk. Denzel Washington, Don Cheadle,
Kelly Reilly, John Goodman, Bruce
Greenwood, Melissa Leo, Brian
Geraghty
UEFA Champions League
Senna - ﬁlm dok. 2010, reż. Asif
Kapadia, wyk. Ayrton Senna,
Alain Prost
Moc Magii
Druga strona medalu - talk show
Koniec programu

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze
- serial
9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
10.00 Napisała: Morderstwo - serial
11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
12.55 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
13.50 Zbuntowany anioł - telenowela
14.45 Zbuntowany anioł - telenowela
15.45 Lekarze na start - serial
16.30 Lekarze na start - serial
17.15 Gwiazdy lombardu
17.45 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
19.30 Gwiazdy lombardu
20.00 Gabriel - ﬁlm fantasy, Australia
2007, reż. Shane Abbess, wyk.
Andy Whitﬁeld, Dwaine Stevenson, Jack Campbell, Michael Piccirilli, Samantha Noble
22.15 Adwokat diabła - thriller, USA,
Niemcy 1997, reż. Taylor Hackford, wyk. Al Pacino, Charlize
Theron, Connie Nielsen, Jeﬀrey
Jones, Keanu Reeves
1.10 Z Nation - serial
2.05 Ale numer!
2.45 Menu na miarę
3.05 Biesiada na cztery pory roku
3.35 Biesiada na cztery pory roku
4.00 Biesiada na cztery pory roku
4.30 Taki jest świat
5.10 Twój Puls
5.35 Menu na miarę

TTV

TV6

15.45 Express - informacje 16.05 Uwaga!
16.25 Idealna niania 17.10 DeFacto 17.45
Express - informacje 18.05 Cała prawda o jedzeniu 18.40 Cała prawda o jedzeniu 19.15 Tajne chwyty restauratorów
19.45 Express - informacje 20.00 Kraksa TV II 20.25 Anatomia głupoty 20.55
Ostre cięcie 21.45 Express - informacje
22.00 Usterka 22.30 Kossakowski. Być
jak… 23.15 Gogglebox. Przed Telewizorem

6.00 Dekoratornia 7.00 Dom nie do poznania 8.00 Nieśmiertelny 9.00 Galileo
10.00 Światowe rekordy Guinessa 11.00
Rodzina zastępcza 12.00 Miodowe lata
13.40 Niesamowite rekordy 14.15 Disco
Polo Life 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 22.55 Latająca
Forteca - dramat wojenny, USA, 2012

TVP KULTURA
8.00 Dziennik ﬁlozofa - 33 8.05 Szlakiem
Kolberga 12 8.40 Informacje kulturalne
8.55 Ostatnia akcja - komedia sensacyjna 10.35 Dół - ﬁlm kr.metr. 11.00 Polskie
drogi - serial 12.50 Wyrok na Franciszka Kłosa - dramat wojenny 14.40 Siedem czerwonych róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych - ﬁlm TVP 16.05
Dranie w kinie - magazyn 16.45 Ostatnia
akcja - komedia sensacyjna 18.20 Studio
Kultura - Rozmowy 18.35 Portrety - Intensywność patrzenia 20.00 Informacje
kulturalne 20.20 Hannah Arendt - ﬁlm
biograﬁczny 22.20 Pegaz 23.15 Dziennik
ﬁlozofa - 33 - felieton 23.30 Zmruż oczy
- ﬁlm obyczajowy

TVP HISTORIA

y
9.40 W życiu wszystko przemija oprócz
radia 10.45 Niepodległa 11.50 Spór o historię - debata 12.35 Zdobywcy Karpat
- Jan Gwalbert Pawlikowski 13.00 Zdobywcy Karpat - Tytus Chałubiński 13.25
Było, nie minęło 14.00 Sensacje XX wieku 15.10 Encyklopedia II wojny światowej
15.35 Konwój. Bitwa o Atlantyk (4) - serial 16.45 Historia Polski 17.50 Czas honoru (18) - serial 18.50 Śladami zbrodni i walki 1944 - 1956 19.30 Sensacje XX
wieku 20.40 Było, nie minęło - Żołnierzom tułaczom 21.15 Historia świata według Andrew Marra (6) - serial dok. 22.20
Popielec (8) - Amnestia - serial 23.25 Życie w biało - niebieskie pasy 0.25 Cichy
Don, cz. II - dramat 2.25 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (17) - W drodze
do dżungli 3.05 Popielec (8) - serial

Czwartek, 19.10.2017

TVN 7

PULS
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Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Wrocławska 8c
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

specjalista pediatrii i alergologii
TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16-tej

HIRUDOTERAPIA
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

ONKOLOG
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

Specjalista Chirurg - Onkolog

• Usg piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, 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

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
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
tel. 607636024 / 713870938

Pracownia Techniki Dentystycznej

Lidia Korczyk
Trzebnica

NAPRAWA PROTEZ
ZĘBOWYCH

przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. - pt. 9:00 - 16:30

Arodent

tel. 602 880 583

www.arodent.net.pl

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60
GODZINY PRZYJĘĆ GABINETU:

pon. - śr. - pt. 16 - 19

LOGOPEDA
KLINICZNY

PRAKTYKA
LARYNGOLOGICZNA
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne

tel. 505 686 165

•
•
•
•
•

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

TRZEBNICA

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

TRZEBNICA

tel. 71 387 12 76

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

Gabinet czynny

pon. – śr. 8 – 16:30
czw. – pt. 8 – 15:30

STOMATOLOGIA

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.

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

607 817 491

OKULISTA

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

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

GINEKOLOG

PSYCHOLOG

J. Rakowska-Stefanidis

GINEKOLOG-POŁOŻNIK

mgr Joanna Płuska

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

LOGOPEDA
Katarzyna Matyasik

• Neurologopeda kliniczny
		z wczesną interwencją
• Pedagog specjalny - surdopedagog
• Pedagog
• Kinesioteping w neurolopedii
• Komunikacja alternatywna
		i wspomagająca
• Masaż Shantala
• Terapia wg S. Massgutowej

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

tel.
mgr Agnieszka Franieczek
dojazd do pacjenta neurologicznego

e-mail: logopeda-trzebnica@wp.pl
www.logopeda-trzebnica.pl

504 234 127

ul. Wrocławska 8D Trzebnica

GINEKOLOG

GINEKOLOG

ZAKRES: USG, cytologia,

NOWOŚĆ
BADANIE BEZDECHU
SENNEGO
Viltis Medica
Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ASC SŁUCHMED

lek. stom.
specjalista II z ortodoncji

ginekolog-położnik

Trzebnica ul. Kościuszki 10

lek. med Agata Kot

LARYNGOLOG

Adrian Lenkcis

Janina Aleksandra Miturska

Gabinet InternistycznoKardiologiczny
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

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

tel.

605 606 882

Dr n. med. Małgorzata Pawelec

Specjalista z ginekologii
i położnictwa
• usg ginekologiczne i położnicze
• cytologia • kolposkopia
• badania histopatologiczne
Trzebnica, ul. Polna 27 A,
tel. 602 253 158
wtorek 16-18 w inne dni
po telefonicznym uzgodnieniu

Terapia dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym

• Całościowe zaburzenia rozwojowe
•
•
•
•
•

(Autyzm,Zesp.Aspergera)
Zaburzenia lękowe
Zaburzenia zachowania
Problemy wychowawcze
Diagnoza i korekcja niepożądanych
zachowań seksualnych
Edukacja i szkolenia dot. seksualności

NEUROLOG

TRZEBNICA
ul. Św.

Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz. 16 - 19
REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316
GABINET USG

Tomasz Harań

dr n. med.

specjalista radiolog
TRZEBNICA (koło stadionu)
ul. Obornicka 41e

REJESTRACJA

71 387 27 78
605 175 050

tel.

Godziny przyjęć:

pon. i czw.
wt. i śr.

9:00 - 15.30
14:00 - 19:00

STOMATOLOG

rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

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

REHABILITACJA
NIEMOWLĄT i DZIECI
mgr

fizjoterapeuta dziecięcy

LOGOPEDA
PSYCHOLOG
PEDAGOG
tel.

730 415 710

www.stepmed.pl
CENTRUM MEDYCZNE

PROVITA

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

zapisy pod numerem

513 128 911 lub 697 628 276

rejestracja tel. 503 195 870

MOBILNY
FIZJOTERAPEUTA

PSYCHIATRA

mgr Aleksandra Fabiś

lek. Agnieszka Dzioba- Musiał

TRZEBNICA

•  Masaż klasyczny  / •  Masaż relaksacyjno-przeciwbólowy kobiet w ciąży / •  Masaż i mobilizacja
blizny po cesarskim cięciu i zabiegach ginekologicznych / •  Terapia rozejścia mięśnia prostego
brzucha  / •  Terapia w nietrzymaniu moczu
i w obniżeniu narządów miednicy mniejszej /
•  Ćwiczenia profilaktyczne mięśni dna miednicy /
•  Gimnastyka dla kobiet w ciąży / •  Masaż Shantala /
•  BuggyGym- fitness dla mam z dzieckiem /
•  Kinesiology Taping / •  Certyfikowany Doradca
Noszenia ClauWi® / •  Drenaż limfatyczny

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica -ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10

Przyjmuje w piątki
w godz. 15.00 - 19.00

(naprzeciwko PZU)

Godziny przyjęć:

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

tel.

601 061 222

LEKARZ WETERYNARII
GABINET WETERYNARYJNY

dr n. wet. Stanisław

IATROS

Dzimira

TRZEBNICA ul. 1 Maja 3
tel. 71

312 09 85
601 76 29 57

Gabinet diagnozy i terapii
osób niepełnosprawnych
intelektualnie i dzieci
z trudnościami rozwojowymi

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI
• Integracja Sensoryczna
• Terapia Logopedyczna
• Terapia dysleksji i dysgrafii
• Trening sensomotoryczny
• Trening umiejętności
społecznych
• Zajęcia dla dzieci
z Zespołem Aspergera
• Przygotowanie do szkoły-Pierwszak na medal
• Język angielski dla dzieci
z dysleksją
• Zajęcia z ortografii
• Zajęcia ogólnorozwojowe
dla niemowląt

Aparatów Tlenowych

Oferujemy:
• Wynajem i sprzedaż
koncentratorów tlenu
• Serwis techniczny

TRZEBNICA

ul. Ks. Bochenka 25
tel. 728 945 874
www.tlenoterapia-domowa.pl

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 metody Vojty
NDT - Bobath, PNF
KONSULTACJE LEKARSKIE
◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
USG u dzieci

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki
pon. - czw. 08:30 - 18:00
pt. 08:30 - 16:00
tel.

511 056 459, 794 587 104

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

rejestracja telefoniczna

Możliwość dojazdu do pacjenta

- diagnoza gotowości szkolnejBateria 5-6,
- trening przed klasą pierwszą,
- dysleksja, dysgrafia, dysortografia
- skuteczne metody nauki czytania,
ortografii,
- skuteczne metody nauki tabliczki
mnożenia,
- terapia ręki, rozwój umiejętności
ruchowych,
- skuteczne metody wspomagające
rozwój mowy,
- wczesne wspomaganie rozwoju,
- diagnoza funkcjonalna osób
niepełnosprawnych intelektualnie,
terapia,
- doradztwo żywieniowe.

• Gabinet wystawia informację

o stanie funkcjonalnym dziecka według obowiązującym
norm- nie opinię.
• Zajęcia w gabinecie lub
u klienta w domu. Zapraszam.

TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 33/4
www.logo-spektrum.pl

Beata Szymańska
tel. 695 037 146

tel. 605

Czeszów, ul. Zielona 6a

606 882

kontakt@logo-spektrum.pl

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 włókniaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych
(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

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

KIERUNEK I GODZINA ODJAZDU

PRZYSTANKI

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA

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

6:15 7:30 08:40 15:10

730 415 710

diagnoza dysleksji opinie do
wniosków o edukację domową wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka diagnoza
i terapia

więcej informacji na stronie

TRZEBNICA

ul. B. Głowackiego 16

WYPOŻYCZALNIA

TRZEBNICA
tel.

lek. wet. Ewa Okręglicka

FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

DERMATOLOG

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

ul. Daszyńskiego 33/1

mgr Paweł Stelmaszczyk

LOGO-SPEKTRUM

MONACHIJSKA
FUNKCJONALNA
DIAGNOSTYKA
ROZWOJOWA

Nasz Świat

WETERYNARZ

CENTRUM TERAPII

PRZYCHODNIA

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

TERAPEUTA MANUALNY

APARATY TLENOWE

DIAGNOZA

PSYCHOLOG

-MP Fizjo mgr Magdalena Pietrykowska
• rehabilitacja neurologiczna
• rehabilitacja ortopedyczna
• masaż relaksacyjny całego ciała
• masaż aromaterapeutyczny
• masaż Ayurveda
• masaż kosmetyczny twarzy
• masaż bańką chińską
• masaż gorącymi kamieniami

16:15

17:20

TRZEBNICA – KONIOWO

15:35

KONIOWO – TRZEBNICA

8:20 11:35
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tel. 665 38 38 58

REJESTRACJA TELEFONICZNA

504 234 127
607 398 582

FIZJOTERAPIA
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tel. 603 382 805

tel. 607 398 582

czynne od poniedziałku do piątku

0 - 6 r. ż.

G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / / / / / / / / / / / /

pon. / śr. / pt. 11 - 19
wt. / czw.
8 - 16
sob.
10 - 14

ul. Daszyńskiego 67/11 Trzebnica

specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
TRZEBNICA
ul. św. Jadwigi 19 a

603 233 932
505 377 781

Marta Massalska

- terapia neurorozwojowa metodą
NDT -Bobath
- nauka pielęgnacji małego dziecka
- dobór i montaż termoplastycznych wkładek ortopedycznych
- terapia wad postawy
- nauka chustonoszenia
- masaż Shantala

Justyna Składnik

NPPP „Nasz Świat”

Trzebnica ul. Rynek 13/6

GABINET

dr n. med.

PSYCHOLOG

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
neurologopedzi
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

MASAŻ LECZNICZY

tel.

www.naszswiat.org

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

lek. med.

tel. 883 964 804

P OZ Y T Y W- Ka

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska

PEDIATRA
NEONATOLOG

PULMONOLOG

INTERNISTA
DIABETOLOG

LECZENIE WAD ZGRYZU

GABINET GINEKOLOGICZNY

INTERNISTA
KARDIOLOG

Rejestracja telefoniczna:

TECHNIK DENTYSTYCZNY

tel. 604 095 455

//////////////

Przychodnia ,,ZDRÓJ,, II p.pok.29
wizyty domowe tel. 601 760 888

ORTODONTA

ul. Obrońców Pokoju 31 A

G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / / / / / /

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

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

//////////

GABINET TERAPII NATURALNYCH

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

Anna Puchała

13.10.2017

Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzieci Młodzież Dorośli

Kryzysy życiowe
Problemy wieku rozwojowego
Zaburzenia lękowe
Depresja
Objawy psychosomatyczne
Zaburzenia odżywiania
Trudności w relacjach
Stres
Przezwyciężanie skutków traumy

mgr Renata Wójcicka

tel. 608 485 186

AKUPUNKTURA
mgr

Łukasz Łagoda
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,
urazy sportowe
tel. 693 280 758
www.aktiv-rehabilitacja.pl

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
telefon
665 086 997
DIETETYK
mgr inż. Katarzyna

Gediga

DIETY odchudzające
DIETY w chorobach
DIETA w ciąży
DIETA mamy karmiącej
PRACA z całymi rodzinami
w stałej współpracy
z psychodietetykiem
Iwoną Rumińską
Centrum Zdrowia

EMVIT
ul. Głowackiego 7
TRZEBNICA
tel. 609

320 661

APTEKI

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA 12:05 16:15

Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – MARCINOWO

12:32 kursuje wtorek i czwartek
16:35 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

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

przez cały 2017 rok pełni

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY

Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

ul. Daszyńskiego 65

14:15

15:15 A

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 16 października 2017 r. - 31.12.2017 r.

DYŻUR NOCNY
apteka: Panaceum

TRZEBNICA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Ogłoszenia drobne są BEZPŁATNE .
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 3 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 24 października 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI
SPR ZEDAM
MIESZKANIE (17) w centrum Trzebnicy
(skrzyżowanie ul. Polna/ ul. Daszyńskiego) ,
73,9 mkw, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, na 3
piętrze +piwnica 10mkw, miejsce parkingowe zamykane szlabanem, plac zabaw
dla dzieci, mieszkanie bez obciążeń, do zamieszkania, tel. 692 841 241.
MIESZKANIE (17) w centrum TRZEBNICY
– na III piętrze w bloku, 4-pokojowe o powierzchni 71 mkw z balkonem i piwnicą,
pełna własność, księga wieczysta. Nie wymaga remontu. Internet stacjonarny, telewizja kablowa, miejsce parkingowe, parking
zamykanym szlabanem. Plac zabaw dla
dzieci, cena 277.800 zł, e-mail: mkanios74@
gmail.com , tel. 727 343 744.
MIESZKANIE(16) bezczynszowe 91 mkw,
3-pokojowe, w tym strych, 2 piwnice
i 2 ogródki, Domanowice koło Trzebnicy, tel.
504 556 312.
MIESZKANIE(16) bezczynszowe, 2 pokoje
tanio, po pożarze kuchni, do małego remontu. Do mieszkania należy garaż, ogródek i piwnica. Lokalizacja: Trzebnica, cena:
105 tyś, tel. 733 774 664.

MIESZKANIE (14) własnościowe 53 mkw, 2
pokojowe, osobna kuchnia, wc, łazienka, piwnica, duży balkon, blok lata 90, w centrum
Trzebnicy ul. Św. Jadwigi, tel. 503 340 037.
MIESZKANIE (14) NOWE, na "Bukowym Osiedlu" 68m2, na parterze, komfortowo urządzone, z miejscem garażowym, tel. 533 488 448.
MIESZKANIE (14) 52 mkw, I piętro przy ul. Kościelnej w Trzebnicy, umeblowane, 2 pokoje,
osobna kuchnia, łazienka, piwnica, własność
Księga Wieczysta, parking zamykany szablonem, plac zabaw, cena 195 tyś., tel. 537 337 567.
MIESZKANIE (14) na osiedlu Panorama
w Trzebnicy, 50 mkw, ul. Wrocławska - drugi
piętro, 3 pokoje w tym aneks kuchenny, łazienka, balkon, piwnica, miejsce parkingowe. Osiedle zamknięte, monitorowane, tel. 785 899 389.
MIESZKANIE (14) w Trzebnicy , 3 piętro, 3 pokoje, tel. 723 080 260.
MIESZKANIE + DZIAŁKA(14) własnościowe w Trzebnicy ul. Ogrodowa, w domku wielorodzinnym. Pow. 46 mkw, I piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój. Dodatkowo
strych, piwnica i działka o pow. 600 mkw. Cena:
170 000 zł, e-mail: boro-82@wp.pl, tel. 577 147
489 lub 603 465 240.
MIESZKANIE (14) Sprzedam lub zamienię na
mniejsze z dopłatą: 70mkw, parter- 4 pokoje +
toaleta, łazienka, kuchnia- jasna, do remontu.
Zlokalizowane w centrum miasta w pobliżu
przychodnia, ZUS, urząd miasta, przedszkole,
szkoła, siłownia, przystanek autobusowy, sklepy i deptak. -dzwonić po16;00, tel. 663 113 723.
MIESZKANIE (14) w Miliczu, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, o powierzchni 44,6 m2, wraz z piwnicą,
na parterze, z wyposażeniem, tel. 785 314 670.
MIESZKANIE (14) 2 pokojowe, w Trzebnicy, ul.
Prusicka, 44 mkw, kuchnia, łazienka, I piętro, co
gazowe, cena 168.000 zł, tel. 501 717 504.
MIESZKANIE (12) 4-pokojowe w Prusicach
o powierzchni 72 mkw. Parkiet dębowy, okna
plastikowe, duży balkon, piwnica, domofon.
Do zamieszkania. Cena 225 000 zł do negocjacji, tel 723 176 491.
MIESZKANIE (14) w TRZEBNICY nad nowym
deptakiem – na III piętrze w bloku,przestronne, 4-pokojowe o powierzchni 71 mkw, z dużym balkonem
i dużą piwnicą, pełna własność, księga wieczysta.
W łazience okno, miejsce parkingowe zamykanym
szlabanem. Cena za m. kw. 3.890,- zł., adres e-mail:
mkanios74@gmail.com , tel. 727 343 744.
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DOM(14) w centrum wsi Kużniczysko o pow.140mkw z poddaszem do zaadoptowania,
budynek gospodarczy o pow. 40mkw, wszystko na zagospodarowanej działce o pow. 8
arów, tel. 609 936 972.
PÓŁ WILII (14) (Osiedle Grunwald), 120 mkw
pow. Użytkowej, duzy balkon i garaż, 2 łazienki,
ogródek, piękne miejsce, tel. 668 815 023.
POŁOWA DOMU(14) (parter) w okolicach
Obornik Śląskich i Trzebnicy, 5 km do zjazdu na
nową S5, w budynku wybudowanym przed
1939 r. Przecławice, pow. użytkowa 130 m. kw.
Założona kw lokalowa, ogródek przydomowy.
Kuchnia i 4 pokoje, 2 łazienki. Odrębne centralne ogrzewanie, wymienione okna, możliwość
rozdzielenia na 2 odrębne mieszkania, 198 tyś,
tel. 609 084 453.
DOM (12) jednorodzinny o powierzchni ok
200 mkw z działką 18 arów (dół wykończony,
góra do wykończenia) w Ujeźdźcu Wielkim,
tel. 783 670 039.
DOM (12) poniemiecki w Prusicach, 110 mkw,
działka 17 arów, cena 165 000 zł, tel. 603 860 302.
DOM (10) z działką 600 mkw, ok 130 mkw + garaż na 2 samochody z kanałem, po remoncie,
cena do negocjacji, tel. 694 216 036.
DZIAŁKA(17) o powierzchni 1350 mkw,
budowlana na granicy Trzebnica - Księginice, w pełni uzbrojona (woda, prąd,
kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506
837 298.
DZIAŁKA(17) budowlana w Szczytkowicach,
15 arów, zjazd z drogi głównej, tel. 699 991 561.
DZIAŁKA(17) budowlana, Księginice, ul. Czereśniowa, 2000 mkw (110 zł/mkw), tel. 788
969 459.

DZIAŁKI(16) 6 sztuk, budowlanych z drogą,
całość 0.94 ha w RADZIĄDZU -165 tys. Tel.
696 625 552.

OdstąpięOGRÓDEK (16) działkowy na Kociej
Górze tel.668 215 025.
DZIAŁKI (16) budowlane w Szczytkowicach,
nowo powstające osiedle, tel. 665 233 766.
DZIAŁKA(15) dwie sztuki, budowlane
w Szczytkowicach po 0,21 ha przy drodze
głównej, cena 60 zł / mkw, tel. 601 592 521.
DZIAŁKA(15) przemysłowa 0,9 ha w Szczytkowicach, pod działalność gospodarczą, ogrodzona, woda, prąd, dojazd drogą asfaltową, tel.
601 377 922.
POLE (15) użytkowe 2 ha + 87 arów łąki, Szczytkowice, cena 100 tyś zł, tel. 601 701 865.
DZIAŁKA(14) budowlana, Miennice, gm.
Wisznia Mała, pow. 15,8 ara, tel. 728 482 555.
DZIAŁKA(14) budowlana (tanio) lub zamienię na mieszkanie 2 pokojowe
do II -go piętra, 15 ar z mediami. Wisznia Mała,
ul. Szkolna, tel. 785 410 362.
DZIAŁKA(14) budowlana 0,5ha, w Dolinie Baryczy, w Starej Hucie, przy samym lesie, blisko
drogi asfaltowej, bardzo cicha okolica, media
w działce, tel. 609 936 972.
DZIAŁKI (14) budowlane w Obornikach Śląskich, 3000mkw, 51zł/mkw, tel. 666 966 566.
DZIAŁKA(14) ogrodowa, w Trzebnicy - osiedle Grunwald, ogrodzona z altaną murowaną,
wyposażona w butlę gazową, kuchenka, grill
murowany, narzędzia, podkaszarka, tel. 782
984 426.
DZIAŁKI (14) budowlane od 10 do 12 arów
w cichej okolicy przy ul. Wrocławskiej. Posiadają warunki zabudowy oraz wszelkie niezbędne
decyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko szkoła, market Netto, stacja benzynowa. Położona
25 km od Wrocławia, na obrzeżach Trzebnicy.
tel. 724 820 669.

DZIAŁKA(14) USŁUGOWA o powierzchni 86 ar
04 m2. Położona blisko drogi krajowej numer 5
oraz budowanej S5. Posiada warunki zabudowy oraz wszelkie niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. tel. 724 820 669.

DOM (17) jednorodzinny, parterowy, z użytkowym poddaszem, o łącznej powierzchni
180 mkw, usytuowany na działce 24 arowej,
plus działkę o powierzchni 22 ary - w ma- DZIAŁKA(14) rolno-widokowa przy drodze
lowniczej okolicy 1 km. od Trzebnicy, tel. 713
Trzebnica – Cerekwica, wąska i długa. Z jednej
874 948.
strony droga asfaltowa z drugiej droga polna.
PÓŁ BLIŹNIAKA(16) w Trzebnicy, na osiedlu
Najpiękniejszy widok jest na projektowany
Grunwald, 110 mkw na działce 365 mkw, piw- „Obszar Chroniony Krajobrazu Wzgórz Trzebnica, garaż, cena 380 tys zł, do negocjacji, tel. nickich” a w dalszej perspektywie na Park Kra663 572 490.
jobrazowy "Dolina Baryczy", cena 18 777 PLN,
DOM(16) jednorodzinny parterowy o pow. tel. 601 793 012.
132 mkw plus użytkowe poddasze (niewy- GRUNT(14) rolny 9km od Wrocławia-5ha,rówkończone), działka 13 arów. W strefie krajo- ny,3kl, asfalt, Ziemia leży przy drodze widokowej
brazowej 1 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868. wśród Wzgórz Trzebnickich (Wrocław-Skarszyn)
DOM(16) duży, ok. 200 m kw. Radziądz, gm. oraz dodatkowo otaczają ją dwie drogi polne
Żmigród. Prąd, woda, kanalizacja miejska, co bardzo ułatwia komunikację. Około 4,5 km.
gaz ziemny cena 280 tys. Zł, tel. 696 625 552. jest wjazd na Drogę ekspresową S8 - Warszawa-Wrocław, cena 577 777 PLN, tel. 601 793 012.
DZIAŁKI BUDOWLANE (15) dwie sztuki 12ar, 14ar w miejscowości Skarszyn, dla której
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Położone są one w do-

godnej lokalizacji znajdującej się w centrum
miejscowości. Znajdują się w sąsiedztwie drogi
powiatowej, w której są poprowadzone media.
Działki znajdują się 3 km od węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 15 minut od Wrocławskiego Lotniska. Cena 75 zł/m2 do ewentualnej
negocjacji, tel. 531 145 110.

ZIEMIA(13) 1 h łąki, cena do uzgodnienia, tel.
603 864 654.
DZIAŁKA(14) budowlana, Księginice ul. Czereśniowa; 2000 mkw (110 zł/mkw), tel. 788 969 459.

LOKAL(16) handlowo-usługowy w centrum
Trzebnicy w zabudowie szeregowej o pow.
35 mkw, z możliwością rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, klimatyzacja, wszystkie media, na działce własnościowej z KW
o pow. 65 mkw, 20 m od UM i parkingiem
na 100 samochodów, tel. 798 267 177.
LOKAL(14) użytkowy w centrum Obornik Śląskich o pow. 67 mkw. Nieruchomość jest wynajęta długoterminowo. Cena 175 000 zł do
negocjacji, tel 662 939 627.
GARAŻ(14) z kanałem, położony przy ul.
Granicznej w Trzebnicy, 25mkw, -dzwonić
po16;00, tel. 663 113 723.
LOKAL(17) handlowo-usługowy w rejonie
ul. Daszyńskiego w Trzebnicy, ścisłe centrum
w pobliżu głównego ciągu handlowego i nowego deptaka, lokal o pow. 96 m. kw. z zapleczem biurowym i socjalnym, parter, wejście 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

KUPIĘ
MIESZKANIE(16) w Trzebnicy, 2 pokojowe,
parter lub 1 piętro, ze wszystkimi mediami.
Do 200.000zł. Opcjonalnie zamienię mieszkanie w Legnicy na mieszkanie w Trzebnicy,
tel. 666 151 548.
KAWALERKA(15) lub mieszkanie dwupokojowe gotowe do zamieszkania w Trzebnicy, tel.
733 186 198.
MIESZKANIE (14) małe, może być do remontu, w Trzebnicy, tel. 515 141 210.
DZIAŁKA(13) budowlana (lub cześć działki)
w Trzebnicy o pow. 400-500 mkw. Pomogę
w wydzieleniu części działki i zapłacę za geodetę, tel. 693 031 974.
GARAŻ(12) w Trzebnicy przy ul. Słonecznej lub
przy ul. Wałowej, tel. 695 070 670.

MAM DO WYNAJĘCIA

1000 zł. + czynsz. Kaucja 1500 zł, tel.730 080 567.
MIESZKANIE (14) w Trzebnicy, 70 mkw (2 pokoje, salon, umeblowana kuchnia, łazienka, 2
duże balkony) na 1 piętrze - możliwość grillowania. Do wynajęcia od zaraz, tel. 502 616 533.
KAWALERKA(14) po kapitalnym remoncie
w Trzebnicy, tel. 601 536 741.
MIESZKANIE (14) w Trzebnicy przy ul. Teatralnej, około 70 mkw, tel. 693 475 566.
MIESZKANIE (14) w Trzebnicy, 42 mkw, po kapitalnym remoncie, tel. 781 655 460.
MIESZKANIE (14) 46 mkw w Trzebnicy, przy
ul. Ks. Bochenka z wyposażeniem, 600 zł do
negocjacji, tel. 695 037 907.
MIESZKANIE (13) w Trzebnicy, 4-pokojowe,
120 mkw, 2000 zł + media, tel. 728 195 497.
MIESZKANIE (14) 2 pokojowe, przy ul. Obrońców Pokoju, 49 mkw, 4 piętro, zadbane, tel. 501
383 638.

STARANNE WYKONANIE, tel. 696 236 239.
OPIEKUNKA(14) do dziecka. Zaopiekuję się
dzieckiem. Posiadam doświadczenie jako
opiekunka do dziecka, jestem też mamą 6-latka. Jestem osobą odpowiedzialną, otwartą,
pogodną, kreatywną, bez nałogów, interesuję
się psychologią dziecięcą, tel. 534 002 300.
OPIEKUNKA(14) dla dziecka, tel. 570 313 265.
SPRZĄTANIE (17) domów!!!Trzebnica i okolica,
tel. 570 313 265.
POMOC W OGRODZIE (11) tel. 730 777 907.
MASAŻ(11) tel. 730 777 907
ROJE PSZCZELE (10) usunę niechciane roje
pszczele, za sprawdzone informacje słodki prezent, tel. 608 184 643.
SPRZĄTANIE (17) domów, mycie okien, tel.
510 773 825.

KOREPETYCJE

SZUKAM DO WYNAJĘCIA

JĘZYK ANGIELSKI(16) tel. 607 475 211.
GRA NA SKRZYPCACH(16) Muzyk - emerytka udziela lekcji gry na skrzypcach, fortepianie, a także lekcje śpiewu. Prowadzi tez korepetycje dla uczniów szkoły muzycznej. Dla
zestresowanych dzieci i dorosłych zajęcia
ZAMIENIĘ
z muzykoterapii. Ewentualnie chętni - proMIESZKANIE (14) 2-pokojowe, około 40mkw, szę o uprzednie wysłanie smsa - na każdy
odpowiem tel. 509 170 171.
I piętro, z balkonem, zadbane przy Rynku
FORTEPIAN (16) skrzypce, śpiew - muzyk
w Trzebnicy na podobne z balkonem do II
piętra na ul. Bochenka lub św. Jadwigi, tel. 663 - emerytka pomoże w ćwiczeniach domowych uczniom szkoły muzycznej. Prowadzi
201 378.
MIESZKANIA(11) dwa mieszkania własno- też zajęcia muzykoterapii dla dzieci i dorościowe -jedno w centrum Trzebnicy(57 mkw- słych. Zgłoszenia wyłącznie po uprzednim
wysłaniu sms ( oddzwonię )na tel. 509
2 pokojowe z dużym balkonem),drugie we
170 171.
centrum Wrocławia (57 mkw - 3 pokojowe
z balkonem,parter ) na dom w Trzebnicy, tel. MATEMATYKA(17) szkoła średnia, matura, tel.
603 548 603.
601 625 803.
JĘZYK NIEMIECKI (17) nauczycielka pomoże
w nauce języka niemieckiego, tanio już od 20
DAM PRACĘ
zł, tel. 783 164 357.
MIESZKANIE(16) niepalące małżeństwo z 2
psami pilnie szuka kawalerki lub mieszkania
2 pokojowego, może być nieumeblowane,
tel. 790 740 590.
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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 16:00 - 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

71 388 81 42 wew 242 lub 243
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRACOWNIK FIZYCZNY(14) wymagane
prawo jazdy kat. B, DOBRE ZAROBKI,
tel. 71 388 91 06.

MOTO / BUDOWLANE / AGD

71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277

SPR ZEDAM

SPRZEDAWCA(17) w sklepie zoologicznym
w Trzebnicy, umowa o pracę, tel. 602 329 121.
SPECJALISTA(16) ds. sprzedaży reklamy internetowej, Firma BUSINESS NAVIGATOR Sp.j. poszukuje do pracy w Trzebnicy. OFERUJEMY: atrakcyjne
wynagrodzenie (podstawa + prowizja), umowę
o pracę, ciekawą pracę w młodym dynamicznym
zespole. OCZEKUJEMY: obsługi komputera + Internet, swobody w rozmowach telefonicznych
z szefami firm, wykształcenia minimum średniego. Prześlij CVna Adres: BUSINESS NAVIGATOR
Sp.j.,pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław lub e mail:
krzysztof.nowak@baza-firm.com.pl
PRACOWNIK BIUROWY(15) zatrudnię samodzielnego pracownika do biura rachunkowego w Trzebnicy. zgłoszenia : rekrutacja.biuro29@gmail.com. tel. 609 814 209, 691 593 340.
TYNKARZ(15) prace przygotowawcze na
domkach jednorodzinnych: gruntowanie, tynkowanie wewnętrzne, prace wykończeniowe,
zacieranie, polerowanie ścian. Wynagrodzenie
tygodniowe 9-10zł/ m2, tel. 693 191 020.
KIEROWCA(15) Kat. D, Trzebnica i okolice,
tel. 507 169 132.
MAGAZYNIER(14) Poszukujemy pracownika na stanowisko Magazyniera, Kryniczno,
tel.604 509 204.
PIEKARZ(14) Piekarnia AROBIS w Skarszynie
zatrudni piekarza, pomoc piekarza lub osobę
do przyuczenia, tel. 601 587 797.
WYSYŁKA PACZEK (14) zatrudnię energicznego mężczyznę do prac związanych z wysyłką paczek. Praca od września, od poniedziałku
do piątku, w godzinach 12.oo-15.oo. Trzebnica,
zgłoszenia proszę nadsyłać e-mailowo: sun_
and_rainbow@wp.pl
PRACOWNIK HOTELOWY(14) wymagania:
prawo jazdy oraz wiek do 30 lat, tel. 607 930 580.
KIEROWCA(14) Piekarnia w Skarszynie zatrudni kierowcę, tel. 601 587 797.
POMOCNIK DRUKARZA I KONFEKCJONER(14) Firma PPU Comex szuka pracowników produkcyjnych do przyuczenia do
zawodu pomocnik drukarza i konfekcjoner. Firma zapewnia zatrudnienie na umowę o prace
oraz dobre zarobki. Kontakt sekretariat@comex.net.pl tel. 71 373 75 79.

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

OPEL(16) Astra 1,4 bordo, sedan, benzyna,
bezwypadkowy, 1998 r, 260 tyś + komplet
kół zimowych, ważny przegląd i OC, w ciągłej eksploatacji, tanio, cena do uzgodnienia, tel. 782 012 977.
MERCEDES(16) diesel 223 klasa C 1994 r, tel.
793 880 443.
BARAKOWÓZ(16) Trzebnica , tel. 883 394 355.
PŁUG(16) dwuskibowy, konny, Trzebnica, tel.
883 394 355.
SEAT(16) Toledo rocznik 1996, benzyna + gaz,
tel. 663 951 072.
TOYOTA(15) Corolla , rok 1996, 1,6 benzyna,
ubezpieczony (do zrobienia uszczelka pod
głowicę), cena 900 zł, Trzebnica, tel. 886 607 274.

DZIAŁKA(17) 5 km od Trzebnicy, 0,5 ha lub
1,5 ha, ogrodzona, jest prąd i woda, 3 bramy
wjazdowe, cena do uzgodnienia, dzwonić
wieczorem, tel. 71 312 30 67, 608 082 456.
MIESZKANIE (17) 37 mkw, III piętro, w Trzebnicy, tel. 600 120 894.
GARAŻ(16) Trzebnica, przy ul Kościelnej/
Daszyńskiego, kanał, światło, dostępny od
1 listopada, płatny z góry za cały rok, cena
200zł / miesiąc, dzwonić po godz. 14-tej, tel.
601 622 703.
KELNERKA/KUCHARZ(17) Restauracja
GARAŻ(17) w Trzebnicy przy ul. Kościelnej, tel.
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
781 946 120
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki
MIESZKANIE(16) w Trzebnicy w centrum
oraz kucharza. Mile widziane doświadczemiasta, 3 pokoje, nowe budownictwo ul. Św.
nie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
Jadwigi. Cena do negocjacji, tel. 601 377 892.
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
MIESZKANIE(16) nowe , 52 mkw, przy. ul.
KELNERKA/KIEROWCA(17) Pizzeria PaKorczaka. Pokój z aneksem kuchennym,
lermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15
sypialnia, łazienka, przedpokój. Miejsce pozatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz
kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy lub na
stojowe w parkingu podziemnym. Cena do
stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
uzgodnienia, tel. 792 190 460.
grafik. Informacje pod, tel. 509 617 118.
MIESZKANIE(16) 3 pokojowe (47 m2) w pełni
wyposażone, odświeżone w centrum Trzeb- OPIEKUN/KA SENIORA(14) Pracuj w Niemnicy. Koszt 1300 zł + opłaty, tel. 608 401 759.
czech! Nie znasz języka niemieckiego? ZaMIESZKANIE (16) dwupokojowe, osiedle
praszamy na kursy od podstaw, bez żadnych
Bukowy Las ul. Korczaka, Trzebnica, tel. 608
kosztów! Po kursie praca gwarantowana! Od846 182.
dział Wrocław, ul. Tęczowa 11, tel. 666 096 762,
MIESZKANIE (15) w Trzebnicy o pow. 60 mkw. Promedica24
- 2 pokoje, kuchnia, łazienka, tel. 519 437 570.
MIEJSCE PARKINGOWE (15) w garażu podSZUKAM PRACY
ziemnym w bloku w centrum Trzebnicy, tel.
783 025 715.
REKRUTACJA(17) Promedica24 zaprasza na
MIESZKANIE (15) nowe, dwupokojowe, o pospotkanie rekrutacyjne 20.10. (piątek) w PUP
wierzchni 64 m2. Trzecie piętro ( winda), parTrzebnica od godz. 11:00. Tel.: 666 096 762
king podziemny, balkon. W odległości 50 m
plac zabaw dla dzieci, Trzebnica nad Stawami
POMOC W OGRODZIE(16) Pan szuka praul. Korczaka, koszt: 1600 zł do negocjacji + 250
cy dorywczej w ogrodzie, przy pracach
zł opłaty czynszowe. Kaucja zwrotna dwukrot- remontowych i porządkowych. Trzebnica
ność wynajmu, tel. 796 311 536.
i okolice, tel. 693 598 581.
APARTAMENT(14)
dwukondygnacyjny
KIEROWCA(16) auta dostawczego lub 9
w pełni umeblowany, z ogrodem i garażem -osobowego busa, tel. 604 259 577.
w Trzebnicy, tel. 506 052 400.
PRACE REMONTOWE (14) podejmę się: maMIESZKANIE (14) 2 pokojowe w Trzebnicy, lowania oraz wszelkich remontów w domu.
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WYDZIAŁ FINANSOWY
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
wew. 279 i 406
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
URZĄD STANU CY WILNEGO

71 388 81 16 i
Ewidencja Ludności
Dowody Osobiste
Działalność Gospodarcza

71 388 81 37
71 388 81 99
71 388 81 87
71 388 81 86

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

71 387 15 92

Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27

OPEL(15) Astra 1,4 bordo, sedan, benzyna,
bezwypadkowy, 1998 r, 260 tyś + komplet
kół zimowych, ważny przegląd i OC, w ciągłej
eksploatacji, tanio, cena do uzgodnienia, tel.
782 012 977.
VW POLO(15) 1998 r, zielony metalik, 5-drzwiowy, stan bardzo dobry, centralny zamek, klimatyzacja, 140 tyś. przebieg, radio, kpl opon
letnich i zimowych, cena 4000,00 zł, benzyna
1.6, Trzebnica, tel. 605 475 438.
VITARA LONG (15) 1995r, 2.0 V6 136KM, LPG
Sekwencja. Przygotowana w teren, nowe opony ALL Terrain. Podniesione zawieszenie 10cm,
stalowe zderzaki off-road, bagażnik dachowy,
brak korozji, cena 15.000, tel. 518 387 855.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Trzebnica ERGO

71 310 99 56, 71 310 99 92

Straż Miejska w Trzebnicy

71 388 81 14

Gminne Centrum Kultury i Sportu
Biblioteka Miejska

785 922 332
669 767 871

Hala Sportowa

71 312 11 71

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

71 388 75 00, 71 388 75 80
71 312 12 13

Sąd Rejonowy

Powiatowy Urząd Pracy

71 312 11 54 , 71 387 11 38

Szpital św. Jadwigi Śląskiej

71 312 09 20 71 312 09 13
PT CRUISER(15) 2.2 CRD Diesel, 2002r. Klimatyzacja, dwa komplety prawie nowych opon,
klimatyzacja. Cena 6.500 zł, tel. 604 692 346.

Gminne Centrum Medyczne ZDRÓJ

71 387 28 38

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16

OPEL ASTRA(15) 1999, biały, 1.4 benzyna, zamek centralny, immobilizer, 5-drzwiowy, 180
tyś. przebieg, blacharka do remontu, cena
1000 zł. Trzebnica, tel. 605 475 438.
CLIO(15) 1,2 2008 rok- grudzień, przebieg 170
tyś., sprawny technicznie, ważny przegląd +
ubezpieczenie, z gazem, cena 7000 zł do negocjacji, tel. 601 701 865.
MOTOCYKL(14) SUZUKI GSX 600, bardzo
zadbany, klasyk, sprowadzony z Niemiec, Po
wymianie akumulatora i świec. Zapala na dotyk i silnik ładnie pracuje. Opony bardzo ładne,
motor bez wkładu finansowego, cena.5500 zł,
do negocjacji, Trzebnica, tel. 786 230 164.

BMW(14) E46 2.0 diesel 150 Km. rok.2005.ubezpieczony i zarejestrowany, dwa komplety kół
lato, zima. Możliwa zamiana na mniejszy lub
zamiana na kemping z dopłatą. Trzebnica,
tel.786 230 164.

MERCEDES(14) Benz 208D bus, rok produkcji
1993 r., przebieg 430 tys., cena do uzgodnienia,
tel. 515 692 847.
RENAULT CLIO(14) rok prod.1995 pojemność
1200. Stan dobry, przegląd do IV 2018r. ubezpieczony do III 2018r. Cena 1350 zł, tel.508 514 791.
TOYOTA(14) Corolla lift 2004r 1,4 D4D 90KM,szary, metalik, polski salon, klimatronic, abs, el
szyby, lusterka, sensor deszczu, centr zamek
w kluczyku, alufelgi nowe opony letnie, tel.
609 936 972.
OPONY(17) zimowe Firestone Winterhawk
R16 215/60 4 Szt, opony w zestawie z felgami stalowymi od SKODA YETI, stan bdb,
cena 700 zł / komplet, tel. 515 088 018.
OPONY(16) letnie, 185 / 60 / 14 z felgami, w Trzebnicy, cena 120 zł za wszystko, tel. 798 484 366.
ELEMENTY(16) na przyczepę jednoosiową,
wszystkie, Trzebnica, tel. 883 394 355.
CZĘŚCI (15) do Renault espace II, 1996 rok,
siedzenia, szyby, błotnik przedni lewy, lampy,
zderzaki, klapa przednia, tylna szyba, TANIO, tel.
601 701 865.
OPONY ZIMOWE (15) UNIROYAL 155/70/R 13
T - w bardzo dobrym stanie + felgi. Mało używane. Pasują m.in. do VW POLO. Cena: 50 zł/szt.
tel. 607 333 700 lub 693 781 505.
SPOJLER(17) na dach, do tyłu VW T5, koloru

srebrnego. Do zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 280 zł, tel. 691 141 985.

KIEROWNICA(14) do Fiata Stilo, zobaczyć
i odebrać ją można w Trzebnicy. Cena 100 zł,
tel. 691 141 985.

BURAKI(16) pastewne, 50 zł 100 kg, Ujeździec
Wielki, tel. 668 302 127.
BUDA(16) dla psa ocieplona i pomalowana.
Mała 190 zł, średnia 220 zł, tel. 693 104 767;
713 847 692.

.

SIEWNIK (16) uniwersalny do prac ogrodowych jak nowy, cena 50 PLN, pojemność 12
L, w oryginalnym kartonie, zakres siewu 450
mm, cena do negocjacji, tel. 729 270 272.

TRAKTOR(16) ręcznie robiony, tel. 725 737 147.
ZIEMNIAKI (16) Vineta, jadalne i sadzeniaki,
bardzo smaczne, tel. 665 233 766.
AGREGAT(15) nowy agregat tynkarski, z peł-

nym wyposażeniem. Więcej informacji udziele
telefonicznie, tel. 693 191 020.
MASZYNY(14) rolnicze, stare: siewnik i opryskiwacz. Tel. 726 001 154.
KOMBAJN (14) zbożowy Kodel-Bohm. Dla konesera podobny stoi w British Museum in London. Garażowany - oryginalny lakier i napisy, silnik
Mercedes Benz, Heder 2 metry, tel.601 793 012.
ŚRUTOWNIK (14) bijakowy, sprawny, tel. 601
586 879.
ŁADOWARKA(14) kołowa, Atlas 1997r, szybkozłącze, napęd hydrostatyczny 4x4, jojstic, silnik
4cylindrowy, deutz, stan bdb, tel. 609 936 972.
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TOKARKA(14) TSB 20, cena 4000 zł do uzgodnienia, tel. 504 439 022.
TUJE (15) sadzonki w doniczkach, SZMARAGD,
wys. 80 cm cena 08 zł/szt.;i BRABANT 100 cm
cena 10 zł/szt. Możliwość dowozu. tel. 661 627
423; 71 384 76 92.

FOTELIK (17) nosidełko, Maxi Cosi CabrioFix,
używane sporadycznie, tylko przez moje
dziecko. Zakupione we wrześniu 2016 r. Zadbane, ma daszek i wkład dla noworodka. Polecam Do zobaczenia i odebrania w Trzebnicy,
Cena 180 zł, tel. 691 141 985.

IGLAKI (15) prosto z plantacji w doniczkach
i z ziemi, tel. 783 044 462.

ADAPTERY DO NOSIDEŁKA(17) do wózka
min. Maxi Cosi. Cena dotyczy 2 szt., nie używane. Odbiór i do zobaczenia w Trzebnicy. Cena
60 zł za 2 szt., tel. 691 141 985.
KRAJZEGA(17) do ciecia drzewa, blat metalowy, silnik o mocy 45 kw, cena 1200, tel. 71
312 30 67, 608 082 456.
PIEC(17) nadmuchowy, cena 600 zł, stan dobry, tel. 71 312 30 67, 608 082 456.
KAPILARY(17) używane przez 1 rok, 4800
sztuk, wąż fi 20, 1200 m, wąż fi 25, , cena do
uzgodnienia, dzwonić wieczorem, tel. 71
312 30 67, 608 082 456.
RURY(16) czarne, fi 25, stalowe, Trzebnica, tel.
883 394 355.
OSŁONA PRYSZNICOWA(16) na wannę
firmy Sanplast.Wys.ok.150 cm, trzy składane
skrzydła, mocowana do ściany .Profile w kolorze białym, tel.660 928 050.
PIEC (15) na ekogroszek Siemko 25kw, mało
używany, tel. 601 877 121.
PIEC C.O.(15) tanio, używany, 2-funkcyjny, produkcji francuskiej, Cosmogas na ogrzewanie
otwarte wraz z dokumentacją (c.o. + ciepła
woda), tel. 506 083 814.
OSŁONA PRYSZNICOWA(15) na wannę
firmy Sanplast.Wys.ok.150 cm, trzy składane
skrzydła, mocowana do ściany .Profile w kolorze białym, tel.660 928 050.
PŁYTY OSB(15) grubość 25 mm, około 70
sztuk, po jednym i dwóch szalowaniach, cena
do negocjacji, tel. 790 558 208.
SŁUPKI (15) do piłki koszykowej ocynk, cena
1500 zł , tel. 601 701 865.
SIATKI BRAMKOWE (15) do piłki nożnej,
duże, cena 400 zł, tel. 601701 865.
LODÓWKA(14) z zamrażalnikiem, marki AMICA, w bardzo dobrym stanie, cena 120zł. tel.
532 531 433.
KABINA(14) prysznicowa z brodzikiem do rozbiórki, cena 250 zł, 80x80 cm, tel. 727 408 181.
PIEC(13) gazowy CO "Vaillant" 2 funkcje, wiszący 28 KW (sprawny), tanio, tel. 605 365 312.
POMPKA(13) co typ PCO-25, tel. 605 365 312.
UMYWALKA(13) 60 x 60 cm, tel. 605 365 312.
TRAJZEGA(13) silnik, pas transmisyjny, piła,
cena 1200 zł tel. 697 607 049.
WAGA(13) dziesiętna - cena do uzgodnienia, tel.
697 607 049.
DRZWI (13) tanio, w dobrym stanie, poniemieckie, drewniane. zewnętrzne o wym. 100 x
200 cm (prawe) i wewnętrzne o wym. 90 x 200
cm (3 pary, prawe), tel. 669 351 078
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bardzo pakowne, stan bardzo dobry, tel. 71
312 34 59; 609 396 159.
SZAFA(16) metalowa, Trzebnica, tel. 883 394 355.
STÓŁ(16) do warsztatu lub garażu, Trzebnica,
tel. 883 394 355.
KRZESŁO/STOLIK(16) do karmienia dzieci,
rozkładany na dwie pozycje: do wysokości
stołu oraz jako stolik z siedziskiem przy podłodze, cena 170 zł, tel. 798 267 177.
STÓŁ(16) rozkładany używany BRW, wm.
1,00x0,80 po rozłożeniu 1,5x0,80 lub
2,0x0,80 ,cena 150zł,tel 693 790 106.
.

.

SIEDZISKO SAMOCHODOWE (14) Stan dobry, Cena 30 zł, tel. 505 133 755.

.

WÓZEK (14) bliźniaczy polskiej firmy Dorian
Danny 3 w 1 Twin. Stan bardzo dobry. Dwie
osobne gondole. Oparcia w spacerówce regulowane oddzielnie. Pompowane, skrętne
koła. Dwa foteliki samochodowe oraz stelaż
do wpięcia ich w wózek. Szerokość wózka 79
cm. Cena 1250 zł, tel. 605 206 722.

WÓZEK (14) spacerowy dla bliźniaków, szwedzkiej firmy Emmaljunga. Stan dobry. Cena 350 zł,
tel.508 514 791.
WÓZEK (14) spacerówka dziecięca „chicco”
model Ct 0.4, kolor zielono-brązowo-biały,
duże zwrotne koła, szerokie siedzisko rozkładane na płasko, zdejmowany daszek, pasy pięcio
punktowe pojemny koszyk, stan dobry, cena
200zł, tel. 785 956 184.

.

ŻYRANDOL(16) cena 40 zł, tel. 693 790 106.

WERSALKA(16) tkanina, alkantara, super
stan, cena 390 PLN, wygodna i nowoczesna
wersalka. Wymiary (szer./gł.) 195/85. Powierzchnia do spania o wymiarach (szer./
dł.) 120/195. Pojemnik na pościel. Sprężyny.
Dwie ozdobne poduszki, tel. 729 270 272.

MEBLE (16) zestaw IKEA, stan BDB cena 690
PLN, witryna wys. 178 cm, szer. 52 cm, gł. 40
cm, Witryna druga wys. 120 cm, szer. 98 cm,
gł. 40 cm, Komoda RTV wys. 38 cm, gł. 60 cm,
tel. 729 270 272.

WÓZEK (14) dziecięcy firmy Coneco Traper, kolor zielono-szary, stan dobry, cena 120 zł, Spacerówka gratis, tel. 663 951 072.
KRZESŁO(15) obrotowe, Trzebnica, odbiór
własny, tel. 886 607 274.

SPR ZEDAM
FOTELIK (17) nosidełko z adapterem. Stan
bardzo dobry cena 50 zł, tel. 696 427 807.

• Przyjmowanie, rejestrowanie i kontrolowanie dokumentów źródłowych
finansowo-księgowych
• Sprawdzanie poprawności formalnej otrzymywanych dokumentów
• Wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego
• Wsparcie w prowadzeniu podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
• Przygotowywanie zestawień i raportów księgowych
• Archiwizacja dokumentów księgowych
• Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych

Wymagania
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Możliwość stałego zatrudnienia
Możliwość rozwoju zawodowego
Sympatyczną atmosferę pracy w profesjonalnym zespole
Elastyczne godziny pracy
Poznanie programów księgowych i płacowych
Zdobycie doświadczenia z zakresu księgowości

Informacje dodatkowe
•
•
•
•
•

Czas pracy : pełny etat
Miejsce pracy : Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 36/4
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Min. doświadczenie: bez doświadczenia
Min. wykształcenie: średnie

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV pod
adres biuro@winien.ma lub tel. 726 500 006

WÓZEK (17) spacerowy- parasolka model Ct
0.4 Brązowo-zielono-biały, aluminiowy stelaż, obrotowe przednie koła, tylnie hamulec
zaporowy, do wózka dodaję kocyk, butelka
z rurką do picia, maskotki na rzep, cena-200
zł, tel. 785 956 184.

RTV / MEBLE / RÓŻNE
SPR ZEDAM

ROWER(15) stacjonarny, ORBI-TRECK, cena 100
zł, Trzebnica, odbiór własny, tel. 886 607 274.

BIBLIOTECZNA/SZAFA(15) stara, do renowacji, cena 150 zł, możliwość wysłania zdjęcia,
tel. 886 607 274.
MEBLE MŁODZIEŻOWE (15) Black Red
White, seria INDIANA: biurko, półka wisząca,
szafka; komplet lub osobno: tel 609 959 711.

SMARTFON (17) 5 calowy, LG g4c, (mówi kto
dzwoni), mało używany, 200 zł, tel. 666 451 684.
TELEFON (16) zwykły dotykowy telefon Myphone Pocket, mało używany, cena 190 zł,
tel. 693 790 106.
STÓŁ(15) z 6 krzesłami , kolor Olcha, stan bardzo dobry, wymiary 90cm na 160cm, po rozłożeniu 200cm, cena 850zł, tel. 666 071 451.
TELEFON (15) Iphone 6s 16GB Space Gray, tel.
534 666 552.
KOMPUTER(15) stacjonarny dell z monitorem
200 zł, dzwonić po 15:00, tel. 668 215 025.
TELEWIZOR(15) 20 cali z dekoderem 200 zł,
dzwonić po 15:00, tel.668 215 025.
KEYBOARD(14) elektroniczny, czarny, stan
idealny, 54 klawisze, mikrofon, wielorakie opcje
tworzenia własnych melodii, 100 różnych rytmów i podkładów. Cena: 200 zł do negocjacji,
tel. 781 500 505.
SEGMENT(17) pokojowy składający się
z trzech części, z których jeden ma elegancką witrynkę. Szerokość każdego z nich to 90
cm a wysokość 218 cm. W kolorze „machoń”,

PÓŁKA(14) EKLEKTYCZNA - wymiary szer.
120cm, gł. 20cm, wys. 25cm, olcha, tel. 694
057 540.

WERSALKA(15) +2 fotele+2 pufy. Stan bardzo
dobry. Cena 200zł, tel. 601 245 081.

FOTEL(15) rehabilitacyjny, masujący z poduszką
masującą do stóp, cena 1500 zł, tel. 601 701 865.
ATLAS(15) do ćwiczeń , cena 600 zł, tel. 601 701 865.
STÓŁ(15) do tenisa stołowego + osprzęt, cena
600 zł, tel. 601 701 865.
STÓŁ(15) do bilarda + osprzęt, cena 900 zł, tel.
601 701 865.
SOFA(14) 2 osobowa z szufladą na pościel,
stan dobry, cena 300 zł, tel. 791 181 454.
WOREK TRENINGOWY(17) wys. 180 cm,
obj. 140 cm. z mocowaniem. Worek praktycznie nie używany. Do zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 190 zł, tel. 691 141 985.

PÓŁKA(14) narożna, wymiary wys. 27cm,
gł.25cm, tel. 694 057 540.

MEBLE (14) kuchenne narożnikowe do zabudowy (dł. 183, dł. 160, wys. 90) w kolorze
ciemna jabłoń ze sprzętem AGD (kuchenka
gazowa z piekarnikiem Mastercook, zlewozmywak 2-komorowy, okap) i stół z krzesłami.
Stan bardzo dobry. Cena 1850 zł. Trzebnica,
tel. 790 483 576.

ŁÓŻKO(14) 2-osobowe do sypialni (sosna)
wraz z materacem, stan dobry, 200 zł, tel. 791
181 454.
BIURKO(14) narożne, długość lewego boku 90
cm, długość prawego boku 125 cm. Cena 100
zł, tel. 668 215 025.
KANAPA(14) do spania, kolor zieleni butelkowej, cena 300 zł, tel. 727 408 181.
WITRYNA(14) 2 sztuki, narożna, stylowa, pokojowa, nowa , bardzo ładna, kolor –orzech, cena
400 zł / sztukę, tel. 692 508 273.

MATERAC(14) sprężynowy, kieszonkowy, ściągany pokrowiec, nakładka, stan bardzo dobry,
cena 250 zł, tel. 667 888 993.

ŁÓŻKO(14) "Kubuś" narożnik dziecięcy, używany, cena 50 zł, tel. 663 951 072.

Operator Maszyn
Pracownik Produkcyjny

Specjalista ds. kadr i płac
Opis stanowiska pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prowadzenie rozliczeń płac oraz umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło)
Przygotowywanie i wysyłka deklaracji w programie PŁATNIK
Rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów itp.
Naliczanie zasiłków
Obsługa zajęć komorniczych
Sporządzanie dokumentów kadrowych
Prowadzenie akt osobowych
Kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Inspekcją Pracy

Wymagania:

• Wykształcenie branżowe lub min.2 letnie doświadczenie
• Znajomość aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy, naliczania płac,
ubezpieczeń społecznych i zasiłków
• Znajomość zagadnień umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło)
• Umiejętność obsługi programu PŁATNIK
• Bardzo dobra organizacja pracy
• Duża samodzielność, dokładność i odpowiedzialność
• Dyspozycyjność
• 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

•
•
•
•

Czas pracy : pełny etat
Miejsce pracy : Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 36/4
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Min. wykształcenie: średnie

Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV
pod adres biuro@winien.ma lub tel. 726 500 006
KONIE I STAJNIA(17) do zabawy, własnoręcznie robiona, tel. 693 790 106.

SZAFKA(14) nocna , cena 80 zł, tel.667 888 993.
WÓZEK (15) firmy X-LANDER koloru niebieskiego. Spacerówka plus gondola w bardzo dobrym stanie ze wszystkimi akcesoriami. W cenie wózka adaptery do fotelika firmy Maxi Cosi.
Cena do negocjacji., tel. 790 558 209.

ROWER(16) stacjonarny, ORBI-TRECK, cena 100
zł, Trzebnica, odbiór własny, tel. 886 607 274.
SKUTER INWALIDZKI (16) elektryczny (jak
quad), 4-kołowy, starszej osobie (inwalidzie)
mającej trudności z chodzeniem, mieszczący się w samochodzie osobowym (skuter
rozkłada się na 5 części, bez klucza), tel. 662
992 226.
SKUTER(16) 4-kołowy, elektryczny, w bardzo
dobrym stanie, cena 1700 zł, tel 783 445 614.
WÓZEK (16) CHICCO- URBAN 4 w 1 , głęboko
- spacerowy + baza samochodowa + fotelik
Auto FIX fast + adapter do fotelika, cena: 600
zł, łóżeczko turystyczne GRATIS, MOŻLIWY
TRANSPORT na terenie Trzebnicy i okolic do
15 km, tel. 603 953 707.
.

Asystent/ka księgowości
Opis stanowiska pracy

PAWIE, INDYKI (16) i kaczki francuskie, tel.
609 210 199.
KRZESŁO(16) obrotowe, Trzebnica, odbiór
własny, tel. 886 607 274.
BIBLIOTECZNA/SZAFA(16) stara, do renowacji, cena 150 zł, możliwość wysłania zdjęcia, tel. 886 607 274.
KOMODY(16) dwie, po 3 szuflady jak nowe
cena za komplet dwóch 190 PLN, wymiary:
szer. 41,5 cm, wys. 67 cm, gł. 40 cm, kolor
okleiny wenge ( ciemny brąz), uchwyty matowe srebrne, bardzo dobra jakość producent MebloCross, tel. 729 270 272.

Biuro Rachunkowe Doradcy Podatkowego Marka Ćwikłowskiego,
z siedzibą w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 36/4, działające
od 26 lat w sferze usług księgowo-finansowych i nieustannie się
rozwijające, poszukuje osoby na stanowisko :

Biuro Rachunkowe Doradcy Podatkowego Marka Ćwikłowskiego,
z siedzibą w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 36/4, działające
od 26 lat w sferze usług księgowo-finansowych i nieustannie się
rozwijające, poszukuje osoby na stanowisko :

Oferujemy:

.

ROWERY / WÓZKI
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KOMODA(14) pokojowa, kolor orzech, 3 duże
szuflady + 2 małe, tel. 692z wym. Wys. 90 cm ,
szer. 100 cm, głębokość 45 cm, cena 400 zł, tel.
692 508 273.

KONIK (16) maskotka, cena 15 zł, tel. 693 790 106.

JEŹDZIK(16) motor CROSS, cena 35zł, tel. 603
873 294.
MASKOTKI (17) wys. około 30-60 cm, cena
15-20 zł, tel. 693 790 106.

SZAFA(15) typu Komandor - duża, funkcjonalna. Cena do uzgodnienia, tel. 697 607 049.
KLATKA(16) dla chomika/myszki, cena 40 zł,
tel. 693 790 106.

AKCESORIA DLA DZIECI

LEŻACZEK(16) firmy Chicco, cena 100zł, tel.
603 873 294.

.

JEŹDZIK(16) z przyczepką BIG BODDY, używany przez jedno dziecko. Cena 130zł, tel.
603 873 294.

.

MASKOTKA(16) misia, wys. ok 50 cm, cena
10 zł. tel. 693 790 106.
.

.

PIASKOWNICA-BASENIK (16)
Smoby
cena 70 PLN, Piaskownica-basenik 2 w 1 Motylek-Smoby, tel. 729 270 272.

LALKI (16) Barbi, 8-15 zł szt., tel. 693 790 106.

SPR ZEDAM
MASKOTA(17) grająca, Fisher Price, cena
30zł, tel. 603 873 294.

RAMPA(16) do zabawy, 8-10szt. tel. 693 79 0 106.
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UBRANIA
SPR ZEDAM
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ODZIEŻ CIĄŻOWA(17) rozm. S/M. Średnio
15 zł/szt. Przy zakupie większej ilości cena
do negocjacji. Do zobaczenia i odbioru
w Trzebnicy, tel. 691 141 985.

NR 17 {124}
KOZACZKI (17) Kids Demar, na zimę, rozmiar
20-21, cena 25 zł, tel. 603 873 294.

KUPIĘ / ODDAM / PRZYJMĘ
Przyjmę ZIEMIĘ(16) bez gruzu i kamieni, w dużej ilości, Ujeździec Wielki, tel.
668 302 127.
SPRZEDAMKASKI(17) na rower ,jeden

SPODNIE (17) ocieplane , chłopięce, rozmiar
98cm, cena 20zł, tel. 603 873 294.

dziewczęcy, czerwono-żółty, drugi młodzieżowy, czarno-szary. Używane. Odbiór
w Trzebnicy. Cena 10 zł/szt, tel. 691 141 985.

ZIEMIA

Gmina Trzebnica przyjmie nieodpłatnie ziemię czystą bez gruzu i śmieci.
Ziemię transportem własnym należy dostarczyć na plac budowy
przedszkola znajdujący się na ul. 3
Maja w Trzebnicy w dni robocze
w godz. 7:00-17:00 po uprzednim
kontakcie telefonicznym z kierownikiem budowy nr 667 678 734.

USŁUGI

SCHODY

POŻYCZKI

100 %

• pozabankowe
na oświadczenie
• z obciążeniem
komorniczym
• pożyczki bankowe
• konsolidacje

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA
cena od 4,5 tys. zł.
tel.

MALARSKIE

- wykończenie wnętrz
- malowanie
- gładzie
- regipsy
- panele
- kostka
- elektryka, itp

tel. 781

602 728 266

Maciej Nowak

Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13

883 38 03 96

659 331

Firma
REJESTRACJA

e-mail: firmablyskmn@wp.pl
Firma świadczy usługi:

KONKURENCYJNE CENY

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE

ANGIELSKI

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

KART SIM

domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

tel. 571 476 287

NOWO OTWARTY

S A LO N S T Y L I Z AC J I

TRZEBNICA

PAZNOKCI I MAKIJAŻU

40 zł za 60 minut
• nauka dzieci, młodzieży
i osób dorosłych
• pomoc w odrabianiu
lekcji i prac domowych
• 14-letnie doświadczenie

tel. 724

zaprasza na:

tel. 785 479 029
ul. Witosa 22 (1 pietro)
TRZEBNICA

663 557

www.facebook.com/nela.nals.makeup

Piotr Jankowski

• manicure żelowy i hybrydowy
• przedłużanie paznokci żelem
i hybrydą
• makijaż ślubny
• makijaż okolicznościowy
• makijaż sesyjny

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

SPRZEDAŻ WĘGLA
P.H.U. "JAROS" WĘGIEL Z POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

KOSTKA / ORZECH / EKOGROSZEK
MIAŁ / PELLET LUZEM LUB W WORKACH
TRZEBNICA

ul. Chrobrego 26

NOWA LOKALIZACJA - dawny ARAJ
tel. 609

514 915 / 697 011 953

ATRAKCYJNE CENY!

Szafy

Szczytkowice 91
tel. 785

wnękowe
meble kuchenne
meble na wymiar

godziny otwarcia:
pn. - pt. 9:00 - 17:00

NAPRAWA
LAPTOPÓW
Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
BEZPŁATNA DIAGNOZA
tel: 504 016 924
DOJAZD GRATIS

mail: uslugilb@gmail.com

47

13.10.2017

NOWY SKŁAD OPAŁU

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE
- malowanie
- tapet0wanie
- zabudowy karton-gips
- układanie
glazury i paneli
tel. 605 432 606

wysoka jakość
indywidualne podejście
pomiar i wycena gratis

tel:

Księginice ul. Trzebnicka - teren SKRu

785 339 006

węgiel tylko z polskich kopalni

WĘGIEL

• KOSTKA • ORZECH • EKOGROSZEK • MIAŁ

KRUSZYWA

• KAMIEŃ OZDOBNY • KOSTKA GRANITOWA

tel. 690 294 901 /

570 810 000

/

233 408

8-17
SOBOTA 8-14

GODZINY PRACY: PON-PT

SERWIS OPON

PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE
SPRAWDZENIE GEOMETRII tylko 40 zł

Zapewniamy
profesjonalną
i szybką
obsługę
Z A P R A S Z A M Y !!!

Szczytkowice 91
tel. 785

233 408

GODZINY PRACY: PON-PT

8-17

SOBOTA 8-14
zapraszamy

www.wbtech.com.pl

GEOMETRIA 3D NOWOŚĆ 2017

JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJĄCE GEOMETRIĘ POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!
DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA
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